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 RESUMO 

 

 

 

 

 

 O objetivo do trabalho é compreender a história da formação do município 

de Fazenda Nova, situado no oeste do estado de Goiás. A dinâmica cotidiana da 

comunidade e suas estratégias de vida; como se estruturavam as relações 

cotidianas do grupo; que influência exerciam as instituições, como a Igreja por 

exemplo; o que alterou no estilo de vida da comunidade e de que forma ela 

percebeu e recebeu estas mudanças.   

 A metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho trilhou os 

passos da micro-história e da história cultural. A perspectiva da micro-história se 

faz pela análise minuciosa de todos os indícios possíveis e das mínimas 

manifestações da cultura do grupo, sem, no entanto, abandonar a relação com 

que há de mais amplo na sociedade.    

 As fontes utilizadas foram amplas. Destas merecem destaque: os livros de 

Casamentos e Batizados da Paróquia N. S. da Abadia, Talões de Batismo, 

Coleção de Jaculatórias Indulgenciadas,  Carta Encíclica “Casti Connubii”, Fichas 

de Reconstituição de Famílias, Entrevistas, Registros Cartoriais, Fotos, Censos e 

informações gerais da Fundação IBGE, Anônimo - 1750 - “Mapa das Terras 

Diamantinas na Capitania de Goiás” - A.H.U. - Lisboa, Literatura Regional,  

Revistas da Emater, Diário Oficial e da Justiça do Estado de Goiás, Processo nº 



248/53 - A.L. - Autor - Dep. Milazzo, Assunto: Cria o Município de Fazenda Nova 

e dá outras providências. 

 A estrutura do trabalho não segue uma cronologia corrente. No primeiro 

capítulo realizo uma radiografia do município e sua inserção em Goiás. No 

segundo a análise se centra na família. Na etapa seguinte, terceiro capítulo, 

analiso alguns aspectos da cultura da população, na perspectiva da mentalidade 

e da materialidade. 



 

 1 

 ÍNDICE 

 

 

 

 

 

Introdução.............................................................................................................05 

 

I - O Município.......................................................................................................22 

 1 - A Formação do Município de Fazenda Nova........................................23 

 2 - As Transformações no Meio Rural........................................................56

 3 - O Município na Economia de Goiás......................................................64

  
II - Família e Religiosidade....................................................................................69 

 1 - A Constituição da Família......................................................................70 

 2 - A Reprodução da Família em Fazenda Nova........................................99 

 3 - As Relações de Parentesco................................................................107  

 4 - A Religiosidade na Família..................................................................111   

 5 - A Festa de Nossa Senhora da Abadia................................................130  

   

III - Aspectos da Cultura no Município................................................................140 

 1 - O Lar....................................................................................................142 

 2 - A Dieta, a Obtenção e o Preparo dos Alimentos.................................155 

 3 - O Trabalho no Município.....................................................................166 

 4 - O “Antes” e o “Agora”: a Trajetória de Mudança na Vida da 

                Comunidade........................................................................................180 

  

Considerações Finais..........................................................................................188 

 

Anexos................................................................................................................192 



 

 2 

 Anexo I - Modelo de Ficha de Reconstituição de Família........................193 

 Anexo II - Modelo de Ficha de Reconstituição de Família -  

           Exemplo de Preenchimento Utilizado.......................................................194 

 

Fontes.................................................................................................................195 

  

Bibliografia Consultada.......................................................................................198 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 ÍNDICE DOS QUADROS 

 

 

 

 

I - Evolução da Densidade Demográfica do município de Fazenda 

 Nova de 1970 - 1991..................................................................................39 

II - Número  de  Noivas da  paróquia  Nossa  Senhora  da  Abadia, 

 segundo os estados de origem, entre 1953 - 1980....................................47 

III - Número  de  Noivos  da  paróquia  Nossa  Senhora  da  Abadia, 

 segundo os estados de origem, entre 1953 - 1980....................................48 

IV - Evolução do número dos Grandes estabelecimentos rurais, com 

           suas respectivas áreas,  e área total ocupada,  no município  de 

   Fazenda Nova, entre 1960 - 1980..............................................................58   

V - Evolução  da  área   ocupada  em   hectares  no  município   de 

           Fazenda Nova, entre 1960 - 1980..............................................................59 

VI - Evolução  do  número  dos Mini  estabelecimentos  rurais, com 

   suas  respectivas áreas,  e áea total ocupada, no município de 

           de Fazenda Nova, entre 1970 - 1980.........................................................60 

VII - Evolução do número  dos Pequenos  estabelecimentos  rurais, 

 com   suas   respectivas  áreas,   e   área   total  ocupada,   no 

   município de Fazenda Nova, entre 1970 -           1980...............................61 

VIII - Área     ocupada,     Tamanho     Médio     e     Quantidade   de 

           estabelecimentos  agrícolas  com  500 a menos 1000 hectares 

  no município de Fazenda Nova, entre 1960 - 1980....................................62 

IX - Produção Agrícola municipal de Fazenda Nova no triênio 1979  

          - 1981..........................................................................................................66 
X - Número do Rebanho, Valor, número de  Vacas  em  Ordenha e 



 

 4 

 produção  de  Leite no  município  de Fazenda  Nova no triênio 

 1979 - 1981.................................................................................................66 
XI - Idade das  Noivas no  casamento da  paróquia  Nossa Senhora  

           da Abadia 1953 - 1980...............................................................................72 

XII - Idade  dos Noivos  no casamento  da paróquia Nossa Senhora 

          da Abadia 1953 - 1980................................................................................73  

XIII -   ReIação de  Idade  entre  os  Nubentes   da   paróquia   Nossa 

 Senhora da Abadia 1953 - 1980.................................................................80 

XIV - Quantidade  e  Idade  das Mães  no Primeiro e Último Parto no 

           município de Fazenda Nova.......................................................................84 

XV - Número de casal de  noivos Parentes, em relação ao  total  de 

 casamento/ano, casados  na  Paróquia   Nossa   Senhora   da 

 Abadia 1953 - 1980....................................................................................86 

XVI - Quantidade   de   Afilhados   e  Padrinhos   importantes  e   de 

  parentes,  dos   batismos   da  paróquia  Nossa   Senhora   da  

 Abadia 1953 - 1980....................................................................................88 

XVII - Número   de   Testemunhas   importantes   e    parentes   dos  

 nubentes, sobre o total de casamento/ano da paróquia Nossa 

 Senhora da Abadia 1953 - 1980.................................................................91 

XVIII - Freqüência  dos casamentos,  por meses  do ano,  realizados 

           na paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 - 1980.................................93 

XIX - Freqüência  de Nascimentos, por meses do ano, no município 

           de Fazenda Nova,  de acordo com os  livros de batizados  da 

 paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 - 1980.....................................100 

XX - Intervalo  em  Meses  nos  partos  no  município  de  Fazenda  

           Nova 1953 - 1980.....................................................................................103 

XXI - Freqüência na qual os Batizados  são realizados,  segundo a 

           idade em  número de meses,  entre os anos de 1953 - 1980, 

 na paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 - 1980................................112 

XXII - Número de Filhos de casais Legítimos e Ilegítimos de acordo 



 

 5 

           com  os livros  de batizados da paróquia  Nossa Senhora  da  

           Abadia 1953 - 1980..................................................................................121 

XXIII - Freqüência dos batizados, por meses  do ano, realizados  na 

 paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 - 1980.....................................124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

 

 A prática do ofício do historiador é uma arte, além da ação propriamente 

científica que envolve a pesquisa e o estudo da vida humana. Percorrer este 

caminho é trilhar espinhos e flores. O primeiro pode ser associado às enormes 

dificuldades da pesquisa e a responsabilidade com a mesma; no segundo, a 

alegria e a satisfação da conclusão do empreendimento proposto e a certeza de 

estar contribuindo para a compreensão da mais genial forma de vida da terra e 

principalmente na soma de esforços para melhorar a vida das pessoas. Pois, é na 

compreensão da sua história que o homem pode alterar a sua situação presente 

e, aí, o historiador tem função e participação essenciais. 

 O objetivo deste trabalho é compreender a história da formação do 

município de Fazenda Nova, situado no oeste do estado de Goiás. A 

preocupação central é a análise de alguns aspectos da cultura regional e da sua 

estrutura de vida, tais como: a forma de trabalho; as relações vicinais e de ajuda 

mútua; o cotidiano; a dieta e a obtenção dos alimentos; as mudanças ocorridas 

na comunidade; a formação da família e seu estilo de vida. Buscando com isso 

perceber a dinamicidade da organização do dia a dia da comunidade e as 

estratégias elaboradas para garantir a subsistência do grupo. Norteia também o 

trabalho as relações abstratas travadas entre as pessoas como por exemplo: os 

valores afetivos parentais e não-parentais. A religiosidade e influência externa de 

instituições como a Igreja constitui outra indagação a esclarecer, assim como a 

nova relação estabelecida entre padrinho e afilhado.         

 A organização da vida diária no município tem fortes bases no grupo 

parental e nos vizinhos que estabelecem relações vicinais de produção. A família 

nuclear é a célula básica de produção e estruturação da sociedade. As crenças 
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religiosas e os costumes alimentares determinam tradições importantes no dia a 

dia das pessoas. 

 A dinâmica cotidiana da comunidade não é diferente da percebida em toda 

a região e nem podia ser de outra maneira, devido à idêntica formação do 

município, que teve nos migrantes de locais próximos um bom contingente na sua 

estruturação inicial.  

 O cotidiano da humanidade é rico, carregado de qualidades e defeitos. No 

seio da comunidade cada uma das atitudes possui um grau de valor, a qualidade 

de aprovação e o defeito de reprovação. Ambas trazem reações diversas que 

variam da felicidade à tristeza.  

 Estas atitudes tiveram e têm no momento atual uma importância 

significativa no dia a dia da região e da comunidade fazendanovence. A 

solidariedade, muito importante na época de ocupação do município, continua 

hoje como uma das maiores virtudes das pessoas, que para muitos deixou de 

existir ou está muito limitada se comparada com o passado. 

 Fazenda Nova tem laços profundos no setor agrário, sua economia é 

praticamente toda de origem rural e o início de sua ocupação mais ainda, com a 

grande maioria da população habitando nos campos1.  

 Compreender a história do município, é penetrar nestes meandros 

habituais de forte carga rural, nas relações vicinais e de ajuda mútua, onde o 

compadrio2 exercia um papel de suma grandeza, garantindo a manutenção e a 

sobrevivência do grupo num espaço onde a produção dos meios materiais 

possuia pouca técnica, exigindo farta mão-de-obra. 

                                                        
1O termo campo constitui uma nomemclatura mais de nível acadêmico ou do ambiente escolar. 
Na região e no município o vocábulo correntemente usado para identificar a zona rural é roça. 
Diante disso, a partir daqui o termo roça será o vocábulo utilizado no decorrer do trabalho. A 
palavra roça tem aplicação e compreensão variada: 1-) O local de habitação rural; 2-) O local de 
trabalho do trabalhador rural; 3-) O local da lavoura. O termo assume uma perspectiva ideológica 
que mistura trabalho e habitação. E no momento atual “confundida” ou “relacionada” com pobreza 
e atraso, a não ser para o proprietário das terras.   
2O termo aqui não é utilizado associado ao fenômeno do Coronelismo como comumente se vê no 
meio acadêmico e sociológico. A conotação no texto quer mostrar uma relação de reciprocidade e 
identidade cultural que rege a região e mantém o modo de vida e a existência da comunidade 
regional.  



 

 8 

 Como se estruturavam as relações cotidianas do grupo? Que influência 

exerciam as instituições, como a Igreja por exemplo? O que alterou no seu estilo 

de vida? E de que forma a comunidade percebeu e recebeu estas mudanças? A 

resposta a estas questões está na análise da maneira de vida da região e do 

município empreendida neste trabalho.  

 No presente trabalho as fontes eclesiásticas constituem a principal âncora 

de referência documental elegida durante a fase de pesquisa; dessas as 

principais foram os Livros de Batizados e Casamentos. O trabalho compreendeu 

um completo levantamento dos registros de batizados e casamentos entre os 

anos de 1953 - 1980 da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, com sede em 

Fazenda Nova estado de Goiás. As Fichas de Reconstituição de Famílias 

representam o segundo material utilizado. Outras informações provieram de 

pesquisas junto ao Cartório local, fotos, Informativo da Emater, Diário da Justiça 

do estado de Goiás, Diário Oficial do estado de Goiás, Anônimo - 1750 - “Mapa 

das Terras Diamantinas na Capitania de Goiás” - A. H. U. - Lisboa, PLANO MB - 

Programa de Desenvolvimento da Agricultura,  Processo nº 248/53 - (Assembléia 

Legislativa - Assunto: Cria o município de Fazenda Nova e dá outras 

providências), de subsídios junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estística e 

também da literatura regional. As entrevistas foram as últimas pesquisas 

realizadas. Complementares a essas foram realizadas conversas informais com 

pessoas mais idosas da cidade, o que enriqueceu as informações obtidas nas 

entrevistas. Tais conversas foram de grande utilidade na solução de vários 

problemas e também no despertar para outras indagações. 

 O primeiro passo tomado na pesquisa foi o levantamento de uma série de 

questões elaboradas de acordo com as informações contidas nos livros de 

Batizados e Casamentos da paróquia local3. A estrutura das questões buscou 

                                                        
3Os Livros de Batizados pesquisados e que se encontram no arquivo da paróquia foram 4; a estes 
somam-se outros que estão no arquivo geral da Diocese de Goiás. Nesses últimos as informações 
são descontínuas, havendo também o registro de outras cidades. Quanto aos de Casamentos, a 
pesquisa envolveu 1 livro e da mesma maneira que o de Batizados há também outros registros 
contidos em diversos livros localizados no arquivo geral da Diocese. As informações colhidas 
junto ao arquivo geral da diocese abrangem o período de 1953 a 1963, e alguns registros de 
1964. Não foram encontradas informações sobre os registros de batizados do ano de 1953, caso 
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identificar aspectos que indicassem “continuídades” e “descontinuídades”4, já que 

a repetição dos dados registrados, variando apenas no aspecto pessoal, permitia 

obter a freqüência das principais características e suas alterações no decorrer do 

tempo. 

 Nos livros de batizados as questões propostas consistiram na verificação 

da existência ou não de parentesco entre as famílias e as pessoas envolvidas no 

batismo: pai-mãe, filho (a), padrinho-madrinha. A determinação ou não da 

existência do parentesco entre as pessoas se fez através da comparação dos 

nomes e sobrenomes das pessoas. A qualificação de padrinho-importante foi 

feita a partir da elaboração de uma lista de nomes de pessoas que fugiam ao 

cotidiano da maioria, como políticos, professores, funcionários públicos, 

comerciantes, dentistas, profissional liberal e de pessoas afortunadas. 

 Em segundo lugar foi estabelecida a freqüência da idade média dos 

batizados, conseguida através do cruzamento da data de nascimento da criança 

e da data do batismo. 

 Os registros de filiação foram utilizados para identificar a existência de 

relações extra-conjugais e de filhos de mães solteiras. A inexistência do nome do 

pai foi a condição estabelecida para a determinação da questão. Embora um fato 

não esteja necessariamente ligado ao outro, pois, a existência de uma mãe 

solteira não quer dizer, necessariamente, a existência de uma relação extra-

conjugal. Mesmo assim merece registro, posto que a população local reprova 

                                                                                                                                                                        
também verificado nos registros de casamentos referentes aos anos de 1954 e 1957. Diante da 
uniformidade dos dados contidos no início do recorte cronológico estabelecido para a pesquisa, a 
falta de registros nos dois casos citados não interfere na qualidade das conclusões estabelecidas. 
Foram encontrados, nos registros da paróquia local, vários dados que envolvem outras 
localidades; tal fato leva a inferir que não será difícil encontrar informações referentes à Fazenda 
Nova em outros municípios da Diocese de Goiás. Essa hipótese tem mais consistência no período 
de 1953/63, posto que o município e parte da região eram visitados apenas nas épocas de 
“desobrigas”.     
4A aplicação dos conceitos de continuidade e descontinuidade se faz de acordo com as 
proposições de Williams. “O que o sociólogo cultural ou o historiador cultural estudam são as 
práticas sociais e as relações culturais que produzem não só ‘uma cultura’ ou ‘uma ideologia’ mas, 
coisa muito mais significativa, aqueles modos de ser e aquelas obras dinâmicas e concretas em 
cujo interior não há apenas continuidades e determinações constantes, mas tensões, conflitos, 
resoluções e irresoluções, inovações e mudanças reais”.     WILLIAMS, Raymond. Cultura. p. 29 
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terminantemente o nascimento de filhos fora de uma união legítima, nem que seja 

pelo simples concubinato. 

 Outra série foi construida a partir da freqüência dos nascimentos no 

decorrer de cada ano. A sua realização consistiu no registro do número de 

nascimentos ocorridos mês a mês, de acordo com a data de nascimento contidas 

nos livros. Da mesma maneira, estabelecemos a freqüência dos batizados, 

conseguidas a partir das datas dos batismos. 

 Com os livros de casamentos os procedimentos foram idênticos. O 

primeiro quadro realizado buscou identificar as origens dos moradores do 

município. A estratégia utilizada foi a identificação do local de nascimento dos 

noivos casados na paróquia. Essa questão serviu também para a constatação da 

nacionalidade da população, que no caso específico de Fazenda Nova revelou a 

presença apenas de brasileiros. 

 A freqüência mensal de casamentos no período foi outra série 

estabelecida, construida a partir das datas dos casamentos. Ainda com referência 

às datas contidas nos registros, edificou-se outro quadro, o da idade dos noivos 

no momento do casamento. Esses mesmos dados possibilitaram a construção de 

um novo quadro realizado com confrontação da idade entre noivo e noiva, com o 

objetivo de estabecer qual é o mais velho. 

 Com base nos nomes contidos nos registros foram elaborados dois 

quadros: o primeiro, buscou identificar a existência de parentesco ou não entre 

os nubentes; a mesma questão foi feita entre os noivos e as testemunhas. A 

fórmula estabelecida para determinar a existência de afinidade parental ou não 

foi a confrontação dos nomes e sobrenomes das pessoas envolvidas. 

 Dos resultados obtidos com as Fichas de Reconstituição das Famílias, foi 

possível a elaboração de três séries: os dois primeiros sobre a idade da mãe no 

primeiro e último parto; os dados foram conseguidos com a comparação da idade 

da mãe e a data de nascimento do primeiro e último filho, o terceiro quadro 

objetivou identificar o intervalo entre um parto e outro; a contagem de tempo 

entre o nascimento de um filho e o próximo foi a fórmula de solução do problema. 
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 A reconstituição de famílias é um método de pesquisa demográfica que 

procura dar conta de parte dos aspectos da população. O trabalho consiste numa 

espécie de questionário onde se busca detalhar algumas características das 

pessoas, como local de nascimento e de casamento; data de nascimento e 

casamento; filiação; profissão; data de nascimento e sexo dos filhos; nomes dos 

conjuges dos filhos; etc. 

          Outros quadros foram elaborados a partir da coleta de dados junto ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como exemplo pode ser citado o 

quadro da evolução da ocupação da área do município. Alguns foram obtidos já 

preparados, nesse caso as fontes são devidamente citadas. 

 No livro de batizados procuro responder a questão da freqüência dos 

nascimentos, buscando indentificar a sazonalidade destes. Foi realizada a 

confrontação com a sazonalidade dos casamentos e do trabalho, principalmente 

de origem rural, responsável pela ampla maioria das ocupações. O objetivo é 

analisar qual o grau de relação entre uma coisa e outra. Isso não quer dizer que 

o trabalhador rural só esteja ocupado durante um período do ano, ao contrário, o 

trabalho é contínuo durante todo o ano. As atividades desenvolvidas é que são 

sazonais, influenciadas por uma gama de situações que compreendem 

manifestações culturais e fatores climáticos. A organização cotidiana da 

comunidade se torna bastante influenciada por isto. 

 O período chuvoso - “inverno” - por exemplo é dedicado ao cultivo dos 

cereais necessários à subsistência da população, no outro, a estação de seca - 

“verão” - 5, se realizam os trabalhos de reparo e conservação das pastagens e da 

propriedade, bem como a moagem da cana, para a fabricação da rapadura e do 

açúcar e também a derrubada da mata para abertura de novas roças.  

 Com relação à freqüência nos batismos, as questões procuram relacionar 

o fato a uma situação verificada no meio do grupo: a sazonalidade no trabalho, 

                                                        
5Entre a população do município, e mesmo da região, observa-se uma inversão quanto à 
aplicação dos conceitos das estações climáticas do ano utilizadas no meio científico e acadêmico, 
onde o inverno corresponde ao período chuvoso e o verão ao de estiagem e frio. A região possui 
duas estações climáticas bem definidas, a “seca” dita verão e a “chuvosa ou das águas” chamada 
inverno.  
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no casamento, e as suas convicções religiosas, que constituem um componente 

essencial da cultura da população e tem uma grande influência na sua 

organização social. Os dias santos, a festa da padroeira e a quaresma marcam 

períodos de celebrações, rituais, oferendas e também recolhimento e meditação. 

A religião cria no seio da comunidade um “calendário” à parte, regido por suas 

crenças e tradições que acabam estabelecendo e ordenando os códigos de 

representação e simbologia que regulam a convivência mútua. 

 Quanto à idade nos batismos, as questões formuladas objetivaram 

responder aspectos da influência externa, como a ação e orientação da Igreja e 

de que forma os próprios arraigamentos culturais da população interferiam ou 

determinavam a resolução dos pais de batizarem os filhos o mais rápido possível. 

 Os vínculos de parentesco, amizade ou importância social entre padrinhos 

e afilhados são também questionados. O objetivo desta confrontação é 

estabelecer as determinações na escolha dos padrinhos. A que estão ligadas e 

de que maneira isto interfere na vida da comunidade, como por exemplo a 

produção dos bens materiais necessários à subsistência ou mesmo de 

identificação e sobrevivência das estruturas e regras do convívio social. 

 Por esta mesma fonte pretendo avaliar o grau das relações intra e extra 

conjugais havidas no meio da sociedade através da identificação das filiações 

legítimas e ilegítimas. O objetivo é mostrar o valor dado ao casamento e a 

reprovação social diante das relações extra-conjugais. Assim como analisar o 

conservadorismo existente e a influência externa, principalmente por parte da 

própria Igreja. 

 Ainda com relação aos batizados, busco identificar a intensidade nas 

migrações e também o processo de ressocialização do migrante dentro do novo 

local de habitação e conjunto social. 

 Outro material largamente utilizado foram os Livros de Casamentos. 

Nestes procuro identificar as origens da população do município. Outra questão 

formulada diz respeito à freqüência dos casamentos e sua relação com as 

atividades praticadas pelo grupo. O objetivo é identificar e responder os motivos 
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da sazonalidade das uniões nupciais, relacionando-as ao cotidiano destas 

pessoas, o trabalho desenvolvido, as comemorações festivas e religiosas e as 

influências culturais que determinam a escolha da data do casamento.   

 Quanto à idade média nas uniões, as fontes foram questionadas de duas 

maneiras: o aspecto legal e os elos culturais. Com o confronto entre a questão 

legal de acordo com Código Civil  e as manifestações da cultura regional 

buscando determinar a relação de idade entre os nubentes e responder à 

questão como ou por quê a grande maioria dos noivos são mais velhos? 

Associando esta característica a uma outra, a maior altura dos homens. E 

também ao casamento na adolescência e na juventude. 

 Explorando também a escolha das testemunhas de casamentos, - em 

muitos casos encarados como padrinhos - principalmente na fase pioneira. Quais 

as razões que interferiam no convite da testemunha ou padrinho de casamento. 

Que diferenças existem entre padrinho de batismo e o de casamento? 

 O grau de parentesco dos nubentes foi utilizado para identificar valores 

culturais da população quanto à aprovação/reprovação das uniões matrimoniais 

entre parentes e também o raio possível deste, tendo em vista também a menor 

mobilidade da mulher e “dependência” do homem para isto. 

 As Fichas de Reconstituição de Famílias propiciaram a complementação 

dos dados eclesiásticos e também a formulação de outras questões. As 

entrevistas tiveram caráter complementar, tendo em vista que vários aspectos do 

comportamento cultural da população só podem ser identificados através da 

tradição oral que passa de geração a geração. 

 Procurando dar uma maior amplitude ao universo de análise do trabalho fui 

buscar na literatura regional mais elementos sobre o comportamento diário local. 

O objetivo proposto foi o de indentificar a maneira de convivência cotidiana da 

população, visto na ótica de alguém “estranho”, o que pode trazer algumas 

distorções, mas também clarear algumas características que passam 

desapercebidas da população e do pesquisador.  
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 O recorte cronológico estabelecido - 1953-1980 - se justifica por dois 

motivos: primeiro a data inícial da observação corresponde ao ano da 

emancipação do povoado, o que nos permite maior acesso às fontes que já se 

encontram mais acessíveis; por outro lado vai ao encontro do estilo do trabalho, 

um recorte com base em micro-escala. Segundo, a data final do período estudado 

pode ser relacionada a uma época de transformação em todo o Brasil. Com 

efeito, o Censo de 1970 retrata uma nação diferente, com característica urbana, a 

maioria da população residindo nas cidades. E também uma alteração no estilo 

de vida rural: o tradicional modo baseado nas relações de companheirismo vai 

aos poucos definitivamente desaparecendo com predomínio de relações de 

mercado. No limiar dos anos oitenta estas transformações estão consolidadas. 

 O recorte espacial da pesquisa de campo recae unicamente sobre o 

município de Fazenda Nova. A escolha de apenas uma cidade se deve ao fato do 

método empregado, da proximidade e facilidade de contato com as fontes.   

 Para se efetivar a análise proposta tomo o caminho do estudo de alguns 

traços da cultura local, com a redução da escala de observação trilhando a 

abordagem da micro-história. As práticas sociais envolvem uma situação cultural 

que se revela nos costumes e tradições presentes na vida diária do lugar. A 

análise toma como caminho as relações sociais que permitiram a fixação e o 

desenvolvimento da comunidade, envolvida nas suas múltiplas manifestações 

coletivas, da qual o indivíduo não está ausente. Ao contrário, é no mesmo 

instante “dono” e “posse” destas. 

 Os estudos de micro-história estão sendo muito praticados atualmente, e 

tem em Carlo Ginzburg e Giovanni Levi dois de seus principais teóricos. Em O 

Queijo e os Vermes Ginzburg recupera e faz uma análise brilhante da sociedade 

medieval européia. Revelando importantes características do modo de vida 

cotidiano das pessoas e também a ação de instituições como a Igreja no sentido 

de perpetuar as estruturas sociais. Noutro livro A Micro-História e outros ensaios, 

Ginzburg faz uma teorização da aplicação do método e dos meandros que 
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envolve a sua utilização. Neste mesmo caminho é o trabalho de Giovanni Levi, 

publicado no livro A Escrita da História, organizado por Peter Burke. 

 Segundo o professor Levi, o método de micro-história traz uma perspectiva 

muito importante: o estudo parte de constatações de um conjunto de fatos 

significativos no meio observável e procura mediante um meticuloso estudo 

torná-los inteligíveis e explanatórios do modo de vida de um determinado 

agrupamento humano. Não se parte aqui de uma teoria geral já previamente 

elaborada e aplicada na pesquisa. A elaboração teórica surge simutaneamente 

com o descortinar dos fatos.  

 Outra característica é uma descrição minuciosa semelhante à “descrição 

densa” do antropólogo Clifford Geertz. Mas existem diferenças Geertz conclui 

que o nosso trabalho só pode conhecer e clarear os prováveis significados das 

ações. Assim sendo, não há necessidade de se questionar as limitações, as 

possibilidades, próprias da racionalidade humana. Geertz rejeita também 

qualquer construção de modelos de interpretação, propõe uma conceituação 

geral de caráter experimental, onde os conceitos serão revitalizados nas 

descrições densas6. 

  

 “Parece-me que uma das principais diferenças de perspectiva entre a 

micro-história e antropologia interpretativa é que a última enxerga um 

significado homogêneo nos sinais e símbolos públicos, enquanto a micro-

história busca definí-los e medí-los com referência à multiplicidade das 

representações sociais que eles produzem. Portanto, o problema não é 

simplesmente aquele do funcionamento do intelecto. (...) Tanto a 

quantidade de informação necessária para se organizar e definir a cultura, 

quanto a quantidade de informação necessária à ação, são 

historicamente mutáveis e socialmente variáveis”7. 

 

                                                        
6Cf. LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In: BURKE, Peter (Org.) A Escrita da História: novas 
perspectivas. pág. 141-152 
7Idém, op. cit., p. 149 
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 O trabalho do pesquisador de micro-história não se resume a uma 

comprovação de fatos sólidos, que mostram o verdadeiro funcionamento da 

sociedade.  

 

 “O ponto de vista do pesquisador torna-se uma parte intrínseca do relato. 

O processo de pesquisa é explitamente descrito e as limitações da 

evidência documental, a formulação de hipótese e as linhas de 

pensamento seguidas não estão escondidas dos olhos do não-iniciado”8. 

  

 Essa é uma das características cruciais da micro-história, o diálogo que 

ela estabelece com o leitor. Durante toda a narrativa ele participa da construção 

do trabalho.    

 A posição da micro-história dentro da corrente da chamada nova história é 

muito específica. Alguns dos aspectos que norteam o trabalho é a elaboração, 

interpretação e significado das expressões simbólicas e materiais do grupo e a 

forma de apropriação pelos indivíduos ao longo da vida. O trabalho histórico 

consiste então na compreensão das práticas discursivas de representação 

 Sendo uma das preocupações do trabalho a análise dos aspectos culturais 

da comunidade local, foi necessário refletir sobre a história cultural e sua relação 

com a antropologia. A história cultural, com efeito, faz parte das preocupações de 

renovação metodológica presente nos trabalhos dos historiadores há algumas 

décadas. A preocupação com a história cultural tem como precursores os 

historiadores dos Annales. Estes novos historiadores passam então a dirigir seus 

estudos no sentido de se compreender as mínimas manifestações da população. 

O seu fazer-se no dia a dia. Os caminhos são muitos e variados. A questão 

política é posta em segundo plano e o que importa é o ser humano em suas 

múltiplas características. Os empreendimentos e pesquisas históricas neste 

sentido tiveram em Febrev e Bloch os precursores. Daí em diante seus 

sucessores desenvolveram em muito o trabalho histórico. Dentre estes novos 

historiadores, alguns expoentes, merecem destaque, tais como: Braudel, Ladurie, 
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Le Goff, Chartier e outros. Ainda hoje, as maiores inovações nesta linha se faz 

entre historiadores franceses.  

 Uma questão controvertida quando se utiliza a abordagem cultural se 

refere à determinação da cultura popular e da erudita. O que as diferencia? Ou 

as singulariza? De outra maneira, em que são semelhantes? Ou as pluraliza? É 

decerto uma resposta difícil. Na pesquisa histórico-antropológica o método 

utilizado certamente tem amplas ligações com a opção escolhida e com os 

resultados obtidos. Hoje os métodos que privilegiam a delimitação do que é 

cultura popular e cultura erudita tem caido em desuso. A abordagem atual tem 

trilhado o caminho de se estabelecer a forma como as diferentes classes se 

apropriam dos recursos disponíveis e os utilizam e as influências no seu 

cotidiano.  

 

 Uma sociologia retrospectiva, que durante muito tempo fez da distribuição 

desigual dos objectos o critério primeiro da hierarquia cultural, deve ser 

substituída por uma outra abordagem, que centre a sua atenção nos 

empregos diferenciados, nos usos contrastantes dos mesmos bens, dos 

mesmos textos, das mesmas idéias”9. 

 

 Ao longo de sua vida, o homem participa de vários “estágios” da cultura de 

grupo, ela nunca é total e nem uniforme. Cada cultura tem uma coerência 

peculiar, as reações individuais somente podem ser observadas e analisadas 

dentro do sistema ao qual pertence. Este é dinâmico e cheio de acomodação, 

tensão e conflito, seu desenvolvimento é uno, particular e em nada se assemelha 

a qualquer outra ou tem necessariamente que seguir um caminho que as outras 

culturas seguiram10. 

 As respostas aos objetivos propostos na preocupação inicial da pesquisa, 

determinaram que a abordagem tomasse o caminho do sócio-cultural, com a 

redução da escala de observação, numa perspectiva restrita de estudo e análise.  
                                                                                                                                                                        
8Ibidém, op. cit., p. 153 
9CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. p. 136 
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 A análise micro-histórica se centraliza na redução da escala de 

observação. Os documentos são investigados em sua plenitude, extraindo destes 

todas as informações possíveis. A redução de escala não quer dizer que os 

estudos fiquem limitados a uma aldeia ou a um povoado. As ligações com o 

regional e com um universo mais vasto podem ser estabelecidas através da 

demonstração de elementos comuns em ambos ou mesmo das crises no seu 

interior, que necessariamente não precisam ser iguais e nunca são idênticas, 

pois a forma de apropriação das representações sociais são diferentes11. 

  

 “A análise micro-histórica é, portanto, bifronte. Por um lado, movendo-se 

numa escala reduzida, permite em muitos casos uma reconstituição do 

vivido impensável noutros tipos de historiografia. Por outro lado, propõe-

se indagar as estruturas invisíveis dentro das quais aquele vivido se 

articula. 

 (...) 

 Em nenhum caso a micro-história poderá limitar-se a verificar, na escala 

que lhe é própria, regras macro-históricas (ou macro-antropológicas) 

elaboradas noutro campo. Uma das primeiras experiências do estudioso 

de micro-história diz realmente respeito à escassa e por vezes nula 

relevância das mutações de ritmo (a começar pelas cronológicas) 

elaboradas em escala macro-histórica”12. 

   

 É nesta perspectiva que se percebe a importância dessa teoria e o objetivo 

deste trabalho. Ao reduzir a escala de observação do estudo nos propusemos a 

uma investigação criteriosa e singular. A não opção por um objeto de estudo em 

macro-história se deve também à saturação destes estudos e da especial 

relevância dos estudos que privilegiam o particular. As possibilidades levantadas 

por esta perspectiva permitiram com muita propriedade uma avaliação e uma 

análise mais rica do objeto de estudo. Esta teoria mostrou a riqueza que existe 
                                                                                                                                                                        
10Cf. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. p. 19  
11Cf. LEVI,  Giovanni. Sobre a micro-história. p. 136-142   
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nas minúcias do dia a dia das pessoas e o quanto estas manifestações que 

poderiam ser ditas sem importância adquirem um valor altíssimo quando postas e 

relacionadas ao conjunto da vida do grupo.  

 A perspectiva da micro-história tem sua afirmação ligada às 

transformações e ao debate político cultural dos anos 70.  As críses mostram que 

 

 “O aparato conceitual com que os cientistas sociais de todas as 

convicções interpretavam a mudança atual ou passada foi 

sobrecarregado por uma carga de positivismo herdado. Os prognósticos 

de comportamento social estavam se comprovando demonstravelmente 

errôneos e esta falência dos sistemas e paradigmas existentes requeria 

não tanto a construção de uma nova teoria social geral, mas uma 

completa revisão dos instrumentos de pesquisa atuais”13.  

 

 Sobre estas alterações Dosse diz que há também uma forte influência da 

etnologia, os estudos caminham na direção do cotidiano. Os humildes ressucitam 

em sua individualidade dentro do amplo quadro que envolve a todos14. 

 O universo de análise do município de Fazenda Nova buscará 

compreender o jogo de poder estabelecido no seio da família e da socidade, as 

formas e relações de produção, o nível técnico, a demografia. O cotidiano do 

grupo será a preocupação central, com suas infinitas manifestações sócio-

culturais, permeada pela simplicidade do roceiro e pelas influências citadinas na 

transformação e alteração do habitus vivendi da comunidade. 

 A abordagem da micro-história privilegia o estudo do particular, partindo 

de vestígios, sinais, amostras, sintomas. No estudo do particular torna necessário 

a contextualização, à luz de características mais gerais. A pesquisa caminha, 

assim, no rumo de se colocar como se consegue realizar o conhecimento do 

passado e a maneira de se estabelecer esta contextualização. Diferentemente da 

                                                                                                                                                                        
12GINZBURG, Carlo & PONI, Carlo. O nome e o como - troca desigual no mercado historiográfico. 
In: GINZBURG, Carlo e outros. A Micro-história e outros ensaios. p. 177-178  
13LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. p. 134 
14Cf. DOSSE, François. A História em Migalhas: dos “Annales” à “Nova História”. p. 170 
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maneira funcionalista, a micro-história toma a contextualização não para explicar 

o comportamento da comunidade, numa espécie de testemunho e veracidade da 

exposição.  

 

 “Os micro-historiadores concentraram-se nas contradições dos sistemas 

normativos e por isso na fragmentação, nas contradições e na pluralidade 

dos pontos de vista que tornam todos os sistemas fluidos e abertos”15. 

 

 O enfoque e o método demonstram a sua singularidade espacial. Para 

abarcar as diferenças locais, o conceito de região deve partir de uma perspectiva 

que envolva um modo distinto de viver, de suas heterogeneidades. Desta 

maneira a ação humana se torna mais importante que o meio na elaboração e 

construção do espaço. Isto torna-as sociais, resultado de práticas coletivas, a 

práxis social. Assim a construção do espaço é um processo social, da mesma 

forma que este é um processo espacial. 

 

 “O Espaço, portanto, é um testemunho, ele testemunha um momento de 

um modo de produção pela memória do espaço construído, das coisas 

fixadas na paisagem ainda. Assim o espaço é uma forma durável, que 

não se desfaz paralelamente à mudança dos processos: ao contrário, 

alguns processos se adaptam às formas pré-existentes enquanto que 

outros criam novas formas para se inserir dentro delas”16. 

 

 Fica evidente então que o modo como se organiza um grupo determina a 

estruturação do espaço, tanto no nível material, como no abstrato. 

  

 “A região só se entende, então, metodologicamente falando, como parte 

de um sistema de relações que ela integra. Deve, portanto, ser definida 

por referência ao sistema que fornece seu princípio de identidade. Assim, 

                                                        
15LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. p. 154-155 
16SANTOS, Milton. Por Uma Geografia Nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica. p. 
138  
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pode-se falar tanto de uma região no sistema internacional, como de uma 

região dentro do estado nacional ou dentro de uma das unidades de um 

sistema político federativo. Pode-se falar, igualmente de uma região cujas 

fronteiras não coincidam com fronteiras políticas juridicamente 

definidas”17. 

 

 Por outro lado, vale a pena registrar o alerta que a professora Janaína 

Amado faz na apresentação sobre coletânea de história regional publicada pela 

ANPUH/MARCO ZERO. 

  

 “No uso de novo conceito de região, não se pode desprezar, como vêm 

fazendo alguns autores, os conhecimentos acumulados sobre hidrografia, 

solos, vegetação e todos os demais fatores ambientais, bem como todos 

os estudos realizados a respeito da questão do espaço. Insistir nesta 

atitude levaria apenas ao empobrecimento do conceito e, com o passar 

do tempo, ao seu abandono, (...). O que confere interesse ao novo 

conceito de região e distingue de todos os outros é exatamente o fato de 

conter em seu núcleo a noção de espaço, uma das mais antigas, 

permanentes e importantes da História da humanidade”18. 

   

 A estrutura do trabalho não segue uma cronologia corrente; adoto uma 

maneira de análise “setorial” por etapas. No primeiro capítulo realizo uma 

radiografia do município e sua inserção em Goiás e algumas transformações 

ocorridas desde a fase pioneira. 

 No segundo capítulo a análise se centra na família, trabalhando o modo de 

sua constituição; a sexualidade; as relações de parentesco; a religiosidade na 

família e a festa de Nossa Senhora da Abadia. Um momento de encontro e 

sociabilidade da população de estilo totalmente rural no início e com pouco 

intercâmbio. Ao lado disso, soma-se um estilo de vida pacato, característico de 
                                                        
17SILVA, Vera Alice Cardoso. Regionalismo: o Enfoque Metodológico e a Concepção Histórica. In: 
SILVA,  Marcos A. da (Org.). República em Migalhas - história regional e local. p. 43  
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pequenas cidades do interior, de poucas atrações de lazer no dia a dia da 

população.  

 Na etapa seguinte, terceiro capítulo, analiso alguns aspectos da cultura da 

população, de ordem não só material como mental. A pesquisa mostra então o 

lar; a dieta da população, a sua preparação; a forma de obtenção; o trabalho e os 

dias e uma comparação entre o “antigo” e “novo”.    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        
18AMADO, Janaína. História e Região: Reconhecendo e Construindo Espaços. In: SILVA, Marcos 
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I - O MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - A FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA   

  

  

 Fazenda Nova se localiza a oeste dos contrafortes da Serra Dourada. O 

município é cortado também pela Serra do Impertinente, que faz parte do 
                                                                                                                                                                        
A. da (Org.). República em Migalhas  - história regional e local. p. 11  
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conjunto da primeira. Suas coordenadas geográficas são as seguintes: 16º 10’ 

35” de latitude e 50º 46’ 36” de longitude, estando a 650 metros de altitude em 

relação ao nível do mar19. O relevo é característico do planalto central brasileiro, 

com algumas serras de pouca altitude. A hidrografia é rica, composta pelas 

bacias dos rios Pilões e Claro, por vários riachos como o Fartura, Bucâina, 

Porcos e o Impertinente e por uma infinidade de pequenos córregos. O recurso 

hídrico do município teve importância vital na fase pioneira, a proximidade com a 

água era fator determinante na escolha do local de residência. O abastecimento 

de água era feito principalmente pelos córregos.  

 Fazenda Nova dista 191 quilômetros da capital do estado, sendo o 

caminho mais utilizado feito através das rodovias GO-418 e GO-060. Com 

relação à capital federal, Fazenda está distante 410 quilômetros. O trajeto até a 

capital federal percorre o mesmo caminho que leva à capital estadual, daí em 

diante toma-se a BR-060. Há outros percursos para se chegar a Goiânia e 

Brasília, mas são poucos utilizados. O município possui várias outras vias de 

acesso que o interliga a todos os municípios vizinhos e à antiga capital do 

estado.  

 

 

                                                        
19Aspectos Físicos e Demográficos dos Municípios Goianos. Fundação IBGE, 1973. p. 4 
(datilografado)    
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 A flora do município não foge à característica do restante do estado, com o 

predomínio das matas ciliares e do cerrado. A regularidade pluviométrica exerce 

grande influência. O período de seca faz a vegetação perder o brilho, com a 

perda de folhas, característica da vegetação caducifólia. Com a primavera e o 

início das chuvas começa a floração e o verde toma conta novamente, num 

espetáculo exuberante. Um dos exemplos mais contagiantes da natureza é o Ipê 

Amarelo e o Roxo que dão um colorido todo especial ao cerrado. 

    

 “A cobertura vegetal predominante na Micro-Região do Mato Grosso de 

Goiás é representada pela floresta caducifólia tropical, apesar da grande 

devastação de matas.  

 As outras formações encontradas na Micro-Região são: cerrado, 

cerradão, campo-rupestre com ocorrência na Serra Dourada. 

 As estações seca e chuvosa implicam em alterações de cobertura 

florística”20. 

  

 O cerrado com suas árvores de galhos retorcidos e resistentes ao calor do 

clima tropical ocupa a maioria do solo. As manchas de mata fechada (ciliares) 

são encontradas principalmente nas encostas das serras e próximo às margens 

de córregos e rios. Os campos com solos pobres são também largamente 

encontrados.  

  

 “Na Micro-Região do Mato Grosso de Goiás, são predominantes os 

seguintes tipos de solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo 

Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo, Cambissolo e Areias Quartzosas”21. 

 

 Nas baixadas e próximos aos cursos d’água encontramos os solos de 

massapê, muito fértil e largamente utilizado nas diversas culturas existentes, e na 

formação de pastagens para criação do rebanho bovino, que constitui o de maior 

                                                        
20Goiás - Secretaria do Planejamento e Coordenação - CEDIN. Dados Sócio-Econômicos Sobre a 
Micro-Região 354: Mato Grosso de Goiás, Goiânia, SEPLAN, 1984. p. 29 
21Idém, op. cit., p. 27 



 

 28 

importância e o mais criado. Na mesma proporção de importância aos bovinos 

estão os animais de carga, muares e eqüinos. Estes são, ao contrário dos 

bovinos, criados em número reduzido. Outros animais como cabras e ovelhas têm 

também criadores, mas com números sem relevância, com pouca utilização 

econômica. Algumas pessoas apreciam as suas carnes e daí a criação para 

abate em épocas especiais. A lã das ovelhas tem aplicação na confecção de 

alguns vestuários como o tradicional pelego utilizado para montaria.  

 Na falta de técnicas mais desenvolvidas, os nossos pioneiros se apoiavam 

na riqueza do solo. Este recurso natural foi o mais importante para o cultivo dos 

alimentos necessários ao consumo humano e animal. 

 A elevação do povoado de Campão a município ocorre em 20 de outubro 

de 1953, pela Lei Estadual número 83122. Através da mesma lei o topônimo do 

povoado é substiuido por Fazenda Nova, nome que vigora até o presente. Já se 

cogitou algumas vezes na substituição do topônimo do município, mas nada com 

efeito prático e duradouro. 

 

 “LEI Nº 831, DE 20 DE OUTUBRO DE 1953. 

 Cria o Município de Fazenda Nova e dá outras providências. 

                                                        
22A criação do município de Fazenda Nova possui um fato particular que só ocorreu em duas 
oportunidades no estado. Um povoado é elevado a categoria de município sem passar pela de 
distrito. Este fato constitui a razão principal da falta de alguns dados númericos sobre o mesmo 
com referência ao período anterior à sua emancipação, posto que fazia parte do amplo distrito de 
Aruanã (ex-Leopoldina), município da cidade de Goiás. 
 “O surto de progresso e desenvolvimento do povoado chamou a atenção dos poderes 
estaduais que, imediato, o elevaram a município por Lei nº 831, de 20 de outubro de 1953, 
fazendo a composição do seu território com terras desmembradas dos distritos de Aruanã (ex-
Leopoldina), do município de Goiás, mudando-lhe o topônimo para Fazenda Nova”.   Enciclopédia 
dos Municípios Brasileiros. IBGE. XXXVI Volume, Rio de Janeiro, 1958. p. 160 
 Ainda com referência à criação do município, o atestado de Osvaldo Gomes de Almeida é 
elucidativo das mostras positivas do projeto. “ATESTO que, em viagem recente efetuada no lugar 
denominado ‘FAZENDA NOVA’, situado no município de Goiás, constatei que o mesmo 
apresenta, não só bôas condições de salubridade e facil saneamento, como, tambem, bôas águas 
potáveis e grandes mananciais para aproveitamento de usina hidro-elétrica”.   Processo Nº 248/53. 
Projeto de Lei Nº 93 AL, Autor: Dep. Milazzo, Assunto: Cria o município de Fazenda Nova, Sala 
Rui Barbosa, Goiânia 20 de Junho de 1953. fl. 60. (Grifos do documento)      
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 Art. 1º - Fica desmembrado do município de Goiás a povoação conhecida 

pelo nome da ‘Fazenda Nova’ ou ‘Paulápolis’, que se tornará município 

autônomo, com a denominação de Município de Fazenda Nova”23. 

 

 A discussão da criação do novo município, ao que parece, foi ampla, a 

julgar pelo caráter contraditório das opiniões no meio do legislativo estadual. O 

parecer do relator, deputado Castro Costa, sobre o projeto foi de 

inconstitucionalidade, argumentando o seguinte: 

 

 “Sou dos que pensam que a criação do município sem o estágio de 

distrito é inconstitucional. (...) 

 De feito: como se poderão aquilatar os requisitos exigidos pela 

Constituição, se não se conhecem sequer os limites do município a ser 

criado? Seria isto, a meu ver, demasiado temerário calcular a olho a 

população e o montante das rendas de uma determinada área cujas 

divisas só agora aparecem para o efeito de sua emancipação política”24. 

 

 Mas o parecer do relator foi derrotado na Comissão de Constituição e 

Justiça, Finanças e de Estatística, com a proposta de voto em separado do 

deputado Emival Caiado25. Não temos indicações precisas sobre o interesse dos 

Caiados na emancipação do povoado. Mas tudo indica que a perda da 

hegemonia política em sua antiga “base” eleitoral, a cidade de Goiás, certamente 

deve ter contribuido para isto. Era necessário recuperar parte do terreno perdido 

e o apoio de novas lideranças de um povoado em franco processo de 

crescimento, não podia ser de modo algum desprezado. 

 A proposta de criação do município parte de lideranças locais. As 

justificativas do pedido tinham cunho político e econômico. Em suas reclamações 

                                                        
23Diário Oficial. Estado de Goiás, Ano 117, Goiânia - Terça-feira, 24 de novembro de 1953, NÚM. 
6979. 
24Estado de Goiás. Assembléia Legislativa, Comissão de Constituição e Justiça, Parecer Nº --- 
Processo Nº 248, Projeto de Nº 93 AL, Autor Dep. Milazzo, Assunto: Cria o município de Fazenda 
Nova. Sala Rui Barbosa, Goiânia, aos 25 de agosto de 1953. fl. 61 
25Processo Nº 248/53, Projeto de Lei Nº 93 AL, Autor Dep. Milazzo, Assunto: Cria o muncípio de 
Fazenda Nova. Sala Rui Barbosa, Goiânia, aos 25 de agosto de 1953. fl.64   
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os moradores do povoado se sentiam preteridos e prejudicados. Na carta enviada 

à Assembéia Legislativa do Estado, a Comissão que encabeça o movimento 

emancipatório, composta pelos senhores José de Paula Barbosa, Arcelino 

Mourão, Jacinto Cardoso da Silva, Leonodorio Pereira do Nascimento, Benedito 

Inocente Teles, Sinésio Neves de Macêdo e Alberony Martins Coelho, relata: 

 “Os abaixo assinados, residentes na povoação denominada ‘FAZENDA 

NOVA’, ainda pertencente ao município de Goiás, todos fazendeiros, 

proprietários, lavradores, comerciantes, com os documentos anexos, 

veem pedir as Vossas Excelencias, sem côr partidária, o melhor de seus 

interesses, no sentido de ser emancipada esta povoação, (...)”26. 

 

 Na mesma carta os líderes mostram a insatisfação contra os desmandos e 

os descasos dos administradores da cidade de Goiás, município sede ao qual 

pertencia a povoação, que não acolhiam suas reivindicações e, ao contrário, 

agiam contra as exigências da população local.  

 

 “(...), não é demais acrescentar que, embora auto-suficiente, não tem toda 

a zona qualquer assistência do município de Goiás, cujas autoridades 

encaram-na apenas como uma fonte de rendas. 

 O descaso em relação a êste povoado chegou ao ponto de se lhe negar 

os fôros de distrito, visando como (sic) isso impedir a sua emancipação”27.  

  

 Na carta de pedido de emancipação, a comissão faz um balanço das 

possibilidades econômicas do povoado, relatando algumas de suas atividades 

econômicas. A colocação desta descrição é muito interessante, não pelos 

números e detalhes em si, mas pela possibilidade de discutir e levantar algumas 

características da povoação naquele momento. 

 

 “CONDIÇÕES DO POVOADO ‘FAZENDA NOVA’, EM FACE DA LEI 

ORGÂNICA DOS MUNICÍPIO:  

                                                        
26Processo Nº 248/53, Projeto de Lei Nº 93 AL, fl. 3  
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 Número de casas ou moradias em geral - Na séde  231  Na zona       X    

Número de habitantes na zona compreendida nos limites do novo 

município, na forma da proposta anexa - Na séde    2000   Na zona   9000 

 

 NÚMERO DE CASAS COMERCIAIS 

 De tecidos, armarinhos, etc. (lojas) -         Na séde       9   Na zona      22  

De sêcos e molhados ou botequins -       Na séde     20  Na zona   _ _ _   

De venda de produtos farmaceuticos -     Na séde        1  Na zona     ___  

De bares, confeitarias, etc -                      Na séde         3   Na Zona    _ __            

 De pensões                                               Na séde        3 

 Padaria                                                      Na séde        1 

 Gabinete dentário (Protese)                      Na séde        2  

 Oficina mecânicas                                     Na séde        3 

 

 INDÚSTRIAS EM GERAL: 

 

 Olarias e cerâmicas -                        Na séde      9  Na zona       _ 

Máquinas de Benefíciar arroz -                 Na séde        1    Na zona         _               

 Serraria                                                     Na séde        1  

 Sapataria e Selarias                                  Na séde        3 

 

 A COMISSÃO”28.                                                                                                 

  

 Embora não se faça a descrição mais pormenorizada das características 

das casas do povoado, a simples quantidade numérica já constitui um referencial 

importante. Duzentas e trinta e uma casas para um povoado encravado no meio 

de uma extensa área pouco habitada e de recursos limitados, sem praticamente 

nenhum meio de transporte mais eficaz, quase limitado aos tropeiros que 

forneciam à população os artigos que esta não podia produzir e nem deles 

prescindirem, como as ferragens, o sal, e em alguns casos o querosene. De 
                                                                                                                                                                        
27Processo Nº 248/53, Projeto de Lei Nº 93 AL, fl. 3 
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antemão este número mostra que o povoado vivia no momento um bom surto de 

crescimento e se tornava importante para a população local. 

 Outra constatação importante é a relação do número de habitantes com o 

das casas. Um simples calculo a partir da divisão do número de habitantes (2000) 

pelo das casas (231) chega-se ao coeficiente de 8,31 moradores por casa. 

Subtraíndo 2 pessoas que corresponderiam necessariamente ao pai e a mãe, o 

resultado de 6,31 representa o número de filhos, demonstrando que as familias 

tinham então proles numerosas29. O coeficiente obtido, se comparado com dados 

das Fichas de Reconstituição de Famílias, são parecidos e às vezes indicando 

uma prole ainda mais numerosa. Esta constatação parece estar mais perto da 

realidade, posto que a hipótese de casas com um, ou pouco mais de um morador 

não pode ser descartada. Chegar-se-ia assim a um coeficiente mais alto, numa 

média de 8 filhos por casal. É importante salientar que está sendo considerado 

apenas os vivos, não se cogitando dos filhos mortos ou que já nasceram sem 

vida, e que as informações mostram que não são poucos. Aliado também a um 

alto número de abortos.      

 Merece destaque o número de moradores na zona rural. A cifra de 77,77% 

de habitantes rurais indicam por si só o caráter agrícola do município e do estilo 

de vida da região. A base econômica e o eixo central da vida material das 

pessoas se ligam a esta atividade, seja ela com caráter comercial ou de 

subsistência. A falta de mercado escoador para a produção e de maiores 

técnicas de manejo determinaram, no primeiro momento da ocupação, a 

predominância da atividade de  subsistência. 

                                                                                                                                                                        
28Processo Nº 248/53, Projeto de Lei Nº 93 AL, fl. 4 
29É necessário ressalvar que a hipótese proposta considerou todas as casas composta por uma 
família nuclear, o que evidentemente é um raciocínio com falhas, visto que algumas casas 
poderiam estar habitadas por uma única pessoa, um viúvo ou uma viúva e até sem nenhum 
morador (fechadas). Por outro lado, é preciso esclarecer também que os documentos não 
distinguem os pontos comerciais das residências. Porque caso fossem enquadrados como 
inabitados e só utilizados para fins comerciais os calculos acima teriam de ser refeitos e os 
resultados seriam superiores ao coeficiente obtido. Mas tudo leva a crer que funcionavam 
também como residências contíguas, não havendo a distinção entre comércio e residência. O 
espaço comercial ocupa a frente da casa e os fundos são reservados para a moradia.  



 

 33 

 O aspecto comercial mostra que o povoado tinha uma vida urbana 

importante. 9 lojas de tecidos e armarinhos são indícios de uma sociedade ativa e 

com gosto pelo artigo vindo de fora; os números tornam-se mais eloquentes e 

falam por si só, se considerado o número total do município: 22. A existência de 

tantas lojas vem confirmar que, pelo menos, em parte da população, reinava uma 

certa prosperidade financeira, garantia da continuidade e da vida de tais 

estabelecimentos. Por outro lado, mostra a importância do povoado numa região 

pioneira e rústica, em que os centros de abastecimento eram distantes e de difícil 

acesso, devido ao caráter precário dos meios de transporte e das estradas.   

 O número de 20 estabelecimentos de secos e molhados e mais 3 bares e 

confeitarias somente na sede são um claro indicativo da importância do comércio 

e também do agitado mundo provocado pela ingestão do álcool. Como não é 

diferente em toda região, o botequim representa o local de ponto de encontro das 

pessoas, com predominância absoluta do sexo masculino. Esta afirmação se 

aplica mais aos bares, que têm como atividade principal a venda de bebidas e a 

exploração de jogos. Locais como estes são tidos como ambientes estritamente 

masculinos e expressamente “proíbidos” para as damas. A presença de uma 

mulher nestes locais, à exceção de algum momento festivo ou passageiro, é 

entendida como sendo esta mulher portadora de uma vida livre, prostituta, 

“mulher da vida” para utilizar o vocabulário regional.   

 O número de pensões também nos sugere que o povoado recebia um bom 

número de visitantes e passageiros. A afluência migratória que recebe o centro-

oeste neste momento pode ser uma hipótese que justifique esta afluência. Este 

período, em todo o Brasil, é marcado por uma intensa migração, principalmente 

de nordestinos que buscam como destino o centro-sul do país. 

 A existência de uma única padaria não significa pobreza por parte da 

população, e nem tampouco insuficência no abastecimento. Por outro lado, 

revela também questões importantes do dia a dia da comunidade, que produzia 

vários artigos do consumo diário, não necessitando de sua aquisição no 

mercado. Algumas casas mais antigas da cidade ainda possuem os fornos 
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domésticos de barro alimentados pela combustão da lenha, fabricados de forma 

artesanal até mesmo pelas senhoras. Um dos predicados mais exigidos da futura 

dona de casa é a habilidade na preparação de doces e bolos, complementares 

das atividades da cozinha. 

 No que se refere à saúde os chamados gabinetes dentários apresentam 

uma situação da cultura regional. O seu número é o bastante para atender as 

necessidades da população, mas não eram muito procurados, a não ser nos 

casos de extração provocados por cáries e dores. O cuidado com os dentes 

naturais era muito pequeno. O velho costume dos remédios caseiros, como os 

chás com ervas e plantas da região e as benzeções claream o cotidiano das 

pessoas. São atos que respondem a uma situação de necessidade e 

desconhecimento real do fato. Onde algumas enfermidades simples, mas que 

não têm como ser combatidas, são assim enfrentadas.  

 O estilo de vida da população, tem também, no seu universo medicinal, 

elementos importantes na compreensão da cultura local. O cultivo de diversas 

plantas medicinais no quintal revela que a população buscava alternativas para a 

cura dos seus males.  

 

 “Eu me consolava e me apegava à minha bisavó, 

 Cresci com os meus medos e com o chá de raiz de fedegoso, 

 prescrito pelo saber de minha bisavó”30. 

 

 A busca de tais soluções revelam que a população tinha pouco acesso à 

saúde. A figura da parteira no acompanhamento da parturiente é um exemplo 

cabal da situação precária da saúde. O enfrentamento da situação e as 

alternativas buscadas demonstram o ideário local, onde a falta de assistência e 

de serviços mais especializados tinham que ser resolvidos por promessas aos 

santos devotos. Deve ser lembrado que as dificuldades de locomoção e a 

residência em locais distantes da cidade impediam muitas pessoas de fazerem 

                                                        
30CORALINA, Cora. Vintém de Cobre: meias confissões de Aninha. p. 61 
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um tratamento mais rigoroso e com acompanhamento médico. Diante disso as 

pessoas recorriam ao que lhes estava mais próximo: os benzedores e os chás 

com ervas plantadas na horta caseira ou de matas vizinhas às suas casas. 

 A precariedade da saúde denota uma outra situação muito característica 

da região, o alto número de mortes. As vítimas eram principalmente crianças, 

parturientes e velhos.  

 As endemias graçavam e doenças simples como verminoses vitimavam um 

grande número de crianças. A falta de esgoto e saneamento básico faziam 

crescer as causas das doenças. No campo a situação se agrava com a 

proximidade dos currais e em muitos casos pela falta de fossas sépticas para a 

excreção humana, feitas a céu aberto. 

 Em quase todas as famílias de pioneiros contactadas há casos de mortes 

de filhos menores. O número de abortos também era alto. As causas estão 

ligadas aos esforços físicos das mães, à inexistência do pré-natal e cuidados por 

parte da gestante. Entre as famílias mais jovens estes números são menores.  

 Entre as mulheres uma das razões que mais lhes vitimavam era o trabalho 

de parto. As infecções no pós-parto eram também muito grandes, o que levava 

muitas mães à morte. O trabalho das parteiras em alguns casos não era o 

bastante e como a família não tinha como ter acesso ao acompanhamento 

médico, a morte de mãe e filho ou de um dos dois, eram inevitáveis.   

 A média de vida das pessoas era pequena, com poucas pessoas 

ultrapassando os sessenta anos. Fato que, aliás, era característico das regiões 

rurais de todo o país. A vida dura, os trabalhos insalubres no curral, sob as 

interpéries da natureza, doenças como chagas, tuberculose e úlceras ceifavam 

muitas vidas. A presença de doenças reumáticas era também muito grande, as 

moradias de chão batido e tipo de trabalho das pessoas era o que mais 

contribuia para o agravamento da situação. Situação que se complica ainda mais 

com o fato da comunidade só procurar assistência de saúde mais especializada 

nos casos extremos. Esta constatação pode ser ilustrada com a simples 
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observação empírica sobre as pessoas mais idosas que na sua maioria tem 

dentes postiços ou são desdentadas.  

 O número de olarias e cerâmicas mostra que o povoado e a região viviam 

uma etapa de franca expansão. De certa forma vem até justificar o descaso que 

as lideranças políticas locais reclamam das autoridades do município do qual 

fazia parte. A existência de 9 olarias e cerâmicas dão crédito também aos dados 

demográficos sobre o município que vive um processo de continuo crescimento 

até os anos setenta, embora, a partir desta década o índice de crescimento seja 

bem menor que o registrado nas décadas anteriores. 

 As demais atividades industriais reforçam o estilo agrícola do município e 

da região. Uma ligada ao extrativismo de origem rural, três como fornecedora de 

artigos necessários ao trabalho diário na atividade agrícola e pastoril, e uma 

como beneficiadora do artigo de maior produção na região e de consumo diário, o 

arroz. 

 Isso é indício de que a população tinha atuação ativa e expansionista, bem 

característica do momento. Mostra também o elemento artesanal como 

predominante, onde, na falta de um abastecimento mais ativo de produtos de 

origem industrial, a população busca e constrói outros meios para suprir suas 

necessidades. O monjolo e o pilão são exemplos claros disto, largamente 

utilizados na pilagem e limpa do arroz e também na fabricação de outros 

alimentos como a paçoca, a canjica, etc.       

 O exame da lista do abaixo assinado para a criação do município deixa 

transparecer que a população mais pobre teve pouca participação no processo e 

se manteve de certa forma alheia. No máximo sua participação se limitou a atuar 

como coeficiente populacional necessário à elavação do povoado à categoria de 

município31. 

 A porção territorial do município ocupa uma área de 1.285 quilômetros 

quadrados32, que já foi maior no passado. O desmembramento e a criação do 

município de Novo Brasil reduziu o território municipal de Fazenda Nova. Até há 
                                                        
31Cf. Processo Nº 248/53, Projeto de Lei Nº 93 AL, fl. 8-9-10 
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pouco tempo, a área oficial do município era de 952 quilômetros quadrados. Já 

no último mapa territorial realizado pelo IBGE em 1991, de acordo com a carta 

topográfica deste ano e utilizando de novas metodologias o município teve sua 

área ampliada, como aconteceu também com o município de Iporá33. Em nenhum 

dos dois casos houve a anexação de novas áreas, o que se presume então que 

as antigas cartas topográficas eram inexatas. Atualmente o municípo faz limites 

com os municípios de Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Israelândia, Jaúpaci, 

Jussara, Montes Claros e Novo Brasil. Na época de sua criação, as fronteiras 

municipais eram com os municípios de Córrego do Ouro, Goiás, Iporá e 

Mossâmedes. As mudanças no quadro topográfico-administrativo são resultantes 

do surgimento de novos municípios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        
32Sinopse preliminar do Censo demográfico. Fundação IBGE, Vol. 1 Rio de Janeiro, 1991. p. 27 



 

 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
33Idém, op. cit., p. 53 
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 A base da produção de Fazenda Nova está localizada na agropecuária e 

derivados. Merecem destaque: arroz, milho, mandioca, banana e feijão. A 

produção tem como base a agropecuária, como exemplo podem ser citados os 

laticínios, com a industrialização do leite e a produção de queijos. (Em junho de 

93 o município possuia 17 estabelecimentos industriais)34. 

 De acordo com o Processo nº 248/53 da Assembléia Legislativa, o então 

povoado de Campão e depois o atual município de Fazenda Nova possuia 9000 

habitantes35. Em 1970 esta mesma população registrava um alto índice de 

crescimento, atingindo o número de 9713 habitantes, um crescimento de 7,93%.  

Já neste momento o rodízio populacional é intenso por todo o pais, verificando 

um alto número de migrantes. O município e a região não ficaram alheios, muitos 

dos antigos moradores já haviam buscado outras regiões para fixarem residência. 
                                                        
34Catálogo de Informações Sócio-econômicas dos Municípios, Jun/1995. Secretaria do 
Planejamento e Desenvolvimento Regional. Superintência de Estatística, Pesquisa e Informação. 
p. 100 
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Em 1980, a população chegava à 9900, registrando um crescimento de apenas 

1,93 %. Tomado o índice de crescimento entre 53 e 70 e dividindo-o por dois 

para assim corresponder a duas décadas a sua média é ainda muita mais alta 

que o crescimento verificado entre 70 e 80. A explicação para tão baixa taxa de 

crescimento demográfico está no alto índice migracional para outras regiões de 

fronteira econômica, como o norte do estado, hoje atual Tocantins, o Mato 

Grosso, o sul do Pará e Rondônia. Em 1991 a população registrava uma queda 

acentuada: 7173 habitantes, menos 38,02 % se comparado com o ano de 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO I 

Evolução da Densidade Demográfica do município de Fazenda Nova de 

1970 - 1991 

 

ANO DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

POPULAÇÃO 

RURAL 

  POPULAÇÃO TOTAL 

1970* 10,20 2315 7398 9713 

1980* 10,40 3922 5978 9900 

1991   5,58 3890 3283 7173 

  

 Quadro elaborado a partir dos seguintes dados: 1- Aspectos Físicos e 
Demográficos dos Municípios Goianos. Fundação IBGE, 1973. pág. 4 
(datilográfado); 2- Sinopse preliminar do Censo demográfico: Brasil. 

                                                                                                                                                                        
35Processo Nº248/53, Projeto de Lei Nº93 AL, fl 4 
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Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1981. pág. 91; 3- Sinopse preliminar do 
Censo demográfico. Fundação IBGE, Vol. 1, Rio de Janeiro, 1991. pág. 47 

 * Densidade demográfica calculada sobre área de 952 km2. 
  

 Os números do Processo de criação e do quadro acima revelam que o 

município teve pouco crescimento populacional desde a época da sua criação e a 

partir da década de oitenta em diante vem sofrendo uma retração populacional 

altíssima. Característica, aliás, que se verifica em todo o interior do país, com a 

população deixando as zonas interioranas e buscando os grandes centros para 

fixarem residência. Provocando o inchaço populacional nessas cidades e 

aumentando os problemas socias, como moradia, saneamento básico, escola e 

transporte.  

 A migração para zonas de fronteira e a busca de novas oportunidades em 

cidades maiores como Goiânia, são os fatores de explicação para tamanha 

regressão populacional. A atitude migratória é mais predominante entre a 

população jovem que prefere a atividade urbana, muito valorizada entre todos.  

 O trabalho rural é associado à pobreza e às dificuldades, sem perspectiva 

de progresso e melhoria financeira. Mesmo se a atividade urbana não apresentar 

melhor oportunidade e ganhos econômicos, o trabalho urbano é colocado como 

ideal, por ser “mais leve”, trabalha-se na sombra como dizem muitos. Além disso 

está associado também à maior segurança do registro em carteira. Embora, 

sejam poucos os trabalhadores que são regularmente contratados na cidade. No 

meio rural esta situação inexiste por completo e a sazonalidade na oferta de 

ocupação impede uma previsão de rendas. Somam-se a isto mudanças nas 

atividades produtivas no campo. 

 

 “A substituição dos cafezais por lavouras de arroz, em parte mecanizadas, 

e a expansão da pecuária estão entre os fatores que contribuíram para a 

saída da população rural para novas áreas agrícolas no norte da região e 

para cidades da microrregião, especialmente Goiânia e Anápolis, que 



 

 42 

foram responsáveis por 35,94 e 73,20 da população urbana do Estado e 

da microrregião respectivamente”36. 

  

 Sob o aspecto administrativo o município faz parte da microrregião de 

Iporá e mosorregião do Centro Goiano. A economia está concentrada na 

agropecuária, passando na atualidade por algumas mudanças com a implantação 

de várias indústrias, principalmente de transformação e de origem agropecuária. 

A fruticultura é hoje também uma das fortes alternativas de produção, com rápida 

disseminação na região. No campo, as mudanças ficam por conta do crescimento 

do associativismo. 

 

 “Nos últimos três anos, o associativismo vive seu apogeu no município de 

Fazenda Nova. Fomentado pelo Escritório local da Emater, atualmente as 

17 associações de moradores reúnem cerca de 223 associados, e uma 

associação de moradores, reunindo 23 associados, além de uma central 

de associações”37.  

 

 A ocupação efetiva do atual município tem suas origens na década de 

trinta e no decorrer da seguinte. No limiar do século atual toda a região do Centro 

Goiano passou a receber grandes contingentes de migrantes. O surto de 

povoamento ocupou predominantemente as áreas de florestas, de solos com alta 

fertilidade. Condição essencial na atividade de agricultura, diante de sua prática 

artesanal. A característica vegetativa terminou por alcunhar a região: Mato 

Grosso de Goiás. A atividade agrícola e pecuária destruiu muito da antiga 

                                                        
36Sinopse Preliminar do Censo Demográfico. Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1980. Vol. I, Tomo 
I, nº 24, p. XIV 
 Na atualidade o município de Fazenda Nova integra a microrregião de Iporá, composta 
dos municípios de: Amorinópolis, Cachoeira de Goiás, Córrego do Ouro, Fazenda Nova, Iporá, 
Israelândia, Ivolândia, Jaúpaci, Moiporá e Novo Brasil. A microrregião de Iporá juntamente com 
microrregiões de Anápolis, Anicuns, Ceres e Goiânia, compõem a Mesorregião do Centro Goiano, 
reordenada pelo IBGE, à partir da antiga microrregião do Mato Grosso de Goiás, com a 
incorporação de algumas cidades que faziam parte de outras microrregiões.    Censo Demográfico 
de 1991. Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1991. p. 21 
 Faz-se necessário esclarecer que a utilização dos termos e critérios de divisão regional 
são baseados naqueles utilizados pela Fundação IBGE.  
37Informativo Emater no Campo, Goiânia de 25 de junho a 25 de julho/96. p. 14 
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cobertura vegetal, hoje se limitando às regiões próximas dos vales de córregos e 

rios e encostas de serras38.  

 Oficialmente a história de fundação do município é narrada da seguinte 

maneira: 

  

 “Em 1945, mudando o cidadão José de Paula Barbosa para as terras de 

sua propriedade, denominada fazenda Três Ilhas, sua casa alí eregida foi 

o marco inicial de uma futorosa comuna brasileira: Fazenda Nova. 

Seguiram-se-lhe os passos os cidadãos Ambrósio Moreira de Carvalho e 

João Antônio Moreira, que erigiram suas residências em local próximo a 

de José de Paula, onde também levantaram um cruzeiro, início de um 

povoado que recebeu o nome de Campão. Mais tarde deram-lhe o nome 

de Paulópolis, em homenagem ao seu iniciador”39. 

  

 A opção pela utilização do termo “efetiva” se fez em decorrência de que a 

região já era conhecida dos goianos desde o período da mineração colonial. 

Tendo sido ocupada definitivamente nas décadas de trinta e quarenta do século 

atual, com o surto expansionista rumo ao centro-oeste. 

 

 “A conquista de novas terras, que substituam as áreas ‘esgotadas’, 

converteu-se assim na preocupação dominante nos meios rurais. Sob 

pressão dos mercados consumidores que se aproximaram de forma 

gritante com a construção de Brasília, e se avolumaram mercê da 

crescente urbanização nacional procedeu-se à rápida ocupação de 

terrenos agricultáveis sobrantes, com consequente penetração dos 

territórios ‘pioneiros’ no Mato Grosso de Goiás e, sobretudo, no Alto 

Tocantins”40. 

 

                                                        
38Cf. Sinopse Preliminar do Censo Demográfico. Fundação IBGE. Vol. I, Rio de Janeiro, 1991. p. 
18 
39Enciclopédia dos Municípios. IBGE. XXXVI Volume, Rio de Janeiro, 1958. p. 160  
40 PLANO MB - Programa de Desenvolvimento da Agricultura. Caesgo, Vol. I, s/d. p. 35 
(mimeografado) 
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  Antes do surto pioneirístico e de ocupação verificado no século atual, os 

estudos sobre a região mostram que os rios Claro e Pilões foram os principais 

pontos de extração diamantífera do período colonial, muito explorado mas de 

poucos frutos e atentamente vigiado pela Coroa portuguesa. Sobre o assunto - 

mineração -, os professores Salles e Palacín, dois dos mais importantes e 

competentes estudiosos sobre o período, dizem: 

  

 “As regiões banhadas pelos rios Claro e Pilões foram alvo de constantes 

perquirições, desde o começo da colonização goiana”41. 

 “O primeiro descobrimento de diamantes nos rios Claro e Pilões deve ter-

se dado em meados de 1733. Neste ano, como informava o governador à 

Corte, os dois focos principais de atração dos mineiros que chegavam 

continuamente a Goiás eram estes rios do sudoeste, juntamente com as 

jazidas de Meia Ponte”42. 

 “O regimento do território dos diamantes é de um rigor tão frio, que 

segundo expressão de Eschwege, repetida modernamente por Boxer, 

mais parece ditado por um despótico sultão oriental, que por um príncipe 

cristão da época das luzes”43.  

  

 Silva e Souza nas suas memórias sobre a descobrimento de Goiás, chama 

a atenção sobre o arraial de Pilões no século XIX, narrando o atual estágio em 

que se encontrava o mesmo. (Veja também o mapa da região das minas de 

diamantes da página seguinte). 

  

 “Pilões - Arraial de muito pequeno e pouco povoado, ao oéste de Villa- 

Boa, na estrada de Cuyabá, em distância de dezoito leguas, conserva 

uma guarnição militar; tem capella do senhor Bom Jesus, filial de Villa-

Boa, está situado a 16 gráos de longitude”44.    

  
                                                        
41SALLES, Gilka Vasconcelos Ferreira de. Economia e Escravidão na Capitania de Goiás. p. 93 
42PALACÍN, Luís. O Século do Ouro em Goiás. p. 56 
43Idém, op. cit., p. 55 
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44TELES, José Mendonça. Vida e Obra de Silva e Souza. p. 117 (Grifo do autor) 
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 Os Livros de Transmissão e Posse do Cartório do Primeiro Ofício local 

informam também que no transcorrer do século passado a região e o município 

tinham ocupantes. A prova desta situação pode ser verificada no processo de 

sucessão de bens transcritos nas folhas do Livro número 3. Os dados contidos 

em um formal de partilha dos bens trazem as seguintes informações: 

  

 “Na sismaria denominada ‘Lage’, situada nos municípios de Goiás e Iporá 

deste Estado, com área de meia légua (1/2) em quadra, composta de 

culturas, cerrados, varjões e chapadas, registrada por Ana Teixeira de 
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Almeida em dezenove (19) de Julho de mil oitocentos e cinqüenta e sete 

(1857) na então freguesia e distrito de Rio Claro, hoje município de Iporá 

deste Estado, pelo então Vigário João Batista Leite, sob o número oito (8) 

às folhas quatro (4) do livro competente número onze (11)”45. 

 

 Noutro documento de propriedade de terras do mesmo Cartório encontra-

se: 

 

 “Cornélia Xavier Nunes Simon e outras propuseram a presente ação de 

divisão de uma gleba de terras no lugar denominado Impertinente, e 

oriunda do Registro Paroquial feito em mil oitocentos e cincoenta e oito 

(1858), na freguesia de Rio Claro e primitivamente pertencente a José 

Maria de Souza”46. 

  

 No transcorrer das primeiras décadas do século XX há uma razoável 

migração rumo ao atual município de Fazenda Nova e adjacências. Processo 

esse que se intensifica ainda mais a partir dos anos trinta e ao longo dos 

quarenta. Para se fazer um estudo da origem de parte dos habitantes foi possível 

utilizar como fonte os Livros de Casamentos da Paróquia Nossa Senhora da 

Abadia, entre 1953 e 1980. Dos diversos dados constantes sobre os nubentes, 

dentre estes as suas origens, os registros mostram os seguintes números: 

  

 

 

 

 

 

 
                                                        
45Formal de Partilha de 8 de Maio de 1954. Cartório de Família, Órfãos e Sucessão da Comarca 
de Goiás, deste Estado. Livro de Transmissão e Posse nº 3, p. 21. Cartório do Primeiro Ofício. 
Fazenda Nova -Go. 
46Escritura Pública lavrada em 25 de Maio de 1954. Livro de Transmissão e Posse nº 3, p. 25. 
Cartório do Primeiro Ofício. Fazenda Nova -Go. 
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QUADRO II  

Número de NOIVAS da paróquia Nossa Senhora da Abadia, segundo os 

estados de origem, entre 1953 - 1980 

  
Anos GO MG BA CE PE RN MA AL SP ES MT Total 

53 01 01 - - - - - - - - - 02 

54 - - - - - - - - - - - - 

55 07 06 02 - - - - - - - - 15 

56 21 10 02 - - - - 01 - - - 34 
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57 - - - - - - - - - - - - 

58 19 09 02 - - - - - 01 - - 31 

59 15 09 03 - - - 01 - 01 - - 29 

60 16 09 - - - - - - - - - 25 

61 18 05 02 01 - - - - - - 02 28 

62 28 07 01 - - - - - - - - 36 

63 29 11 - - - - - - - - - 41* 

64 12 02 02 - - - - - - - - 17* 

65 15 07 01 - - - - - - - - 23 

66 25 14 02 - - 01 - - - - - 42 

67 31 21 03 01 - - - - 01 - 01 58 

68 27 07 02 - - - 01 - - - - 37 

69 40 08 02 - 01 - - - - - - 51 

70 18 09 - - - 01 - - - - - 28 

71 24 07 - - - - - - - - - 31 

72 26 06 01 01 - 02 - - - - - 36 

73 23 07 01 - - - - - 01 01 - 33 

74 24 04 02 - 01 - - - - - - 31 

75 11 03 - - - - - - - - - 14 

76 07 02 01 - - - - - - - - 10 

77 17 05 01 - - - - - - - - 23 

78 17 01 01 - - - - - - - - 19 

79 19 02 01 - - - - - - - - 22 

80 41 04 02 - - - - - - - - 47 

Total 531 176 34 03 02 04 02 01 04 01 03 763 

  

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamentos da Paróquia Nossa 
Senhora da Abadia. 

 (*) Anos em que a citação do local de origem não está completa nos registros. 
 

QUADRO III 

Número de NOIVOS da paróquia Nossa Senhora da Abadia, segundo os 

estados de origem, entre 1953 - 1980 

 
Ano GO MG BA PE PI RN PB RJ SP SC MT TO DF Tot. 

53 01 01 - - - - - - - - - - - 02 

54 - - - - - - - - - - - - - - 

55 10 03 02 - - - - - - - - - - 15 
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56 21 07 05 - - - - - 01 - - - - 34 

57 - - - - - - - - - - - - - - 

58 22 07 02 - - - - - - - - - - 31 

59 16 08 04 - - - - - 01 - - - - 29 

60 14 08 03 - - - - - - - - - - 25 

61 14 09 04 - - - - - - - - - 01 28 

62 28 07 01 - - - - - - - - - - 36 

63 22 16 02 - - - - - - - - - - 41* 

64 10 02 01 - 01 - - - - 01 - - - 17* 

65 12 08 02 - - - - - - - - - - 23* 

66 28 13 - - - - - 01 - - - - - 42 

67 37 14 05 - - - - - - - 01 01 - 58 

68 23 12 02 - - - - - - - - - - 37 

69 32 15 02 02 - - - - - - - - - 51 

70 19 06 03 - - - - - - - - - - 28 

71 19 09 02 - - - - - 01 - - - - 31 

72 28 04 01 - - 02 - - 01 - - - - 36 

73 25 08 - - - - - - - - - - - 33 

74 27 03 - - - - 01 - - - - - - 31 

75 09 05 - - - - - - - - - - - 14 

76 06 03 01 - - - - - - - - - - 10 

77 16 05 01 - - - - - 01 - - - - 23 

78 17 01 - - - - - - 01 - - - - 19 

79 17 03 01 - - - - - 01 - - - - 22 

80 36 06 04 01 - - - - - - - - - 47 

Total  509 183 48 03 01 02 01 01 07 01 01 01 01 763 

  

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamentos da Paróquia Nossa 

Senhora da Abadia. 

 (*) Anos em que citação do local de origem não está completa nos registros.   

 Os goianos formam a maioria deste contingente de migrantes, 

provenientes principalmente da própria microrregião - Iporá -, grande parte 

destes de cidades próximas como por exemplo: Firminópolis, Itaberaí, Anicuns, 

Goiás, Mossâmedes, e praticamente de toda a mesorregião do Centro Goiano. 

Em segundo lugar estão os mineiros, estes em quase sua totalidade tem origem 

nas cidades de São Gonçalo do Abaeté, Corinto, Morada Nova, Unai e Patos de 
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Minas. O município recebeu também um bom contingente de baianos; estes vêm 

de cidades como Santana dos Brejos, Cocos e Feira de Santana. Em menor 

quantidade o município recebeu migrantes de vários outros estados e de todas as 

regiões do país. Assim encontramos pessoas provenientes de São Paulo, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Tocantins, Santa Catarina, e mais um bom 

contingente de nordestinos, como: cearenses, maranhenses, paraíbanos, 

pernambucanos, piauienses e potiguares. 

 A exceção dos goianos, os mineiros e baianos representam o maior 

contingente de migrantes que o município recebeu. Outras fontes, como as 

entrevistas e também a literatura regional, indicam a migração mineira rumo a 

Goiás: 

  

 “Percebendo que a conversa ia trovoando, Romão calibra a paciência do 

velho e rememora que daquele primitivo povoado de Farinha Podre, no 

perímetro do Rio Uberaba, já no começo do século passado, 

encordoavam-se para Goiás as comitivas de canastras e cincerros, 

cargueirando sal, querosene e tecidos de brim, via do antigo porto de 

Santa Rita do Paranaíba, hoje Itumbiara, acima da Cachoeira Dourada, 

arrebitando-se de lá com as boiadas do antigo Curralinho, hoje Itaberaí, 

para o entreposto comercial da cidade paulista de Barretos e tantos 

outros - perseguindo criminosos, adquirindo terras de bacuri ou lá 

colocando os primeiros zebus gir, nelore e guzerá, montando fazendas 

(...)”47. 

 

 A situação de limite e vizinhança é a hipótese aceita como de maior 

influência na escolha por parte dos migrantes. Mas, por outro lado pode-se notar 

uma situação ambígua; as migrações provenientes de estados a oeste de Goiás 

e até mesmo de municípios ao oeste de Fazenda Nova foram pouquíssimas. O 

que determinou tal característica na formação do município ou mesmo da região?     

                                                        
47QUEIROZ, Jeronimo Geraldo de. Homens de Palha. (Romance). p. 63  
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 O expansionismo pioneiro porque passou todo o centro-oeste durante as 

décadas de quarenta, cinqüenta e sessenta é a razão que melhor fundamenta 

esta questão. Com a propaganda de terras disponíveis em toda a região e o 

apoio governamental à ocupação, um grande número de famílias iniciam o 

processo de migração para o Centro-oeste e Norte do país. Tal “fenomeno” ficou 

conhecido como a Marcha para o Oeste. Os caminhos da migração seguiam os 

ritmos expansionistas característicos da frentes pioneira e de expansão. 

 De acordo com o professor Martins as frentes de expansão são 

caracterizados por relações de posse e camponesas. Enquanto que na pioneira 

prevalece as de tipo capitalista48. 

 

 “A frente pioneira exprime um movimento social cujo resultado imediato é 

a incorporação de novas regiões pela economia de mercado. Ela se 

apresenta como fronteira econômica”49. 

 

 A frente pioneira é a expansão do mundo capitalista sobre o mundo 

camponês. A terra deixa ser elemento de subsistência para assumir o caráter de 

mercadoria. Suas relações já não são mais mediatizadas como peça básica da 

subsistência da família camponesa, mas sim pelo valor que ela adquire no 

mercado.  

 A frente pioneira tráz consigo um novo reordenamento no uso da terra. Ela 

subverte os antigos modos de relações vicinais e implanta uma nova relação 

entre as pessoas; relação essa monetarizada. O camponês, no primeiro 

momento, é incapaz de compreender que isto é resultado da ação do capital; e 

que o modo de produção capitalista, é um sistema que submete a todos os 
                                                        
48Cf. MARTINS, José de Souza. Os Camponeses e a Política no Brasil - as lutas sociais no campo 
e seu lugar no processo político. pp. 111-114 
  É necessário esclarecer então e até para não criarmos uma confusão quando da 
aplicação do conceito de pioneiro, que aqui se refere aos primeiros migrantes que chegaram à 
região nas décadas de trinta e quarenta. A primeira impressão é que ela não possui nenhum 
morador, o que na realidade é incorreto, mesmo porque o avanço destes pioneiros se faz sobre 
antigas terras indígenas. É o avanço do mundo do branco. O conceito relaciona-se assim às 
primeiras levas de migrantes que deram início ao atual município nas décadas de trinta e 
quarenta do século XX.  
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trabalhadores, quer sejam eles trabalhadores urbanos ou camponeses. Isso 

acontece porque é assim que o capital sobrevive. A ocupação da terra garante ao 

capitalista a extração da mais-valia social. Por isso a frente pioneira estará 

sempre em crescimento, pois, o capital é uma espiral constante50. 

 Vale ressaltar que, ambas as frentes, ocorrem ao mesmo tempo. Uma não 

está dissociada da outra, seus elementos constitutivos é que são diferenciados. 

O avanço de uma tráz consigo a outra.  

 A anexação de novas áreas ao processo produtivo capitalista teve curso 

um tanto constante rumo ao oeste do país. A afirmativa de expansão contínua 

nesta direção, não quer dizer que isto é traço corrente, seguindo uma linha 

constante. A anexação e ocupação do centro-oeste aconteceu praticamente ao 

mesmo tempo, obedecendo às novas necessidades de produção de alimentos 

que o país passou a exigir em função do surto de crescimento industrial. A região 

começa então a entrar em cena como produtora de alimentos e como alternativa 

receptora de contingentes populacionais deslocados com a transformação 

econômica. Fazenda Nova surje justamente como resultado de levas de 

migrantes empurrados pelas frentes pioneiras. 

 A disponibilidade de terras e o baixo preço destas - em muitos casos até 

pela simples posse, em terras devolutas, aliada ao solo de manchas de boa 

qualidade foram os atrativos para estes migrantes, que viam na grande 

quantidade de terra o meio de conseguirem a independência financeira. Um bom 

exemplo desta situação pode ser percebido pelos preços das terras em Minas 

Gerais e as praticadas na região ou mais precisamente no município. Todas as 

pessoas são unânimes em afirmar que se comprava uma área duas e até três 

vezes superior ao tamanho da área vendida nos seus locais de origem, 

principalmente os mineiros.  

 A ocupação é resultado da frente pioneira que passa a anexar a região. 

Nos primeiros momentos, o modo de vida roceiro-tradicional consegue ainda 

subsistir no município, devido boa parte da produção se basear em relações 
                                                                                                                                                                        
49MARTINS, José de Souza. Capitalismo e Tradicionalismo. pp. 45-47 
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amistosas e companheiristas e também à falta de mercado. Conjugada à ação 

capitalista das frentes pioneiras o modo de vida tradicional vai perdendo força no 

decorrer dos anos cinqüenta e sessenta. A chegada da década de setenta integra 

definitivamente o município à produção capitalista, pondo fim ao estilo roceiro.  

 Ainda hoje encontramos roças com características de fato ainda 

artesanais. Mas estas já estão subordinadas ao sistema capitalista. Processo de 

subordinação que remonta ao ciclo de ocupação e que se encerra nos anos 

setenta com a intensificação da mecanização e do uso de insumos artificiais na 

produção. Seu papel acaba sendo o de transferidor de rendas para a lavoura 

capitalista, com a reprodução de uma mão-de-obra barata, ocasionada pela 

obtenção de parte da alimentação, através de seus próprios recursos. Com a 

subsistência mínima garantida, esta população passa a ser recrutada como 

trabalhadores volantes por preços irrisórios. 

 As alterações são enormes e às vezes incompreensíveis para a 

população. Num estudo sobre um município próximo, o professor Carlos 

Rodrigues Brandão identificou como as pessoas percebiam o processo de 

ocupação do município de Mossâmedes. De acordo com as entrevistas feitas 

pelo pesquisador, as informações giravam no sentido de encarar os mineiros 

como pessoas de transformação. 

  

 “Os ‘mineiros’ começaram a aparecer aos poucos. Os primeiros foram 

chegando e quebrando os hábitos da gente da região. Segundo o 

depoimento de um dos entrevistados, ‘entraram numa ambição que só o 

Sr. vendo, tem mineiro que não comia nada, tudo que fazia era de vender 

mesmo. E o dinheiro era pra comprar gado. (...) E mineiro foi entrando, 

porque aqui era boa gente, aqui tinha cultura absurdo. O mineiro foi que 

derrubou o mato. E assim foi aquela ambição crescendo’”51. 

                                                                                                                                                                        
50Idém, op. cit., pp. 45-47  
51BRANDÃO, Carlos Rodrigues & RAMALHO, José Ricardo. Campesinato Goiano; três estudos. p. 
93     
 A título de informação: o município de Mossâmedes já fez limite ao de Fazenda Nova, os 
desmembramentos de antigos distritos e a elevação destes a categoria de municípios alteraram o 
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 A ocupação seguiu o modelo dos “homesteads” 52americanos, com a 

migração de toda a parentela, geralmente chefiada pelo pai ou um irmão mais 

velho. A mudança é uma verdadeira epopéia, os carros de boi constituem o meio 

de transporte; acompanhando os migrantes encontram-se animais domésticos, 

porcos, galinhas e gado bovino. A viagem pode levar dias e em alguns casos até 

mais de um mês, principalmente na dependência do período do ano. Na estação 

chuvosa o trânsito fica praticamente impossível, pela falta de estradas e 

principalmente de pontes, dificultando a passagem de córregos e rios. A narrativa 

a seguir mostra claramente a aventura da migração: 

 

 “Arrancamos do município de Patos com 31 dias nóis tava perto, chegano 

no São Geraldo (Goianira) (...) Viemo de a cavalo, nóis viemo sete família, 

veio uma família de a pé, meu pai quando chegou no São Geraldo que é 

a Goianira tava com quinhentos réis no bolso. (...) com dois cargueiro, 

meu pai montado num cavalo comigo na garupa e minha mãe no sião 

com uma menina na cabeça do sião, no colo,... Meu irmão montado a 

cavalo em pelo, carregando a mobília de cama (...) Dali ficamos uns 

dias... mudamos para um município vizinho novamente de cargueiro (...) 

Ai nóis veio... de carro de boi, e aí já foi uma coisa estrondosa, (...) de 

carro de já era uma coisa diferente, um carro com dez bois, aí nós vei 

mandano uma porcada de a pé... nóis minino veio tocando a porcada de a 

pé (...) Com cinco dias de viagem de carro de boi nós chegamo ali no 

município de Córrego do Ouro. E aí de Córrego do Ouro nóis mudano 

para o Espíto Santo, de carro de boi traveis. (...) Zé Mineiro manda buscá 

                                                                                                                                                                        
mapa de limites municipais. O surgimento destes novos municípios não alteram a situação vivida 
por ambos que são praticamente idênticas em toda a região (Ver os mapas I aVI). 
52O modelo é o da migração de todo o conjunto da parentes, levando consigo todos os pertences 
possíveis, incluindo entre estes até a presença de animais. Tal tipo de migração foi o tipo mais 
característico na ocupação do oeste americano. Informações prestadas pelo profº Jeronimo 
Geraldo de Queiroz em conversa informal realizada em 02 de abril de 1996. 
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nóis traveis de carro de boi... aí lá vem nóis traveis com a mesma labuta, 

tocano tropa”53. 

 

 

   
  

 Carro de bois - meio de transporte típico da época de ocupação do 

município. 

  

 Ao se estabelecerem em suas terras os migrantes rapidamente levantavam 

a “morada” e em seguida procediam a “derrubada da mata”, onde plantavam a 

lavoura de subsistência. As áreas “abertas” para a lavoura eram utilizadas por 

vários anos, a sua substituição por outra cultura, como a forrageira para o gado 

se dava geralmente com o esgotamento do solo e o aparecimento das pragas e 

ervas daninhas que obrigavam o produtor a buscar outra área e empregar a 

                                                        
53Entrevista realizada com Senhor Ursino Gabriel de Carvalho, ex-lavrador e proprietário rural, 
atualmente aposentado, residente na cidade de Fazenda Nova e morador no município desde 
1949. 02 de Setembro de 1996.  
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primeira geralmente para pastagens. No transcorrer da década de setenta o 

município, como também toda região, sofre profundas mundanças. A nova 

característica começa com o aparecimento e o uso de máquinas no município, 

aliado ao uso de defensivos agrícolas e fertilizantes artificiais. Estas 

transformações propõem um novo reordenamento dos solos utilizáveis nas 

lavouras com o aproveitamento do cerrado, que paulatinamente substitui as 

antigas lavouras localizadas nas baixadas e muda um antigo conceito da 

população sobre a inadequação do cerrado.  

 Esta transformação é acompanhada por outras muito mais importantes, 

que se refletem de maneira muito forte na antiga estrutura de trabalho do 

município, baseada muito mais na força física e no companheirismo. O trabalho 

com características monetárias lentamente substitui o anterior. A “troca de dia”, o 

muitirão e a popular “treição”54, componentes culturais do trabalho no campo, 

evoluem para o ostracismo, rejeitados pelas novas relações de ordem capitalista. 

Este assunto será mais exaustivamente trabalhado em outro momento quando for  

abordado o trabalho no meio rural.  

 Na fase pioneira o gado era criado solto pelas pastagens naturais. Com a 

utilização do cerrado como área produtiva, cresce o aproveitamento deste como 

área de pastagens, agora com a plantação de forrageiras artificiais, 

principalmente a braquiária. As raças criadas eram o gir e o nelore, mais 

adaptadas a rusticidade característica do momento da ocupação. 
 

 
                                                        
54A troca de dia consiste num sistema muito utilizado pelos nossos roceiros na fase pioneira. O 
pagamento não envolve uma relação monetária e sim que o dia devido a outrem é pago a este 
com uma diária de trabalho igual. A treição como é popularmente conhecida é um antigo costume 
de ajuda a um companheiro que se encontra momentaneamente com alguns trabalhos 
“atrasados”, até mesmo a uma viúva, nesse caso fica claro o sentido de solidariedade. Na maioria 
dos casos a treição é seguida de festa e do baile à noite. O desenrrolar dela constitui basicamente 
um ritual, o organizador da mesma convida os vizinhos e combina o dia e o local de encontro dos 
companheiros. Ao chegarem à residência do traído geralmente acompanhada de fogos de artifício 
e algazarra, iniciam os trabalhos, que podem ser os mais variados como por exemplo: a limpeza 
da roça, a roçagem dos pastos. As mulheres têm também uma grande participação, posto que 
elas são as responsáveis pela preparação da alimentação, que não é pouca devido ao grande 
número de pessoas.    
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 2 - AS TRANSFORMAÇÕES NO MEIO RURAL 

 

 
 A ocupação das terras se fez mais em regime de posse devido à grande 

quantidade de terras devolutas. Ao lado destas é encontrado também um relativo 

número de terras já suficientemente documentadas e regularizadas. Conforme 

relatam os documentos do Cartório local em diferentes situações: 

  

 “(...). O terreno limita-se ao norte, sul, nascente e poente com terras 

devolutas e requeridas (...)”55. 
 “(...), cujos os limites são os seguintes: o terreno limita-se ao norte, com 

terras devolutas, ao sul com o ribeirão do Capim; ao leste com terras 

devolutas e com o ribeirão Baunilha; e a oeste com terras devolutas”56.  

  

 Numa entrevista com o senhor Vital Benedito de Oliveira, ex-lavrador, 

atualmente proprietário rural no município, residente na cidade de Fazenda Nova 

e morador no município desde junho de 1959. As suas palavras confirma a 

situação de posse existente no município. 

 

 “A ocupação da terra aqui foi praticamente, primeiramente com posse, 

quando nóis chegamo por aqui já existia alguma terra legalizada, mas 

muito pouco. Mais era só posse”57. 

 

 Informações semelhantes são encontradas também na literatura regional, 

enfocando a característica majoritária da ocupação de terras na região. 

 

                                                        
55Escritura Pública de Compra e Venda de 27 de Abril de 1954. Livro de Transmissão e Posse, nº 
3, p. 4. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
56Escritura Pública de Compra e Venda de 10 de Julho de 1954. Livro de Transmissão e Posse, nº 
3, p. 29. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
57Entrevista realizada com o senhor Vital Benedito de Oliveira, 02 de setembro de 1996. 
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 “(...). Tecia a cadeia dominical (sic) de uns direitos hereditários, que lhe 

ofereceram a preço de banana: - ‘Só campo ordinário, e como não 

tencionava criar curiango e cascavel...’- desinteressou-se do negócio. Já 

havia também sobrevoado o vargedo de Javaé-Araguaia, vezes várias, 

pousando forçado num daqueles varjões ressequidos, sobrevinda pane 

no motor do Cessa (sic). Tudo isso porque as terras, oferecidas 

anteriormente e entabuladas no Pilões-Rio Claro, pendiam de 

discriminatória com o Estado”58.   

 

 O latifúndio e a posse predominaram na fase pioneira. Com o passar dos 

anos, estes, aos poucos estão desaparecendo em função das partilhas por 

herança e também pela venda de partes das propriedades. Estas possuiam 

milhares de hectares, nem sempre regularizadas. Muitas pessoas desconheciam 

o número real de hectares de sua propriedade. A ineficiência das demarcações, 

documentos inexatos e a grande quantidade de terras devolutas são as principais 

causas desta situação. 

 

 “(...), e com área de 6534 hectares”59. 

 “(...) virando a esquerda segue pelo referido espigão até um marco 

cravado em uma baixada próximo de uma cruz, até aqui confrontando 

com sismaria mamoneira, (...)”60.  

 “(...). Com trinta e um (31) rolos de arame farpado em cerca; cuja posse 

se acha situada na cabeceira do córrego Bacinheinha (sic) de Fazenda 

Bacia deste município de Fazenda Nova. Havida e requerida posse por 

construção propria deles outorgantes vendedores”61. 

 

                                                        
58QUEIRÓZ. Jeronimo Geraldo de. Homens de Palha. (Romance) p. 75 
59Escritura Pública de Compra e Venda de 13 de Julho de 1954. Livro de Transmissão e Posse, nº 
3, p. 22. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
60Escritura pública de 14 de Maio de 1954. Livro de Transmissão e Posse, nº 3, p. 8. Cartório do 
Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
61Escritura Pública de Compra e Venda de 15 de Junho de 1954. Livro de Transmissão e Posse, 
nº 3, p. 17. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
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 De acordo com o IBGE, no ano de 1960 o município tinha 12 

estabelecimentos rurais que possuiam de 5 a 10 hectares, ocupando uma área 

de 100 hectares, em 1970 já eram 21 estabelecimentos, ocupando uma área de 

175 hectares. Neste ano há registros de estabelecimentos com áreas menores de 

2 a 5 e de 1 a 2 hectares, demonstrando o início do fracionamento das 

propriedades e o surgimento de pequenos sítios. No ano de 1980 somam-se 62 

estabelecimentos com áreas de 5 a 10 hectares, que ocupavam 528 hectares.  

 No que se refere às maiores propriedades a evolução entre 1960 e 1980 

apresenta os seguintes aspectos: 

 

QUADRO IV 

Evolução do número dos Grandes estabelecimentos rurais, com suas 

respectivas áreas, e área total ocupada, no município de Fazenda Nova 

entre,  1960 - 1980 

   
ANOS NÚMERO DE 

ESTABELECiMENTOS 
ÁREA DOS 

ESTABELECIMENTOS 

EM HA 

ÁREA OCUPADA  

EM HA 

1960 9 1000 a menos 

10000  

22556 

1970 2 5000 a menos 

10000 

10958 

1980 7 2000 a menos 

5000 

19091 

 

 Quadro elaborado a partir de: 1- Sinopse preliminar do Censo agrícola de 
1960. IBGE, Rio de Janeiro, 1960. p. 48; 2- Censo Agropecuário de 1970. 
Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1970. p. 161; 3- Censo Agropecuário de 
1980. Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1980. p. 257 

 

 Os dados do quadro acima mostra que se trata de grandes áreas. Numa 

primeira análise se percebe que o latifúndio teve forte presença na época de 
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formação do município e ainda tem na atualidade. Não obstante o recuo no 

tamanho das maiores propriedades verificadas em 1980, o processo de 

concentração fundiária não desapareceu. Ao contrário, se desaparecem as 

grandes áreas, as de tamanho médio-grande aumentam em função 

principalmente da compra de pequenas áreas de antigos roceiros que se 

baseiam na produção artesanal. O processo de tecnificação do campo que 

começa nos anos setenta e se consolida nos anos oitenta leva os pequenos a 

perderem competividade devido à concorrência das lavouras mecanizadas. A 

lavoura de característica artesanal não gera produtividade suficiente para se 

manter no mercado. Como conseqüência cresce o endividamento dos pequenos 

e o fim de muitos é desfazerem-se da propriedade para pagar as dívidas e se 

assalariar. Outro caminho comumente seguido é a venda da propriedade e a 

mudança para o centro urbano ou a compra de outra propriedade em novas 

zonas no Mato Grosso, Rondônia, Pará e outros estados da federação do norte 

do país. 

 Durante os anos setenta e oitenta segue crescendo a área ocupada no 

município. 

 

QUADRO V 

Evolução da Área Ocupada em hectares, no município de Fazenda Nova 

entre, 1960 - 1980 

 

ANOS ÁREA OCUPADA EM HA 

1960 82164 

1970 105367 

1980 123200 

  

 Quadro elaborado a partir de: 1- Sinopse preliminar do Censo agrícola de 
1960. IBGE, p. 24; 2- Censo Agropecuário de 1970. Fundação IBGE, p. 
158; 3- Censo Agropecuário de 1980. Fundação IBGE, p. 254 
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 O aumento da população, o uso de máquinas, a tecnificação e a adubação 

artificial, a incorporação do cerrado, a melhor perspectiva de mercado para 

produção e o melhor acesso aos financiamentos de custeio da safra, para 

aquisição de matrizes e melhoramento genético e também melhoria nas 

propriedades certamente influenciaram no crescimento da área ocupada dos 

estabelecimentos agrícolas.  

 No decorrer dos anos setenta e oitenta prosseguem os desmembramentos 

prevalecendo as mini e pequenas propriedades. 

 

QUADRO VI 

Evolução do número dos Mini estabelecimentos rurais, com suas 

respectivas áreas, e área total ocupada, no município de Fazenda Nova 

entre, 1970 - 1980 

  
ANOS NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 

ÁREA DOS 

ESTABELECIMENTOS 

EM HA 

ÁREA OCUPADA  

EM HA 

1970 53 10 a menos 20 813 

1980 74 10 a menos 20 1188 

  

 Quadro elaborado a partir de: 1- Censo Agropecuário de 1970. Fundação 
IBGE, p. 159; 2- Censo Agropecuário de 1980. Fundação IBGE, p. 255 

 

 A análise do quadro acima indica um crescimento do número de 

estabelecimentos da ordem de 39,60% e de 46,20% no volume de área ocupada. 

Embora haja uma pequena diferença percentual a favor da área ocupada isto não 

significa ganhos para as mini propriedades; a realidade mostra sinais de 

dificuldades e o aparecimento desses novos estabelecimentos tem como causas 

principais o fracionamento pela venda de parte da propriedade ou de partilha por 

herança do antigo estabelecimento.  
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 As pequenas propriedades com áreas entre 20 a 50 hectares seguem 

basicamente o mesmo curso que as mini e grandes, conforme se depreende do 

quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

QUADRO VII 

Evolução do número dos Pequenos estabelecimentos rurais, com suas 

respectivas áreas, e área total ocupada, no município de Fazenda Nova 

entre, 1970 - 1980 

 
ANOS NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 

ÁREA DOS 

ESTABELECIMETOS 

EM HA 

ÁREA OCUPADA  

EM HA 

1970 178 20 a menos 50 6483 

1980 192 20 a menos 50 6782 

 

 Quadro elaborado a partir de: 1- Censo Agropecuário de 1970. Fundação 
IBGE, p. 159; 2- Censo Agropecuário de 1980. Fundação IBGE, p. 255 

  

 No caso dos estabelecimentos enquadrados acima se percebe que a área 

ocupada aumentou em 4,60% e o número de estabelecimentos 7,86%. Mas a 

área média dos estabelecimentos recua em 3,10%, comprovando a tendência de 

desmembramento percebida também nas grandes propriedades e que se vê aqui 

confirmada. Estas características já delineam com certa precisão a distribuição da 

terra do município e o rumo que estas vem tomando na virada para o outro 

milênio. 

 Entre as propriedades classificadas como grandes, percebem-se caminhos 

distintos e opostos. Concentração nas médias, desmembramento nas grandes. 
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QUADRO VIII 

Área ocupada, Tamanho Médio e Quantidade de estabelecimentos agrícolas 

com 500 a menos de 1000 hectares no município de Fazenda Nova, entre 

1960 - 1980 

 

ANOS QUANTIDADE TAMANHO MÉDIO ÁREA OCUPADA 

1960 170 234,00 42771 

1970 20 746,70 14934 

1980 23 720,52 16572 

 

 Quadro elaborado a partir de: 1- Sinopse preliminar do Censo agrícola de 
1960. IBGE, p. 24, 36, 48; 2- Censo Agropecuário de 1970. Fundação 
IBGE, p. 160; 3- Censo Agropecuário de 1980. Fundação IBGE, p. 256 

 

 Na análise do quadro acima dá para perceber que existe uma tendência de 

concentração de área das propriedades. As hipóteses mais cabíveis para a 

situação está no fato de que as mesmas se adaptaram ou o que é mais certo 

tiveram condições de resistir às transformações impostas no campo. Enquanto 

que as pequenas propriedades não resistiram a tais mudanças, sendo adquiridas 

e incorporadas pelas propriedades de médio porte. Mesmo com uma pequena 

queda no tamanho médio das propriedades no ano de 1980, persiste a tendência 

à concentração. O resultado final é o surgimento de uma espécie de médias 

grandes propriedades.  
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 As propriedades de grande porte com áreas variando entre 2000 a 5000 

hectares, seguem um caminho inverso das médias, o desmembramento. O que 

também contribui para o aparecimento das anteriores. Em 1970 as áreas 

ocupavam 13315 hectares com 4 estabelecimentos, média de 3328,75. Em 1980 

cresce a área ocupada e o número de propriedades, 19091 hectares de área 

ocupada por 7 estabelecimentos, em contrapartida a média das propriedades em 

área decaem para 2727,28 hectares por estabelecimento62. 

 Percebe-se daí que o latifúndio tem se reduzido muito pouco, enquanto a 

pequena propriedade camponesa segue um processo muito rápido de 

desintegração. As razões para isto são as partilhas por herança, as dificuldades 

de reprodução da vida camponesa (roceira) tradicional, com base na agricultura 

de subsistência, somadas às transformações capitalistas no campo, com a 

introdução de máquinas e insumos artificiais. Isto trouxe um ponto positivo 

gerando maior produção e produtividade e o aproveitamento de solos dantes 

inaproveitáveis. Mas a pequena produção familiar não conseguiu e não pôde 

acompanhar estas mudanças, que tem como ponto fundamental a participação do 

capital financeiro nas atividades agrícolas, através dos financiamentos. A 

pequena produção camponesa com sua atividade artesanal e trabalho familiar 

não tem aí participação, pois ela não se enquadra dentro dos novos parâmetros 

da lavoura voltada para o mercado, baseada na tecnificação, com utilização de 

máquinas e insumos artificiais. 

 Ademais, era este o objetivo do capital, incorporar quando possível e 

necessário o produto da atividade camponesa familiar e destruí-la, subordinando-

a aos interesses capitalistas quando essa já não tivesse mais nada a oferecer. 

No que se refere ao latifúndio, apesar do seu caráter contraditório à expansão 

capitalista, no Brasil em especial, ele desempenha um papel primordial no 

desenvolvimento e na acumulação de capital. Seu papel essencial é o de exercer 

                                                        
62Sinopse Preliminar do Censo agrícola de 1960. IBGE, pp. 24, 36, 48 
Censo Agropecuário de 1970. Fundação IBGE, pp. 158-161 
Censo Agropecuário de 1980. Fundação IBGE, pp. 254-257  
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a função de reserva de valor e de transferência de renda para o setor urbano-

industrial. 

 Especificamente sobre a ação do capital nas atividades agrícolas e 

pecuárias da região, os resultados conduziram, na maior parte dos casos, ao 

empobrecimento das familias roceiras e à venda de suas pequenas propriedades.  

A alta valorização das terras provoca o fim das agregações e a expulsão 

daquelas famílias que não tinham propriedades. A migração para as zonas 

urbanas é o caminho ou a alternativa buscada pela grande maioria. Tais 

mudanças levaram também ao fim das relações vicinais de companheirismo, do 

qual o roceiro tanto tem saudade e que abordarei no terceiro capítulo. 

 

 3 - O MUNICÍPIO NA ECONOMIA DE GOIÁS 

 

  
 Fazenda Nova tem na produção agropecuária a sua maior importância 

econômica dentro do quadro de produção do estado de Goiás. O surto 

pioneiristico que deu início ao município se caracterizou pela exploração das 

riquezas neste setor. A região como um todo foi alvo de constantes migrações 

respondendo às necessidades de produção de alimentos  exigidas com o surto 

de crescimento industrial do início do século.  

 No primeiro momento da ocupação do município, a produção era pouco 

diversificada e com baixa técnica, como ademais em toda a região. 

  

 “(...), eternizam-se as práticas rotineiras responsáveis pela baixa 

produtividade dos trabalhos agrícolas ao mesmo tempo que se expande a 

área agrícola, pela ocupação de zonas ‘virgens’ e a contínua penetração 

pioneira. ‘A nossa agricultura - escreveu o Agrônomo A. Flávio Lima (*) - 

tem-se desenvolvido de maneira desordenada, em busca de novas áreas 

virgens, caracterizando-se por um nomadismo impressionante, deixando 
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para trás áreas esgotadas de difícil recuperação, criando por vêzes 

problemas econômicos e sociais de difícil solução’”63.  

 

 A produção de caráter familiar, embora pequena, chegava ao mercado 

com baixos preços. Tudo de acordo com as exigências da estrutração industrial 

implantada no pais.  

 As principais atividades econômicas do município eram de origem rural.   

  

 “A criação no município está em plano superior à agricultura. É a 

ocupação predomiante, logo após a agricultura e já tem lugar de 

importância econômica no meio rural, não sendo maior porque suas 

condições exigem maior campo físico e capital”64.  

 A característica principal e crucial na afirmação da industria brasileira teve 

no campo o seu maior agente de rendas. Continuamente o campo foi objeto de 

complementação do setor industrial, seja fornecendo alimentos a preços baixos, o 

que garantia a manutenção da política de arrocho ao salário, seja como 

consumidor de alguns produtos.  

 A importância do município e da região se dá justamente por estes 

aspectos; o centro-oeste foi também palco das mudanças econômicas e 

estruturais porque passou o país depois da Revolução de 30.   

 A partir da década de sessenta a participação e a importância regional 

crescem ainda mais com a inauguração de Brasília e a transferência da capital 

federal para o planalto central. Neste momento assiste-se a uma crescente 

influência do centro-oeste na economia brasileira. O centro goiano e a 

microrregião onde se localiza Fazenda Nova não ficaram alheias ao processo. 

  

 “Estruturado, inicialmente, com base na atividade mineradora do século 

XVIII, na ocupação de extensas áreas de cerrado com pecuária extensiva, 

nos séculos XVIII e XIX, e na implantação, no século atual, de lavouras 

em terras de mata, o espaço correspondente ao Estado de Goiás, 

                                                        
63PLANO MB - Plano de Desenvolvimento da Agricultura. Caesgo, pp. 29-30 



 

 68 

passou, nos últimos decênios, por acentuado processo de mudança. Com 

efeito, a estrutura espacial do estado apresentou alterações associadas a 

decisões governamentais indutoras de grandes transformações, entre as 

quais se incluem: a transferência da capital federal para o Planalto 

Central, a construção de grandes eixos viários - Belém-Brasília, por 

exemplo - e a formação de programas e projetos de estímulo à expansão 

da ocupação e à implantação da moderna agricultura”65.   

  

 O crescimento da economia de Fazenda Nova e sua forte inserção no plano 

regional ao longo dos anos setenta e oitenta podem ser melhor analisadas nos 

quadros abaixo. Embora, se resumam a três anos, já fornecem uma idéia da 

participação local na economia do estado. 

 

QUADRO IX 

Produção Agrícola municipal de Fazenda Nova no triênio 1979 - 1981 
 

                               1979                                  1980                                 1981 
Produtos A. Colhida 

(HA) 
Produção 

(T) 
A. Colhida 

(HA) 
Produção 

(T) 
A. Colhida 

(HA) 
Produção 

(T) 

Arroz 2.300 2.415 3.490 4.188 4.200 3.024 
Milho 1.800 2.880 1.800 3.960 2.400 4.320 

Mandioca 50 750 30 450 40 600 

Banana* 14 11 4 3 5 4 

Feijão 60 24 250 50 20 12 

 

Fonte: Histórico do Município de Fazenda Nova. Fundação IBGE, s/d, pág. 03 
(datilografado). 

 (*) - Bananas - Produção em Mil Cachos 
 (A.) - Área Colhida 
 

  
                                                                                                                                                                        
64Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. IBGE, p. 161 
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QUADRO X 

Número do Rebanho, Valor, número de Vacas em ordenha e produção de 

Leite no município de Fazenda Nova no triênio 1979 - 1981 
 

ANO EFETIVO DO 

REBANHO 
VALOR VACAS   EM 

ORDENHA 
PRODUÇÃO 

DE LEITE 
1979 66.500 619.913.000, 13.000 5.000.000, 

1980 79.136 1.039.847.040, 15.000 5.500.000, 

1981 90.000 1.358.282.800, 16.340 5.508.800, 
Fonte: Histórico do Município de Fazenda Nova. IBGE, s/d. pág. 03 

(datilografado) 

 

 Nota-se que há uma tendência de mudança das culturas. A diminuição da 

área plantada neste momento é percebida em todo o Estado, verificando-se um 

processo de substituição das áreas agrícolas e seu emprego em pastagens para 

criação animal, com absoluta maioria de bovinos destinados à produção leiteira e 

ao corte. Há, então, íntima ligação entre o crescimento da atividade pecuária e da 

redução agricultura. 

 Não obstante a pequena participação do município no conjunto do Estado, 

esta não pode ser ignorada e tem muita importância no conjunto da região. 

 Uma primeira constatação é que a maior ocupação de terras não significa 

um crescimento da população. O crescimento populacional rural se liga à 

pequenas propriedades e o maior crescimento de área ocupada se faz através 

das grandes áreas. Os agentes que influenciaram e exigiram maior produção e 

conseqüentemente a ocupação de mais terras são em sua maioria externos, 

ligados ao crescimento econômico e industrial do país. 

 As transformações percebidas principalmente no meio rural, como o fim 

das relações vicinais de produção e das agregações estão intimamente 

relacionadas a estas mudanças que se localizam fora do ambiente da população. 

                                                                                                                                                                        
65Sinopse preliminar do Censo demográfico de 1991. Fundação IBGE, p. 16 
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Estas estão vinculadas à mudanças estruturais por que passou todo o pais, a 

exigência de maior produção levou a uma crescente valorização das terras e a 

uma vertiginosa alteração nas maneiras de produção, pondo assim fim às antigas 

relações estabelecidas. Estas agora obedecem a fatores estritamente capitalistas 

e o lucro é a ordem do dia. 

 O crescimento econômico do município é facilmente notado, mas a 

participação do grosso da população nesse crescimento não é tanta, bastando 

para isso observar não só o desaparecimento de inúmeras pequenas 

propriedades, como o constante fracionamento de outras motivadas pela herança 

ou por venda de parte da mesma. 

 Essa pequena participação das camadas mais pobres no crescimento 

econômico municipal, fica ainda mais patente com a observação do alto número 

de jovens que migram para os grandes centros, à procura de ocupação e de uma 

outra alternativa de vida.     

 Aliás, tem sido justamente este fator um dos principais causadores da 

redução da população municipal, que somente em uma década caiu em mais de 

38%, conforme mostram os números do Censo de 1980 e da Sinopse preliminar 

de 1991. 
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II - FAMÍLIA E 

RELIGIOSIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 1 - A CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA 

 

  

 A narrativa da história de Fazenda Nova envolve sem sombra de dúvida 

uma análise da família regional. A família regional é na sua essência nuclear e 

independente. Os laços afetivos a mantém unida aos descendentes diretos e 

colaterais garantindo a sua  unidade, mas essa unidade não significa uma 
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homogeneidade e união; a família, é independente por si só. A estruturação e a 

obtenção dos meios de vida da comunidade estão diretamente relacionados ao 

modo de formação da família.  

 Para recompor parte da história da região foi necessário o estudo de 

algumas características da família nuclear local; suas relações com o grupo e as 

estratégias organizacionais da comunidade na busca de sua subsistência. A 

opção recaiu então sobre as fontes paroquiais. A facilidade no aceso às mesmas, 

a organização e a chance do estabelecimento de séries determinaram a sua 

escolha. Contendo várias características individuais, que no fundo refletem um 

conjunto, estas retratam o comportamento do grupo. A homogeneidade percebida 

em várias atitudes como a idade dos noivos no casamento, o maior número de 

noivos mais velhos que as noivas, a idade das crianças ao serem batizadas 

mostram a identidade cultural desse povo e o dia a dia da comunidade. 

 Diante das recorrências contidas nos registros, houve a possibilidade de 

elaboração de um bom número de quadros, construídos a partir de questões 

formuladas através de um exame das fontes. Em seguida, o procedimento 

tomado foi uma completa radiografia de todos os registros, que foram 

examinados um por um desde 1953 até 1980. 

 Analisando os dados fornecidos pelos livros de Casamentos da Paróquia 

Nossa da Abadia pode-se perceber que no período inícial da ocupação os 

homens tinham uma natureza mais “móvel”, se comparados à situação feminina. 

A utilização do conceito de mobilidade está aplicado no sentido de migração, 

uma situação que entre o sexo masculino é aceita sem nenhuma resistência, 

enquanto no feminino isto quase não acontece devido ao caráter “moralista” 

exigido das mulheres. A alta mobilidade do período tem a ver com o surto 

migracional da época, caracterizada pela política de ocupação das zonas de 

fronteira do centro-oeste e do norte. 

  

 “A partir de 1939, começou a ser implantado o programa federal das 

Colônias Agrícolas Nacionais em Goiás, com a colônia de Carmo do Rio 

Verde. Em 1940, foi a vez de Colônia Agrícola de Rialma. Em 1941, a de 
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Ceres, e em 1949 a de Rubiataba, completando o ciclo das colônias 

promovido pelo governo, visando povoar a rica região agrícola do Mato 

Grosso Goiano”66.  

 

 A formação de uma nova família na região ocorre muito cedo. Os 

casamentos são em sua maioria na juventude. No caso das mulheres isso pode 

acontecer ainda mais nova, muitas, ainda na adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO XI 

Idade das Noivas no casamento da paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 

- 1980 

  
Idade 

Anos  

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 a 

30 

31 a 

35 

36 a 

40 

Mais

de 40 
To-

tal 

                                                        
66SERSOCIMA, Eliana Aparecida. Laços Solidários nas Comunidades Rurais no Município de 
Goiás (1900 - 1994). p. 106 
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53 - - - - 01 - 01 - - - - - - - - 02 

54 - - - - - - - - - - - - - - - - 

55 - 01 01 04 03 01 - 02 - 01 - 01 01 - - 15 

56 01 03 03 03 04 08 02 - 01 02 01 02 02 02 - 34 

57 - - - - - - - - - - - - - - - - 

58 - 02 07 06 05 01 05 01 01 01 01 - 01 - - 31 

59 - 02 06 04 05 - 04 02 02 - 01 01 01 01 - 29 

60 - 05 03 03 04 01 03 - - - - 04 01 - - 25 

61 - 02 05 05 05 05 - 01 01 - - 01 02 01 - 28 

62 - 03 02 03 06 04 02 03 03 - 03 06 01 - - 36 

63* - 05 04 01 11 01 02 02 - 01 01 06 05 - - 41 

64 - 01 03 01 01 04 - 02 - - 02 03 - - - 17 

65 - 04 05 04 02 01 02 - 01 - 01 - 01 01 01 23 

66 02 04 02 10 04 04 02 04 02 01 01 03 01 - 02 42 

67# 02 09 09 08 10 02 05 02 02 01 01 03 01 - 02 58 

68 - 03 03 08 02 06 - - 02 03 03 04 - 03 - 37 

69 05 09 06 02 05 02 05 01 01 01 02 04 04 03 01 51 

70# - 03 01 01 03 05 02 - 02 - - 05 03 01 01 28 

71 - 04 02 07 01 03 02 02 03 01 02 - 02 01 01 31 

72 01 06 03 10 01 04 02 01 03 01 - 02 - 01 01 36 

73 - 05 04 04 02 04 03 02 - 02 03 03 - 01 - 33 

74# - 03 - 04 01 03 04 03 02 03 01 02 03 - 01 31 

75 01 02 - 03 - 02 03 01 - - - - 01 01 - 14 

76 - 01 - 01 02 - 02 02 01 - - 01 - - - 10 

77 - 02 02 01 05 01 02 03 02 - - 02 - 01 02 23 

78 01 01 02 02 05 03 01 - 01 02 - 01 - - - 19 

79 - 01 04 04 02 03 02 01 01 - - 02 01 01 - 22 

80 - 04 03 06 03 04 04 05 06 04 03 02 03 - - 47 

Total 13 85 80 105 93 72 60 40 37 24 26 58 34 18 12 763 

 
 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Abadia.  
 (*) Anos em que a citação da data de nascimento não está completa nos registros. 
 (#) Anos nos quais a idade das noivas está abaixo dos quinze anos.  

QUADRO XII 

Idade dos Noivos no casamento da paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 

- 1980 

 
Idade 

Anos 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 a 

30 

31 a 

35 

36 a 

30 

Mais 

de 40 

To-

tal 
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53 - - - - - - - - - 02 - - - 02 

54 - - - - - - - - - - - - - - 

55 - - - 01 03 02 02 01 01 03 01 01 - 15 

56 - - - 03 04 02 08 04 - 06 03 02 02 34 

57 - - - - - - - - - - - - - - 

58 - - 02 02 03 05 03 02 - 08 03 01 02 31 

59 - 02 01 02 03 05 02 02 03 07 01 01 - 29 

60 - 01 - 04 02 05 03 04 - 03 - - 03 25 

61 - 01 - 03 03 06 02 02 - 06 - 01 04 28 

62 - - 02 02 02 08 04 05 04 02 05 02 - 36 

63* - - 01 02 06 02 04 03 01 09 06 03 03 41 

64 - - 01 01 01 02 01 01 02 05 03 - - 17 

65 - - 02 01 03 02 05 - - 06 01 - 03 23 

66 - - 01 03 04 06 03 04 06 08 03 02 02 42 

67 - 03 04 03 06 10 05 06 07 08 04 - 02 58 

68 - - 02 02 02 04 01 04 03 12 03 02 02 37 

69  01 02 03 02 09 03 04 04 03 11 04 02 03 51 

70 - - 01 - 03 04 05 01 02 06 02 02 02 28 

71 - - 03 03 06 02 03 01 01 08 01 02 01 31 

72 - 04 02 06 05 03 02 02 03 06 02 - 02 36 

73 - 01 01 01 - 06 05 03 02 12 -  02 - 33 

74 - 01 03 03 06 03 03 02 02 06 01 - 01 31 

75 - - 01 - 01 03 02 01 - 03 01 01 01 14 

76 -  - - - 01 - - 02 02 02 01 01 01 10 

77 - 01 01 02 04 01 03 03 - 04 01 01 02 23 

78 - - 01 - 01 03 02 03 04 04 01 - - 19 

79 - - 02 02 05 03 01 - 02 03 01 01 02 22 

80 - - - 04 04 02 05 05 04 16 06 01 - 47 

Total 01 16 33 52 87 92 78 65 52 166 54 28 38 763 

 
 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamentos da Paróquia Nossa Senhora da 

Abadia. 
 (*) Ano em que citação da data de nascimento não está completa nos registros. 
 Uma constatação que salta à vista nos quadros acima é a incidência de 

uniões até o início da idade adulta. O ciclo reprodutivo das famílias é muito 

rápido e com freqüência quando os pais chegam aos trinta anos a fase de 

reprodução já está chegando ao fim. Casos em que se verifica o contrário são 

certamente de famílias de proles numerosas, acima de dez filhos. Como exemplo 
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disto pode ser citado o caso da senhora Josefina Candida Ribeiro, mãe de 11 

filhos, o último aos 42 anos de idade67.  

 As mulheres se casam mais jovens que os homens, os dezesseis anos é 

com freqüência usado como um indicativo para o casamento. Em muitos casos 

antes disso, de forma legal ou não. Aumentar a idade da mocinha era um artifício 

muito usado pelos pais para dar a ela condições legais de casar. Entre os 

homens o casamento chega um pouco mais tarde, sendo mais freqüente entre os 

20 e 30 anos.  

 O casamento na juventude relaciona-se a uma outra situação que passa 

às vezes desapercebida pela população. Essa é também uma forma de 

independência do jovem. A constituição de sua própria família garante a 

autonomia em relação aos pais e a liberdade de ação e movimento. 

Característica do individualismo que regula a sociedade ocidental.   

 Ao se casarem bem mais novas, muitas na adolescência, as mulheres 

encurtam, em razão do tempo, o raio matrimonial. As fontes fazem crer também 

que a razão superior seja a condição de dependência da mulher, uma situação 

mais cultural, a mobilidade feminina desacompanhada praticamente não existe. O 

comportamento da familia regional faz com que a mulher se “anule” e viva à 

“sombra” do homem.   

 Diferente da situação feminina, a migração masculina em alguns casos lhe 

é exigida, a atitude pode ser colocada como uma prova da sua condição de 

macho e futuro chefe de família. A experiência da migração solitária e 

principalmente a sua vitória nesta empresa, dá não só a ele mas também à 

sociedade, a certeza de que já pode constituir a sua própria casa e prover o seu 

sustento. O diálogo abaixo retrata com muita propriedade esta característica. 

Referindo-se a um livrinho sobre a Dor, o personagem utilizando a frase do livro 

afirma: 

  

                                                        
67Fichas de Reconstituição de Famílias 
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 “‘Assim é que faz o verdadeiro homem de valor: pega a dor pelo topete e 

faz dela trampolim de suas glórias’”68.  

 

  O imaginário regional exige do homem despreendimento e coragem frente 

ao novo. A predisposição ao trabalho e a conquista dos meios de subsistência 

são requisitos exigidos do futuro chefe de família. Com isto o espírito aventureiro 

e empreendedor tem bastante prestígio no meio social. Esta situação cria entre 

homens e mulheres uma relação dualista, mas oposta uma à outra. Enquanto o 

homem se caracteriza pelo empreendimento, a mulher vive fechada em seu 

próprio mundo, com papéis subalternos e de pouco valor. A afirmativa não quer 

dizer que a mulher não tenha personalidade própria ou que seja incapaz; a 

sociedade é que lhe impõe esta maneira de viver. Internalizada nos afazeres 

domésticos, que funcionam como um complemento do trabalho familiar, conduz 

ela a situação de dependência em relação ao homem, pois o imaginário regional 

credita à atividade masculina como a responsável direta pela subsistência da 

família, principalmente no meio rural. 

 O cotidiano de poder no seio da família transparece a identidade cotidiana 

da comunidade. Arraigada no patriarcalismo, a organização da família se faz de 

acordo com as “normas” machistas imperantes no meio social. As funções e o 

papel de cada elemento estão estruturados na ordem cultural regional. A função 

a ser desempenhada por homens e mulheres é bastante delimitada, com claras 

fronteiras dos papéis a serem desenvolvidos por ambos. Ao homem o sustento 

material, à mulher, com poucas exceções, o doméstico e o zelo com os filhos. 

Embora possa haver uma inversão das funções e do seu desempenho em alguns 

momentos exigidos, isto constitui momentos passageiros e circunstanciais. A 

educação dos filhos mostra como o poder é “automaticamente” repassado ao 

filho macho, na forma de aplauso de seus avanços e de outro modo no recuo por 

parte da fêmea. O poder e o exercício deste no interior da família não provém 

exclusivamente de questões materiais como pode vislumbrar-se pelo trabalho de 

                                                        
68QUEIROZ, Jeronimo Geraldo. Homens de Palha. (Romance). p. 74 
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cada um. O trabalho tem fortes implicações com a mentalidade comum no 

município hermeticamente introjetados por cada um de seus membros 

constitutivos, de acordo com os condicionamentos e as práticas representativas 

habituais.  

 O material e o cultural são produzidos em conjunto, não há um 

descompasso entre a produção material e a cultura. As práticas e relações sócio-

econômicas não são formadas a priori em relação às manifestações culturais. 

Isso mostra então que as relações materiais e abstratas são no fundo um 

emaranhado conjunto da população  

  

 “As relações econômicas e sociais não são anteriores às culturais, nem as 

determinam; elas próprias são campos de prática cultural e produção 

cultural”69. 

      

 As convenções culturais da região muito influenciadas pelo catolicismo 

exigem recato das mulheres. A virgindade até o momento do casamento é 

considerada sagrada, fato que entre os homens não tem tanta importância e nem 

lhe é imposto este comportamento. Os ditos populares ilustram bem isto: “o 

homem pode cair quantas vezes quizer, mas, a mulher não, ela caiu uma vez, não 

levanta”. O que quer dizer esta situação é que o homem pode ter um 

comportamento sexual ativo antes mesmo do casamento que ele não perde a sua 

condição de homem, ao passo, que a mulher não, ela não é mais moça, deixou 

de ser virgem, perdeu a pureza, uma clara alusão à imagem de Nossa Senhora, 

revelando a influência religiosa no dia a dia das pessoas. 

 

 “A Igreja, refúgio e confessionário antigo. 

 O frade, velho e cansado. Frei Germano, piedoso, 

 exortando paciente e severo. ‘Minha filha, a virgindade 

 é um estado agradável aos olhos de Deus. Olha as santas virgens, 

                                                        
69HUNT, Lynn. Apresentação: história, cultura e texto. In: HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. p. 
9 
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 Santa Terezinha de Jesus, Santa Clara, Santa Cecília, 

 Santa Maria Mãe de Jesus. Deus dá uma proteção especial às virgens. 

 Reza três avemarias e uma Salve Rainha a Nossa Senhora e vai 

comungar’”70.     

 

 Com isto as mulheres vivem e são criadas dentro de um ambiente fechado, 

onde passam praticamente o tempo todo à sombra de alguém e muito cerceada 

em sua vontade própria. Quando solteiras as vontades são as de seus pais, que 

em alguns casos chegam a escolher o seu próprio esposo; casadas elas se 

submetem à vontade e a decisão do marido.71 

 Esta situação começa a se modificar no decorrer do processo de 

substituição do modo de vida vicinal e companheirista. A fixação de residência na 

zona urbana provoca sensível reestruturação no ambiente familiar. Além das 

necessidades materiais ampliadas com o contato diário com o mercado 

fornecedor, a cidade introjeta novos valores, principalmente de ordem cultural, 

exigindo uma maior participação da mulher. A tendência de alteração no presente 

é ainda mais forte. Essas mudanças devem ser entendidas dentro de um amplo 

processo que atinge todo o país com a crescente participação feminina, que 

atinge até os meios políticos, antes quase um espaço restrito dos homens.  

 A participação da força de trabalho feminina extra-casa tem no Brasil um 

papel essencial: o de rebaixamento do salário, posto que a mão-de-obra feminina 

no Brasil sempre é mais desvalorizada em comparação com a masculina. Em 

outro caso e associado ao primeiro, temos também um caráter ideológico. O 

exemplo mais claro disto pode ser percebido na figura da professora primária72, 

estrategicamente colocada na escola. Exerce e cumpre ao mesmo tempo dois 

                                                        
70CORALINA, Cora. Vintém de Cobre; meias confissões de Aninha. p. 53 
71Esta situação é um tanto ambígua, mesmo porque o marido participa com a esposa de algumas 
decisões. Ele tem muita liberdade em situações que envolvam uma questão dita menor, a venda 
de uma partilha de gado por exemplo. Noutro momento ele depende da decisão da mulher; a 
venda da propriedade é um caso, onde a mulher tem de “assinar”, embora a sua vontade possa 
ser aliciada, mas isto não impede que ela possa interferir na decisão do esposo e até mesmo 
impedí-la. 
72Hoje professora da primeira fase do primeiro grau, que compreende o ciclo da alfabetização até 
a quarta série. 
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papéis: primeiro o de professora e o segundo de mãe. Não constitui nenhuma 

coincidência que a maioria das nossas professoras da primeira fase sejam 

mulheres, possuidoras de “carinho” e “calma”, considerados como ideais nesta 

fase da aprendizagem.  

 A escola torna-se assim uma continuação da casa. No papel de professora 

a mulher exerce também o de mãe, ou o da “tia” como é chamada atualmente. No 

papel econômico ela complementa a renda familiar, sempre dependente dos 

maiores ganhos do esposo. Fato este que contribuiu e muito para o contínuo 

achatamento dos salários do magistério de primeiro e segundo graus ao longo 

dos anos e também para a queda da qualidade do ensino.  

 O enquadramento da mão-de-obra feminina trouxe consigo outras 

alterações quebrando com antigos estilos culturais já arraigados entre a 

população. A mulher começa a se evadir e ultrapassar o âmbito doméstico 

rompendo a velha família patriarcal, colocando outros valores e outro modelo de 

relação entre homem e mulher. É preciso deixar claro que esse processo em 

Fazenda Nova está apenas iniciando. As resistências são muitas e a carga 

cultural se faz presente, ainda mais numa pequena cidade onde a tradição é 

muito forte. As mudanças estão ocorrendo, mas são em grande parte resultado 

de influências externas e da própria mudança que atinge o mundo inteiro. 

 As transformações pelas quais passa a sociedade são assim amplas e 

singulares. Ás vezes se refletem nitidamente, em outros momentos permanecem 

ocultas. A pesquisa histórica exige então a busca de uma descrição mais legítima 

do comportamento humano, e, nisto se concentra o trabalho do micro-historiador. 

O modelo utilizado procura apreender as manifestações do homem como um 

todo, sua “liberdade” no sistema de relações conjuntas no meio social de acordo 

com as prescrições e normas de vida do grupo. 

 

 “Toda ação social é vista como o resultado de uma constante negociação, 

manipulação, escolhas e decisões do indivíduo, diante de uma realidade 
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normativa que, embora difusa, não obstante oferece muitas possibilidades 

de interpretações e liberdades pessoais”73. 

 

 O que se faz necessário então é determinar a margem de atuação dos 

indivíduos diante desta relativa liberdade que lhe é conferida no interior das 

relações sociais da comunidade com suas fendas e contradições. O novo é 

produzido a cada dia, fruto destas relações, onde o velho caracterizado pelas 

permanências está a todo momento colocado em contradição, em 

reordenamento, produzindo a síntese, o atual.  

 

 “Neste tipo de investigação, o historiador não está simplesmente 

preocupado com a interpretação dos significados, mas antes em definir as 

ambigüidades do mundo simbólico, a pluralidade das possíveis 

interpretações desse mundo e a luta que ocorre em torno dos recursos 

simbólicos e também dos recursos materiais”74. 

 

 A preocupação do historiador deve trilhar no propósito de buscar uma 

narrativa que abarque o homem sem restrição, na diversidade de representações, 

mesmo que contraditórias. Pois não há instâncias definitivamente hierarquizadas 

e sim uma gama de relações complexas, culturalmente construidas e onde o 

indivíduo se encontra incluido75. 

 A sua inserção é completa e total. Reações encaradas como sem nenhuma 

importância explicam parte do comportamento do grupo. A correlação de idade 

dos nubentes no casamento é um traço elucidativo das convenções culturais que 

abarcam e regem a vida da comunidade. Para esclarecer este fato foi elaborado 

o quadro abaixo: 

 

 
                                                        
73LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. p. 135 
74Idém, op. cit., p. 136 
75Cf. GINZBURG, Carlo & PONI, Carlo. O nome e o como - troca desigual e mercado 
historiográfico. p. 173-174 
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QUADRO XIII 

Relação de Idade entre os Nubentes da paróquia Nossa Senhora da Abadia 

1953 - 1980 

 
                              

ANOS 

HOMEM MAIS      

VELHO 

MULHER MAIS     

VELHA 

TOTAL DE 

CASAMENTOS 

53 02 - 02 

54 - - - 

55 14 01 15 

56 29 05 34 

57 - - - 

58 28 03 31 

59 24 05 29 

60 21 04 25 

61 26 02 28 

62 31 05 36 

63* 35 04 41 

64 15 02 17 

65 20 03 23 

66 36 06 42 

67 54 04 58 

68 34 03 37 

69 43 08 51 

70 24 04 28 

71 27 04 31 

72 28 08 36 

73 29 04 33 

74 24 07 31 

75 12 02 14 

76 09 01 10 

77 19 04 23 

78 17 02 19 

79 18 04 22 

80 41 06 47 

TOTAL 660 101 763 

  

                                                                                                                                                                        
Cf. LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. p. 141-147 
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 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamento da Paróquia Nossa Senhora da 
Abadia. 

 (*) Ano em que citação da data de nascimento não está completa nos registros. 
 Os resultados da pesquisa apontados acima demonstram que, no período 

de 1953-1980, a correlação de idade entre os nubentes possui uma distinção 

marcante. Do total de 763 casamentos registrados, o homem tem idade superior 

em 632. Traduzindo isso em porcentagem a curva de média indica que em 

82,85% dos casos os homens são mais velhos do que as mulheres. No caso 

contrário, o de noivas mais velhas somam 101 ao todo; em número percentual 

isso representa 13,25% dos casamentos registrados. Os números deixam 

evidente que, os casamentos em que os noivos são mais velhos que as noivas 

são maioria absoluta. Esta situação tem de antemão uma característica legal, o 

Código Civil Brasileiro76 instituido com a república regulamenta o assunto e nele 

introduz uma mudança com relação ao do Império. O novo Código republicano 

aumenta em dois anos a idade mínima dos casamentos, de 14 para as mulheres 

e 16 para os homens, para 16 e 18 anos respectivamente. Além disso torna o 

casamento civil o único legal perante a lei, anulando conseqüentemente o poder 

da Igreja, característico do tempo imperial.  

 Junto com a questão legal há com certeza um cunho cultural neste caso. 

Tudo aponta no sentido de que isto estava  imbricado nos valores pessoais de 

homens e mulheres, que ao procurarem seus parceiros já o faziam sob esta ótica. 

O rapaz procura uma moça de menor idade do que a sua, do mesmo modo, mas, 

ao contrário a moça busca um rapaz que lhe seja mais idoso. A esta situação 

associa-se uma outra, que demonstra ser puramente um componente da cultura 

regional. Em constatação visual pude observar que em praticamente 100% dos 

casos a mulher tem estatura menor do que o homem; tanto um como o outro não 

aceitam a situação contrária. Isto fica patente na observação de um casal com a 

mesma altura, a mulher sempre evita por exemplo usar um sapato de salto para 

não ficar mais alta que o companheiro. 

                                                        
76Código Civil Brasileiro. Parte Especial. Livro I: Do Direito de Família, Título I: Do Casamento, 
Capítulo II: Dos Impedimentos, Art. 183 - CAPUT - “Não Podem se Casar” -, Inciso XII: 
 “As mulheres menores de 16 anos e os homens menores de 18 anos”. 
APUD: NEGRÃO, Theotonio. Código Civil e legislação civil em vigor. p. 68-69 
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 É como se a mulher buscasse no homem um aconchego. Soma-se a esse 

detalhe o cotidiano machista que impera no meio social regional. O machismo 

está presente em ambos, homens e mulheres. São traços distintivos da 

sociedade como um todo que atinge, além da região, o próprio país. Constitui um 

componente cultural já herdado do período colonial, onde o senhor de escravos é 

dono de tudo e de todos, situação exigida pela característica da colonização com 

base no trabalho escravo e nas influências dos ensinamentos da Igreja Católica. 

Durante o império não sofremos alteração nos costumes e a república acabou 

dando prosseguimento a algo que já estava fortemente interiorizado pela 

população. 

 

 “A idéia freudiana central de que todo ser humano está contínua e 

inestrincavelmente envolvido com outros e de que a psicologia individual e 

a social são no fundo a mesmo coisa é uma versão moderna e sofisticada 

da velha idéia - tão antiga quanto Plutão - de que o indivíduo é a cultura 

escrita em letras minúsculas, e a cultura, o indivíduo escrito em letras 

maiúsculas”77.  

  

 A constituição da nova família nuclear realiza-se quase totalmente entre a 

adolescência e juventude. Os nubentes com idade adulta entre os 26 e 30 anos 

são compostos na maioria do sexo masculino. Os casamentos com idades 

superiores aos 30 existem, mas estes no geral são resultantes de segundas 

núpcias, provenientes de viúvos ou de pessoas separadas do primeiro 

matrimônio. O casamento ainda na adolescência de grande parte das noivas, 

somados à não utilização de métodos anticonceptivos estabelecem rápidas 

gerações entre as famílias, em média 20 a 25 anos (Ver o quadro XIV).  Na época 

de ocupação o ciclo reprodutivo era maior e com mais filhos. A partir da segunda 

metade da década de setenta o número de filhos começa a decair (Ver quadro 

XIV) e também o ciclo reprodutivo, impedidos na grande maioria dos casos por 

intervenções cirúrgicas. O conceito de ciclo reprodutivo é tomado neste trabalho 
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como sendo o espaço de tempo entre o primeiro e o último parto, não implicando 

a discussão sobre fertilidade e sua duração entre as mulheres da região.  

 A forma encontrada para responder a estas questões foi a reconstituição 

de famílias. O quadro a seguir é resultante da reconstituição de duas famílias de 

pioneiros do município78 e de seus descendentes diretos. Os resultados indicam 

a idade em que as mães começam e encerram o ciclo reprodutivo entre as 

famílias do município de Fazenda Nova. 

 Através do cruzamento das datas de nascimento dos filhos e a data de 

nascimento das mães foi elaborado o quadro a seguir, que tem por objetivo 

estabelecer uma radiografia do ciclo reprodutivo das mães no município, 

verificando a idade destas no primeiro e último parto.   

 

 

 
                                                                                                                                                                        
77GAY, Peter. Freud Para Historiadores. p. 123 
78Foram reconstituidas duas famílias de pioneiros, uma proveniente de municípios do próprio 
estado de Goiás e outra proveniente de Minas Gerais. A escolha destas famílias se deve ao fato 
de que a maioria da população tem origem nestes dois estados. A facilidade no contato com os 
descendentes diretos das famílias pesou muito também na resolução de sua reconstituição. É 
preciso ressalvar que as pesquisas constituem um estudo de caso. A família do senhor José 
Bertoldo da Silva e da senhora Maria Júlia de Jesus, ambos viúvos do primeiro matrimônio e com 
uma filha cada, chegaram ao município nos idos de 1949, provenientes de uma rápida morada 
em Firminópolis e com origem no município de Morrinhos. A família da senhora Josefina Candida 
Ribeiro, já então viúva do senhor Sebastião Benedito de Oliveira, chegou ao município dez anos 
mais tarde, em junho de 1959. O fato desta família chegar ao município depois dele já 
emancipado não invalida o seu caráter pioneiro. Foram preenchidas ao todo 24 fichas. A senhora 
Benedita e seus descendentes filha do primeiro casamento do senhor José Bertoldo da Silva, 
resultante do seu primeiro casamento não entrou nesta reconstituição, pois esta não acompanhou 
o pai na mudança para Fazenda Nova. O mesmo caso aconteceu com a senhora Aurora, filha de 
Dona Josefina Candida Ribeiro que não acompanhou a mãe e os irmãos na migração para esta 
terra. Depois da fixação de suas famílias em Fazenda Nova, a senhora Benedita e a senhora 
Aurora residiram por um pequeno espaço de tempo em Fazenda Nova, voltando a migrar 
novamente. A primeira teve como destino o atual estado do Tocantins e a segunda voltou para 
Minas Gerais. Outra família não reconstituida é a de um dos netos da senhora Josefina, Moacyr, 
que casou-se em 04 de maio de 1974. O motivo de sua não inclusão foi o fato do referido senhor 
residir em outra localidade e assim a impossibilidade de acesso às informações necessárias. O 
trabalho se fez a partir da reconstituição das famílias citadas acima e de seus descendentes 
casados e com filhos, até o ano de 1980. O objetivo do estudo é de dar uma visão de conjunto 
dos pioneiros da cidade buscando retratar com a maior fidelidade possivel a realidade dada; 
mesmo assim isto não exclui a possibilidade de algumas falhas. Por outro lado, vale destacar que 
o município já possuia muitos habitantes antes mesmo da chegada da família do senhor José 
Bertoldo da Silva, mas a maneira como esta família migrou para o município e os seus objetivos 
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QUADRO XIV   

Quantidade e idade das Mães no Primeiro e Último parto no município de 

Fazenda Nova 
 

                 IDADE     EM                                                 NÚMERO      DE      PARTOS 

                       ANOS                                        PRIMEIRO                                      ÚLTIMO (*) 

                            14                                                02                                                  - 

                            15                                                01                                                  - 

                            16                                                01                                                  - 

                            17                                                04                                                  - 

                            18                                                03                                                 01     

                            19                                                01                                                  - 

                            20                                                04                                                  - 

                            21                                                05                                                 01 

                            22                                                 -                                                   01  

                            23                                                01                                                 02 

                            24                                                 -                                                   01 

                            25                                                02                                                 03 

                            26                                                 -                                                   03 

                            27                                                 -                                                   04 

                            28                                                 -                                                   02 

                            29                                                 -                                                    - 

                            30                                                 -                                                   02 

                            31                                                 -                                                    -  

                            32                                                  -                                                  01 

                            33                                                  -                                                   - 

                            34                                                  -                                                   - 

                            35                                                  -                                                   - 

                            36                                                  -                                                  01 

                            37                                                  -                                                  01 

                            38                                                  -                                                   - 

                            39                                                  -                                                   - 

                            40                                                  -                                                   - 

                            41                                                  -                                                   - 

                                                                                                                                                                        
em nada diferem dos primeiros ocupantes. (Em anexo se encontra o modelo de ficha utilizado e 
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                            42                                                  -                                                  01 

                     TOTAL                                         24                                            24 

 
 Quadro elaborado a partir das Fichas de Reconstituição de Famílias. 
 (*) Para fornecer uma visão de conjunto foram computados os números referentes aos partos 

ocorridos depois do ano de 1980. 
 O quadro acima evidencia que as famílias se reproduzem rapidamente, 

muitas mulheres já são mães na adolescência. Quando essas chegam por volta 

dos 25 anos de idade já procriaram cerca de 6 a 8 filhos. Aquelas que ainda 

continuam reproduzindo depois dessa idade são geralmente mães de um número 

superior a dez filhos ou teve algum problema clinico que impediu a gravidez 

ainda jovem e desejam serem mães. As famílias mais numerosas são 

características da fase pioneira. As que se formaram no transcorrer dos anos 

setenta tem uma nítida tendência de diminuição do número de filhos, situação 

esta que se constata em praticamente todo o pais neste momento.  

 A relação deste quadro com a idade dos noivos no casamento retratam 

uma realidade confirmada nas fichas de reconstituição de famílias, a reprodução 

muito cedo das famílias. Fato que tem um outro componente a ajudar: a gravidez 

da mulher logo depois da união nupcial.    

 Outro dado importante constatado a partir dos Livros de Casamento é a 

existência de parentesco entre os noivos casados na paróquia, que possibilita 

aquilatar mais alguns valores da cultura da região.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
também uma preenchida).    



 

 89 

 

 

 

 

 

 

QUADRO XV 

Número de casal de noivos Parentes, em relação ao total de casamento/ano, 

casados na paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953-1980 

 
                                                                                            CASAMENTOS 

                    ANOS                              PARENTES                                               TOTAL  DO ANO 

                       53                                          -                                                                   02 

                       54                                          -                                                                     - 

                       55                                         04                                                                 15 

                       56                                         02                                                                 34 

                       57                                          -                                                                     - 

                       58                                         03                                                                 31 

                       59                                         05                                                                 29 

                       60                                         05                                                                 25 

                       61                                         04                                                                 28 

                       62                                         07                                                                 36 

                       63                                         02                                                                 41 

                       64                                         02                                                                 17 

                       65                                         02                                                                 23 

                       66                                         09                                                                 42 

                       67                                         06                                                                 58 

                       68                                         01                                                                 37 

                       69                                         04                                                                 51 

                       70                                         04                                                                 28 

                       71                                         01                                                                 31 

                       72                                         02                                                                 36 

                       73                                         02                                                                 23 

                       74                                         01                                                                 31 

                       75                                         01                                                                 14 

                       76                                          -                                                                   10 

                       77                                         02                                                                  23 
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                       78                                         01                                                                  19 

                       79                                         02                                                                  22 

                       80                                         02                                                                  47 

                   TOTAL                                      74                                                                763                                 
  

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamento da Paróquia Nossa 
Senhora da Abadia. 

 

 A incidência de parentesco entre os nubentes é pequena, ocorrendo mais 

entre primos. Os números demonstram também que os casos de casamentos 

entre parentes eram mais freqüentes até o final dos anos sessenta. A hipótese 

mais provável desta situação está no menor contato entre as pessoas, quase 

todas habitantes rurais e a habitação do conjunto de parentes praticamente 

homogênea, morando quase todos próximos uns dos outros; facilitava o 

estabelecimento de uma relação, que levava ao casamento. A melhoria das 

comunicações e também a diminuição de habitantes no campo ampliam as 

relações entre as pessoas aumentando o raio matrimonial e influenciando na 

queda das uniões entre parentes. Vale ressaltar a proibição legal do código civil 

brasileiro que não permite a união matrimonial entre alguns tipos de parentes 

consangüíneos79.  

 Outra questão central é mostrar a relação dos padrinhos e afilhados nos 

casamentos e batizados. Entre as duas situações existem diferenças na 

percepção e no grau de valor da relação. Os dados  dos dois quadros seguintes 

fornecem algumas pistas sobre essas diversidades80.     

 

                                                        
79Código Civil Brasileiro. Parte Especial. Livro I: Do Direito de Família, Título I: Do Casamento, 
Capítulo II: Dos Impedimentos, Art. 183 - CAPUT - “Não Podem se Casar” -, Inciso IV:  
 “Os Irmãos, legítimos ou ilegítimos, germanos ou não e os colaterais, legítimos ou 

ilegítimos, até o terceiro grau inclusive”. 
APUD: NEGRÃO, Theotonio. Código civil e legislação em vigor. p. 68  
80Se faz necessário esclarecer que a utilização da categoria importante nos dois quadros 
seguintes se referem às pessoas que fogem à maioria do conjunto social da comunidade. O 
emprego do conceito de importante tem como objetivo distinguir pessoas fora do seu grupo social 
ou mais ricas. Estão enquadradas assim nessa categoria, professores, comerciantes, funcionários 
públicos, políticos e proprietários rurais. Essa delimitação constitui uma forma arbitrária, mas foi a 
solução encontrada para delimitar os componentes que fazem parte de seu próprio cotidiano e 
classe social, de acordo com as explicações contidas na introdução (ver página 9).  



 

 91 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO XVI 

Quantidade de Padrinhos importantes e de parentes, nos batismos da 

paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 - 1980 

 
                               

ANOS 

PADRINHO 

IMPORTANTE 

PADRINHO      

PARENTE 

TOTAL DO               

ANO  

53 - - - 

54 02 16 39 

55 26 220 545 

56 12 162 449 

57 18 112 343 

58 21 143 352 

59 06 101 263 

60 12 70 177 

61 07 64 147 

62 09 99 234 

63 47 106 298 

64 49 162 431 

65 30 89 218 

66 22 87 255 

67 23 105 251 

68 41 123 343 

69 35 103 218 

70 30 85 259 

71 22 94 266 

72 39 124 320 

73 19 87 228 

74 18 70 164 
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75 08 32 85 

76 11 31 100 

77 10 35 107 

78 09 37 69 

79 14 66 133 

80 09 69 174 

TOTAL 549 2492 6468 

 

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Batizados da Paróquia Nossa 
Senhora da Abadia.  

 A preferência na escolha do maior número de padrinhos entre os parentes 

evidencia que há com certeza um envolvimento afetivo maior no batismo. Há 

também um número razoável de parentes dos noivos entre as testemunhas de 

casamento, sendo estas testemunhas em vários momentos encaradas como 

padrinhos. O apadrinhamento no casamento tem um sentido diferente daquele do 

batismo: o tratamento de padrinho é resultado mais de uma situação de respeito 

para com as testemunhas. No batismo, o ato é encarado como uma consagração 

e os padrinhos exercem um papel de co-partícipe na educação e criação do 

afilhado, envolve assim uma significação mais ampla, que prossegue por toda a 

vida. O padrinho de casamento constitui uma situação até de amizade entre o 

nubente e a testemunha, que na maioria das vezes é convidado pelos nubentes 

em função das suas relações cotidianas. É uma relação que se faz entre o 

nubente e a testemunha, apesar de se encontrarem casos em que se estabelece 

uma relação de compadres entre a testemunha e os pais dos noivos, como se 

fosse um batismo, mas este fato não tem muita adesão entre as pessoas. No 

batismo a relação e o envolvimento são mais amplos abarcando pai, mãe, filho, 

padrinho e madrinha numa relação que deve ser carregada de harmonia e 

fraternidade. Sobre isto fala o ex-proprietário rural e aposentado, senhor Ursino 

Gabriel de Carvalho: 

 

 “O padrinho de batismo eu acredito que ele é um padrinho que é 

padrinho. E o de casamento ele é um representante, como antigamente 

tinha o padrinho de representa... Tinha o padrinho de batismo e o de 
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representa... então o padrinho de batismo é o padrinho, o outro tá só 

memo representano a criança. Então o padrinho de casamento... aquilo 

era uma testemunha que provou que aquele casal casou. (...) Da hora 

que batizou um menino, se por ventura ele cresceu o pai não... num 

tomou pé do menino de cuidá dele prá ele... por na escola, educar, então 

o padrinho é um pouco responsável. Se por ventura o pai morreu ou a 

mãe morreu o padrinho é o responsável de pegá a criança por dentro de 

casa e educá como se fosse os pais”81. 

 A maior afetividade exigida do padrinho de batismo de acordo com 

entrevistado, pode ser confirmada com a comparação dos números de padrinhos 

parentes nos dois casos. No batismo a escolha dos pais recaem mais sobre 

parentes, que em teoria são pessoas de maior confiança e apreço, que garantirá 

maior comprometimento deste para com o afilhado, tendo em vista já serem 

parentes por consagüinidade. No casamento este comprometimento é menor, 

crescendo a escolha das testemunhas entre não-parentes. Aqui a escolha é mais 

em função das relações amistosas das pessoas envolvidas, o nubente e a 

testemunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
81Entrevista com Senhor Ursino Gabriel de Carvalho, realizada no dia 02 de Setembro de 1996. 
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QUADRO XVII 

Número de Testemunhas importantes e parentes dos nubentes, sobre o 

total de casamento/ano na paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 - 

1980 

  
                                  

ANOS 

TESTEMUNHA 

IMPORTANTE 

TESTEMUNHA 

PARENTE 

TOTAL DO               

ANO 

53 - 01 02 

54 - - - 

55 04 - 15 

56 05 10 34 

57 - - - 

58 05 13 31 

59 05 08 29 

60 06 05 25 

61 03 07 28 

62 05 14 36 

63 12 27 41 

64 02 08 17 

65 08 12 23 

66 09 18 42 

67 14 21 58 

68 01 20 37 

69 10 18 51 

70 08 12 28 

71 08 10 31 
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72 07 15 36 

73 05 13 33 

74 10 11 31 

75 04 03 14 

76 03 02 10 

77 06 10 23 

78 07 07 19 

79 02 15 22 

80 05 23 47 

TOTAL 154 303 763 

 
 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Abadia. 
 Entre os anos 74 e 78 houve uma crescente escolha das testemunhas 

entre pessoas importantes ou não-parentes. Tudo fazia crer que se apresentava 

uma nova realidade, fato que não se comprova nos dois últimos anos arrolados 

na pesquisa. A influência urbana e a maior possibilidade de intercâmbio entre as 

pessoas, o crescimento de atividades de trabalho além da zona rural, o começo 

da substituição das antigas relações de companheirismo no trabalho pela de 

mercado são certamente algumas das razões que implicaram nas mudanças 

notadas entre 74 e 78. Mudanças essas que certamente continuou nos anos 

oitenta.  

 A pesquisa in loco, na atualidade, mostra que o caminho tem sido o de 

crescimento do número de testemunhas entre não-parentes, mas um detalhe vale 

ressaltar: ela não desaparece por completo e é praticamente na totalidade dos 

casos um parente que assina nos documentos que registram o casamento. 

Lembrando também que, tem se tornado uma tradição dos casamentos na igreja, 

o maior número de testemunhas que no civil. Enquanto no civil são geralmente 

quatro casais, dois de cada um dos noivos, na igreja esse número chega 

dezesseis ou mais casais de testemunhas, ou seja, oito ou mais testemunhas de 

cada um dos noivos. A ótica cultural do dia a dia da população se vê assim 

alterada pela imposição de outros valores e costumes com características 

marcadamente citadinas. 
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 Uma outra indagação surgida durante as pesquisas nos livros de 

casamentos, foi a determinação da existência de sazonalidade nas uniões 

nupciais. A partir da sua confirmação, o trabalho prosseguiu no rumo de se 

correlacionar este fato à característica sazonal das atividades desenvolvidas, 

principalmente nos trabalhos rurais. Tal relação pode ser assim um veículo 

revelador de várias atitudes do cotidiano da região.  

 

 

 

 

 

QUADRO XVIII 

Freqüência dos Casamentos, por meses do ano, realizados na paróquia 

Nossa Senhora da Abadia 1953 - 1980 

 
Anos 

Meses 

J F M A M J J A S O N D Total 

Ano 

53 - - - - - - - - - - - 02 02 

54 - - - - - - - - - - - - - 

55 - - - - - - - 06 - 09 - - 15 

56 - - - - 15 06 - 07 - - 06 - 34 

57 - - - - - - - - - - - - - 

58 - - 06 02 04 04 02 05 03 01 02 02 31 

59 - - 04 05 06 - 04 05 - - 01 04 29 

60 - 03 11 - 02 - - 04 - 05 - - 25 

61 - - - 01 10 03 - 07 02 01 02 02 28 

62 01 - - 01 05 17 05 05 - - - 02 36 

63 - - 02 05 03 09 03 - 05 03 03 08 41 

64 - - 01 01 05 07 02 01 - - - - 17 

65 - - - - 04 03 02 - 07 05 01 01 23 

66 - 04 01 02 08 03 09 01 07 04 01 02 42 

67 05 03 - 06 11 04 05 - 04 12 02 06 58 

68 03 07 - 02 06 03 03 - 07 02 01 03 37 

69 02 - 01 06 05 08 02 06 10 06 04 01 51 

70 - 01 - - - 05 10 02 02 02 03 03 28 
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71 - 02 01 - 03 04 09 01 04 01 02 04 31 

72 02 05 01 03 05 04 06 02 03 01 01 03 36 

73 01 03 01 04 04 05 01 03 06 04 01 - 33 

74 02 - 02 03 09 03 05 01 - 02 01 03 31 

75 01 - - - - 05 02 01 04 - - 01 14 

76 01 - 01 - 01 - 02 - 02 01 - 02 10 

77 - 01 01 - 04 03 03 01 04 02 01 03 23 

78 04 01 02 01 02 03 01 - - - 01 04 19 

79 01 02 02 01 - 04 03 01 01 04 01 02 22 

80 01 03 01 03 05 06 03 15 02 05 01 02 47 
TOTAL 24 35 38 46 117 109 82 74 73 70 35 60 763 

  

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Casamentos da Paróquia Nossa 
Senhora da Abadia. 

 Na fase de formação do município até a década de setenta a freqüência 

dos casamentos indicam que estes eram sazonalizados. Os meses de estiagem 

eram os mais escolhidos, principalmente maio, junho, julho e com exceção do 

mês de agosto, tido no meio popular como de desgosto. Isto não quer dizer que 

não tenham casamentos neste mês, assim como nos demais. Outro momento 

evitado nos casamentos é a quaresma. Além de coincidir com o período de 

colheita da safra, que exige trabalho contínuo e dedicado que não pode ser 

protelado por um acontecimento que, ademais, pode esperar. É também uma 

fase de respeito e tristeza pela aproximação do aniversário de morte de Nosso 

Senhor. Um momento de alegria e de festa não tinha como se associar a outro de 

profunda tristeza. A quaresma é um momento de reflexão, de oração e, em muitos 

casos, de jejum em determinados dias para as pessoas. 

  

 “A festa da Páscoa constitui o centro da liturgia católica, com a 

Ressurreição de Cristo, e o tema da libertação da morte e do pecado. 

 Não obstante, o cristianismo medieval deu mais ênfase ao drama da 

Paixão e Morte do que ao mesmo fato da Ressurreição”82. 

 

                                                        
82AZZI, Riolando. O Catolicismo Popular no Brasil - aspectos históricos. p. 114  
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 As pessoas são envolvidas e tomadas de grande tristeza e melancolia. 

Embora seja uma situação de característica medieval e a laicização ocorrida na 

sociedade no final do XIX tenha contribuido para quebrar o peso da tradição, é 

certo que no interior do país a persistência dos antigos costumes é maior83.  

Sobretudo em cidades de tipo rural, como é caso de Fazenda Nova. As 

conversas em voz alta são evitadas e as crianças reprimidas nos seus excessos 

diários. Muitas famílias, por exemplo, seguem um rigoroso ritual na quinta e na 

sexta-feira santa. O período do ritual começa ao meio-dia de quinta-feira e se 

encerra ao meio-dia da sexta-feira. Neste intervalo é proíbida a execução de atos 

dos mais cotidianos da população como os cuidados domésticos, varrer a casa 

por exemplo. Estes chegam aos cuidados com a higiene, evitando-se tomar 

banho e pentear os cabelos. Na sexta-feira realiza-se o jejum até o meio-dia, 

muitas pessoas seguem também o costume de ingerir o café amargo ou sem 

doce, numa espécie de ato complementar do jejum. São dias também de muitas 

penitências e orações, como por exemplo as ladainhas para almas de parentes 

falecidos. É um dia triste e longo devido ao caráter melancólico da população, as 

trocas materiais e os castigos às crianças são evitados. De acordo com os 

moradores da cidade os pais preveniam as crianças antecipadamente sobre os 

atos que não deveriam ser praticados naqueles dias. Todas estas questões foram 

identificadas e discutidas por Azzi na história do catolicismo popular brasileiro84.      

 A quaresma é também um período em que o católico evita a comida das 

carnes vermelhas, como também de abater os animais. Como realizar a festa do 

casamento sem abater os animais, posto que naquela época a realização do 

“almoço” ou do “jantar” nos casamentos era uma tradição difícil de ser evitada e 

encarada quase como uma necessidade. Em todos os momentos do ano a 

acolhida a uma visita ou um viajante é tida como uma norma a ser seguida. Aliás, 

estes é dos mais fortes traços da cultura da região percebido pela exigência de 

hospitalidade e caridade por parte das pessoas. A oferta de comida e pouso a 

uma visita é considerada no meio regional como imprescindíveis e sinal de bom 
                                                        
83Cf. Idém, op. cit., p. 115  
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caráter por parte do dono da casa. Tanto no município como na região a avareza 

é altamente reprovada no que diz respeito à hospitalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
84Cf. Ibidém, op. cit., p. 115-119 
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 Refeição - hospitalidade, comportamento exigido no meio social regional.  

  

 Entre todas as pessoas constitui uma preocupação constante que a visita 

seja tratada com todo gosto e satisfação. O bom tratamento significa uma 

recompensa dupla que perpassa o material e chega ao universo mental da 

comunidade. No caso material é a certeza de ser tratado da mesma forma na 

inversão dos papéis, quando o anfitrião se torna hóspede. A mentalidade regional 

ligada à religiosidade coloca a hospitlidade como um dos mais importantes 

papéis do cristão, garantia do agrado a Deus e de recompensa divina com fartura 

perpétua. O modo de agradecimento característico das pessoas reflete bem esta 

situação, “Deus-lhe pague em dobro”.       

 Outro motivo da sazonalidade dos casamentos está associado ao caráter 

mais agrário do município, onde mesmo para habitantes urbanos a fonte de 

trabalho é rural. Um trabalho bastante sazonal, principalmente com referência às 

lavouras. A pecuária também vive a mesma situação, durante a estação chuvosa 

há um aumento na produção leiteira, o que exige maior dedicação ao rebanho.  

 Assim a escolha da data de casamento é resultante de dupla condição: 

uma cultural, a outra material. A colheita da safra por parte do jovem interessado 

em contrair núpcias, é uma garantia de sustento do casal pelo menos 

provisoriamente. Ter o “arroz com o feijão” constitui uma das garantias de 

sucesso para as pessoas, quanto ao casamento.   

 Isso vem contribuir para reforçar o caráter machista da população, pois 

desde o início é o trabalho masculino associado ao de garantia e estabilidade do 

novo lar. Desta forma, antes mesmo da união, já se estabelece o papel 

secundário e de submissão da mulher. Esta característica nos permite afirmar 

que o trabalho doméstico é considerado de pouco valor. O caráter interno e não-

renumerado do trabalho feminino, característica diferente e oposta do masculino 

que é externo e regulado monetariamente, mesmo que o pagamento seja em 
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espécie ou na prestação da mesma quantidade de horas trabalhadas, foi umas 

das explicações encontradas para esta situação. 

 Uma análise mais acurada de qualquer formação social revela que as 

atitudes dos indivíduos não estão dissociadas daquelas do conjunto grupal. 

Gestos simples e repetitivos, que para os componentes do grupo nada têm de 

excepcionial, são aqueles que visualizam com todas as letras a personalidade do 

indivíduo. A personalidade é então o cotidiano nas suas simples repetições85. 

 A sazonalidade na escolha da data de casamento e também do batismo 

dos filhos está intimamente relacionada à produção material e à mentalidade da 

região. A resolução e a atitude de se evitar este ou aquele mês ou período na 

realização de um ato, que poderia até ser considerado como corriqueiro e normal, 

envolve uma gama de situações que condicionam e interferem no 

empreendimento individual. Ao obstar de casar ou batizar o filho na quaresma por 

exemplo, este indivíduo está revelando sua personalidade, que no fundo não lhe 

pertence, é propriedade de todos.  

 “A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa 

na vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 

personalidade”86. 

 “Toda categoria da ação e do pensamento manifesta-se e funciona 

exclusivamente enquanto é imprescindível para a simples continuação da 

cotidianidade; normalmente, não se manifesta com profundidade, 

amplitude ou intensidade especiais, pois isso destruiria a rígida ‘ordem’ da 

cotidianidade”87. 

 

 Vale destacar, ainda com referência ao quadro acima que, a sazonalidade 

inicial tem ligações também com a inexistência de padres durante a fase pioneira; 

estes visitavam a região algumas vezes ao ano e realizavam a “desobriga”. 

Posteriormente, com a criação da paróquia, este impedimento desaparece. 

                                                        
85Cf. GINZBURG. Carlo. Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história. p. 146-147  
86HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História. pág. 17 (Grifo da autora) 
87Idém, op. cit., p. 31 
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 No final dos anos setenta os casamentos se tornam mais regulares 

durante todo o ano, as variações entre um mês e outro podem até ser encaradas 

como normais. As respostas estão nas transformações da própria cidade, 

aumento populacional, queda dos antigos costumes e maior influência urbana, o 

surgimento de alguns grupos assalariados, como funcionários públicos por 

exemplo, que já podem romper com a sazonalidade do trabalho agrícola, 

diminuindo a interferência do meio rural. As uniões ocorrem assim mais em 

função do casal e do planejamento comum, optando pela data que mais lhes 

agradem. 

 

 

 

 

    

      

 

 

 2 - A REPRODUÇÃO DA FAMÍLIA EM FAZENDA NOVA 

 

  

 Da mesma forma que os registros de casamentos, os registros de 

batizados permitem também a percepção de inúmeras características da 

organização diária da vida comunitária regional. 

 O quadro abaixo constata a ocorrência dos nascimentos no decorrer do 

período em estudo. A preocupação principal é a identificação da existência de 

homogeneidade ou heterogeneidade neles, buscando responder e comprovar a 

existência ou não de sazonalidade na reprodução da família. 
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QUADRO XIX 

Freqüência de Nascimentos, por meses do ano, no municípo de Fazenda 

Nova, de acordo com os livros de batizados da paróquia Nossa Senhora da 

Abadia 1953 - 1980 

 
Anos 

Meses 

J F M A M J J A S O N D Total 

Ano 

53 - - - - - - - - - - - - - 

54 01 - - - 02 03 01 08 12 11 01 - 39 

55 34 37 33 34 52 47 42 51 53 62 64 36 545 

56 38 25 34 26 45 36 43 44 34 48 47 29 449 

57* 31 21 22 23 32 35 44 27 25 21 30 29 343 

58 16 20 35 27 27 25 31 29 43 46 30 23 352 

59 33 25 13 17 21 26 34 17 18 16 19 24 263 



 

 104 

60 12 22 16 14 11 08 07 12 14 27 16 18 177 

61* 09 04 10 02 07 18 24 19 13 17 08 12 147 

62* 13 20 28 31 07 14 26 12 16 19 28 15 234 

63 28 24 36 24 16 27 20 23 36 23 19 22 298 

64* 35 44 33 36 38 38 24 34 35 47 46 20 431 

65* 24 17 26 17 21 19 16 19 09 14 14 19 218 

66 17 17 28 19 17 18 28 24 30 23 19 15 255 

67 18 23 25 12 35 19 22 19 20 20 18 20 251 

68 32 30 27 33 32 25 27 27 23 26 28 23 343 

69 19 13 08 29 19 14 13 26 25 14 14 24 218 

70 17 21 12 21 21 30 25 17 27 24 21 23 259 

71* 26 21 20 25 25 23 17 21 24 18 14 26 266 

72* 39 20 32 31 35 30 24 27 17 23 14 26 320 

73 21 22 18 18 22 20 18 27 18 13 14 17 228 

74 12 13 16 22 11 14 21 17 14 07 05 12 164 

75 08 08 07 10 05 06 07 05 07 08 07 07 85 

76 04 11 06 06 08 10 14 07 10 09 08 07 100 

77 07 08 07 04 09 13 15 08 09 08 10 09 107 

78 04 06 04 03 04 04 11 08 03 09 07 06 69 

79 10 13 12 12 10 09 08 10 12 11 16 10 133 

80 14 14 12 16 24 09 19 09 07 20 13 17 174 
TOTAL 522 499 520 512 556 540 581 547 554 584 530 489 6468 

  

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Batizados da Paróquia Nossa Senhora da Abadia. 
 (*) Anos em que a citação da data de nascimento não está completa nos registros.   
 O exame dos Livros de Batizados da paróquia de Nossa Senhora da 

Abadia que permitiram a elaboração do quadro anterior, trouxeram à tona fatos 

como: a distribuição dos partos no curso do ano. De acordo com os resultados do 

quadro a curva de freqüência dos nascimentos indicam que os mesmos são 

contínuos durante todo o ano e havendo pequenas variações percentuais entre 

os meses ao longo dos anos de tal forma que em um determinado ano o mês de 

junho por exemplo registrou poucos nascimentos, no próximo esta taxa já se 

eleva. A variação da taxa percentual de nascimentos durante os meses ao curso 

dos anos pesquisados não invalida a afirmação da constância na incidência dos 
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nascimentos no transcorrer do ano. Indicando que a sazonalidade por nós 

identificada para os casamentos não existe quanto à maternidade88.  

 Esta constatação mostra um detalhe importante na história sexual destas 

famílias. A maternidade contínua ao longo do ano, permitindo afirmar que a 

atividade sexual não era interrompida e nem existia sazonalidade nas mesmas. 

Isto é, um rico indicativo da estrutura mental da sociedade, posto que a 

sazonalidade nos casamentos e nos batismos não ocorrem na vida conjugal do 

casal. Durante a quaresma por exemplo quase não há registro de casamentos, 

tampouco batizados. O que determina tal característica?  

 A observação empírica tem conduzido a associar esta atitude a uma 

estrutura cultural, onde a atividade sexual dos casais não se liga a qualquer 

convenção de abstenção durante um período qualquer do ano, como a quaresma 

por exemplo. Para os católicos é um período de “respeito” e de obediência aos 

preceitos religiosos. Mas tudo indica que esta situação não atinge a vida sexual 

do casal, deixando claro que as suas convenções culturais não o proíbe da 

atividade sexual durante esta fase do ano, diferentemente da sua alimentação, 

onde a utilização de carnes vermelhas não se faz às quartas e sextas. As 

atitudes quanto à alimentação não constituem uma regra invariável, visto que 

muitos fazem uso de carnes vermelhas na alimentação em qualquer dia da 

semana na quaresma, à exceção da quarta, quinta e sexta-feira santa, onde todo 

o católico só usa a carne de peixe. 

 A reconstituição das famílias veio permitir identificar uma série de fatores, 

alguns já comprovados pelos registros de casamentos, como por exemplo a 

realização do primeiro casamento ainda na adolescência e na juventude. Durante 

a fase pioneira e até o fim dos anos sessenta a natalidade do primeiro filho 

acontece muito cedo, no geral ainda no primeiro ano do casamento, muitos antes 

mesmo de completar um ano. Isto mostra que os casais não tomavam nenhuma 

medida contraceptiva e a gravidez da mulher se dava logo nos primeiros meses 

do casamento, salvo raras exceções. Estas, na sua maioria, por questões clínicas 

                                                        
88Dados complementares foram obtidos com as Fichas de Reconstituição de Famílias. 
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da mulher ou do homem. O intervalo de uma gravidez para outra é curto, em 

muitos casos um ano ou pouco mais. Isto mostra que o espaço de tempo de 

nascimentos dos filhos tem grandes ligações com a estrutura orgânica da mulher. 

A amamentação em geral impede a ovulação, ou a retarda por alguns meses, 

logo após o parto. Tudo indica que somado ao “resguardo”89, eram esses os 

elementos que determinavam o intervalo de nascimentos dos filhos, deixando 

claro que este tinha razões clínicas e culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO XX 

Intervalo em Meses nos Partos no município de Fazenda Nova (*) 

 

INTERVALO Nº PARTOS INTERVALO Nº PARTOS INTERVALO Nº PARTOS 

Até 12 

meses 

10 28 a 30 

meses 

04 46 a 48 

meses 

02 

13 a 15 11  31 a 33 04 49 a 51 - 

                                                        
89Período de precaução e dieta que a mulher faz logo após o parto. Este é envolvido não só por 
questões de ordem clínica, mas também por elos culturais, como a comida de sopa de galinha, o 
impedimento da lavagem da cabeça em um mês ou mais e reclusão da mulher e do filho até o 
sétimo dia do nascimento deste, onde até mesmo parte da família é impedida de ver mãe e filho. 
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meses meses meses 

16 a 18 

meses 

04 34 a 36 

meses 

04 52 a 54 

meses 

02 

19 a 21 

meses 

09 37 a 39 

meses 

03 55 a 57 

meses 

01 

22 a 24 

meses 

13 40 a 42 

meses 

01 58 a 60 

meses 

- 

25 a 27 

meses 

01 43 a 45 

meses 

01 + de 60 

meses 

09 

  

 Quadro elaborado a partir das Fichas de Reconstituição de Famílias. 
 (*) Para fornecer uma visão de conjunto foram computados os nascimentos 

de famílias reconstituidas que tiveram filhos depois do ano de 1980.  
 

 O quadro acima revela sensíveis diferenças nos intervalos entre os partos. 

É preciso explicitar que tais diferenças de tempo é uma característica importante 

das famílias pioneiras e seus descendentes. Entre os pioneiros os intervalos de 

uma gravidez a outra eram, na maioria dos casos, mais curtos. Os intervalos 

entre uma gravidez e outra superiores a dois anos é uma situação mais 

característica do momento mais atual, onde os casais têm poucos filhos - dois a 

três - com distância de tempo maior entre uma gravidez e outra. O uso de 

métodos anti-conceptivos, a maior informação e a questão econômica são 

consideradas entre as famílias como as causas para a alteração de 

comportamento e a redução no número de filhos.  

 No primeiro momento de ocupação do município as famílias são 

numerosas, em média acima de 6 filhos por casal. Os dados da pesquisa fazem 

crer que a contracepção artificial era evitada e até mesmo reprovada pela 

sociedade, que via nas recomendações religiosas de perpetuação da espécie 

uma atitude a ser seguida. A falta de orientação médica e mesmo de produtos 

farmaceuticos impediam a contracepção artificial.  
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 José Bertoldo da Silva e família - exemplo característico da época pioneira 

- grande número de filhos. 

 A informação prestada por um dos médicos da cidade, numa conversa 

informal, mostra que havia por parte dos casais uma enorme resistência em falar 

sobre o assunto. Nem mesmo com os próprios maridos na ausência da esposa, 

esta diminuia. Para as mulheres falar sobre isto era algo desagradável e que o 

“dotô nada entende disso, ou se entende, a gente tem vergonha de falá”90. 

                                                        
90Conversa com o médico do Hospital Santa Paula Dr. Lázaro Moisés da Silva. 
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Segundo o mesmo médico o tratamento de qualquer doença ginecológica ou uma 

doença venérea - mais característica entre os homens solteiros e prostitutas - era 

um trabalho difícil, “qualquer exame local era em sua maioria veementemente 

evitados e com muitas dificuldades aceitos pelas pessoas”91.  

 A questão sexual era assim tratada entre compadres, comadres e com a 

parteira. Apesar de alguma piadinha entre as pessoas, algo mais sério só em 

particular nas “rodinhas” masculinas ou femininas. Mesmo entre os casais há 

enormes barreiras e os assuntos sobre o sexo são evitados, mesmo quando o 

caso envolve uma doença, e só são discutidos ou tratados pelo casal quando não 

resta outra alternativa.    

 A reconstituição das famílias permite dizer também que a fertilidade da 

mulher, chegava ao fim por volta dos trinta anos, poucas ainda tinham filhos 

depois desta idade. A partir dos anos setenta crescem as intervenções cirúrgicas 

com o objetivo de evitar a fecundidade feminina. Com a diminuição do número de 

filhos o ciclo reprodutivo das mulheres reduz ainda mais. A laqueadura de 

trompas constituiu sempre o meio mais utilizado, comumente no momento do 

parto. A cezariana - (às vezes sem necessidade) - era realizada assim com duplo 

objetivo: retirar o feto e fazer a laqueadura. 

 As dificuldades econômicas, o surgimento de outros valores na família, a 

necessidade de educar melhor os filhos foram impondo mudanças e exigindo a 

diminuição do número de filhos por casal. Nos anos oitenta a média era de 2 a 3 

filhos por casal, nos noventa essa média apresenta tendência de maior queda, 

com uma média de 1 a 2 filhos.  

 Os resultados da reconstituição das famílias informam também um dado 

importante e que vale a pena ser registrado. Um razoável número de morte 

infantil, principalmente nos dois primeiros anos de vida. O número de feto 

abortado também não era pequeno. As pessoas evitam falar sobre o assunto, por 

um sentimento de culpa ou de perda e tristeza na maioria dos casos. A 

explicação encontrada é que as duas situações têm basicamente os mesmos 

                                                        
91Conversa com o médico do Hospital Santa Paula Dr. Lázaro Moisés da Silva. 
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motivos: falta de acompanhamento médico da parturiente, descuidos de ordem 

higiênica, trabalhos exagerados num período que requer mais cuidado por parte 

da mãe, as moradias com muitos degraus e principalmente a distância das 

“aguadas”, que exigem pesados esforços das mulheres para abastecerem a casa 

com água para os diferentes afazeres domésticos, no preparo dos alimentos, 

para o próprio consumo humano e também dos animais92.  

 As conversas realizadas com pessoas da cidade informam que a 

vasectomia não era de forma alguma praticada. O assunto conduz a crer que isto 

envolvia menos questões de ordem clínica e mais laços culturais. A condição de 

macho está associada à reprodução. É como se isto indicasse a perda da 

virilidade, como se esta fosse ligada àquela, colocando-o numa posição inferior à 

mulher, fato jamais admitido dentro da sociedade, de caráter altamente machista. 

Isto quer dizer então que o fato envolve também uma questão de poder, aquela 

de chefe da família nuclear. Ser estéril é sinal de insuficiência e para homem, ele 

deve acima de tudo ser autosuficiente. A perda da sua condição de reproduzir, 

torna-o em parte incapaz. Para ele isto é o fim, já não é mais autosuficiente, 

perdeu a sua superioridade.     

 Esta situação mostra que a sociedade rege-se por um amplo quadro de 

significações e representações que começa com a produção material, passa pela 

mentalidade e atinge o orgânico. Neste caso específico a virilidade não é o 

bastante, é preciso também possuir a condição de reprodutor. Virilidade e 

reprodução em conjunto, isto sim, garante a sua posição de homem e de macho 

que definem os signos regionais. 

 Signos e significados que possuem seus elos próprios que identifica a 

região em relação ao todo. Estes símbolos tem que conter particularidades que 

tornem não só o espaço, como também a maneira de vida do grupo, algo 

particular.  

  

 

                                                        
92Fichas de Reconstituição de Famílias. 
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 3 -  AS RELAÇÕES DE PARENTESCO 
 

 

 A observação das relações entre a parentela no município conduz pelos 

caminhos já trilhados anteriormente por Carlos Rodrigues Brandão, que através 

das proposições colocadas por Schneider, indicam algumas das características 

básicas que regem o sistema de parentela na região. Poderíamos, assim, 

enquadrar as relações do parentesco em três grupos: 

1- A família, neste caso abrange duas instâncias: a família nuclear - minha 

família -, e o conjunto dos parentes - a família. Neste caso estão dados os sinais 

de identificação do grupo e que pode permitir avaliar como se realizam as 

atividades de trabalho e as condições aí estabelecidas na produção material do 

grupo. Os parentes estão em sua maioria excluidos das relações de tipo 

empresarial, mantendo muito mais uma situação de direito/dever. Onde ele 

contrai direitos com relação a estes, mas também de dever para com os mesmos. 

2-  A ordem dos relacionamentos envolve questões de espaço. O lar 

estabelece o espaço das relações ditas parentais; externamente a este, o de 

trabalho e/ou empresariais, onde o último, o “mundo externo” se opõe ao 

primeiro, o “mundo-interno”. 

3- No lar se realizam as relações regidas pelas convenções dos 

direitos/deveres para com a parentela, de caráter mais afetivo, é o mundo-

interno. No outro as relações mais de tipo empresarial, a situação de trabalho, 

que pode ser ampliado aqui como o espaço de negociação, onde apesar de 

existir uma situação de camaradagem, valem as espertezas, é o mundo-externo. 

 Brandão avança seus estudos com as formulações de Aiken e Goldberg, 

que traçam outras nuances para o problema. Analisam os efeitos que a 

mobilidade social traz no seio das relações parentais. As perspectivas por estes 
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apresentadas caminham no sentido de haver um maior afastamento entre pais e 

filhos, do que entre os irmãos. De acordo com eles os irmãos percorrem o mesmo 

trilho, enfrentando as mesmas dificuldades e transformações. A mobilidade social 

com freqüência ocorre ao mesmo tempo, o que auxilia os compromissos de 

classe e reforçam os de parentesco. Estas colocações permitem a correlação de 

um outro fator: a mobilidade de um parente ou irmão não significa a perda do 

contato ou um rompimento nas relações. Ao contrário, para os outros que 

permaneceram no local de origem esse passa a representar a alternativa ou a 

chance de também galgarem a mobilidade. O primeiro tem importância vital para 

os segundos, é mediador do “mundo lá fora”, de suas ações e de sua 

interferência podem estar dadas as condições para um outro futuro mais 

promissor a todos os outros componentes da família.  

 O conceito de mobilidade é aqui empregada no sentido de ascenção 

social. Isto não quer dizer ascenção econômica, pois em muitos casos o simples 

fato de conseguir um trabalho na zona urbana ou freqüentar a escola é 

considerada uma ascenção e para os demais um passo a ser conquistado. A 

mudança para a zona urbana está associada também ao trabalho mais “maneiro”, 

na roça o trabalho é “duro e no sol” e de pouco rendimento. A instabilidade do 

trabalho agrícola, que pode levar o trabalhador rural a vários dias sem ocupação, 

contribui para a classificação do mesmo como sem rendimento.  

 A influência do trabalho monetarizado fica claro, e se opõe ao sistema 

tradicional de pouca base monetária, sustentado no companheirismo e nas trocas 

de dias. A força do mercado monetário vai aos poucos alterando o velho 

esquema camponês tradicional da época pioneira. 

 Os estudos de Aiken e Goldberg, deixam claro que a correspondência 

entre classe e parentesco, é resultado de normas de relações vigentes no 

sistema de parentela93. 

 No meio deste percebem-se claramente graus distintos de relacionamento 

dentro do sistema direitos/deveres colocados acima. Entre pais e filhos a 

                                                        
93Cf.  BRANDÃO, Carlos Rodrigues & RAMALHO, José Ricardo. pp. 18-19 
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reciprocidade é muito mais ampla, coexistindo uma situação de duplicidade nesta 

relação. O pai ajuda o filho no que lhe for necessário, tanto na zona urbana, 

quanto na rural. Na primeira geralmente auxiliando-o num empreendimento 

econômico, como o estabelecimento de um comércio ou trabalhando ao lado do 

pai. Mesmo trabalhando ao lado do pai, o filho goza de um status diferenciado: 

ele não é um mero assalariado e nem é tratado desta forma. Apesar de não 

possuir na maioria das vezes um salário nominal, sua situação é superior ao de 

qualquer assalariado que por vezes a propriedade ou o comércio do pai possa 

possuir. Para constituir seu próprio “negócio”, o pai o auxilia financeiramente, 

cobrando dele um baixo juro pelo “empréstimo”, ou como ocorre na maioria das 

vezes ele simplesmente doa o capital ao filho.  

 Em relação ao papel contrário, o filho pródigo que auxília o pai, verificamos 

que isto pouco acontece e quando ocorre tem um caráter mais limitado. Isto se 

deve ao fato de que quando o filho possui uma situação financeira melhor do que 

a do pai, ele passa a se preocupar com os seus próprios filhos. É como o dito 

popular “a coberta que cobre o neto deixa o avô ao relento”. De qualquer forma o 

filho tem sempre para com o pai deveres de gratidão e respeito, onde estabelece-

se um código que exige do filho ajuda ao pai nos momentos de maior 

necessidade.  

 No meio rural a situação não se altera, o pai cede ao filho terras para 

plantar a sua própria lavoura, auxiliando-o no necessário, como por exemplo no 

preparo da terra e na doação das sementes. A produção é toda deste, pois em 

hipótese nenhuma o pai cobra o arrendo do filho. Assim, com os lucros obtidos 

na colheita da safra, o filho já pode começar uma vida econômica com certa 

autonomia, que dependendo da atuação do filho caminha para a liberdade total, 

se solteiro, pois ao casar ela já acontece automaticamente com a constituição de 

sua própria casa. A aplicação dos ganhos geralmente se faz na aquisição de 

gado bovino, cosiderado entre as famílias como um dos mais rentáveis 

investimentos, mesmo porque o pai não cobra do filho a alimentação (pasto) dos 
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animais. No caso contrário, o filho proprietário, verifica-se também a mesma 

situação.  

 Dentro da família nuclear encontramos relações de caráter empresarial e 

de parentesco, mas fica claro que as afetivas, que envolvem o cunho do 

parentesco, são predominantes. As relações empresariais entre pais e filhos em 

sua maioria são regidas por um código de “honra e ética” superior em função do 

caráter afetivo que existe entre os dois. 

 Esta situação se vê alterada com relação à minha família, ou seja, entre 

irmãos, tios, sobrinhos e primos. Aqui, embora ainda exista uma situação de 

compromisso devido ao fato da consangüinidade, as relações de caráter 

empresarial assumem um caráter mais livre, admitindo-se que estas sejam 

regidas mais em função do mercado. A cobrança de arrendo pela utilização da 

terra que inexiste entre pai e filho é encarada como absolutamente normal entre 

os demais parentes. Aqui repete-se a situação que identificamos entre o avô e o 

neto, mas, com atores diferentes: o tio e o sobrinho, “as terras que agora 

alimentam e garante a independência do último, são as mesmas que expulsam e 

agravam a miséria do primeiro”94.    

  

 

  

 

 

  

 

 

 4 -  A RELIGIOSIDADE NA FAMÍLIA  
    

  

                                                        
94Todas estas questões foram discutidas e trabalhadas por Brandão sobre o Distrito de Diolândia. 
Ver especialmente o capítulo I. Cf., Idém, op. cit., pp. 15-82  
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 A presença da religiosidade na família local, pode ser melhor percebida, 

na preocupação dos pais com o batismo dos filhos e no estabelecimento de um 

código de honra e ética na vida das pessoas, como por exemplo o “respeito” 

entre os compadres/comadres. O batismo do filho e a escolha dos padrinhos 

constituem um dos primeiros cuidados dos pais logo após o nascimento deste. 

Os batismos ocorrem na sua maioria quando a criança ainda nem completou um 

ano, se concentrando mais nos primeiros meses de vida do filho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O batismo do recém-nascido - uma das primeiras preocupações dos pais 

para com o filho. 

 

QUADRO XXI 
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Freqüência na qual os Batizados são realizados, segundo a idade em 

número de meses, entre os anos de 1953 - 1980, na paróquia Nossa 

Senhora da Abadia 

  
I    

A # 

-1 1M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a24 

24 

a36 

36 

a48 

48 

a60 

60 

a72 

+72  To-

tal 

53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

54 05 08 14 05 02 02 01 - - - 01 - 01 - - - - - 39 

55 58 79 61 45 40 37 34 36 21 23 18 20 41 09 07 05 03 08 545 

56 52 68 67 45 47 32 18 23 17 15 07 13 23 12 04 03 01 02 449 

57* 23 36 34 24 19 15 32 30 18 20 12 12 32 14 05 02 02 12 343 

58 34 60 50 32 26 23 22 20 17 10 10 05 24 08 03 01 01 06 352 

59 31 45 33 30 25 15 14 15 12 09 04 07 11 03 03 04 01 01 263 

60 19 20 27 25 12 10 16 11 09 05 03 02 09 04 01 02 01 01 177 

61* 25 31 26 03 11 03 07 05 02 02 06 03 09 08 01 01 01 01 147 

62* 23 40 30 24 17 15 16 12 06 09 08 05 11 08 01 - 02 02 234 

63 35 45 49 31 26 21 20 16 16 07 07 02 11 04 04 - 01 03 298 

64* 24 52 55 53 36 30 25 46 22 14 11 13 30 08 03 02 01 01 431 

65* 24 25 35 23 26 13 08 14 12 06 05 05 09 06 02 01 - 01 218 

66 20 46 40 35 20 15 14 18 07 04 04 08 14 01 04 01 01 03 255 

67 25 36 37 30 18 18 13 10 15 10 11 08 10 02 03 - 02 03 251 

68 43 55 46 47 36 23 12 09 13 15 02 08 13 10 04 03 02 02 343 

69 22 34 23 26 20 20 12 15 14 06 08 03 05 03 02 - - 05 218 

70 21 42 32 30 13 18 17 14 09 08 05 08 22 07 07 - 05 01 259 

71* 29 36 37 27 26 21 19 06 08 04 09 07 17 09 02 04 02 02 266 

72* 27 43 39 45 26 20 21 21 12 11 06 12 21 04 04 01 01 04 320 

73 23 25 25 27 19 13 15 08 08 08 06 14 17 08 03 06 - 02 228 

74 11 19 23 10 10 16 17 06 10 05 05 08 14 05 02 01 - 02 164 

75 05 12 07 05 11 08 03 03 06 05 04 01 06 05 - - 01 03 85 

76 06 07 05 06 07 09 03 10 08 06 04 02 13 07 04 01 - 02 100 

77 06 07 11 10 04 05 04 02 03 06 06 04 22 05 04 02 - 06 107 

78 02 07 03 04 09 09 03 05 02 02 02 02 10 02 07 - - - 69 

79 03 11 09 10 05 04 05 07 06 03 06 03 25 17 03 05 04 07 133 

80 10 15 10 10 10 08 04 07 03 05 05 03 26 20 13 05 05 15 174 

Tot 606 904 828 662 521 423 375 369 273 218 174 178 460 187 96 48 37 95 6468 

 
 Quadro elaborado a partir dos Livros de Batizados da Paróquia Nossa Senhora da Abadia. 
 (*) Anos em que a citação da data de nascimento não está completa nos registros. 
 (#) I = Idade     A = Anos 
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 A análise do quadro XXI e da foto anterior demonstra que os pais 

realmente se preocupavam em batizar os filhos o mais rapidamente possível. A 

concentração dos batismos nos primeiros meses e dias de vida deixam isto 

evidente. Os batismos com idades superiores a um ano de vida são em grande 

parte provenientes de pais migrantes. Tudo leva a crer que só um impedimento 

ou um acontecimento imprevisto fazia com que os pais deixassem de batizar o 

filho.    

 É importante chamar a atenção para o fato de que o ato de batizar o filho o 

mais rápido possível, obedece às orientações da própria Igreja, além de ser uma 

das condições básicas exigidas pelos costumes locais, Suas recomendações 

sobre o assunto são estritas. 

  

 “É gravemente obrigatório batizar as crianças, quanto antes possivel”95.  

  

 Até que ponto isto interferia na determinação dos pais em batizarem mais 

rapidamente seus filhos é uma resposta difícil de ser formulada. Com certeza isto 

pesava na decisão dos pais, pois a religiosidade era importante no seio da 

comunidade. Podendo-se dizer que esta é uma das condições sine qua non de 

sua existência e permanência. O historiador Peter Gay identifica nestas situações 

uma garantia de sobreviência das instituições, e também da população. 

 
 “As instituições sociais são agentes de satisfação; mobilizam energias  

para assegurar dominação e manter sob controle rivais queixosos. Mas  

também fornecem uma cobertura defensiva para facilitar as vidas dos que 

vivem sob a sua égide ao construir as fortificações proibidas da honra e 

da indignação, inundando os rios da vergonha e da auto-reprovação - um 

sem-número de estratagemas que servem para conter a invasão de 

paixões desordenadas possivelmente destrutivas. Mais positivamente, 

essas instituições defensivas permitem paixões que poderiam, sem o seu 

beneplácito, ser geradoras de ansiedade; fornecem interpretações do  

                                                        
95Talão de Batismo nº 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
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mundo que lhe emprestam uma aparência resseguradora de ordem e 

estabilidade; abrem espaço para excêntricos que seus contemporâneos 

poderiam, na ausência de tal refúgio, estigmatizar como criminosos ou 

loucos”96.   

 

 A influência cultural sobre a comunidade ao que parece sempre caminhou 

por uma mão-dupla, como agentes receptores e também transmissores de 

ingredientes culturais que acabam regendo a vida de toda a sociedade.  Adoto a 

ótica de que as práticas culturais são  resultantes de uma espécie de simbiose.   

 

 “Temos, por um lado, dicotomia cultural, mas, por outro, circularidade, 

influxo recíproco entre cultura subalterna e cultura hegemônica”97. 

 

 Neste particular, o encaminhamento da presente pesquisa procura se 

aproximar das propostas de Chartier que vê o trabalho do historiador nas 

transformações, nas descontinuidades e o que deve ser levado em conta já não 

são as permanências e as continuidades, mas as noções do acontecimento e da 

série98. 

 

 “A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. (...) As 

percepeções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) (...). 

Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações não é, 

portanto, afastar-se do social - como julgou durante muito tempo uma 

história de vistas demasiado curtas -, muito pelo contrário, consiste em 

                                                        
96GAY, Peter. Freud para historiadores. p. 136 
97GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido 
pela inquisição. p. 21 
98Cf. CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. p. 74 



 

 119 

localizar os pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos 

imediatamente materiais”99. 

 

 No final dos anos setenta e início dos oitenta, a distribuíção na idade dos 

batismos é mais elástica, verificando-se de certa forma até um aumento na idade 

do batismo100. A maior secularização da sociedade e o processo urbanizatório 

tende a colocar por terra algumas destas concepções religiosas. O grau mais 

aberto da sociedade com certeza propicia maiores chances de absorção de 

outros elementos, deitando por terra antigos valores. Significa que estes já 

estavam em processo de incubação e não aparecem como se fossem um quisto 

repentino. As representações são mutáveis e obedecem à própria reestruturação 

do grupo. A cada momento distinto um determinado objeto ou idéia se vê 

modificado em função de novas concepções dos elementos constitutivos da vida 

social. Como todo processo de mudança é marcado por indecisões, idas e voltas, 

avanços e recuos. A força de transformação é sempre instável e nunca se opera 

de forma abrupta, o poder de conservação tem forte presença e a resistência se 

faz sentir.  

 

 “Nem um só valor conquistado pela humanidade se perde de modo 

absoluto; tem havido, continua a haver e haverá sempre ressurreição. 

Chamaria a isso de invencibilidade da substância humana, a qual só pode 

sucumbir com a própria humanidade, com a história”101. 

  

 Mesmo diante de um processo revolucionário encontramos os momentos 

de dúvidas e medo diante do porvir. As alterações são dadas por interrupções, 

rupturas de caráter radical, que estabelecem a nova situação. Todo este 

desenrolar brusco e hesitante ocorre de forma silmultânea, abandonar antigos 

                                                        
99Idém, op. cit., pp. 16-17 
100É preciso chamar a atenção para o fato de se estar referindo somente ao universo daqueles 
que professam a religião católica. Os protestantes fazem o batismo quando adulto. A utilização 
destes dados como fontes decorre da razão de aquele grupo compor a maioria da população e 
por revelarem dados importantes na organização social da comunidade. 
101HELLER, Agnes. O Cotidiano e a História p. 10 (Grifos da autora) 
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modelos significa abraçar novos estilos de vida. Em todos os estágios a presença 

individual é regida pelo coletivo, são resultados de ações impessoais, frutos de 

atitudes do grupo e não suas próprias, pois, é justamente aquilo de mais comum 

no meio social que mostra a identidade cultural em seu mais alto grau102. 

 As transformações no meio social são várias e ocorrem com certa 

simultaneidade, contribuindo para o aparecimento de uma nova forma de 

organização da comunidade. O trabalho na zona rural é um destes elementos a 

sofrerem modificações. Antes baseado mais no companheirismo e na ausência 

da moeda, é substituido pelo assalariado ou o diarista, que em última instância 

constitui um assalariado, com a vantagem para os patrões que não pagam os 

dias parados e tampouco feriados, dias santos e o descanso semanal. 

 As investigações nas fontes têm caminhado no sentido de corroborar a 

hipótese de que os anos setenta marcam o início da queda da estrutura 

tradicional do município que se consolida ao longo dos anos oitenta e noventa, 

com a continuação da criação de algumas indústrias e do fenômeno do 

associativismo no campo na década atual103. 

 Noutra etapa da pesquisa, realizada junto ao Arquivo Geral da Diocese de 

Goiás, a sorte e o acaso vieram colocar em minhas mãos um questionário 

realizado pela Diocese no município104. Das repostas fornecidas pelos 

entrevistados podem-se perceber alguns fatos explicativos sobre os batismos e a 

idelogia que permeia esta sagração dentro da comunidade. Neste questionário os 

pesquisadores queriam identificar o grau de satisfação das pessoas quanto ao 

batismo ainda criança. A seguir a pergunta e algumas das respostas, já que o 

espaço não permite relatar todas; mas estas já retratam fielmente o universo das 

mesmas, permitindo uma recriação mais real da estrutura mental e cultural da 

população. 

                                                        
102Cf. CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. p. 41 
103As primeiras indústrias a se instalarem no município foram a de extração de madeiras, logo 
depois a Nero Balestra e Cia., dedicada ao trabalho com o leite ainda no início da década de 
setenta. Daí em diante segue-se um período de pouco crescimento econômico, que tende a voltar 
a crescer nos meados da década seguinte. Quase todas as indústrias locais estão ligadas ao 
extrativismo e à agropecuária.   
104A Paróquia Nossa Senhora da Abadia, faz parte da Diocese de Goiás. 
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 “Você está satisfeito de ter sido batizado criança? (Por que?)  

 Não. Não sabia o que estava fazendo, nem tinha compreensão. 

 Sim. Estou satisfeito porque cumpri os mandamentos da lei de Deus e em 

                    falta dos pais tenho este compromisso. 

 Sim. Recebi o sacramento da Igreja quem não é batizado não é cristão. 

 Sim. Porque estava atendendo os desejos dos pais. 

 Sim. Porque recebeu o sacramento não ficando pagão.   

 Sim. Teve ensinamento direito desde criança. 

 Sim. Gostaria também de ser batizado depois de amadurecido. 

 Sim. Meus pais seguiram sempre os princípios cristãos. 

 Sim. Para Salvar a alma. 

 Sim. Porque  acho certo  que os pais livrem  imediatamente seus filhos do 

                    pecado original, tornando-os filhos de Deus. 

 Sim. É porque eu sigo o costume da minha religião e o costume é êsse. 

 Não. Não   tem   pecado  original   e  inocente  e  o  ato   realizado   recebi 

                    inconscientemente. 

 Sim. Porque recebemos o Espírito Santo. 

 Sim. Porque se  estivesse  morrido  quando  criança  não teria  entrado no 

                    céu. 

 Sim. Porque o padrinho me criou”105. 

  

 No conjunto das respostas dá para perceber que para a grande maioria o 

batismo quando criança é a atitude correta, aprovando a resolução dos pais. Os 

poucos que se dizem contrários à atitude dos pais não os desaprovam 

completamente. A reprovação de algumas pessoas são muito mais em função de 

não poderem naquele momento compreenderem a ação da qual eram o sujeito 

principal. Em apenas uma das respostas ao questionário acima, o entrevistado 

                                                        
105Questionário realizado pela Diocese de Goiás nas paróquias de sua jurisdição. Na paróquia de 
Nossa Senhora da Abadia foram entrevistadas 214 pessoas. O mesmo questionário foi aplicado 
em Betânia, Britânia, Jussara e Novo Brasil. Em geral, as respostas são idênticas às do município 
de Fazenda Nova. Arquivo Geral da Diocese de Goiás. s/d 
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nega o pecado original, deixando antever que a religiosidade constitui um fator 

relevante no meio social. 

  Observa-se que o fato de deixar de ser pagão é essencial nas suas vidas. 

O batismo é a garantia da remissão do pecado original e também o preço pago 

para ser cristão e receber as bençãos de Deus e seguir os seus mandamentos. 

As bençãos de Deus significa por outro lado, a única possibilidade de salvação e 

“de entrar no céu”.  

  O batismo é a exigência mínima  para isto, não há como ser cristão sem 

receber o sacramento do batismo. O paganismo é sinônimo de uma vida abjeta, 

impura e corrompida pelo pecado. O batismo ao contrário, é o perdão do pecado 

da carne, início da vida cristã. E sobretudo a garantia das bençãos divinas 

durante a vida e da salvação da alma depois da morte, de acordo com as 

respostas dos entrevistados quanto ao batismo. 

 

 “Sim. Para salvar a minha alma. 

 Sim. Porque se estivesse morrido quando criança não teria entrado no 

céu”106. 

 

 As incertezas quanto ao futuro depois da morte ficam praticamente 

dissipadas com o batismo, que se complementa com a ação do Espírito Santo.  A 

salvação da alma se complementa com ações de amigos e parentes do morto, 

com orações para que o “santo de guarda” ou mesmo Jesus Cristo interceda 

junto a Deus em favor da salvação da alma do falecido. O que acontece após a 

morte é uma situação carregada de incertezas e só o poder de Deus pode 

resolver. Ser cristão e batizado se torna uma necessidade, pois para ser cristão é 

preciso primeiro ser batizado. O destino do homem depois da morte é uma 

incógnita que ele ainda não resolveu, levando-o a divagações e conjecturas as 

mais díspares possíveis.  

                                                        
106Questionário realizado pela Diocese de Goiás sobre o Batismo. Arquivo Geral da Diocese de 
Goiás. s/d 
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 O batismo é também um compromisso, não só com Deus, mas com o 

grupo e principalmente entre o padrinho e o afilhado. Ao primeiro cabe a enorme 

responsabilidade de complementar e ajudar na criação do afilhado (Ver nota nº 

81 - pág. 89). Ao segundo é exigido obediência e respeito, o pedido de benção 

ao padrinho compõe uma das manifestações da nova relação. Algo sagrado e 

absolutamente necessário, no imaginário destas pessoas, a benção do padrinho 

é sinônimo de benção divina, pois ele, o padrinho, estará sempre invocando as 

bençãos de Deus e do seu “santo de guarda” no ato de abençoar o afilhado. 

 Por isso, para os pais a escolha dos padrinhos é trabalho difícil, devendo 

recair sobre um casal (mesmo que solteiros) de confiança absoluta e caráter 

inegável. No período pioneiro, a escolha recaia quase sempre sobre um parente 

ou alguém pertencente ao seu grupo social e de convívio diário. O pouco 

intercâmbio, tendo em vista que a maoiria da população se localizava na zona 

rural, certamente influia para que a escolha recaísse sobre os parentes e vizinhos 

próximos. Em outros casos a escolha era por algum fazendeiro, no geral o 

proprietário das terras onde o pai resídia. O caso contrário, em que um 

fazendeiro escolhe um agregado para batizar o filho, é registrado em menor 

proporção, envolvendo laços de profunda estima.  

 Assim a escolha dos padrinhos é encarada pelos pais como um dever de 

muita responsabilidade, em última instância e na falta dos pais serão eles os 

responsáveis pelo afilhado.    

 Cria-se entre padrinho e afilhado uma relação especial. Mesmo que 

parente por consangüinidade, estabelece-se algo superior. As águas do batismo 

fazem nascer um vínculo unilateral sagrado. É este caráter sagrado que o torna 

especial, criando entre as pessoas envolvidas laços de solidariedade e respeito.   

 Laços estes que vão se refletir na vida material e espiritual destas 

pessoas. Espiritualmente cabem às famílias envolvidas educar os filhos nos 

preceitos da Igreja e participar da vida desta, conforme se depreende das 

recomendações nos Talões de Batismo.  
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 “Os padrinhos sejam verdadeiramente católicos, e, porisso (sic), não 

pertencentes a seitas proibidas pela Igreja, não casados só no Civil ou 

amigados”107. 

 

 Nota-se em primeiro lugar que o batismo constitui uma das formas de 

sobrevivência e manutenção  da Igreja  “os padrinhos sejam verdadeiramente 

católicos, (...)”108. Noutro trecho das recomendações a Igreja observa 

 “Não se batizem crianças em casa, a não ser em grave perigo de 

morte”109. 

 

 É também o aval contra a proliferação de outras igrejas, “(...), não 

pertencentes a seitas proibidas pela Igreja(...)”110, como também representa a 

oportunidade de controle por parte da Igreja católica sobre os seus fiéis. Já que 

para a Igreja o casamento válido para o batismo é aquele por ela instituído - o 

religioso - abençoado por Deus e que tem um caráter de indissolubilidade para os 

homens “(...) não casados só no Civil ou amigados”111. 

  

 “Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus 

uniu, o homem não deve separar” (Mat. 19, 6)112. 

 

 Observa-se também que a Igreja desaprova o concubinato e as uniões 

consensuais. O pudor conservador e a repreensão às relações extra-conjugais 

ficam aqui patentes “não casados só no Civil ou amigados”113. 

 

 “A união conjugal é, pois, acima de tudo, um acôrdo mais estrito do que o 

dos corpos; não é um atrativo sensível, nem uma inclinação dos corações 

que a determina, mas uma decisão deliberada e firme das vontades: e 

                                                        
107Talão de Batismo n.o 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
108Talão de Batismo n.o 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
109Talão de Batismo n.o 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
110Talão de Barismo n.o 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
111Talão de Batismo n.o 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
112Biblia Sagrada. Edição Pastoral. p. 1264 
113Talão de Batismo n.o 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
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desta conjugação dos espíritos, por determinação de Deus, nasce um 

vínculo sagrado e inviolável”114.   

  

 A percepção real destas recomendações por parte da Igreja às pessoas e 

sua interiorização são difíceis de serem medidas. Esta influência certamente 

existiu, bastando para isto observar que o número de filhos resultante de 

relações extra-conjugais é pequeno se comparado aos legítimos. 

  

QUADRO XXII 

Número de Filhos de casais Legítimos e Ilegítimos de acordo com os livros 

de batizados da paróquia Nossa Senhora da Abadia 1953 - 1980 (*) 

 
ANOS FILHOS LEGÍTIMOS FILHOS ILEGÍTIMOS TOTAL DO ANO 

53 - - - 

54 37 02 39 

55 524 21 545 

56 445 04 449 

57 334 09 343 

58 347 05 352 

59 261 02 263 

60 177 - 177 

61 145 02 147 

62 231 03 234 

63 282 16 298 

64 426 05 431 

65 212 06 218 

66 250 05 255 

67 246 05 251 

68 339 04 343 

69 213 05 218 

70 257 02 259 

71 262 04 266 

72 313 07 320 

73 225 03 228 

74 162 02 164 

75 85 - 85 

                                                        
114Documentos Pontifícios. Sobre o Matrimônio Cristão. Carta Encíclica “Casti  Connubii”. p. 6 
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76 97 03 100 

77 102 05 107 

78 68 01 69 

79 124 09 133 

80 168 06 174 

TOTAL 6332 136 6468 

 

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Batizados da Paróquia Nossa 
Senhora da Abadia.  

 (*) Para se determinar os filhos provenientes de relações ilegítimas foi 
adotado o critério de contar o número de filhos em que a filiação continha 
o nome apenas da mãe. Não se pode afirmar que todas sejam mães 
solteiras; a precaução conduz a esclarecer que muitos destes casos 
podem ser provenientes de registros incompletos. 

 
 A análise do quadro acima retrata que os filhos fora do casamento são 

pouquíssimos. A curva de média indica que em apenas 2,10% dos filhos podem 

ser considerados como resultantes de relações extra-conjugais. Em números 

inteiros isso representa 136 filhos de um número total de 6468. Comparados aos 

número provenientes de relações legítimas isso representa uma fração mínima. 

Os legítimos representam 97,90% do total; exatamente 6332 filhos resultantes de 

uniões legítimas. Os números por si mesmos mostram que a reprodução só tem 

lugar basicamente dentro da família legalmente constituida. 

 Fica então uma pergunta: a infedelidade era proibida? Se observadas as 

recomendações da Igreja, sim. Era estritamente seguida? A julgar pelas 

conversas informais com as pessoas e o número de bordéis, não. E o que 

pensava a sociedade a respeito? Como seria de se esperar, era terminantemente 

reprovada. Os casos de adultério são assuntos de rodinhas de mulheres e de 

homens. O adultério é o primeiro sinal de crise de uma união legítima e 

abençoada por Deus. Uma situação lamentável para as pessoas, que sempre 

desejam o fim das relações extra-conjugais e o pronto restabelecimento das 

relações harmoniosas entre marido e mulher. Embora se faça necessário 

esclarecer que a infidelidade masculina tem menor grau de reprovação, é um mal 

menor.  
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 O adultério feminino ao contrário, é sinônimo de desonra e perda de 

prestígio social. A força da tradição conservadora e a submissão feminina, velhas 

características da sociedade brasileira desde os tempos da colonização 

portuguesa, e o catolicismo puritano ditam as normas.  

 Para a mulher adultera o perdão por seu ato quase inexistia. O marido 

traído jamais aceitava esta situação, sendo em vários casos, o estopim para 

violências e trajédias em família. “O homem que é macho, mata essas sem 

vergonhas”. O dito popular já deixa claro o imaginário de violência e a 

descriminação da mulher. A reconstrução da vida para a mulher era difícil. 

Apedrejada no meio social, custava-lhe muito ser perdoada e reconstruir um novo 

lar, a prostituição surgia assim como uma alternativa. Isto mostra que para a 

população a fidelidade no casamento constituia um dos pilares do mesmo, 

avalizado pela Igreja.            

 O cruzamento entre os livros de batizados e os livros de casamentos, 

somados às fichas de reconstituição de famílias permitiu uma das principais 

constatações da pesquisa. Os batismos, assim como os casamentos, seguem 

uma certa sazonalidade. No geral estão ligados a alguns dias especiais na vida 

da comunidade, como dias santos e festividades populares, a festa da padroeira 

por exemplo115. 

 O quadro abaixo relata a freqüência de ocorrência dos batismos 

registrados nos livros da paróquia Nossa Senhora da Abadia. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
115A população da região tem um calendário religioso, ao qual ela faz questão de seguir. Nestes 
dias não há trabalho. O tempo é dedicado ao descanso, às visitas aos vizinhos, em rezas em 
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QUADRO XXIII 

Freqüência dos Batizados, por meses do ano, realizados na paróquia Nossa 

Senhora da Abadia 1953 - 1980 

 
Meses 

Anos 
J F M A M J J A S O N D Total  

Ano 

53 - - - - - - - - - - - - - 

54 - - - - - - - - - 02 37 - 39 

55 - 49 - 44 93 158 - 88 - 48 65 - 545 

56 - - - - 136 74 18 96 - - 125 - 449 

57 - - - - 101 17 86 139 - - - - 343 

58 - - - 25 135 - 05 102 08 17 36 24 352 

59 - 03 20 08 99 02 08 101 - - - 22 263 

60 03 05 21 31 40 08 - 08 06 10 - 45 177 

61 - - - - - - - 90 - - 28 29 147 

62 - - 11 15 112 04 - 69 - - - 23 234 

63 04 - 23 23 39 16 24 73 09 17 43 27 298 

64 01 - - - 224 14 25 76 - 28 - 63 431 

65 03 15 20 27 35 40 11 64 03 - - - 218 

66 08 01 11 43 31 17 23 40 05 25 26 25 255 

67 38 02 - 16 66 04 18 75 10 11 09 02 251 

68 14 30 10 12 96 22 17 66 13 08 39 16 343 

                                                                                                                                                                        
casas e nas festas da Padroeira. É justamente nestes dias que ocorre o maior número de 
batizados.  
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69 21 31 02 08 25 25 08 70 07 11 10 - 218 

70 27 05 11 01 26 15 11 102 23 07 16 15 259 

71 21 17 12 09 45 19 10 70 07 21 18 17 266 

72 25 21 07 15 49 30 18 84 12 27 24 08 320 

73 15 21 34 07 34 16 02 71 04 05 09 10 228 

74 - 36 03 01 36 15 05 45 03 09 06 5 164 

75 - 14 - 11 05 27 02 25 01 - - - 85 

76 11 01 20 03 07 01 - 17 02 17 01 20 100 

77 - - 05 13 10 02 03 49 - 05 - 20 107 

78 01 - 07 04 19 06 - 05 - - - 27 69 

79 01 13 03 10 23 21 - 48 - 05 01 08 133 

80 01 11 03 15 27 22 01 62 - 21 02 09 174 
TOTAL 194 275 223 341 1513 575 295 1735 113 294 495 415 6468 

 

 Quadro elaborado a partir dos Livros de Batizados da Paróquia Nossa 
Senhora da Abadia. 

 
 Os batismos ocorrem mais no período da entre-safra, com predomínio dos 

meses de maio e agosto. O grande número de batizados nestes dois meses está 

relacionado, primeiro: ao final das atividades agrícolas no mês de maio, dando 

aos pais maior disponibilidade com relação ao trabalho, principalmente para 

aqueles da zona rural. Para os habitantes da cidade não era diferente porque o 

seu ritmo de trabalho era regulado pelas atividades agropastoris, vindo daí toda a 

sua economia. A cidade vive em função da riqueza da agropecuária, 

concentrando em seu meio outros tantos serviços necessários à vida e à 

administração da mesma. Segundo: a festa da padroeira em agosto. No período 

de chuvas o mês novembro é o que registra o maior número de batismos. O mês 

de dezembro registra um índice pouco menor, relacionados com certeza às 

festividades do natal e do ano novo. 

 A sazonalidade nos batismos pode começar a ser percebida pelo caráter 

sazonal dos trabalhos e do cultivo da lavoura de subsistência. A estação chuvosa 

dá início aos trabalhos na lavoura, exigindo por parte dos pais uma dedicação 

diária e contínua, impedindo a preocupação com um assunto que, embora, 

absolutamente necessário no ideário religioso da família, a necessidade material 
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fala mais alto. Além disso, é um caso que pode esperar por melhor oportunidade, 

enquanto que o cultivo dos gêneros de subsistência é algo imprescindível que 

não pode ser postergado.  

 O batismo da fogueira constitui um meio importante para compreender 

uma das principais manifestações populares da região. O ato consiste em 

orações realizadas pelos padrinhos caminhando em volta da fogueira, 

carregando o futuro afilhado e acompanhado dos pais. As principais diferenças 

com relação ao batismo oficial da Igreja são em primeiro lugar justamente a 

desnecessidade da mesma e conseqüentemente da presença do vigário. Em 

segundo a sua menor importância na escala de valores da população. O padrinho 

de fogueira pode ser um irmão(ã) adulto e até mesmo solteiros, enquanto o 

padrinho da Igreja é geralmente confiado a um casal mais idoso e de estrita 

confiança; a escolha de um dois casais de avós do filho retrata bem este fator. 

 O ritual da queima da fogueira ocorre principalmente na época junina ou 

no natal. A ceromônia da fogueira pode ser uma solução até que ocorra o 

batismo na Igreja, evitando que o filho permaneça pagão. Em alguns casos o 

batismo na fogueira representa uma saída para o casal que ainda não recebeu as 

bençãos do matrimônio na igreja, já que a igreja coloca como condição para o 

batismo o casamento religioso. Controlado pela própria comunidade este se 

apresenta como uma solução ao problema do casal que não quer o filho pagão.  

 Esta situação é muito característica entre os recém-chegados e o 

estabelecimento das relações de compadre e comadre constitui um bom começo 

na resolução de vários problemas, como por exemplo: o de moradia e o da 

lavoura de subsistência. Afirmar que todo migrante esteja nesta situação constitui 

certamente um exagero, mas a necessidade da mudança pode levar a que o 

casal protele a união religiosa. Outros casais que vivem o mesmo problema são 

os resultantes de uniões consensuais, que nem sempre são legítimas, os 

“amigados” para usar uma expressão da terra. Além de que o batismo da fogueira 

constitui uma tradição e nenhum morador foge desta influência 
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 É nas festividades da padreira que o intercâmbio entre as pessoas é mais 

fácil, é uma época em que todos estão reunidos facilitando a reunião de pais e de 

padrinhos que em alguns casos moram distantes um do outro ou são impedidos 

de maior contato por causa da faina diária. O batizado da fogueira pode 

justamente responder a esta situação. Às vezes, a escolha dos pais recae sobre 

um casal que se encontra distante. Embora a realização do batismo na fogueira 

seja considerado como indispensável pelos pais, o principal é o da Igreja, daí 

porque as menores exigências com relação aos padrinhos do batizado na 

fogueira.   

  A festa é também um momento de alegria e confraternização e o batismo 

propicia um ótimo momento para as comemorações, pois para os casais 

envolvidos este é um ato alegre, abrindo uma nova relação na vida das famílias.  

 Tudo faz crer que as mesmas características que regulam a interrupção 

dos casamentos encontradas em função da quaresma, podem ser também 

creditadas para os batizados.  

 Ainda com base nos livros de batizados, foi elaborada uma lista dos nomes 

preferidos pelos pais. A análise mostrou uma grande incidência de nomes de 

santos escolhidos pelos pais para os filhos. Simples ou compostos os pais 

procuravam de certa forma espelhar o seu filho em uma personalidade para ele 

sagrada, e digna de toda honradez. Ao que parece colocar no filho o nome deste 

santo agia como um reforço nesta “associação”. Uma esperança de que este no 

futuro trilhasse os mesmos caminhos de honra e caráter. 

 

 João, 

 João Batista, 

 José, 

 Paulo, 

 Pedro, 

 Sebastião, 

 Maria, 

 Aparecida, 
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 Maria Aparecida, 

 Maria José, 

 Abadia, 

 Luzia, etc116. 

 

   A ação e a interferência da Igreja se faz sentir entre as pessoas. A 

tentativa de influir nas decisões de escolha do nome dos filhos das famílias e a 

preocupação com o seu rebanho fica patente num dos trechos das 

recomendações da mesma, encontrados nos talões de batismo da época. 

Prescreve:  

  

 “Deve-se dar às crianças NOMES DE SANTOS”117. 

 

 Na Carta Encíclica “Casti Connubii”, observam-se as mesmas 

recomendações e  preocupações. Aqui muito mais eloqüentes pela forma como 

são abordadas, reportando-se inclusive à Biblia. Apesar do seu tamanho, a sua 

importância e conteúdo dão crédito à sua íntegra transcrição. 

 

 “Os pais cristãos compreenderão, além disso, que não destinados só a 

propagar e conservar na terra o gênero humano e não só também formar 

quaisquer adoradores do veradadeiro Deus, mas a dar filhos à Igreja, a 

procriar concidadãos dos santos e familiares de Deus (Ef. 2, 19), a fim de 

que o povo, dedicado ao culto do nosso Deus e Salvador, cresça cada 

vez mais, de dia para dia. E, em troca os conjugues (sic) cristãos, 

conquanto sejam santificados êles próprios, não possam transmitir a 

santificação aos filhos, porque a geração natural da vida se tornou, ao 

contrário, caminho de morte, pelo qual passa à prole o pecado original, 

êles participam, todavia, de algum modo, da condição da primeira união 

no paraíso terrestre, pertencendo-lhes oferecer à Igreja, a fim de que esta 

mãe fecundíssima de filhos de Deus a regenere pela água purificadora do 

                                                        
116Livros de Batizados da Paróquia Nossa Senhora da Abadia - Fazenda Nova Go. 
117Talão de Batismo n.o 4164 - A. 20 de Outubro de 1957. 
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batismo para a justiça sobrenatural e a que torne membros de Cristo, 

participantes da glória, a qual todos aspiramos do íntimo do coração”118.     

 

 Para a igreja o batismo é a garantia dela própria. Acima de tudo cabe aos 

pais dar filhos à sua igreja. Só ela, mãe de todos os homens, pode regenerar 

pelas águas do batismo o pecado original. Abrindo o caminho para se evitar o 

paganismo e a chave para o reino dos céus, como membros de Cristo. Embora, 

não esteja escrito, nos parece pela interpretação do trecho acima que a Igreja vê 

no ato sexual a procriação como item principal e não o prazer dos parceiros.  

 Da mesma forma o homossexualismo é também repreendido dentro da 

comunidade, encarado quase como uma fatalidade. As crianças desde quando 

nascem têm uma educação rigidamente definida e separada. As meninas são 

educadas no sentido de se resguardarem ao máximo, quando ainda pequenas 

não podem ser encontradas nuas, fato mais tolerável entre os meninos. Os 

brinquedos são separados, bonecas e casinhas para as futuras mamães e donas 

de casa e cavalinhos, estilingues e bolas para os meninos, o futuro chefe da 

família. Percebe-se claramente os futuros espaços já delineados: o interior da 

casa para a menina e o exterior para o menino, como também a situação de 

supremacia masculina. O jogo de poder no seio da família se inicia na infância. 

Neste momento já se pode perceber a força do mental e porque o homem evita a 

vasectomia.  

 O batismo é uma forma de controle social da Igreja sobre os membros do 

grupo. De que maneira isto se realizaria? A reprovação do concubinato e do 

amaziamento constitui um forte indicativo disto, a partir do momento em que tal 

situação acaba se fixando no conjunto das representações culturais da 

sociedade. Essas normas acabam refletindo no dia a dia das pessoas que 

rejeitam as uniões “irregulares”, garantindo com isto a sobrevivência dos 

casamentos regulares, desde que as separações só viriam a engordar a massa 

de concunbinos. 

                                                        
118Documentos Pontifícios. Sobre o Matrimônio Cristão. Carta Encíclica. “Casti Connubii”. pp. 8-9 
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  A perpetuidade dos casamentos colocada pela Igreja, demonstra a 

tentativa de domínio do poder espiritual sobre o laicato. A benção do casamento 

é divina. Sendo assim, o poder temporal não tem condições de destruir algo que 

está acima dele, o de Deus. Logo a Igreja, como intermediária deste não aprova a 

separação. Isso não quer dizer uma ressurreição dos tempos medievais com a 

Igreja toda-poderosa. Apenas mostra a sua tentativa de controlar as pessoas, ao 

colocar a sua benção como algo acima do poder e da vontade dos homens. 

Supremacia essa que só a sua benção é capaz de garantir que o amor frutifique 

e sendo o amor um dom de Deus dado ao homem, nada mais correto do que ele 

abençoar e garantir a perpetuidade deste amor e desta união. Perpetuidade 

garantida com a promessa dos noivos de separação apenas com a morte e com o 

aval da igreja. 

 

 

 

 

 

 

 5 - A FESTA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA 

 

 

 A tradição da festa de padroeira veio com os imigrantes portugueses. Por 

força da influência do padroado a religião católica era a oficial, sendo o governo 

declaradamente religioso. 

 A influência oficial certamente contribuiu para que os civis prestigiassem 

os eventos religiosos, dentre estes, a festa. Com uma educação marcadamente 

religiosa e permeada de expressões cristãs, a mistura do sagrado e do profano 

era praticamente inevitável. 
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 “(...), não era fácil a separação entre o mundo sagrado e o profano. Aliás, 

tal divisão seria incompreensível na mentalidade tradicional. As festas 

religiosas eram ao mesmo tempo reuniões sociais, com música, canto, 

danças, fogos de artifício, quermesse e comidas típicas”119. 

 

 O catolicismo no Brasil tem dois grandes viéses, o catolicismo renovado, 

que “apresenta entre outras as seguintes características: é romano, clerical, 

tridentino, individual e sacramental”120. E o segundo, o catolicismo tradicional que 

se distingue do primeiro por ser “luso-brasileiro, leigo, medieval, social e 

familiar”121. 

 Durante todo o período colonial o catolicismo tradicional teve pleno 

domínio no Brasil. É justamente este que interessa neste estudo, por representar 

com maior fidelidade as expressões contidas no dia a dia dos fiéis da 

comunidade fazendanovence. 

 De acordo com Riolando Azzi o catolicismo tradicional é aquele que está 

mais arraigado no seio da cultura brasileira. De certa forma a identidade de um 

não se faz sem a outra e vice-versa122. 

 “Nesta maneira de explicar-se do catolicismo, fé e cultura caminham de 

mãos dadas, numa inter-relação tão íntima que não poucas vezes é difícil 

distinguir o cultural do religioso. Neste sentido é válido afirmar que o 

‘Brasil é um país de tradição católica’, que ‘o povo brasileiro é católico por 

tradição’, e que temos ‘uma tradição cultural católica’”123. 

 

 Mais presente no meio rural, o catolicismo tradicional está impregnado de 

ações mais leigas e “nem sempre mantém fidelidade ao espírito do evangelho, 

exigindo um constante processo de purificação e renovação”124. Na sua prática 

são comuns as procissões, as promessas e romarias. 

                                                        
119AZZI, Riolando. O Catolicismo Popular no Brasil. p. 106 
120Idém, op. cit., p. 9 
121Ibidém. op. cit., p. 9 
122Cf. Ibidém, op. cit., p. 9-10 
123Ibidém, op. cit., pp. 9-10 
124Ibidém, op. cit., p. 10 
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 No caso específico da Festa de Nossa Senhora da Abadia em Fazenda 

Nova, um de seus pontos altos é a procissão, tendo à frente o Andor com a 

imagem de Nossa Senhora da Abadia. A procissão é na realidade uma oração 

em público feita a Deus e a Nossa Senhora. Consiste num ajuntamento de fiéis 

que segue com certa ordem a imagem da santa proclamando as suas graças e 

pedindo as suas bençãos. Orações e cantos são proferidos durante todo o 

percurso.    

 A festa é um momento em que o sagrado e o profano se fazem sentir. 

Diferente da Semana Santa, que cultua a dor do Senhor morto, a festa é um 

momento de muita alegria, de confraternização, de batizar os filhos e de rever as 

pessoas. Um ponto de encontro das famílias que professam o catolicismo. 

 A festa propriamente dita constitui um misto de farra, folguedo e de rituais 

religiosos. A escolha dos responsáveis pela organização da festa, os festeiros, é 

a primeira preocupação a ser resolvida. O festeiro do ano seguinte é escolhido 

no final da festa. A passagem da Coroa ao novo festeiro é outro dos belos 

momentos da festa. O novo festeiro será o organizador dos festejos do ano 

vindouro.    
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 A Coroação dos Novos Festeiros - um dos pontos altos da festa  

 

 Responsável pela realização dos festejos, é ele quem faz o convite a todos 

os moradores da paróquia para participarem da festa e também quem faz a 

arrecadação dos donativos recebidos, as prendas. Ao visitar o morador, o festeiro 

aproveita o momento não só para convidá-lo e a sua família para os festejos, mas 

para pedir a prenda para Nossa Senhora da Abadia. 

 A prenda é oferecida de bom grado e agradecida na mesma proproção. As 

prendas tem uma larga variedade, geralmente as famílias se dispõem a doar 

alguma coisa de acordo com a sua situação financeira. É comum entre os 

fazendeiros a doação de uma bezerra, um bezerro ou até mesmo uma novilha. 

Para os pequenos chacareiros ou simples trabalhadores a prenda pode ser uma 

saca de arroz ou de feijão, este último mais raro; um porco; um frango. 

 Mas a lista não fica por ai, a doação de bebidas, pratos de bolos e 

quitandas, rapaduras, cana, guariroba e outras tantas mais que compõem a lista 

de prendas oferecidas. A doação em dinheiro é pouco comum, mesmo porque até 

a sua circulação não é muito grande devido ao tipo de trabalho desenvolvido pela 

maioria, baseado no companheirismo e na troca de dia, quase inexistindo a 

relação monetária. Mesmo na atualidade com o predomínio do caráter monetário 

e de mercado, a tradição persiste e as pessoas preferem doar uma prenda e não 

o dinheiro. Isso fica comprovado pelo número de prendas industrializadas e de 
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origem comercial adquiridas nos supermercados e mercearias; os doces 

enlatados é um exemplo bem característico desta situação. 

 Como analisa Brandão em Sacerdotes de Viola, a preferência das doações 

recaem sobre coisas e propriedades do uso ou contato diário dos fiéis. Onde as 

bençãos de agradecimento recaem não só sobre as pessoas, como também 

sobre o conjunto de sua propriedade. 

 

 “Vimos que os próprios objetos são nomeados: café, leite, pinga, frango, 

leitoa, <<vaca Mimosa>> e o mestre estabelece nos versos relações de 

agradecimento e benção entre eles e o seu significado para as pessoas. 

Os objetos em si mesmos atraem para o doador, para os seus bens em 

conjunto, ou para um tipo de bem específico, as bençãos de Deus. A 

quem deu uma leitoa e cuida dos porcos de um <<dono>>, bençãos para 

a <<porcada>>; a quem serviu pela manhã café e o leite, a proteção 

divina contra a <<afetuosa>>; quem deu dinheiro como <<adjutório pra 

pobreza>>, ganha o direito de esperar proteção para si e sua família, ou 

de esperar que Deus ponha outro tanto no lugar, às vezes, em dobro. 

Afinal, Deus se obriga, Santos Reis garantem e os foliões proclamam”125.     

 

 Apesar do autor estar aqui se referindo aos festejos de Santos Reis, o 

compromisso na festa da padroeira é identico, alterando-se apenas parte dos 

“atores” envolvidos. A última frase ficaria assim disposta: Afinal, Deus se obriga, 

Nossa Senhora da Abadia garante e os festeiros proclamam.   

 Além dos festeiros outras pessoas colaboram na organização dos festejos 

realizando determinadas tarefas, como a preparação do andor e do mastro; a 

construção da fogueira; a venda das prendas; a tesouraria; a limpeza da igreja. A 

preparação do andor fica a cargo das senhoras, bem como do mastro e a limpeza 

da igreja. A madeira utilizada para erguer o mastro é um trabalho dos homens. 

Cabe a eles também construir a fogueira. Outro serviço masculino é a realização 

da venda das prendas, a cargo dos leiloeiros. Esta é umas das tarefas mais 
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difíceis e geralmente recaem sobre as mesmas pessoas, devido o trabalho exigir 

muita comunicatividade. O serviço de tesouraria pode ser feito por homens e 

mulheres.        

 A festa é um espaço de reafirmação da solidariedade comunitária. Todos 

os acontecimentos que ocorrem são de conhecimento de todos e fazem parte do 

seu repertório de crenças e da sua tradição. 

  

 “A festa é um momento em que a sociedade interrompe a seqüência de 

sua rotina e introduz um curto tempo quente. Ela concentra em número 

muito pequeno de dias uma quantidade muita aumentada de pesssoas, 

dentro de um espaço reduzido de relações físicas e sociais. Por outro 

lado, como nenhum outro acontecimento na sociedade, ela redistribui 

papéis e posições entre os seus praticantes-ativos e seus participantes-

assistentes. Papéis e posições associados ao poder provisório do uso de 

condutas rituais necessárias à festa e inadequadas fora dela. Só no 

Carnaval um gerente de banco pode ser um folião vestido de palhaço, e 

só durante a jornada de uma Folia de Reis um pacato sitiante pode ser 

um herodes, um boneco ou um bastião, sem sofrerem sanções sociais 

correspondentes”126. 

 

 A festa incentiva comportamentos de permissividade que não ocorrem em 

outros momentos da vida cotidiana, sendo comum os desafios, desavenças e não 

raro algum ferido, ou em caso extremo, morto. 

 

  “Ao prescrever condutas rituais para os seus dias de festa, a sociedade 

não só ressalta a proscrição delas segundo os mesmos padrões, para os 

outros dias, como deixa que as situações dos festejos remetam para um 

plano mais simbólico de relações, padrões de conduta regularmente 

incorporados à sua rotina, como os de valentia, desafio e conflito. Ao 

mesmo tempo em que convoca devotos para o louvor público de um 

                                                                                                                                                                        
125BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Sacerdotes de Viola: rituais religiosos do catolicismo popular em 
São Paulo e Minas Gerais. p. 40 
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santo padroeiro, a festa autoriza que os participantes façam experiência 

de louvor de si próprios, atualizando demonstrações pessoais de valentia 

expressas em formas mais ou menos espontâneas de desafio que, com 

alguma regularidade, desembocam em conflitos. Conflitos que, se uma 

vez ou outra produzem sujeitos desaforados, feridos e, em menor escala, 

mortos, com maior freqüência reforçam padrões de uma solidariedade 

competitiva que faz a base da conduta social do homem: a honradez e a 

valentia”127. 

 

 A festa pode ser assim um momento de transgressão, de maior indefinição 

social, posto que todos se envolvem nos mesmos papéis e atos. A partir da 

proposição de Gilberto Giménez, Canclini traçou um esquema das festas rurais e 

urbanas no seguinte modelo: 

 

          “Festa Camponesa Tradicional 

 a) Ruptura do tempo normal; 

 b) Caráter  coletivo  do  fenômeno  da festa,  sem  exclusão  de  nenhuma 

      classe, como expressão de uma comunidade local; 

 c) Caráter  compreensivo   e  global,   uma  vez  que  a  festa  abrange  os 

      elementos   mais   heterogêneos  e   diversos  sem   disgregação  nem 

      ‘especialização’  (jogos,  danças, ritos,  música etc,  ocorrem no interior  

      de uma mesma celebração global); 

 d) Com a conseqüente necessidade de ser realizada em grandes espaços 

      abertos e ao ar livre (a praça, o pátio da Igreja...); 

 e) Caráter  fortemente  institucionalizado,  ritualizado  e  sagrado  (a  festa 

      tradicional é indissociável da religião); 

  f) Impregnação da festa pela lógica do valor de uso (como conseqüência:  

      festa-participação e não festa-espetáculo); 

 g) Forte depedência  do calendário  agrícola no quadro de uma agricultura 

      sazonal.    

 

                                                                                                                                                                        
126Idém, op. cit., pp. 182-183 (Grifos do autor)  
127Ibidém, op. cit., pp. 183-184 
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            Festa urbana 

 a) Integração   da   festa   à   vida   cotidiana   como   um   seu   apêndice, 

      complementação ou compensação; 

 b) Caráter fortemente privado, exclusivo e seletivo da festa; 

 c) Sua   extrema   diferenciação,  fragmentação   e   ‘especialização’  (são 

      dissociados  os elementos  que na festa popular  coexistiam no interior 

      da unidade de uma mesma celebração global;  

 d) Com a  conseqüente necessidade de ela ser desenvolvida em espaços 

      íntimos e fechados; 

 e) Laicização  e secularização  da  festa, maior  espontaneidade  e menor 

     dependência de um calendário estereotipado;  

  f) Penetração  da lógica  do valor  de troca:  festa-espetáculo,  concebida  

               em função do consumo e não da participação”128. 

 

 No caso da festa de Nossa Senhora da Abadia esta se enquadra dentro do 

primeiro caso, a camponesa tradicional. Os íténs arrolados no esquema refletem 

com toda propriedade o transcorrer das festividades da cidade: o caráter 

comunitário, a ligação com a sazonalidade do trabalho, a união do sagrado e do 

profano, a institucionalização ritual. 

 Uma indagação surgida durante a pesquisa foi a de saber a origem e/ou 

porque da padroeira da cidade. O que ou quais foram os motivos levaram a 

escolha de Nossa Senhora da Abadia. Nenhum dos moradores mais antigos da 

cidade entrevistados sobre o assunto soube precisar com exatidão a origem da 

padroeira da cidade. Alguns chegaram a afirmar, sem certeza absoluta, que tal 

escolha havia sido feita por frei Simão Dorvi. De concreto nada foi conseguido, 

mesmo porque nem a paróquia tem documentação sobre o assunto. 

 As origens da devoção a Nossa Senhora da Abadia são antigas e 

remontam à Idade Média. Dom Francisco Prada afirma num artigo publicado pela 

                                                        
128CANCLINI, Néstor García. As Culturas Populares no Capitalismo. p. 113 
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Revista da Arquidiocese de Goiânia que o culto a Nossa Senhora já estava 

enraizada entre os postugueses, principalmente na região de Braga129. 

  

 “Ali de tempos remotíssimos vem sendo cultuada esta devoção num 

célebre Santuário em meio das escarpas do não menos célebre monte de 

São Miguel, em Bouro. (...)  

 Esses monjes cenobitas construíram nesse monte um mosteiro e uma 

pequena igreja onde era venerada Nossa Senhora. Nome do mosteiro: 

Mosteiro de São e de Nossa Senhora. Durante a invasão dos árabes, no 

século oitavo para pô-la a salvo de qualquer profanação, esses monjes 

esconderam a imagem numa das cavernas desses rechedos”130. 

 

 Dois séculos depois, em 1107, um monge de nome Paio Amado, ex-fidalgo 

do conde D. Henrique, é que teve a graça e o privilégio de assistir ao 

aparecimento da imagem, que daria o início da devoção a Nossa Senhora da 

Abadia. A imagem foi encontrada no meio de um dos penedos dos vales da 

região131. 

 

 “De posse da preciosa imagem, deliberaram fr. Lourenço e Paio Amado 

abandonar o recolhimento do monte e construir lá onde fora encontrada a 

imagem, uma pequena ermida e algumas celas para habitações deles. 

 Correu célere a notícia do precioso achado e com ela a devoção de 

Nossa Sra. da Abadia, nome que lhe foi dado por achar-se no mosteiro 

dos monjes cujo superior recebe o nome de Abade e por isso, Abadia, o 

mosteiro”132.      

 

 Uma constatação verificada na festa da padroeira de Fazenda Nova são 

as transformações que esta tem sofrido no decorrer do tempo. Rituais como a 

                                                        
129Cf. PRADA, Francisco. “De Onde Vem o Culto de Nossa Senhora da Abadia?. Revista da 
Arquidiocese. (03); p. 179 
130Idém, op. cit., pp. 179-180 
131Cf. Ibidém, op. cit., p. 180 
132Ibidém, op. cit., p. 180-181 (Grifo do Documento) 



 

 143 

escolha da rainha133 da festa já não mais existe. O caráter comercial tem crescido 

continuamente. A cada ano cresce o número de barracas que se dedicam à 

venda de bebidas e comidas, brinquedos, roupas, artigos para o lar, e também de 

jogos. A festa pode se dizer então que compreende dois momentos distintos: o 

sagrado caracterizado pelas celebrações na igreja, os batismos e casamentos, e 

a procissão. Esse é um momento ritualizado em que todos acompanham 

vivamente os passos realizados e sabem de antemão o que vai acontecer, já que 

as ações são de conhecimento da população. O conhecimento dos rituais é uma 

necessidade da própria festa, pois a pronta participação das pessoas depende 

disso. O ritual acaba assim, sendo, uma lógica própria da festa. O que é ritual 

termina então confundido com o sagrado e vice e versa. O outro momento é o 

profano, não ritualizado e se distingue pelos folguedos e algazarras e pelo 

extravasamento de uma vida de poucas novidades característico de uma cidade 

pequena, com predomínio da agropecuária.      

 O exame das mudanças sintetizam simbólica e materialmente as 

alterações porque tem passado toda a sociedade. Representam na realidades as 

transformações e os conflitos entre uma produção roceira tradicional, centrada no 

núcleo doméstico, orientada pela lógica do valor de uso e a sua progressiva 

inserção no mercado capitalista. Tais modificações levaram ao rompimento de 

antigos padrões de produção mais baseados na reciprocidade por uma outra 

relação de cunho altamente monetarizado. As primeiras impressões que 

transparecem denotam a quebra dos costumes dos pioneiros, substituidos por 

valores e significados mais citadinos. A cidade se impõe sobre a roça. A 

laicização tráz consigo a derrocada e um reordenamento de antigas tradições 

religiosas, onde muitas das manifestações características da época de ocupação, 

quase já não são vistas, como as rezas de terços ou as benzeções.  

                                                        
133Até por volta dos anos sessenta fazia-se a escolha da rainha da festa. No momento de 
visitarem as famílias da comunidade para fazer o convite para a festa os festeiros eram 
acompanhados por algumas moças que faziam o pedido das prendas. Depois de realizados os 
leilões àquela que conseguisse a maior arrecadação era eleita a rainha da festa. Com o fim da 
tradição o trabalho de pedir as prendas ficou a cargo dos festeiros, costume que persiste até o 
presente.   
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 O lar, a forma de obtenção, preparo, a dieta e a característica do trabalho 

no município se tornam assim uma exigência na compreensão do modo de vida 

da comunidade e este é o próximo empreendimento do trabalho. 
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III - ASPECTOS DA 

CULTURA NO 

MUNICÍPIO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A construção do capítulo foi feita a partir de observações in loco da 

maneira de atuação cotidiana da população. Foram realizadas também conversas 

e contatos informativos com a comunidade sobre diversas manifestações da 
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cultura local. E por fim a leitura bibliográfica sobre o assunto, que permitiram não 

só a complementaridade das informações, como também um apoio teórico às 

discussões. 

 Vale ressaltar que não há uma unidade entre os tópicos elaborados, estes 

apresentam assuntos singulares e dispares em relação ao conjunto. A opção de 

narrar fatos heterogêneos se fez na tentativa de permitir uma visão mais ampla 

dos vários meandros existentes no seio da cultura local e regional. 

 Em linhas gerais a perspectiva cultural adotada é aquela que encara a 

elaboração cultural resultante de ações conjuntas de todos os elementos ou 

classes constitutivas da sociedade ou da comunidade em estudo. A cultura vista 

por este prisma se aproxima do conceito elaborado pelo professor Canclini, que 

diz o seguinte: 

 

 “Preferimos restringir o uso do termo cultura para a produção de 

fenômenos que contribuem, mediante a representação ou reelaboração 

simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, reprodução ou 

transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz respeito a todas as 

práticas e instuições dedicadas à administração, renovação e 

reestruturação do sentido”134.   

 

 Trilhar o caminho proposto por Canclini significa colocar a produção 

cultural como algo intrínseco ao social. A produção material se realiza assim em 

conjunto com a cultural. Entender a cultura por este prisma põe-na imediatamente 

em oposição àqueles que a concebem apenas como uma ação espiritual ou como 

manifestações exteriores. Essa perspectiva demonstra uma situação, hoje já 

amplamente aceita por antropólogos e historiadores, a de que o estudo da cultura 

não pode ser efetivado sem o social e vice-versa. 

 “Hoje podemos entender por que a cultura constitui um nível específico do 

sistema social e por sua vez por que não pode ser estudada 

isoladamente. Não apenas porque está determinada pelo social, 
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entendido como algo distinto da cultura, que é incorporado a partir do seu 

exterior, mas porque está inserida em todo fato sócio-econômico. 

Qualquer prática é simultaneamente econômica e simbólica, uma vez que 

agimos através dela, construimos uma representação que lhe atribui um 

significado”135. 

 

 O estudo, nesta perspectiva, apresenta a necessidade de delimitarmos a 

especifidade de cada instância. Tanto do cultural como do social. Mostra também 

que não pode realizar uma operação em seperado, tendo em vista o caráter de 

dependência recíproca. Só podemos entender o significado de cada um na 

totalidade a que pertencem. 

     

       

  

 

 

 1 - O LAR 

 

 

 Os casamentos envolvem a criação de uma nova estrutura que merece ser 

discutida: a forma interna e externa dos lares, visto que a família nuclear 

representa o elo mais forte na estrutura social. A simbologia na disposição dos 

objetos e dos móveis internos e da situação externa da casa deixam claro o peso 

da cultura regional.    

 Internamente, a maioria das casas recebem a mesma disposição, variando 

a qualidade e a quantidade dos utensílios. Isto pode ser dito tanto para a zona 

urbana quanto para a rural. A distribuição e localização dos móveis são também 

praticamente idênticas, mas, mais importante que isto é a maneira cotidiana do 

                                                                                                                                                                        
134CANCLINI. Néstor García. As Culturas Populares no Capitalismo. p. 29 (Grifos do autor)  
135Idém, op. cit., p. 30 (Grifos do autor) 
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viver e os espaços destinados a cada uma das pessoas e também dos vários 

momentos na vida destas pessoas.  

 A sala é ocupada por mesas e cadeiras, a cantoneira do filtro de água. A 

variação fica mais por conta do poder econômico da família, que determina a 

aquisição e uso de outros utensílios, como um sofá por exemplo ou a supressão 

de tudo isto, se limitando a objetos fabricados de improviso pelos moradores. Os 

bancos podem ser, neste caso, simples tocos e as mesas um girau de tábuas 

sobre estacas fincadas no chão.    

 O espaço da sala é destinado à recepção das visitas e aos instantes de 

folga no trabalho e de lazer. O jogo de cartas constitui um bom exemplo. O mais 

conhecido deles o truco, barulhento e de muita emoção que acaba se tornando 

uma terapia no extravasamento de uma vida monótona e sem muitas novidades. 

A descontração é grande e sempre prevalece um clima de harmonia, salvo raras 

excessões. É a hora de encontro dos vizinhos que pode se encerrar quase em 

uma festa, visto que nestes dias não pode faltar a pinga (aguardente) e a farofa, 

fruto do abate de animais domésticos ou silvestres. 

 O preparo dos alimentos nos leva diretamente a outro espaço da casa, a 

cozinha, o principal deles. A mobília da cozinha no geral é composta de uma 

mesa e cadeiras, a prateleira ou o armário para guardar as vazilhas e o fogão. 

Outros utensílios vem do maior poder aquisitivo e da habitação urbana, que 

depois de servida pela energia elétrica propiciou às famílias a aquisição e o uso 

de artigos elétricos, como a geladeira. É neste recinto que se regula praticamente 

toda a vida material da família nuclear. A lista dos artigos consumidos e a sua 

quantidade já exprime com bastante clareza a condição sócio-econômica da 

família e também várias de suas convenções culturais que podem ser 

indentificadas pelos alimentos ingeridos, a seleção, o preparo e a abstinência do 

seu uso. A cozinha é o espaço de maior homogeneidade entre o concreto e o 

abstrato habitual da comunidade.     

 E por último, os quartos. Sua composição se faz com as camas e as caixas 

ou baús empregadas na guarda das roupas e dos objetos de cama, mesa e 
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banho como: lençóis, toalhas, etc. O seu caráter reservado são indicações de 

que este é um espaço estrito da família, e onde a visita só tem acesso se 

convidada.  

 A contraposição entre a sala e o quarto mostra que a casa tem clara 

distinção no que se refere à utilização dos espaços. A sala, o ambiente “público”, 

o quarto, o “particular”. Dois espaços que se confundem mais por sua 

característica mais abstrata, de caráter afetivo e amizade ou também de 

negócios, no caso da sala. Os dois ambientes se parecem apenas nas relações 

abstratas, daí em diante há profundas e distintas diferenças no tipo de relações 

travadas entre as pessoas. O quarto é o espaço estritamente familiar; e a sala, o 

local destinado à recepção das visitas; o que já envolve relações mais amplas de 

parentesco e vizinhança.          

 Na zona urbana, os prédios de alvenaria são mais constantes, existindo 

também casas rústicas e pobres. Uma característica forte, no início do povoado, 

consistiu na construção das casas muito próximas às ruas, deixando apenas um 

pequeno espaço dedicado aos passeios, mesmo que essas possuissem terrenos 

suficientes para realizarem as construções mais afastadas das ruas. 
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 Casas construidas próximas às ruas - exemplo típico das primeiras 

construções - Foto da Avenida Goiás, a principal da cidade. 

 A pesquisa empírica tem levado a crer que isto tem ligações com o caráter 

rural da população que via nos grandes quintais a reprodução da situação de 

amplitude do rural. O quintal extenso permitia a criação de pequenos animais 

domésticos, como as aves e os suínos, dois elementos importantes do cardápio 

da população. 

 O interior das casas obedece sempre os mesmos parâmetros, a sala, a 

cozinha e o quarto. O maior número de cômodos vêm do poder aquisitivo da 

família e a necessidade de ampliar os quartos com o surgimento dos filhos e o 

crescimento destes e também em função do sexo. O estabelecimento dos 

cômodos segue um consenso geral. Em primeiro lugar a sala, com a porta 

voltada para rua em sua grande maioria; contígua a esta temos o quarto dos 

rapazes. Em seguida a cozinha e contígua a esta o quarto do casal e o das 

moças, que pode ser muitas vezes contínuo ao do casal. Na atualidade, os 

quartos contínuos um ao outro praticamente inexistem.  

 No período inicial, as necessidades fisiológicas eram feitas mais em 

privadas, simples fossas sépticas, que consistiam num pequeno cômodo erguido 

nos fundos dos quintais. O assoalho, na maioria, de madeira e com um pequeno 

orifício central permitia que os excrementos pessoais ficassem depositadas nos 

fundos das fossas. Na zona rural era comum a sua inexistência e que as 

necessidades fossem feitas um pouco distantes da moradia, a céu aberto. Os 

banheiros não tinham a utilidade atual, onde este é composto de espaço 

destinado às excreções e aos cuidados higiênicos. Antes esses eram espaços 

destinados apenas ao banho.         

 A disposição do espaço destinado a cada um dos elementos da família 

mostram os efeitos do patriarcalismo e o caráter recatado exigido às mulheres. A 

submissão feminina é evidente, tendo início muito cedo. 
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  “A gente era moça do passado. 

 Nomorava de longe, vigiada. 

 Aconselhada. Doutrinada dos mais velhos, 

 em autoridade, experiência, alto saber. 

 ‘Moça para casar não precisa namorar,  

 o que for seu virá’”136. 

  

 Os documentos de transmissão e posse de bens, apesar de suas 

características repetitivas não deixam de exprimir uma verdade e um fato 

corriqueiro sobre o papel das mulheres e o seu dia a dia. 

 

 “Pedro Lemos da Silva e sua mulher dona Altamira Ferreira da Silva, 

ambos brasileiros, casados, ele lavrador, ela de prendas domésticas”137. 

 “Oswaldo Gomes de Almeida Filho e sua mulher dona Maria de Lourdes 

Teixeira Almeida, brasileiros, casados, médico, doméstica”138. 

 

 O espaço dedicado a ela deixa antever que ela tem um papel secundário e 

que as suas ações são limitadas em função da sua condição sexual. O fato de 

seu quarto ser ligado à cozinha é sinal de que a mulher deve ser uma 

companheira do homem, de sua atuação complementar à masculina advem a sua 

importância. A mulher vê a sua vontade e liberdade bastante cerceadas em 

função da família se estruturar na figura de liderança do homem. Embora, seja 

justamente na cozinha que se regula grande parte ou praticamente toda a 

economia da família nuclear, e aí a mulher exerce todo o controle. Ao que parece 

seu poder é pouco percebido, mas existe e não tão pequeno. É o jogo de poder 

dos gêneros que se inicia na separação dos brinquedos das crianças.   

 Na zona rural, a disposição dos cômodos da casa não difere dos da 

cidade. As variações ficam por conta do tamanho e da construção. O uso do 

                                                        
136CORALINA, Cora. Vintém de Cobre: meias confissões de Aninha. p. 53 
137Escritura Pública de Compra e Venda de 15 de Junho de 1954. Livro de Transmissão e Posse, 
Nº 3, p. 17. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
138Escritura Pública de Compra e Venda de 15 de Abril de 1954. Livro de Transmissão e Posse, 
Nº 3, p. 15. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
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assoalho de madeira era muito freqüente nas sedes das propriedades. As casas 

dos trabalhadores e agregados são, em sua maioria, de chão batido. É 

externamente que a casa apresenta a sua principal variação com relação à da 

zona urbana. O curral, na maioria das vezes, localiza-se fronteiriço à frente da 

casa; sua construção é simples, com base na madeira de lei, um fato normal, 

tendo em vista a sua riqueza natural e a inexistência de artigos industrializados. 

Esses são sequer conhecidos ou utilizados.  O curral muito mais do que um 

ambiente de trabalho, é símbolo de status social e riqueza. Ser proprietário de 

gado - bovino - dá ao seu dono o título de fazendeiro, que lhe garante estima e 

respeito no meio social.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casa e Curral típicos da época pioneira. 
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 Inferimos que isto seria resultado da maior facilidade de mercado e 

exportação do produto, visto ser o mesmo uma mercadoria que transporta a si 

mesma. Além disto o gado é comercializado durante todo o ano. Situação 

contrária vivia a agricultura, que depende do transporte, naqueles tempos muito 

difíceis, e também da sazonalidade das vendas que em sua maioria ocorrem logo 

após as colheitas. Para os camponeses isto criava dois problemas: falta de 

mercado e queda nos preços em razão do aumento de oferta. A lavoura tinha 

então um único objetivo: a subsistência e o excedente era vendido no mercado 

próximo. Artifício este muito utilizado principalmente pelos agregados para 

garantir recursos às suas esparsas e poucas compras no mercado urbano. 

  

 “O gado bovino é a parte principal da renda anual das famílias 

camponesas, mas é o ‘objeto de venda’ mais seguro. O arroz vende-se 

apenas por ocasião da safra. As famílias mais pobres o vendem 

antecipadamente e a baixo preço aos cerealistas da região. É o dinheiro 

necessário para o próprio plantio e os gastos de manutenção da lavoura. 

Qualquer modificação no regime de chuvas sazonais, por um tempo 

longo, pode fazer com que se perca toda uma safra (a de 1970 foi perdida 

em mais de 70% em algumas regiões do Estado). O gado bovino é 

vendido e comprado durante todo o ano. Tem preço quase estável e por 

ele se paga ‘na hora’. O gado também é uma espécie de herança 

antecipada sob forma de um ‘seguro-de-vida camponês’, entregue à 

esposa e a cada filho do proprietário. É costume do pai doar a um filho, 

quando nasce, uma novilha. As crias serão propriedade de seu dono 

(quem fica com a cria de gado é o dono da vaca). (...)”139.   

  

                                                        
139BRANDÃO, Carlos Rodrigues & RAMALHO, José Ricardo. Campesianto Goiano: três estudos. 
p. 59. Nota de fim de capítulo. Embora seja um estudo realizado na década de 70, tais 
características se aplicam à fase pioneira e de evolução de Fazenda Nova, mesmo porque este 
foi realizado na mesma microrregião, em Diolândia, distrito de Itapuranga, no mato grosso goiano, 
hoje, microregião do centro goiano.  
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 Entre a residência e o curral está o pátio. Local de permanência dos filhos 

menores e de onde o proprietário pode observar a sua “boiada”. É também o 

espaço destinado ao descanso do fim do dia. Funcionalmente o pátio constitui 

uma necessidade, garantindo parte da higiene da casa, ao separar esta do 

estrume do curral.  

 As laterais das casas compõem o grande quintal contíguo aos fundos, 

mais extensos e onde se localiza o paiol e os chiqueiros de criação dos porcos. 

Animais que têm larga utilização na alimentação da população da região. Sua 

carne é muito apreciada e a gordura é condição básica no preparo de todos os 

demais alimentos que compõem a mesa das pessoas. O quintal é destinado 

também à criação das aves domésticas, como: galinhas, patos e perus. Faz-se 

também no mesmo o cultivo de alguns vegetais que complementam a 

alimentação e o vestuário das pessoas; a mandioca e o algodão são exemplos 

claros, além do milho.   

 A descrição de uma fazenda localizada na mesma mesorregião, no 

município de Anicuns retrata fielmente as características mais comuns das 

antigas moradias do início da época de ocupação da região. 

 

 “Além da sede da fazenda, composta de casa de morada, coberta de 

telhas, assoalhada, paiol, casinha para bezerros e currais, existem ainda 

várias casinhas de agregados. O imóvel está todo fechado por cêrcas  de 

arame farpado e existem várias sub-divisões de pastagens”140. 

 

 No cartório local encontra-se a descrição de uma fazenda constante de 

uma escritura de compra e venda: 

 

 “Um imóvel agrícola e pastoril, denominado fazenda ‘Pilões’, situado no 

município de Fazenda Nova, dêste Estado, compôsto de morada, coberta 

                                                        
140Diário da Justiça. Estado de Goiás. Ano XI, Goiânia, Têrça-feira, 28 de Julho de 1953, Núm. 
1903, p. 8 
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de têlhas, assoalhada, currais, várias casas de agregados e outras 

benfeitorias, (...)”141. 

 

 As casas são rústicas, tanto na zona urbana quanto rural, tendo na 

madeira de lei, como a aroeira, um elemento essencial. As construções seguem 

um modelo típico. Erguem-se primeiro os esteios e depois as paredes. Logo a 

seguir a cobertura. A pobreza nos acabamentos mostra que a mão-de-obra não 

era especializada, sendo as casas, no mais das vezes, construidas pelos 

próprios donos ou ocupantes.  

 

 “(...) ditas benfeitorias em construções por construções dos próprios 

outorgantes”142. 

 

 Por outro lado, a funcionalidade era o item principal. O pioneirismo da 

ocupação certamente contribuiu para isto, exigindo dos mesmos maior 

preocupação com a subsistência. Esta necessitava de muito trabalho, que de 

forma nenhuma podia ser adiado, enquanto a casa podia esperar.    

 A durabilidade era outro item que merecia muita atenção. A comprovação 

desta atitude pode ser observada na espessura e a qualidade das madeiras 

utilizadas nas portas, janelas, esteios, vigotas, caibros e ripas. Todos de cernes 

de madeiras de lei. 

 

 “Um direito de posse versante em uma casa coberta de telhas comum, de 

prendas de pau-a-pique, que com três divisões interna, quintal fechado 

parte de aroeira e madeira branca, com diversas árvores, curral e 

chiqueiro cercado parte de aroeira e madeira branca, (...)”143.  

 

                                                        
141Escritura Pública de Compra e Venda de 13 de Julho de 1954. Livro deTransmissão e Posse, 
Nº 3, p. 22. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
142Escritura Pública de compra e Venda de 17 de Maio de 1954. Livro de Transmissão e Posse, Nº 
3, p 8. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
143Escritura Pública de Compra e Venda de 15 de Junho de 1954. Livro de Transmissão e Posse, 
Nº 3, p. 17. Cartório do Primeiro Ofício de Fazenda Nova -Go. 
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 Mas estas representam a minoria. A parcela maior das residências era 

grosseira e tinha nas construções de pau-a-pique, na cobertura de palha, no 

chão batido, o traço característico. As casas dos agregados constituem um 

exemplo claro desta situação. Mesmo nas casas mais rústicas, o uso de madeiras 

resistentes acontece, principalmente por causa de sua riqueza natural. A 

descrição de uma posse no município pode muito bem ilustrar tal situação 

ressaltando que grande parte destes agregados vivem em piores condições que 

um posseiro já de título em mãos. 

 

 “São senhores e legítimos possuidores de benfeitorias construídas, em 

terras da Fazenda Palmeiral, deste município, terras essas de 

propriedade de terceiro ignorado, benfeitorias em construções constante 

de duas casas cobertas de telhas, de pau a pique, com três comodos 

cada uma, dez rolos de arame espichados, quintal fechado em parte de 

aroeira, um paiol coberto de palhas com três varandas, (...)”144. 

 

 A descrição das casas utilizadas pelos pioneiros mostra que o improviso 

na fabricação e na composição dos artigos das residências era uma 

característica predominante. A partir dos anos setenta os artigos de origem 

industrial têm rápida disseminação no município, principalmente na zona urbana, 

onde a energia elétrica induz a utilização de uma série de objetos. Tais objetos 

impõe um novo reordenamento dos móveis e também do seu tipo. As cadeiras da 

sala começam por exemplo a ser substituidas pelo sofá, mais confortável na hora 

de assistir a televisão. Na zona rural tais mudanças são mais características dos 

anos oitenta e noventa com o crescimento da eletrificação rural. O gosto pelo 

luxo na época pioneira, ao que parece, inexistia, mesmo porque ele é 

praticamente desconhecido dos roceiros. A casa tem que ter é funcionalidade, 

estar próxima da água, de terras de cultivo e de salubridade para a criação dos 

animais.      

                                                        
144Escritura Pública de Compra e Venda de 17 de Maio de 1954. Livro de Transmissão e Posse, 
Nº 3 p. 8. Cartório do Primeiro Ofício. Fazenda Nova - Go. 
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 “Uai, sempre a gente procurava uma margem que tivesse uma aguada 

milhó por causa que fosse um lugá perto d’água. Porque naquele tempo 

não existia, negócio de igual hoje, qualqué lugá ocê encana uma água e 

leva na porta, então naquele tempo não existia uma manguera, não 

existia nada disso. Então a gente procurava um rancho na beira, mais na 

beira do córgo prá ficá perto d’água. (...) Primero a gente fazia logo um 

rancho de fôia, parede de pau a pique, levantava assim. As vêis arranjava 

um jeito de batê um barro nas parede de pau a pique, igual muita gente 

usava batê o estrume de gado, tampava os buraco”145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rancho de folha e taipa - moradia característica de posseiros e agregados. 

 

                                                        
145Entrevista realizada com senhor Vital Benedito de Oliveira no dia 02 de setembro de 1996. 
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 As palavras acima mostram que o ideário do pioneiro é de se estabelecer 

o mais rapidamente, sem preocupar com o conforto, já que a urgência da 

produção para a subsistência com certeza falava mais alto.  

 A célula básica dessa produção era a família nuclear, constituida na maior 

parte das vezes na juventude. A rápida reprodução e o alto número de filhos, 

junto com o estabelecimento de relações vicinais, ampliadas com o compadrio, 

garante a produção material de que a comunidade precisa. Os laços de 

solidariedade criados entre as famílias envolvidas pelo batismo permitem que 

estas possam reproduzir com maior quantidade os bens necessários à 

subsistência das mesmas. A ampliação do volume de braços disponíveis é 

condição necessária para a produção, já que a técnica no período pioneiro do 

município e da região como um todo é baixa. Característica identificada pelo 

Plano de Governo de Mauro Borges elaborado por uma equipe da Caesgo na sua 

campanha ao Palácio das Esmeraldas em 1960. 

 

 “A expansão das atividades produtivas ocorreu em ambiente dominado 

pela agropecuária extensiva, quase predatória, que funciona com base 

em relações de produção arcaicas e com o apôio de técnicas as mais 

ineficientes”146. 

 

 As transformações no meio rural do município são mais percebidas com a 

introdução de máquinas, insumos artificiais e ocupação do cerrado. Antes o que 

dominava eram os objetos artesanais, como o arado de bois. A produção com 

isso era pequena exigindo muita mão-de-obra. A pouca técnica fazia com que os 

pioneiros tivessem então maior preocupação com a subsistência. Luxo e conforto 

em móveis e outros utensílios da casa, e até a própria casa eram colocado em 

segundo plano. 

 As mudanças que atingem a comunidade não se resumem ao plano 

material. A imposição de novas formas de trabalho, a habitação urbana e as 

influências de alguns meios de comunicação impõe um novo reordenamento na 
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vida da família. Antigos valores da religiosidade dos pioneiros vão sendo 

“esquecidos” pelos seus descendentes. O hábito do jejum por exemplo já é pouco 

praticado, da mesma maneira que as rezas de terços nos dias santos. 

 O produto industrializado também impõe alterações na vida local. Antigos 

objetos freqüentes nas casas já quase não existem, como o tear, o monjolo, o 

pilão. Se estes objetos são difíceis de ser encontrados, muito mais difícil ainda é 

encontrar quem os faça. No momento pioneiro as técnicas de fabricação desses 

objetos eram passadas de pai para filho. Na atualidade isso não acontece devido 

à influência do artigo industrial e o desuso destes objetos. 

 

 

 2 - A DIETA, A OBTENÇÃO E O PREPARO DOS ALIMENTOS 

  

 

 A população regional tinha uma dieta de pouca variedade de alimentos no 

que diz respeito a verduras, legumes e frutos se comparados com a 

disponibilidade do presente. Mas isto não significa que houvesse desnutrição, ao 

contrário, além dos alimentos cultivados e colhidos e de frutos do pomar, da 

criação de animais domésticos, a alimentação da comunidade era 

complementada pela pesca, caça e coleta de mel e também de vários frutos 

silvestres. 

 Os alimentos de cultivo mais comum são o arroz, o feijão, o milho e a 

mandioca componentes básicos das refeições. As culturas praticadas têm amplas 

ligações com elos regionais de tradição que passa de geração para geração. No 

caso do milho e da mandioca sua aplicação é mais elástica. O milho começa a 

ser consumido ainda verde. No consumo direto dos grãos das espigas esses 

podem estar cozidos na água ou assados sobre brasas. Sem descascar, as 

espigas são assadas diretamente na brasa, colocando-se as espigas no meio das 

brazas e cinzas. Raladas as espigas, que seu consumo é mais variado. A massa, 

                                                                                                                                                                        
146PLANO MB - Programa de Desenvolvimento da Agricultura. Caesgo. p. 2  
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como é chamado o milho depois de ralado, serve para fabricar a pamonha, o 

cural, o bolinho, o angu, o mingal. Depois de seco o milho é consumido sob a 

forma de farinha. A mandioca é consumida sob a forma de farinha, de polvilho, 

utilizado na elaboração de quitandas147 e bolos e também na ingestão direta da 

própria raíz, cozida em água. Outros cultivos praticados são o café, uma bebida 

largamente apreciada no meio regional, o amendoim, utilizado como 

complemento de doces, canjicadas, podendo ser também cosumido cru; neste 

caso pode ser acompanhado de pedaços de queijo ou de rapadura. 

 Junto com o cultivo dos alimentos principais, a população, fazia também o 

cultivo de alguns frutos e legumes, como a melancia, a abóbora, o machicho, o 

quiabo, etc. À exceção da melancia e do machicho, os outros eram também 

cultivados na horta caseira ao lado de pimentas, cebolas, cará, chuchu, alho e 

outras. 

 Nos quintais os moradores cultivam várias fruteiras como mangabeira, 

laranjeira, limeira, jaboticabeira, cajueiro, bananeira, goiabeira. O consumo 

destas frutas varia da forma in natura à elaboração de compotas, doces e licores. 

Neste espaço realiza-se também a criação dos animais domésticos, aves e 

porcos. Uma boa parte do complemento das refeições vem daí, representada 

pelas carnes e também pelos ovos utilizado como adicional das refeições e na 

fabricação de vários doces e quitandas do dia a dia da comunidade. 

 Das matas próximas os moradores coletavam diversos frutos que 

complementavam as refeições como a guariroba e o pequi. Associados ao frango; 

o frango com o pequi ou o frango com a guariroba compõem dois mais típicos 

pratos da cozinha regional. Também o baguaçu, o inhame. Outros frutos muito 

apreciados eram o jatobá, a cagaita, o ingá, o caju, o buriti, o gravatá, a curriola, 

a mama-cadela, o murici, o saputa, o cajá, etc. Os cocos de algumas espécies de 

palmeiras, principalmente o da guariroba encontram ótima receptividade. Alguns 

destes são aproveitados também na fabricação de compotas, doces e licores; o 

caju e os cocos podem ser citados como exemplo.   
                                                        
147No meio regional o termo se refere às diversas variedades de bolos produzidos; diferente do 
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 Das matas vinham também o mel, extraído das abelhas europa. O mel tem 

uma larga aplicação, funcionando como complemento alimentar e remédio, em 

casos de gripe, bronquite e tosse.    

 Daí também os moradores conseguiam uma outra poderosa fonte de 

alimentação, resultante das caças. Os animais mais consumidos são pequenos 

mamíferos e algumas espécies de aves e a preferência recai sobre a paca, o 

veado, o caititu, o tatu, a perdiz, a juriti, o inhambu, a codorna e outras. Além de 

complementar o cardápio dos moradores que nem sempre dispunham de carne, o 

momento da caça representa uma distração na vida das pessoas, diante de um 

cotidiano de poucas novidades e lazer.  

 A pesca constitui outra das fontes alternativas de alimentação da 

população. Várias espécies de peixes são consumidas e recebem boa aceitação 

entre as pessoas, apesar de ser uma comida reimosa148. Dentre as espécies mais 

comuns e consumidas estão o lambari, a traíra, o mandi, a caranha, o jaú, a 

matrinchã e outras. Da mesma maneira que a caça, a pesca também significa 

uma complementação do cardápio e forma de lazer. 

 É bom ressaltar que esta situação de complementaridade oferecida pela 

natureza através da caça, pesca, e da coleta de mel hoje praticamente inexiste. 

Com os desmatamentos indiscriminados, o uso de agrotóxicos e o assoreamento 

do rios, esta importante alternativa alimentar desapareceu. Os locais onde eram 

matas ricas em animais deram lugar às pastagens; com isso os animais que não 

foram mortos, ocupam pequenos espaços do que restou da antiga vegetação. 

Este mesmo caminho seguiram as abelhas que necessitam das flores para viver. 

O assoreamento dos rios, vítimas do desmatamento de suas margens, e o 

garimpo praticamente mataram os peixes ou os fizeram desaparecer da região. 

                                                                                                                                                                        
paulista por exemplo que o aplica aos locais de venda e compra de frutas e legumes. 
148A comida reimosa é aquela que pode provocar males à saúde das pessoas. Sua ingestão deve 
ser feita com cuidado e evitada por algumas pessoas. Quem está com alguma ferida, e 
principalmente as mulheres de resguardo devem se abster do uso desses alimentos. 
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 O arroz e o feijão são a base no preparo das refeições. As misturas149 

completam-nas. A variedade das misturas não são muitas se comparadas ao 

presente e o seu uso depende de um complexo e intrincado jogo de valores e 

combinação. Muitos alimentos não devem ser ingeridos junto com outros, 

necessitando às vezes de pelo menos um dia de intervalo na ingestão de um e de 

outro. O pepino e ovo; a manga e o ovo; a cana e a garapa com a carne de 

porco; o leite e a carne de frango, são alguns exemplos. Toda a base de 

preparação era dada pela banha de porco, há algum tempo continuamente 

substituida pelo óleo vegetal de soja. Um ponto importante a ressaltar e que 

mostra com muita clareza a cultura regional é a oposição entre o óleo e a banha. 

Apesar de conhecer os males provocados à saúde pela ingestão da banha do 

porco, essa é mais preferida que o óleo. A maior utilização do óleo de soja no 

presente, se faz não por uma mudança de gosto, mas forçada pela economia, 

este é mais barato. 

 Dadas as alternativas de alimentação, a família regional segue quase um 

modelo padrão no horário de tomar as refeições. Entre o campo e a cidade 

verificam-se largas diferenças nestes horários. Desde a época pioneira até o 

presente a cidade em nada alterou seus horários de refeições: no início da 

manhã, logo após o despertar, faz o desjejum tendo como alimentação principal o 

café, as quitandas e o pão; este último, adquirido nas padarias. Entre onze horas 

e meio-dia o almoço, e por volta das dezoito horas o jantar. No meio desse 

intervalo pode ocorrer um pequeno lanche, freqüentemente entre as famílias de 

maior poder aquisitivo.  No campo, ao contrário, vem-se verificando sensíveis 

diferenças desde a fase de ocupação até o momento. A cada dia diminuem o 

número de refeições e sua substituição por pequenos lanches e também a 

alteração nos horários das mesmas.  

                                                        
149As misturas são os alimentos que acompanham a alimentação principal o arroz e o feijão. 
Essas são consumidas com mais parcimonia, visto que nem sempre a família dispõe de tal artigo. 
Isto é muito freqüente entre as carnes. Por isso é normal que uma visita se recuse 
terminantemente em fazer um uso maior das misturas; e só o faz depois de muita insistência por 
parte do anfitrião. Embora possa se perceber as suas dificuldades em resistir ao seu consumo. 
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 O horário do desjejum não se alterou ocorrendo ainda de madrugada, 

podendo ser composto de café, leite e algumas quitandas, ou outro alimento que 

a família dispuser; a canjica é um exemplo. Na época pioneira, as outras 

refeições acompanham mais ou menos os seguintes horários: por volta das oito e 

meia da manhã ocorre o almoço; entre o meio-dia e as duas da tarde uma nova 

refeição, a janta, às vezes chamada de merenda; por volta das dezoito horas 

ocorre a última refeição do dia, a “janta em casa”; chamada assim porque a 

primeira ocorre no local de trabalho, externo à casa e muitas vezes distante até 

quilômetros desta. Entre a janta no serviço e em casa pode ocorrer um pequeno 

lanche, com sobras de comida, um pedaço de rapadura ou de frutas. Na 

atualidade, o almoço já ocorre quase na mesma hora que o da cidade, entre dez 

e onze da manhã. Pode ocorrer uma janta ainda no serviço, mas esta tem sido 

continuamente substituida por um pequeno lanche. À tardezinha por volta das 

dezoito horas realiza-se a janta. 

 Tais mudanças devem ser compreendidas dentro das alterações 

estruturais pelas quais passou a região, com o campo tomando feições de 

empresa e a migração dos antigos agregados para as cidades. Com o início do 

recrutamento de trabalhadores volantes nas cidades, aos poucos os antigos 

costumes rurais são postos de lado e a cada dia a cidade vai impondo seu ritmo. 

Em seu trabalho sobre o caipira paulista, o professor Candido identifica as 

transformações ocorridas na cultura da população. Suas colocações, com algum 

cuidado, podem ser aplicadas às mudanças percebidas na forma de vida dos 

pioneiros locais.  

 

 “A cultura do caipira, como a do primitivo, não foi feita para o progresso: a 

sua mudança é o seu fim, porque está baseada em tipos tão precários de 

ajustamento ecológico e social, que a alteração destes provoca a 

derrocada das formas de cultura por eles condicionada. Daí o fato de 

encontrarmos nela uma continuidade impressionante, uma sobrevivência 

das formas essenciais, sob transformações de superfície, que não 
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atingem o cerne senão quando a árvore já foi derrubada - e o caipira 

deixou de o ser”150.         

 

 A alimentação regional segue um cotidiano cultural complexo e 

contraditório. A ingestão de determinados alimentos sofre restrições de acordo 

com os valores e a qualidade que lhes são imputados “forte” ou “fraco”, “reimoso” 

ou “sem-reima” e “quente” ou “frio”. De acordo com as escalas de valores e 

qualidades dos mesmos determina-se quais alimentos podem ser consumidos e 

por quem.  

 Uma pessoa forte por exemplo deve comer uma comida forte, que tenha 

vigor e dê resistência à pessoa; sustança é o vocábulo utilizado pelas pessoas. 

Do contrário ela fica fraca, sem saúde e mais suscetível a doenças. A pessoa 

forte tem sempre que se alimentar com algo forte para poder manter o bom 

desempenho de todas as tarefas diárias. O oposto, ou seja, uma pessoa fraca 

tem de consumir alimentos fracos até se recuperar. Se comer algo forte o corpo 

não aguenta, o estômago não consegue digerir o alimento causando mau-estar e 

prejudicando a recuperação. 

 No segundo jogo de opostos, o reimoso e o sem-reima é ainda mais 

intrincado que o primeiro. A comida reimosa em muitos casos se associa a forte e 

a quente. A carne de porco é reimosa, mas é forte, assim como o pequi é quente 

e também reimoso. Só uma pessoa forte, por exemplo, resiste melhor a ingestão 

de alimentos reimosos, muitas vezes também forte e quente. A pessoa fraca deve 

evitar alimentos reimosos, assim como aquelas que estão com feridas ou 

problemas no sangue. Por se localizar no sangue a reima pode complicar mais 

ainda o processo de recuperação da saúde. Neste mesmo raciocínio de 

abstinência se aplica em alguns estágios à mulher que deve evitar a comida com 

reima no período de regra ou no resguardo.  

 A comida reimosa se associa também à fraca e à fria. As carnes de aves 

são na maioria classificadas como fracas, mas pode conter alguma reima; a do 
                                                        
150CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 
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pato é um exemplo. As carnes de peixes são praticamente todas classificadas 

como reimosas, umas espécies mais - os peixes de escama -, outras menos - os 

peixes de couro. Os peixes constituem alimentos frios, assim como algumas 

frutas e legumes. Assim, se são fracos e reimosos ou frios e com reimas, tais 

alimentos devem ser ingeridos com cuidados e segundo critérios de avaliação de 

acordo com a saúde e o dia na vida pessoa. No geral a comida reimosa é 

bastante apreciada e sua abstinência é encarada com resignação, como um ato 

necessário para uma vida saudável.     

 Uma outra classificação dos alimentos os divide em quentes e frios. Neste 

caso a avaliação está envolvida por critérios culturais que regem os anteriores. O 

seu consumo também se faz de acordo com os conceitos de prescrição e não-

prescrição. Os alimentos frios devem ser evitados por pessoas que estejam com 

infecções respiratórias. Este grupo de alimentos é encabeçado pelas frutas e os 

peixes. Da mesma maneira, os quentes. Pessoas com problemas estomacais 

devem abster-se da ingestão de tais alimentos.   

 Estas equações de opostos não abarcam todo o conjunto de alimentos do 

cotidiano da região. Muitos destes não recebem nenhuma classificação de 

acordo com que foi exposto acima. Por outro lado, há também diferenças nos 

conceitos de uma família para outra, no enquadramento do respectivo alimento, 

como também na avaliação dos resultados causados pelo consumo do mesmo. 

Em muitos casos isto está ligado a uma questão de origem, em que se pode 

diferenciar as reações à ingestão ou combinação de determinados alimentos 

entre famílias mineiras e baianas, por exemplo. No quadro abaixo elaborado pelo 

professor Brandão em seu estudo sobre os efeitos da alimentação realizado no 

município de Mossâmedes pode muito bem ser aplicado ao de Fazenda Nova, 

não só pela proximidade geográfica, mas principalmente pela proximidade 

cultural de ambos. 

  

 “QUENTE                                                        FRIO 

                                                                                                                                                                        
transformação dos seus meios de vida. pp. 82-83 
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 Ruim para quem tem proble-                           Ruim para quem tem proble- 

 ma de aparelho digestivo                                 mas de aparelho respiratório. 

 Bom para os outros.                                         Bom para os outros. 

 Ruim para quem tem                                        Ruim para quem tem   

 pressão baixa.                                                  pressão alta. 

 

 FORTE                                                             FRACO 

 Ruim para a pessoa ‘enfra-                              Ruim para quem tem proble- 

 quecida’. Conveniente para a                           mas de aparelho respiratório. 

 pessoa forte, sadia. Com ‘sus-                         Bom para os outros. 

 tança’.                                                               Ruim para a pessoa ‘forte’. 

 Ruim para quem tem proble-                            Bom para as pessoas ‘fracas’ 

 mas de aparelho digestivo.                               ou ‘enfraquecidas’. 

 

 REIMOSO                                                         SEM-REIMA 

 Ruim para quem tem proble-                            Inofensivo para qualquer ti- 

 ma de sangue ou de pele. Po-                          po de pessoa. 

 tencialmente ofensivo para  

 qualquer pessoa”151. 

 

 Nunca é demais lembrar que classificações como esta corre perigos e que 

a própria sociedade tem alterado os seus conceitos; ou quando não os pondo de 

lado e até mesmo substituindo-os. Os determinantes de escolha dos alimentos 

tem sido a cada dia impostos pelo acesso e pelo gosto. Mesmo sabendo dos 

males causados pela ingestão da banha de porco, as pessoas continuam 

usando-a. Chegamos assim a um outro contraponto da dieta regional, o gostoso 

e o sem-gosto. O gostoso geralmente está associado ao tipo de dieta dos 

pioneiros, com bastante tempero e na base da banha de porco, o sem gosto ao 

presente, com a presença do produto industrializado, onde as pessoas afirmam 

                                                        
151BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Plantar, colher, comer: um estudo sobre o campesinato goiano. 
p. 132 
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por exemplo, que a carne perdeu o gosto, vítima da alta quantidade de remédios 

aplicada no rebanho152.     

 A cultura regional caipira da época pioneira tem sofrido, ao longo do 

tempo, uma desarticulação. Ela não está se alterando, mas colocada de lado, 

substituida. Os antigos valores de ajustamentos vicinais e com a natureza, 

precários em si mesmos, estão sendo eliminados, substituidos por outros vindos 

de “fora”, com características profundamente urbanas153.   

 O preparo dos alimentos constitui outro ponto importante da cultura da 

comunidade. Uma primeira preocupação dos habitantes da região sobre a comida 

se refere à separação daquilo que pode ser ingerido e o que não pode. Nesta 

ótica os alimentos são separados de acordo com a sua qualidade; o quente o frio, 

o forte o fraco, o reimoso e sem-reima. A preparação começa então pela 

avaliação dos alimentos. Quando e como preparar tal alimento e seu destino, a 

pessoa que vai consumir o alimento; são as primeiros cuidados tomados. 

 Há entre a população poucas diferenças no preparo dos alimentos do dia a 

dia. A maior variação fica por conta do tempero ou da ingestão de determinados 

alimentos, como por exemplo: as carnes do carneiro e do cabrito; animais 

domésticos, mas que não têm tanta utilização no cardárpio da região, ou de 

alguns bichos.   

 O aproveitamento dos alimentos depende de sua classificação, animal ou 

planta. Na região não se faz a distinção vegetal. Tudo o que não tem origem 

animal é “planta”, mesmo que seja originariamente proveniente da natureza e 

algo não cultivado pelo homem. É preciso ressaltar que a população regional 

chama também de “planta” os alimentos cultivados sazonalmente, como o arroz e 

o feijão e também as fruteiras, o pomar e a horta doméstica.  

                                                        
152Cf. Idém, op. cit., pp. 95-137 
 Todas as questões discutidas neste tópico tiveram na obra citada um forte ancoradouro e 
são tratadas em um caráter mais superficial. Um estudo mais completo pode ser encontrado na 
obra desta nota. Em Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida de Antonio Candido, editado pela Livr. Duas Cidades pode 
ser também encontrado um ótimo subsídio para o assunto, especialmente na 2ª e 3ª parte.  
153Cf. CANDIDO. Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida. p. 82 
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 Os alimentos de origem animal a priori são as carnes, apesar do 

aproveitamento de outras partes do animal. O porco é um exemplo de 

aproveitamento total, até mesmo do sangue, elemento base na preparação do 

chouriço. No caso das “plantas” há também distinto aproveitamento, podendo-se 

comer a folha, o talo, a raiz, o fruto e o grão. 

 A elaboração das refeições tem como preocupação primeira o tempero, 

feito à base de sal, alho, cebola e pimenta. Preparado o tempero, tem início então 

a fabricação de fato da refeição.  

 O café constitui outro elemento largamente utilizado na região. Tomado no 

desjejum e também depois das refeições ou no lanche. Na falta de outro “agrado” 

qualquer é freqüente o costume de serví-lo às visitas. Oferecer qualquer coisa às 

visitas constitui uma norma que a hospitalidade regional exige do anfitrião . O 

café representa assim um dos “alimentos” mais versáteis daqueles consumidos 

pela população. 

 Um ponto importante na elaboração da comida regional se refere ao seu 

destino. A ingestão de determinados alimentos pelas pessoas deve então 

corresponder a uma expectativa de necessidade da pessoa. 

 

 “A pessoa resfriada e com doenças mais graves do aparelho respiratório 

não deve comer comida fria; assim como a pessoa com deficiências 

gastro-intestinais (quase sempre caracterizada por ‘quentura’ ou por 

sintomas do aquecimento da febre) deve abster-se de comidas quentes. 

O sujeito forte suporta a comida forte e o fraco exige uma alimentação 

equivalente. De forma semelhante, quem ‘está com a reima no sangue’ 

deve se afastar da comida ‘com reima’”154. 

  

 Na região os alimentos tem uma interação também de acordo com os seus 

efeitos sobre os órgãos do corpo humano. 

 

                                                        
154BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Plantar, Colher, Comer - um estudo sobre o campesinato goiano. 
p. 150 (Grifo do autor) 
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 “Sobre o corpo os alimentos são percebidos como atuando: a) para 

conservar um nível de energia; b) com efeitos sobre o aparelho digestivo; 

c) com efeitos sobre o aparelho respiratório; d) com efeitos sobre o 

sangue”155. 

  

 O estudo do professor Brandão avança identificando a atuação e o papel 

desempenhado pelos alimentos no organismo de acordo com percepção da 

população regional. 

  

 “A força de nervos e de músculos, o sangue, o ‘fígado’ e os ‘pulmões’ dão 

conta praticamente de toda a geografia corporal representada pelo 

lavrador”156. 

  

 Se percebe então que a visão das pessoas sobre a ação dos alimentos no 

organismo é muita limitada. Os demais órgãos tão importantes quanto os 

primeiros no funcionamento normal do corpo não são lembrados. A maior 

vinculação da alimentação se refere mais à questões de circulação, respiração e 

digestação. 

 Até aqui abordamos basicamente o ambiente da família no seu cotidiano 

mais característico, as refeições e o desjejum. Há no entanto, outros alimentos 

utilizados na alimentação diária como a rapadura, o açúcar, a pinga, a farinha e 

mais alguns usados como subprodutos na elaboração de outros como o polvilho, 

que merecem ser lembrados pela importância que eles têm entre a comunidade.  

 A fabricação de tais alimentos exige um maior esforço, que envolve toda a 

família e em muitos casos o auxílio de outras pessoas. A fabricação da rapadura 

ou do açúcar necessita de um largo preparativo, que começa com o corte da 

cana, o trabalho no engenho e com as tachas usadas para ferver a garapa e por 

fim o trabalho com as formas. No caso do açúcar este é posto para “purgar”, um 

processo complicado que só os mais experientes são capazes de realizar. O 

                                                        
155Idém, op. cit., p. 149 
156Ibidém, op. cit., p. 149 
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trabalho com a cana é pesado, mas não exclui o aproveitamento de mulheres e 

crianças.      

 A fabricação da farinha e do polvilho exige também uma farta mão-de-

obra, tendo em vista principalmente o caráter artesanal do seu processo. A 

farinha, é bom lembrar, tem duas espécies, a de milho e a de mandioca. O 

polvilho é feito da mandioca e do milho se faz o fubá. No caso dos produtos feitos 

com a mandioca o trabalho de preparação começa com a extração da raiz; 

“rancá” para utilizar o vocábulo regional. O preparo prossegue com a descasca e 

depois a ralagem. O trabalho final da farinha e do polvilho são distintos. No caso 

da farinha, depois da mandioca ralada procede-se a torragem feita em tachas. A 

mandioca ralada é assim jogada diretamente nas tachas e depois de dourar está 

pronta para ser consumida. O polvilho envolve um processo mais demorado que 

começa com a coagem da “massa”157. Depois de coada a massa, a água é 

depositada em recepientes para acentar o polvilho. O passo seguinte consiste no 

enxugamento do polvilho, este fica depositado no fundo dos recepientes. Após 

escorrer a água dos recepientes o polvilho é levado então ao sol para secar. 

Depois de seco ele é peneirado, estando agora pronto para o consumo.     

  

 

 

 

 

 3 - O TRABALHO NO MUNICÍPIO 

 

 

 Compreender a dinâmica que rege o trabalho no meio rural do centro 

goiano, entre os anos cinqüenta e oitenta, significa “abrir” e analisar um dos mais 

                                                        
157Massa - Na região, a mandioca depois de ralada passa a ser chamada de massa. Assim então 
torra-se a massa ao fazer a farinha e coa-se a massa ao fazer o polvilho. Do mesmo modo que a 
mandioca, o milho depois de ralado é também chamado assim. Então se diz por exemplo: “vamos 
temperar a massa” ao fabricar a pamonha.   
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importantes laços culturais e simbólicos que envolvem estas pessoas. Reside na 

família nuclear, o elo que nos permite perceber a funcionalidade das diversas 

atividades empreendidas na produção dos bens necessários à sobrevivência da 

família. No interior da mesma, as funções são divididas segundo uma tradição 

sexual e por faixa etária, que é intelígível por todos os seus atores, mesmo que 

isto não signifique a sua compreensão. Com efeito, afirma Chartier: 

 

 “As estruturas do mundo social não são um dado objetivo, tal como não 

são as categorias intelectuais, e psicológicas: todas são historicamente 

produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que 

constroem as suas figuras”158. 

 

 Cabe ao homem o sustento da família, o seu trabalho é externo à casa; 

seu leque de atuação se vê ampliado com relação à mulher que tem a sua 

margem de atuação de participação restrita ao interior da casa e ao quintal. O 

trabalho masculino é tido como o responsável direto pela manutenção da família, 

garantido com o cultivo dos cereais e com a pecuária. Observa-se assim uma 

estrutura formada com base no patriarcalismo, uma característica, que ultrapassa 

o nível regional, inserido na base da formação social brasileira. Este fator pode 

ser observado no Código Civil brasileiro: a chefia da família é responsabilidade 

do homem159, característica herdada desde o período colonial, que não se 

                                                        
158CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. p. 27 
159Código Civil Brasileiro. Parte Especial. Livro I: Do Direito de Família, Título I: Do Casamento, 
Capítulo II: Dos Direitos e Deveres do Marido, Art. 233 
 “O marido é o chefe da Sociedade conjugal, função que exerce com a 

colaboração da mulher, no interesse comum do Casal e dos filhos”. 
APUD: NEGRÃO, Theotonio. Código Civil e legislação em vigor. p. 76 
 Se faz necessário ressalvar que na atualidade a chefia do lar pelo homem constitui-se 
numa tradição seguida pela população. Legalmente, o disposto no art. 233 do Código Civil 
Brasileiro, tornou-se sem efeito com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que assim 
dispõe sobre os direitos e deveres de marido e mulher: 

Capítulo VII 
Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do Idoso 

Art. 226, Parágrafo 5º 
 “Os direitos e deveres referentes a sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher”. 
APUD: Brasil, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. p. 147  
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modificou com o Império. E acabou copiada pelo governo provisório republicano, 

quando da instituição do casamento civil. 

 À mulher é reservado um papel de submissão, encarregada do zelo para 

com os filhos menores e da criação de animais de pequeno porte, como as aves 

e os porcos. Embora exerça este papel secundário na estrutura da família, a 

pesquisa identificou nela uma atuação essencial à manutenção da mesma. Desta 

forma, de sua atuação e planejamento depende grande parte das possibilidades 

econômicas da família. 

 De que modo isto se realiza? É no consumo doméstico que se determina o 

excedente e de outro lado, a cultura a ser praticada. O trabalho é sazonal, 

obedecendo fatores climáticos e também as crenças da cultura regional. 

 O trabalho feminino é rotineiro e cansativo. A “lida” com a casa, que 

consiste em cozinhar, lavar, passar, cuidar dos filhos, do quintal e da horta 

caseira, quando existe, é a principal atividade. Em alguns momentos a mão-de-

obra da mulher pode ser requisitada também em atividades mais reservadas aos 

homens. O momento da colheita pode ser um destes. A urgência da mesma por 

causa do risco de perda com chuvas ou sol em demasia exige a ajuda da mulher. 

Mas aqui sua participação tem alguns limites, na colheita do arroz por exemplo, o 

trabalho de malhar ou “bater o arroz”, utilizando a expressão do meio regional, é 

atividade praticamente restrita ao homem. A bateção do feijão é outra destas 

atividades que a mulher quase não pratica. A derrubada da mata é um serviço 

exclusivo dos homens, à exceção de algumas atividades mais leves feitas com a 

foice. O trabalho com o machado - “trabalho mais pesado” é todo ele reservado 

aos homens.   

 Além do trabalho doméstico e daqueles de ajuda aos homens, as mulheres 

se ocupam de atividades artesanais de suma importância para a família, como a 

fabricação de vestuários e utensílios domésticos de origem algodoeira. Todo o 

processo é manual, desde a colheita (panha) do algodão - geralmente 

acompanhada dos filhos menores ou das filhas - e suas diversas fases de 

elaboração: descaroçar, cardar, fiar, tecer e cozer. Algumas destas atividades 
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como tecer e cozer são realizadas por “especialistas”, já que estas duas 

atividades não são do domínio de todas as mulheres, embora seja um “predicado” 

que as mocinhas devem saber e que é ensinado a quase todas. Seguindo os 

mesmos processos artesanais procede-se em muitos casos à coloração dos 

tecidos, que recebem tinturas naturais, o que contribui para elevar a beleza 

destes e também a sua distinta utilização.  

 Com as mudanças no decorrer dos anos setenta, parte das antigas 

tradições são suprimidas. Um exemplo disto está na confecção artesanal dos 

tecidos e roupas utilizados pela comunidade. Todas as fases da fabricação eram 

de completo controle por parte da população. A ampliação da oferta do produto 

industrializado altera esta situação. Aos poucos este vai se impondo e 

lentamente substitui os artigos produzidos pela comunidade. Na atualidade é algo 

raro o domínio das técnicas de fabricação de tecidos, poucas pessoas ainda 

guardam a antiga arte. Do mesmo modo, sua utilização é também bastante 

restrita. 

 A ocupação dos espaços de trabalho começa pelo sexo. As funções de 

cada membro da família são bastante definidas. Obedecem em primeiro lugar a 

uma ordem física, a mulher por ser considerada mais frágil não desempenha 

algumas atividades. Em segundo lugar prevalece uma hierarquia cultural, a mais 

importante. Ela é mais visível e presente no dia a dia da comunidade.   

 A faina de trabalho no meio rural segue um rítmo determinado pelo elo 

cultural que identifica como um todo o centro goiano. O trabalho é executado de 

acordo com um calendário próprio, que é regulado por suas convicções religiosas 

e espirituais. Os dias ditos “santos” são reservados ao descanso e em muitos 

casos às “rezas”, revenciando seu santo protetor, dando-lhe graças e pedindo-lhe 

bençãos para si e para os seus. 

 A diária começa muito cedo, por volta das cinco horas da madrugada, às 

vezes ainda mais cedo. O trato dos animais domésticos e a ordenha dos animais 

são as primeiras atividades desempenhadas. No verão ela prossegue com o 

cultivo da lavoura. No inverno com o zelo com a propriedade, o trabalho com a 
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cana, a mandioca e também com derrubada da mata para abertura de novas 

lavouras. A jornada tem uma duração que foge ao “controle” do relógio, tendo 

uma dinâmica própria; o entardecer marca o encerramento das atividades 

concluidas com o trato dos animais, porcos e galinhas. Sendo assim, o verão por 

ser época em que os dias são mais longos, a jornada de trabalho chega a 12 ou 

mais horas de trabalho, no inverno a duração diária gira em torno das 10 horas 

de atividade. É como se o relógio exercesse um papel “secundário” na vida da 

comunidade. As atividades são reguladas de acordo com o “sol”, mesmo porque 

com o escurecer o trabalho se limita a algumas atividades domésticas à luz de 

lamparinas. 

 A agenda de trabalho da região carrega consigo sua identificação 

religiosa, que em muitas oportunidades se mistura ao profano. A farra e a 

perseguição do judas ou as comemorações do sábado de aleluia, depois de 

vários dias de penitência e respeito com a chegada da quaresma são indicações 

claras dessa associação sagrado/profano. Valem, para a região, as observações 

de Antônio Cândido:  

 

 “Vemos, assim, que o trabalho e a religião se associam para configurar o 

âmbito e o funcionamento do grupo de vizinhança, cujas moradias, não 

raro muito afastadas umas das outras, constituem unidade, na medida em 

que participam no sistema destas atividades”160. 

 

 O profano se apresenta desta maneira com uma resistência ao controle 

institucional da Igreja, como também, uma resposta às adversidades do meio. Os 

momentos de lazer mantém também a unidade do grupo de vizinhança. Esta 

mesma unidade garante a sua manutenção e estabilidade e supre a falta de 

recursos explicados por exemplo, nas benzeções.  

 Determinado o espaço que cabe a cada um dos elementos constitutivos da 

formação da família nuclear, a outra questão a se discutir é a forma de divisão do 

                                                        
160CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida. p. 71 
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trabalho no seio da família nuclear, por faixa etária, quando esta já se reproduziu. 

Cabe aos filhos - geralmente numerosos - complementar a receita familiar. As 

filhas dividem o espaço com a mãe. As atividades de mãe e filhas podem ser 

também divididas com os filhos menores que ainda não têm condições de 

acompanhar o pai. É neste ambiente que se formará a nova dona de casa. 

Acompanhando a mãe nos afazeres diários - “a lida da casa” -, a mocinha se 

prepara para ser a dona de sua própria casa no futuro. Futuro este que não está 

muito distante, já que os casamentos são realizados, na sua maioria, muito 

jovens. 

 Quanto aos filhos maiores, estes vão seguir o pai, num processo de 

aprendizagem e socialização que lhes permitirá tomar os primeiros contatos com 

o mundo externo, esse mesmo mundo que no futuro deverá ser mediatizado por 

ele ao construir sua própria família, pois uma das fortes características desta 

região é a independência da família nuclear. Mesmo mantendo ligações com o 

pai, o filho casado chefiará a sua casa independente da vontade do pai, 

observando-se em quase todas as oportunidades influência nas decisões, mas 

não comando. 

 O aproveitamento do trabalho infantil é de suma importância para a família. 

Cada braço a mais representa a chance de mais produção, e conseqüentemente 

de melhores dias para todos. Diante do modo como a família se organiza para 

produzir e dos custos altos da mão-de-obra assalariada é que se compreende a 

importância da ajuda dos filhos menores. 

  

 “O fato de que boa parte do trabalho necessário, tanto em casa (cuidado 

de filhos menores, cozinha, limpeza), como na lavoura (plantio, limpa do 

arroz, colheita) pode ser feito ou ajudado por crianças e, com melhor 

rendimento, por adolescentes. Não é sequer imaginada a possibilidade de 

uma criança, após os seis anos (quando não antes) não ser incorporada 

às atividades de trabalho e produção da família. Um filho normalmente 

produz mais para a família do que consome e o conjunto de vários filhos 

adolescentes e jovens permite a uma família camponesa o abandono 
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quase completo do trabalho assalariado complementar feito por 

estranhos”161. 

 

 A literatura regional retrata também com muita propriedade a utilização do 

trabalho das crianças pelas famílias da região. Em “Vintém de Cobre - meias 

confissões de aninha”, a poeta Cora Coralina mostra o ideário regional das 

pessoas quanto ao uso da mão-de-obra dos filhos.  

 

 “Mal chegava aos quatro, cinco anos, 

 tinha qualquer servicinho esperando. 

 Bem diziam os mais velhos: ‘serviço de criança é pouco 

 e quem o perde é louco.’”162  

   

 Como afirma o professor Brandão em seu estudo sobre o distrito de 

Diolândia, e que com toda certeza pode ser aplicado ao município de Fazenda 

Nova, a mão-de-obra dos filhos é imprescindível para as famílias, principalmente 

levando-se em conta a maneira como se desenvolviam as atividades produtivas, 

que tinham no número de braços um dos principais fatores de produção aliado à 

riqueza natural do solo. O crescimento dos filhos pode alterar a relação de 

produção na família, com estes passando a produzir para si próprios. Isto obriga 

o pai em alguns momentos a buscar mão-de-obra externa para suprir a falta dos 

filhos, já que estes agora são produtores autônomos, mesmo que seja em terras 

do pai. Estas alterações de filho ajudante para o de filho produtor autônomo 

interfere na relação de reciprocidade entre pai e filho, um dos valores mais 

“cultivados” no seio da família regional163.   

 O trabalho no meio rural da região na época pioneira foi executado e 

desenvolvido de forma artesanal, dependendo da atividade física para quase 

tudo. Neste ponto reside a importância dos laços de solidariedade recriados pelo 
                                                        
161BRANDÃO, Carlos Rodrigues & RAMALHO, José Ricardo. Campesinato Goiano: três estudos. 
pp. 45-46 
162CORALINA, Cora. Vintém de Cobre: meias confissões de Aninha. p. 106  
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compadrio, necessários nas práticas produtivas. A técnica empregada na roça de 

subsistência tem no esforço humano e em alguns objetos artesanais, a sua base 

de produção. 

 Para responder a esta situação de adversidade característica das 

ocupações pioneiras, a população cria os “instrumentos” necessários à sua 

subsistência. O mutirão, a troca de dia, a traição, constituem os meios de 

emprego da força de trabalho e também o recurso necessário a uma produção 

que tem pouca relação monetária e baixa técnica. 

 O batismo amplia os “laços de parentesco” da família nuclear. Entre o 

padrinho e o afilhado é estabelecida uma situação de “parentesco”. Estabelece-

se uma relação parental que é considerada superior à consangüínea. A 

identificação dos elos culturais regionais é exigência mínima na compreensão 

desta nova relação estabelecida entre as famílias envolvidas.  

 Mas em que esta situação interfere nas condições de trabalho da região? 

Baseado mais nas relações vicinais de ajuda mútua, a ampliação do leque de 

parentela permite e conduz a melhores expectativas de vida. O maior número de 

braços disponíveis garante a produção dos bens materiais necessários à 

existência do grupo e a sua própria manutenção ao recriar a cada momento as 

convenções que mantém a coesão do mesmo, posto que no fundo as atitudes 

individuais refletem as normas que regem toda a comunidade. Permitindo um 

equilíbrio nas relações materiais e abstratas dos indivíduos. 

 

 “A existência de todo grupo social pressupõe a obtenção de um equilíbrio 

relativo entre as suas necessidades e os recursos do meio físico, 

requerendo, da parte do grupo, soluções mais ou menos adequadas e 

completas, das quais depende a eficácia e a própria natureza daquele 

equilibrio”164.  

                                                                                                                                                                        
163Cf. BRANDÃO, Carlos Rodrigues & RAMALHO, José Ricardo. Campesinato Goiano: três 
estudos. pp. 45-47 
164CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida. p. 23 
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 Tal constatação fica patente ao verificarmos que a grande maioria dos 

padrinhos nos batizados são parentes dos pais ou são pessoas do círculo de 

amizade e produção. Isso demonstra que o batismo e o compadrio, não 

apresentam apenas um significado religioso; ultrapassam este espaço para 

atingir o cotidiano material do grupo numa forma de garantir a própria 

sobrevivência deste, enquanto unidade de produção e classe social165. 

 

 “Dir-se-á, então, que um grupo ou camada vive segundo mínimos vitais e 

sociais quando se pode, verossimilmente, supor que com menos recursos 

de subistência a vida orgânica não seria possível, e com menor 

organização das relações não seria viável a vida social: teríamos fome no 

primeiro caso, anomia no segundo”166. 

   

 O dia a dia do grupo não foge às características mais amplas que 

envolvem a região e que começam a se alterar com a mecanização no campo 

que substitui os artigos da época pioneira; o arado de tração animal praticamente 

já não existe, como também o transporte em carros de boi. Toda a população 

rural, hoje não está completamente imune a algum produto de origem industrial. 

 As transformações ocorridas com a mecanização e introdução de capital 

foram significativas. Como dissemos acima, as relações monetárias eram 

pequenas, já que a maioria da produção se destinava ao próprio consumo. Para o 

mercado era destinado o pouco excedente, quando este existia. Contribuiam para 

isto as dificuldades de exportação, praticamente não existiam vias de transporte. 
                                                        
165Utizamos o conceito de Classe Social, enquanto um grupo que se identifica, sente, participa e 
vive os mesmos dramas diários da vida. Diferente do modo tradicional, onde as diferenças sociais 
são dadas pela condição de ser ou não proprietário dos meios produção e subsistência. Tal 
perspectiva se aproxima das proposições de classe encontradas em A Formação da Classe 
Operária de E. P. Thompson, editado pela Paz e Terra em 1987. 
 Tomado o conceito de classe social desta maneira há uma melhor compreensão da 
dinâmica cotidiana do grupo. O modo de vida de um proprietário e um não-proprietário tem 
poucas diferenças, sendo mais notada na situação material com a posse e uso de determinados 
artigos que o não-proprietário não tem, como móveis, animais e a terra. Mas o modo de viver são 
idênticos, usufruem e compartilham dos valores, dos significados, dos símbolos comuns a ambos. 
O batismo, símbolo do parentesco assumido entre pai, filho e padrinho é a prova mais cabal desta 
situação.     
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Os meios de transporte eram também precários e ineficientes. Nos anos setenta 

esta situação se altera e a produção com destino à exportação cresce a olhos 

vistos. As antigas formas de trabalho baseadas nas relações vicinais e de ajuda 

mútua como a troca de dia, o mutirão e a traição são substituidas por outras com 

base monetária. Cresce o número de trabalhadores volantes recrutados nas 

cidades. O agregamento desaparece, restando no campo apenas aqueles 

trabalhadores necessários ao dia a dia da propriedade, a figura do vaqueiro é a 

mais característica. Os proprietários geralmente tem dupla residência, na roça e 

na cidade.  

 Mas aqui também a relação entre o trabalhador e proprietário se altera. 

Antes prevalecia a quarteação, sistema no qual o trabalhador tinha uma entre 

quatro crias “pegada” no ano. O novo contrato era o de “meia” no leite, que 

consiste na divisão bruta entre proprietário e trabalhador da receita obtida com a 

venda do leite in natura. Finalmente, o ciclo se encerra com um contrato, diriamos 

capitalista de fato, o trabalhador recebe um salário mensal para executar as 

tarefas diárias, toda a renda e lucro é apropriada pelo dono da propriedade.           

 Outro ponto que merece destaque sobre na região é o calendário de 

trabalho da zona urbana e da rural. O trabalho na mesorregião do centro goiano 

tem distinção clara entre as duas zonas. Nas cidades o calendário de trabalho é 

mais “laico”. A interrupção no trabalho e os dias de descanso obedecem assuntos 

civis e materiais. Na cidade percebe-se muito maior “presença” do relógio na vida 

das pessoas. A jornada de trabalho geralmente começa às 07:00 e se encerra às 

18:00 horas, à exceção de algumas funções e trabalhos que são desempenhados 

à noite. O ano civil é a medida de tempo. 

 A maioria dos serviços na zona urbana se ligam ao comércio, prestação de 

serviços, indústria e uma gama variada de serviços públicos dos municípios, 

estado e união. Prevalecem as relações de mercado, de compra e venda da força 

de trabalho. O trabalho remumerado mensalmente é mais freqüente nas cidades. 

Essas rapidamente incorporam as mudanças e são também as mais influenciadas 
                                                                                                                                                                        
166CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 
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por agentes externos, seja pelo maior contato com as pessoas ou pela melhor 

difusão da comunicação e do intercâmbio de informações.     

 Na zona urbana é praticamente impossível medir o rendimento médio de 

uma jornada de trabalho, porque o trabalho é repetido e diverso ao mesmo 

tempo. É repetido para um funcionário que tem de fazer as mesmas ações todos 

os dias. No comércio apesar de ser continuamente uma atividade de compra e 

venda, o trabalhador está em contato com diversas mercadorias ao mesmo 

tempo, o que lhe exige alteração de comportamento a todo instante. 

 Uma situação completamente diferente vive o campo, com trabalhos 

rotineiros e um calendário “à parte”. A jornada de trabalho é maior e a maioria 

dos trabalhos exigem mais esforço físico do que o trabalho urbano. No campo é 

possível com alguma eficiência medir a quantidade de trabalho que uma pessoa 

pode realizar num dia inteiro de trabalho. 

 O calendário de trabalho tem influência civil e religiosa, muito mais 

religiosa. Os dias de trabalho são regulados de acordo com a sua convicção 

religiosa. Os dias “santos” são dedicados ao descanso, à reverência e respeito 

ao sagrado, à visita aos vizinhos e às compras no mercado urbano, “ir na rua fazê 

compra”, expressão muito utilizada pelas pessoas. 

 De acordo com o senhor Vital Benedito de Oliveira, o calendário de dias 

“Santos” no município com alguma variação era o seguinte: 

 

 “A gente sempre respeitava o ano inteiro... agora hoje não tem isso mais. 

Sempre o católico respeitava. Vamo começa, do começo do ano. Ele 

começava dia... dia primeiro de janeiro não é dia santo... é o primeiro do 

ano né, mas respeitava como dia santo; depois vinha o dia seis que é dia 

de santos reis; depois vinha o dia vinte, que era dia São Sebastião; 

depois vem o... parece que fevereiro num lembro de dia santo, parece 

que tinha uns feriado. A quarta-feira de cinza quando cai; respeitava a 

quarta-feira de cinzas... depois vinha é a semana-santa, né. Respeitava 

normal, agora hoje, num respeita mais como era de primeiro. Depois vem 

                                                                                                                                                                        
transformação dos seus meios de vida. p. 27 
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o mês... mês de junho tamém... dia treze, que é dia de Santo Antonio; tem 

dia vinte e nove, que é dia de São Pedro... tudo era respeitado, então os 

dias que tô lembrado são estes”167. 

   Além dos citados pelo entrevistado podem ser somados o dia 19 de março, 

dia de São José; 24 de junho, dia de São João; a primeira segunda-feira de 

agosto; dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Abadia; dia 12 de outubro, 

dia de Nossa Senhora Aparecida; dia 13 de Dezembro, dia de Santa Luzia e por 

fim 25 de Dezembro, dia de Natal.        

 O trabalho é que constitui a orientação para a medida do tempo, o ano civil 

de janeiro a dezembro não tem significação alguma no meio rural. O início e fim 

da atividades agropastorís é que marcam a unidade temporal. 

 

 “O ano agrícola é a grande e decisiva unidade de tempo, que define a 

orientação da vida do caipira, ao definir as suas possibilidades e 

empecilhos econômicos, e ao marcar a direção do ano seguinte. Ao longo 

dele se ordenam os seus trabalhos, cujas etapas são pautadas pelas 

operações agrícolas. Estas obedecem ao ciclo vegetativo e ao ajuste da 

planta às condições meteorológicas”168.   

 

 Em Fazenda Nova a pecuária se soma à atividade agrícola, o mês de maio 

põe fim ao “ano”. Neste mês geralmente todas colheitas do ano se encerram e 

com o início da estiagem os proprietários “soltam o gado”169. Com as primeiras 

                                                        
167Entrevista com senhor Vital Benedito de Oliveira, realizada no dia 02 de setembro de 1996. 
168CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida. p. 124 
169No meio regional a expressão significa criar o gado solto no período da estiagem, sem efetivar-
se maior extração do leite das matrizes para não comprometer a vida das mesmas. O proprietário 
realiza nesta época a desmama das crias e partilha com o vaqueiro, quando da quarteação. Com 
a estiagem o gado emagrece e produz menos leite, o que também não compensa a sua extração 
para fins comerciais. No momento atual há uma sensível alteração de comportamento com o 
maior trato ao rebanho no período de estiagem e a maior extração de leite, posto que neste 
período ele é mais valorizado, além de que os proprietários “fazem a cota”. A cota corresponde ao 
pagamento no período da chuva; quando a produção é maior, dos mesmos valores do leite 
produzido no período da estiagem. É chamado de excesso aquele que ultrapassa a média 
produzida, ou seja, a cota. O excesso é pago em menor valor. Diante disso os produtores tem 
investido na melhoria do rebanho e das pastagens, para terem melhores ganhos financeiros 
também no período de chuvas quando a produção é maior.      
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chuvas, já na primavera reinícia-se a atividade leiteira. Assim ao se encerrarem 

as atividades agrícolas e pecuárias, termina-se o ano e começa-se o outro, que 

pode sofrer alguma pequena alteração em função do rítmo estacionário normal, 

como o prolongamento da seca ou o excesso de chuvas. A exceção a esta regra 

pode ser encontrada em trabalhos assalariados, mais comuns na atualidade. 

 A forma de trabalho mais usual é a semanal, com um dia de intervalo para 

o descanso, o domingo. A semana começa na segunda-feira e se encerra no 

sábado. A atividade leiteira é ininterrupta, mas no domingo realiza-se apenas a 

extração do leite pela manhã e depois a apartação dos bezerros das mães à 

tarde. Um trabalho que pode levar em muitos casos alguns minutos, mesmo 

porque muitos tem o costume de deixar neste dia o rebanho em um pasto 

próximo.  

 Os outros dias de descanso são proporcionados pelos feriados nas 

cidades e os dias santos na roça. Nesta última as condições do tempo pode 

provocar a interrupção em algumas atividades, mas neste caso não é algo 

“intencional” e controlado pelas pessoas, podendo ocorrer em qualquer época.  

 O preparo do terreno marca o início das atividades agrícolas, entre os 

meses de junho e julho. No mês de agosto começam as queimadas. A derrubada 

e a roçagem da mata constituem os primeiros trabalhos, logo depois procede-se 

a queima dos arbustos cortados e da vegetação rasteira. As queimadas são 

necessárias para concluir o trabalho de limpeza da área. As cinzas 

complementam a riqueza natural do solo, já que a adubação artificial era 

praticamente desconhecida no meio regional.   

 Com as primeiras chuvas realiza-se o plantio. No começo as sementes 

eram colocadas em covas feitas por enxadão ou enxada. Com a introdução do 

arado de tração animal, cavalos, burros e bois têm-se gradativamente uma 

ampliação da área plantada. Algumas culturas são semeadas no próprio risco do 

arado, como o milho, a mandioca, e a cana. O uso desses implementos 

possibilitou a diminuição da mão-de-obra empregada no primeiro momento da 
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cultura, mas não o seu abandono, porque as outras fases exigiam ainda uma 

grande quantidade de braços, como nas limpas e na colheita. 

 Planta-se primeiro o milho, por volta de setembro, em seguida a cana, a 

mandioca em outubro, e, às vezes o arroz. Em novembro planta-se o arroz. No 

mês de dezembro pode-se também plantar o arroz, mas na época poineira era 

pouco praticado. O arroz plantado mais tarde não perfilha, como dizem as 

pessoas. O mês de janeiro marca a primeira planta do feijão, o chamado “feijão 

das águas”. No final de fevereiro e início de março realiza-se a segunda planta 

do feijão, o “feijão da seca”, geralmente plantado conjugado com o milho. Neste 

caso dobra-se a cana do milho, que é utilizado como uma espécie de girau para 

as cordas do feijão. 

 As primeiras limpas ocorrem geralmente um mês após a semeadura, à 

exceção do arroz; nesta a primeira limpa gira por volta de vinte e dois dias. A 

primeira limpa pode ser postergada se a terra cultivada apresentar pouca erva 

daninha, característica de áreas de primeiro cultivo. A segunda limpa ocorre mais 

ou menos um mês após a primeira. Uma terceira limpa pode ocorrer, caso haja 

necessidade. Essa é, no geral, mais freqüente na cultura do arroz. Isto porque as 

outras culturas conseguem produzir mesmo com a presença de ervas daninhas, o 

que não acontece com o arroz.  

 No feijão procede-se no geral apenas uma limpa, que pode ser em muitos 

casos aquela que se realiza antes da semeadura, feita para retirar as ervas que 

proliferaram depois da última limpa do milho. Isto porque a sua planta já ocorre 

num período em que as ervas daninhas tem pouca proliferação e também porque 

a própria ramagem da planta entrelaçada ao milho impede o trabalho da limpa.  

 A colheita tem períodos distintos de acordo com o tipo de variedade da 

semente utilizada no plantio, a época e a cultura. Algumas espécies de arroz por 

exemplo colhe-se com 4 meses após da data de planta, outras com 5. O feijão 

por volta de 70 a 80 dias. A mandioca e a cana por volta de 8 a 10 meses após o 

plantio. Mas antes disso já se pode colher alguns frutos. No caso da mandioca 

isto é muito praticado, porque o cozimento desta é mais fácil quando nova. Com a 
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cana pode-se também antecipar a colheita, mas em muitos casos o doce natural 

da fruta não aparece, porque a planta ainda não completou o ciclo natural de 

existência.  

 De todas as culturas, o milho é que possui a colheita mais variada. Seu 

início se dá ainda com a produção dos primeiros grãos (verde), usado na 

fabricação de diversas iguarias. Depois de seco é que se faz a colheita principal, 

que pode ser prorrogada, porque este tem a capacidade de resistir por um bom 

tempo na palha. Novamente aqui a sua utilização é variada, servindo para o 

consumo humano e animal. 

 O trabalho rural ou na roça como é chamado pelas pessoas exige que se 

faça um esclarecimento sobre a aplicação do termo e os distintos espaços que 

pode significar. A roça envolve espaços diferenciados e homogêneos entre si. A 

roça é aplicada na identificação da zona rural. É primeiro, local de habitação, 

distinguindo a moradia rural da urbana. Ela é o oposto do urbano. Com isso ela 

recebe e está associada a uma vinculação distinta de vida e trabalho.   

 A dependência econômica da cidade em relação à zona rural dá à roça 

uma importância muito grande. Para algumas pessoas a roça está associada a 

produção e riqueza; característica oposta vive a cidade, sinônimo de improdução 

e parasitismo. A cidade só tem sentido de existir como entreposto comercial e de 

intercâmbio de mercadorias, de origem rural e/ou industrializada.  

 Voltando à questão do espaço, a roça compreende assim, uma ampla 

área. Dentro deste espaço temos todo um conjunto de relações entre as pessoas, 

que, como tal, é o que interessa na investigação histórica. Tais relações, como as 

de trabalho, dão ao termo outra acepção. A roça já não é só a habitação, mas o 

local de trabalho do trabalhador rural.  

 O roceiro exerce sua faina diária na roça, seu espaço de trabalho. Embora, 

esse trabalho possa variar e muito de função. A roça torna-se, neste caso, 

identificada ao tipo de trabalho desenvolvido e ao seu local de prática. O trabalho 

rural é na realidade o que as pessoas entendem por trabalho na roça. Se 
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percebe assim, que, nos dois casos, trabalho e morada na roça se referem ao 

mesmo e amplo espaço que compreende toda a zona rural. 

 Quase que em oposição à amplitude dos dois primeiros momentos, o termo 

assume um outro significado. Mas agora, roça é um espaço bem mais restrito, 

compreendendo o local da lavoura. A sua identificação total se faz pelo tipo de 

cultura praticada. Para se saber a qual espaço as pessoas estão se referindo é 

preciso também saber o tipo de cultura praticada no local. Assim as pessoas 

dizem vou à “roça de milho” ou de “arroz”.  

 A aplicação e utilização do termo é complexa. Varia desde a habitação até 

o local de trabalho. A roça não é só onde se habita, mas também um estilo de 

vida. Influenciando nas relações do dia a dia da comunidade. 

  

                              

 

 

 

 4 - O “ANTES” E O “AGORA”: A TRAJETÓRIA DE MUDANÇA 

NA VIDA DA COMUNIDADE 
 

 

 Com todas as pessoas contactadas durante o periodo de pesquisa é 

comum a contraposição de dois tempos distintos: o “antigo” e o “de hoje”. O 

primeiro se refere ao período de chegada ao município, na época pioneira. O 

segundo é associado ao presente. Entre os dois existe uma clara separação, o 

primeiro é identificado ao tempo da fartura, do coleguismo; o outro ao da miséria, 

do individualismo, da usura. 

 Para compreender esta “dupla realidade” é necessário reportar-se ao 

modelo de vida que levava a comunidade pioneira e a presente. A análise 

estabelece-se na compreensão entre os dois momentos identificados. 
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 Para os pioneiros e as pessoas mais idosas o tempo antigo foi o melhor, a 

época em que tudo era fartura e “sadio”. A fartura significa tulha170 cheia com 

“mantimentos171 para passar o ano”. Lembrado por todos com saudosismo e uma 

certa nostalgia, em alguns casos talvez até injustificado. Mesmo relatando 

tempos “difíceis”, a grande maioria diz que aqueles tempos, sim, eram bons, 

atualmente está tudo mudado. Para as pessoas a natureza naquela época era 

muito mais benevolente, tudo o que se plantava era colhido com bons resultados. 

Como afirmam todos os lavradores com relação ao arroz, por exemplo, a 

quantidade numérica de litros plantados era a produção mínima em sacas 

previstas. As narrativas em que as previsões de produções eram ultrapassadas 

são muitas. Hoje ao contrário nada se consegue e para produzir é necessário a 

utilização de recursos artificiais. A natureza já não é mais sadia.  

 Para se compreender a frase anterior é necessário penetrar nos ambages 

da cultura local. Na ótica dos moradores da região a saúde está associada ao 

sadio, e uma das pré-condições mínimas para isto é que a natureza seja capaz 

de produzir por sua própria riqueza natural, sem auxílio dos recursos artificiais do 

presente. Estes são encarados como sinal de empobrecimento e fim do ciclo 

natural da fartura. O sadio é assim aplicado a uma situação ou modo de vida que 

hoje já não existe diante das mudanças ocorridas na obtenção dos alimentos, 

com uso de adubos, venenos e máquinas. O homem como consumidor final de 

tudo perdeu também a sua condição de sadio, tem de ser vacinado desde 

pequeno, ao longo da vida tem de utilizar uma série de remédios. Antes, o “tempo 

antigo”, isto não existia, as pessoas eram muito saudáveis e no máximo fazia o 

uso de ervas para curar algum mal.  

                                                        
170Construção onde se armazenam os cereais. Sobre quatro pilares (geralmente de aroeira) 
fincados no chão erguia-se uma espécie de caixote de madeira com grossas tábuas. Estas eram 
mais utilizadas para guardar o arroz sob a forma granel e sobre este ensacado o feijão. O milho, 
outro cereal importante na vida da comunidade é armazenado fora da residência, no paiol, esse é 
feito à maneira da tulha sobre o espaço do chiqueiro de criação dos porcos, semelhantes às casas 
lacrustres, as palafitas. 
171A palavra mantimento é compreendida no meio regional como os cereais necessários para a 
subsistência da família durante o ano. Envolve também o milho utilizado na criação das aves e 
também dos suínos que tem uma larga aplicação na vida da comunidade regional e a mandioca. 
Dessa se come a própria raiz ou os seus vários subprodutos, como a farinha e o polvilho. 
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 Já se começa a perceber que o não sadio envolve um amplo aspecto que 

varia desde a depauperação da natureza172 até a utilização de insumos artificiais 

na produção e a mudança na qualidade dos alimentos consumidos, taxados 

agora de impróprios ao consumo e o causador da falta de saúde das pessoas e 

animais. O “impuro” - utilizo este conceito na falta de outro mais apropriado - 

adquire uma abrangência que começa com o empobrecimento da natureza - essa 

já não é mais sadia como dantes - e por fim a diminuição da saúde do próprio 

homem. 

 Percebe-se então que esta população tem na natureza um elemento de 

apoio e sua vida está profundamente regulada pela mesma. O seu estilo de 

conseguir o necessário à sua sobrevivência e o modo como ela organiza a 

própria convivência social tem nos meios naturais um agente influenciador 

importante. Um exemplo disto está nas relações vicinais do dia a dia. 

 A análise do ciclo de vida da família lavradora tradicional que se inicia nos 

tempos pioneiros, onde conseguir uma “agregação”173 era fácil e a terra produzia 

muito e era acima de tudo sadia . Não há aqui alusão à produtividade, mesmo 

porque não temos como estabelecer tal critério dadas as condições atuais serem 

outras e as técnicas completamente diferentes. Para a população daquela época 

a produtividade era medida numa proporção à quantidade de semente semeada, 

longe dos critérios atuais que envolvem vários elementos como a qualidade do 

solo, a semente utilizada, a técnica empregada, etc.  

 O caminho a ser percorrido continua com a migração para outras fazendas 

e termina com a fixação de residência da família na cidade. Aqui o trabalhador já 

passou por uma espécie de ressocialização e o trabalho, antes com base nas 

relações vicinais de companheirismo, é substituído pela relação de capital, sob a 

                                                        
172Torna-se necessário esclarecer que para os pioneiros as queimadas realizadas para abertura 
das roças não são consideradas como prejudiciais à natureza e sim como essenciais para livrar a 
mesma de ervas daninhas e as cinzas resultantes são um fertilizante para a terra produzir melhor. 
173No meio da população a agregação constitui na anuência por parte do proprietário de terras de 
morada em sua propriedade. Em alguns casos, o agregado pode até criar alguns animais e 
também ter um quintal que permite a criação das aves, suínos e a cultura de algum cereal. A 
mandioca costuma ser a mais característica, além é claro da lavoura de subsistência. A roça 
como é mais conhecida no meio regional.   
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forma mais conhecida e utilizada no município e na região: o diarista, que recebe 

uma paga por dia de serviço prestado. A agregação não mais existe, inícia-se 

uma fase em que o trabalhador já se sente privado de algumas coisas. É o 

começo da fase miserável e da natureza doente e do homem também. Encerra-se 

desta forma o ciclo de mudanças na vida camponesa, ou do roceiro para utilizar 

um termo do linguajar cotidiano da cidade. 

 A exposição acima deixa evidente que o ciclo é amplo e envolve uma 

trajetória complexa que foge até à compreensão do ator diretamente envolvido no 

processo. A transformação é estrutural e não se localiza apenas no seu meio. O 

que quer dizer que ele não têm condições ou meios de mediatizar as mudanças 

que estão fora da sua atuação e que se localizam nas alterações substantivas 

que ocorrem no meio social brasileiro, com a valorização da terra e a maior 

participação desta na realização capitalista. 

 Um fato que pode ser bem ilustrativo destas alterações é a crescente 

exigência de maior produtividade de grãos e da participação do governo na área. 

Durante o governo de João Figueiredo por exemplo ficou célebre o slogan 

“Plante, que o João garante”. A monetarização da agricultura foi introduzindo 

continuamente mudanças no meio rural, provocando uma espécie de 

destribalização das antigas comunidades roceiras. A substituição das relações de 

amizade e parentesco por outra monetária põe em cheque a antiga estrutura 

cultural e assenta com o tempo uma outra maneira de vida: agora com profunda 

influência do meio urbano.  

 A residência urbana “(na rua)” implica uma nova reordenação do estilo de 

vida do roceiro que em pouco tempo se vê atraído pelos “modismos e gostos” da 

vida na cidade ou como popularmente se diz “da rua”. O trabalho vicinal deixa de 

ter importância e a relação monetária torna-se uma exigência para suprir as 

novas e crescentes necessidades que o mercado a cada dia lhe apresenta. As 

contraposições apresentadas pelo roceiro de um mundo sadio e transformado, 

doente e contagiado estão desligadas das transformações de ordem de mercado. 

Essa lhe passa às vezes desapercebida e sem nenhuma ligação com as 
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mudanças estruturais ocorridas, que para ele está simplesmente associada à 

perda da agregação e ao fim da fartura.  

 As transformações de ordem capitalista, consumada definitivamente no 

decorrer da década de setenta, põe fim às relações vicinais e de ajuda mútua. 

Novos padrões são impostos com a valorização da terra, a agregação antes 

conseguida sem muita dificuldade, com o pouco valor da terra, é alterada por um 

contínuo processo de erradicação da moradia em terras de outrem. As mudanças 

exigem do proprietário o aproveitamento de toda terra disponível para fazer frente 

às novas determinações do lucro.  

 Na fase pioneira é comum ouvir das pessoas a perda de grande 

quantidade de alimentos pela falta de mercado e pela sobra das necessidades de 

subsistência da família. Na atualidade, isso não acontece, qualquer excedente 

tem destino certo; a comercialização, geralmente, com destino a abastecer os 

grandes centros. A necessidade crescente do país de produzir alimentos provoca 

o enquadramento de uma grande área de terra do centro-oeste antes muito 

pouco utilizado, se limitando à extração de madeiras, a complementação da dieta 

da população com frutos e caças de animais que ali existiam e para pastagem do 

rebanho. Esta “nova” área é o cerrado. Faixa de terra que ocupa a maioria do 

solo da região.  

 A utilização do cerrado implicou um novo reordenamento na agricultura 

regional, as matas e baixadas próximas aos veios de água foram utilizadas para 

pastagens, o que provocou de imediato o fim da lavoura artesanal itinerante com 

base na fertilidade do solo e nas queimadas das coivaras174. O manejo do 

cerrado tráz para o município e para a região o uso e a disseminação de 

máquinas, da adubação artificial, dos venenos: o Aldrin no início, e na atualidade 

o Furadam. 

 Estas alterações vieram acompanhadas de outras que para o roceiro tem 

muito prejuizo. A lavoura de característica capitalista implica no fim da roça 
                                                        
174A técnica da coivara é antiga. Consiste na queima dos arbustos restantes e de ramagens que 
não foram queimados inteiramente na derrubada da mata, fazendo-se pequenos montes e 
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cedida, sem a cobrança da meia ou do arrendo por parte do proprietário da terra. 

De dono de sua roça ela passa à condição de mero assalariado. É a ambição 

pelo lucro crescente que neste caso coloca um ponto final nas relações antes 

amistosas entre o proprietário e o não-proprietário (entenda-se no que diz 

respeito ao uso do solo). Esta ambição do qual o roceiro reclama tem uma 

resposta fáçil: antes a produção que era destinada ao consumo próprio e um  

pequeno comércio com o execedente necessário à compra de alguns artigos 

externos, como o sal e as ferragens. Com referências às compras, no momento 

atual, a situação é radicalmente superior tendo em vista uma infinidade de 

objetos, que a propaganda e o meio urbano lhe colocam como necessárias. 

 

 “A ruptura de uma ética de trocas de serviços entre a sociedade e a 

natureza, é acompanhada de uma perda correspondente na qualidade 

das trocas de serviços entre categorias de produtores rurais, perda esta 

que se acentua no caso de agentes dos dois pólos antagônicos: os 

patrões e os peões. Não são poucas as vezes em que o lavrador começa 

falando da quebra de um equilíbrio de relações sociais de trabalho para 

depois falar da outra quebra, como uma consequência direta da primeira. 

Em síntese, os recursos naturais para o trabalho rural e as relações 

solidárias no trabalho rural têm sido destruídos aos poucos porque, para 

produzir alimentos para o consumo e para a venda, os homens tornaram-

se ambiciosos fazendo com que se perdessem, em benefício dos 

aumentos da venda (excedentes) de alguns, as reservas para o consumo 

(mantimento) de todos”175. 

 

 O que vem demonstrar que o roceiro se sente duplamente prejudicado, 

primeiro com a quebra das relações amistosas entre ele, o não proprietário e o 

                                                                                                                                                                        
ateando fogo novamente. No meio rural é comum a crença do aumento da fertilidade da terra 
resultante das cinzas das madeiras. 
175BRANDÃO, Carlos Rodrigues & RAMALHO, José Ricardo. Campesinato Goiano: três estudos. 
p. 78 (Grifos dos autores) 
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proprietário da terra176. Segundo, a alteração de uma depedência da natureza. Se 

antes a sua subsistência era regulada por aquela, agora a relação é outra. Essa 

nova relação é totalmente diferente e as condições são reguladas pelas leis de 

mercado, sobre a qual ele não tem nenhum domínio. No período pioneiro, ele 

produzia quase tudo e a fartura de alimentos garantia a sua indepedência no 

mínimo até a próxima safra. Hoje, suas necessidades são a cada dia preenchidas 

no meio urbano, ponto final do ciclo de alterações na vida do roceiro da região. 

 É aqui, na aquisição dos meios necessários de subsistência da 

comunidade, que podemos compreender melhor a organização cultural da região, 

como as relações vicinais e de solidariedade, ampliadas pelos laços do 

compadrio e do batismo, que fomentavam e proporcionavam a reprodução dos 

meios necessários à subistência do grupo. 

 

 “Os meios de subsistência de um grupo não podem ser compreendidos 

separadamente do conjunto das ‘reações culturais’, desenvolvidas sob o 

estímulo das ‘necessidades básicas’. 

 Sabemos no entanto que a obtenção, definição e elaboração de uma 

dieta dependem estreitamente de organização correspondente, e que os 

ritos agrários se encontram na base dos desenvolvimentos culturais mais 

surpreendentes. Vida, meio e grupo se integram e unificam muitas vezes 

em função dela”177. 

 

  A migração para o centro urbano fecha o ciclo de transformações e 

constitui ao pé da letra o lento caminho de mudanças na vida do roceiro: de 

produtor autônomo a mero trabalhador volante. Primeiro, ele era somente 

dependente da natureza; mas que na sua cosmogonia era muito regular. As 
                                                        
176Venho falando continuamente sobre roceiro e pode estar parecendo que refiro-me a uma 
categoria distinta de pessoa. No meio rural na época pioneira, o termo era empregado para 
identificar o habitante da zona rural, indistintamente e sem qualquer discriminação para o dono ou 
não dono. Mesmo porque o tipo de vida de um e outro pouco tinha de diferente. Na atualidade o 
termo distingue sim, o trabalhador rural. Buscando a diferenciação de status, o proprietário não se 
confunde mais com o trabalhador. O vocábulo pode também, na atualidade, ser empregado como 
depreciativo, sinal de ignorância dos valores citadinos.  



 

 193 

chuvas, condição essencial na produção, tinha data quase marcada para iniciar, 

08 de setembro. Na segunda, a situação é outra: o trabalho irregular tráz 

privação e miséria, que se completa na irregularidade da natureza nos dias atuais 

e nas leis do mercado de trabalho, que no caso de Fazenda Nova e da região 

possui duas categorias distintas, os que têm uma ocupação definida, os 

mensalistas, na sua maioria vaqueiros e aqueles que não têm, os diaristas que 

sobrevivem da venda da sua força de trabalho aos fazendeiros da região.  

 A natureza de seu trabalho implica um rodízio constante de patrão e 

função. Junto destes há os empreiteiros, que preferem trabalhar sob o regime de 

empreitada a se submeter à regularidade do trabalho assalariado mensal ou de 

diarista. Com isso obtém-se também a independência no controle do trabalho, 

regulando seus próprios horários, uma situação que no meio regional é de valor 

altamente estimado, ser patrão de si mesmo significa não ser cerceado na 

vontade de trabalhar ou não, e também de “status”. Para o trabalhador da região 

ser dono do “próprio nariz” é algo muito desejável, mesmo que isto possa ser 

presságio de privações econômicas e sociais. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        
177CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito - estudo sobre o caipira paulista e a 



 

 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
transformação dos seus meios de vida. pp. 28-29  
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CONSIDERAÇÕES 
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 As constatações da pesquisa indicam que a sociedade fazendanovence 

passou por profundas alterações desde a fase de ocupação até os anos oitenta. 

No decorrer da década passada e na atual estas transformações se 

consolidaram. 

 Apesar do predomínio das atividades agropecuárias e da dependência 

econômica do meio rural, a cidade já se impôs sobre o campo. Nos últimos cinco 

anos o município tem passado por significativas alterações e diversificação no 
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aspecto econômico. Foram criadas várias associações de produtores rurais que 

vieram a ampliar as atividades agropecuárias. A extração mineral é outra 

atividade em franca expansão. No meio urbano cresce o comércio e a indústria. 

 As mudanças no nível econômico foram acompanhadas de outras, talvez 

muito mais importantes do que as econômicas. A cultura regional passou por 

mudanças profundas que colocaram por terra vários valores e formas de 

organização de vida da comunidade. Substituidas por costumes cada vez mais 

urbanos e laicos. As antigas tradições caipiras caminham para a desintegração e 

conseqüente definhamento, diante da impossibilidade de se adaptarem às 

transformações ocorridas. 

 A ampliação dos meios de comunicações alargam os horizontes das 

pessoas e colocam outras perspectivas. As informações recebidas do “mundo 

externo” estão colaborando de maneira importante para a criação de uma nova 

identidade regional. 

 Identidade que pode ser percebida por exemplo na redução do número de 

filhos; no aproveitamento de solos antes inúteis, como o cerrado; ou na 

diminuição e transformação dos ritos e costumes religiosos antigos. 

 A comunidade regional é o espelho de transformações radicais que 

perspassou toda a sociedade brasileira. As diferenças locais são resultantes das 

próprias condições de cada localidade. Compreender e entender tais diferenças é 

o trabalho do cientista social, tarefa da qual o historiador do presente não pode 

se furtar. 

 No momento em que se impõe os estudos de caráter regional, urge 

também a necessidade de criação de métodos que abarquem e permitam uma 

maior clareza em relação às fontes elegidas. Neste rumo trilha o trabalho do 

micro-historiador. 

 Uma tarefa árdua se pensarmos que nem sempre estas fontes “falam” tudo 

e exigem a contraposição com outros elementos. No caso do presente estudo o 

exemplo pode ser dado pelas fichas de reconstituição de famílias, que 
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complementaram as informações obtidas nos livros de casamentos e batizados 

da paróquia local.  

  Vale ressaltar que outros aspectos da história local não foram 

comtemplados; o político e o administrativo são alguns destes. Existem fontes 

sobre o assunto que com certeza poderiam suscitar outros problemas. O 

conservadorismo das lideranças políticas, a preocupação com a construção de 

obras, principalmente estradas e pontes e o descaso com a saúde e a educação 

saltam aos olhos. 

 As indagações sem respostas não ficam apenas restritas àqueles aspectos 

que não foram comtemplados no trabalho. A influência da igreja por exemplo não 

pôde ser medida em toda a sua extensão. Isto exigiria uma investigação mais 

rigorosa sobre todas as ações e decisões da igreja. Mas as influências ocorrem 

de maneira recíproca; como a igreja recebeu e internalizou as “exigências” da 

comunidade constitui outro ponto sem resposta. 

 O crescimento de religiões evangélicas no município constitui um fator 

importante na mudança de atitudes da cultura local. As influências da proliferação 

destas igrejas são muitas e mereceriam um estudo completo e profundo, coisa 

que não foi possível neste trabalho. 

 Outro ponto não analisado foram as transformações e o crescimento das 

manifestações profanas durante os festejos e também quais os motivos que 

determinaram tais mudanças. Nesta mesma ótica não se realizou também um 

inventário das causas das mudanças dos hábitos alimentares da população. 

 Os rituais fúnebres constitui um traço importante da estrutura cultural da 

população que também não foram trabalhados. Entre a comunidade a morte é 

sempre recebida com um sentimento de perda, dor e desespero por parte dos 

parentes e amigos das vítimas. Vale ressaltar que a morte está muito presente na 

vida da comunidade, a julgar pelo número de sepulturas do cemitério local e dos 

casos citados de morte de irmãos, filhos, pais, primos e amigos.     

 Observa-se, então, que os problemas e indagações sobre a região ainda 

merecem outros estudos e pesquisas mais acuradas e aprofundadas. Longe de 
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trazer conclusões finais e estabelecer conceitos, o trabalho empreendido mostrou 

caminhos e propôs questões que decerto serão solucionadas em outros projetos. 

 As limitações auto-impostas ao trabalho decorrem também da amplitude 

que envolve a história, principalmente quando a preocupação central é a cultura. 

Aspecto difícil de ser medido e quantificado. A vida da comunidade em sua 

plenitude envolve um complexo e intríncado conjunto de valores, significados, 

códigos e símbolos. A sua explicitação nunca é total, já que as relações do grupo 

envolvem situações que só podem ser inteligíveis e percebidas na convivência 

com o mesmo tornando-se então, impossíveis de serem narradas.  

 Finalizando, resta ainda, fazer algumas considerações importantes. O 

documento representa o real. É ele também - o documento - uma representação 

de quem o escreveu. Todo fato intelectual é fato construído. O discurso tem em si 

a unidade. Ele tenta representar algo como comum, ser histórico. A difusão e a 

interiorização por parte do grupo garante a sua permanência, é o sinal de que 

adquiriu a condição de historicidade. A unidade estabelece-se no momento em 

que a significação toma um caráter uniforme para toda comunidade. O discurso 

cria as representações comuns a todos, a partir da representação de quem o faz. 

As palavras são realidade social e também instrumento de mudança. A análise do 

discurso deve centrar-se nele próprio, o seu fazer-se, a sua trama, a sua 

repetição. O interessante é a postura metodológica. Cada metodologia exige a 

sua técnica, o que conseqüentemente produz uma metodologia diferente, onde o 

autor se vê influenciado por sua posição social e política.   
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 Meninos ....................................................................                     ....            ...................................................................................................................................................................................... 
 Meninas ....................................................................                     ....            ......................................................................................................................................................................................      
 
 
Extraído de: NADALIN, Sérgio Odilon. A demografia numa perspectiva histórica. São Paulo: Abep, 1994. pág. 79 



 

 201 

ANEXO II - MODELO DE FICHA DE RECONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA     ........................... 
                                    FICHA EXEMPLO DE PREENCHIMENTO UTILIZADO 
 
      Marido........................................ Nome........................................... .......  Filho................................................................                     Profissão 
SOBRENOME                                                                                                        ................................................................................ ...................................... 
      Mulher........................................ Nome........................................... .......  Filha...................................................................................... ................................. 
                                                                         ........................... ..                         ......................................................................... .............................................  
  CASAMENTO               Celebrado                Ordem                                   Datas                                                Datas de     Duração    Nome e SOBRENOME 
          Nº                                                            do         Idade  do casamento    do fim da obs.   Duração  Idade  recasa-       (meses)          do novo cônjuge 
                                                                        casa-         ao                                                                     ao fim  mento             
 ....................                                                  mento      casar   .......... ....................................................  da obs .............................. .......................................... 
 Local do nascimento            residente                                       do nascimento  do falecimento    Idade                 da viuvez     Idade         Local do falecimento 
  
Marido................................................................................................................... .................................................................................................... ................... 
 
 Mulher...................................................................................................................... .................................................................................................... ................ 
 
                Dura-     Nº de     Idade    Dura-    Interva-                                        
  Grupo    ção        nasc.       da        ção       lo em                                          Nascimentos         Falecimentos                                        Casamentos                             Nome e SOBRENOME 
                Anos                    Mãe     casa-      me-                          se    or-             Data               Data                      e.c.   Ida-                   Data     Ida-                 Nome    
                                                       mento      ses                           xo  dem                                                                         de                                  de                                        do  cônjuge 
  
_______ ...................................................................                     ....     1     ...................................................................................................................................................................................... 
  15-19    ...................................................................                     ....    2      ..................................................................................................................................................................................... 
  20-24    ...................................................................                     ....    3      ..................................................................................................................................................................................... 
  25-29    ...................................................................                     ....    4      ..................................................................................................................................................................................... 
  30-34    ...................................................................                     ....    5      ..................................................................................................................................................................................... 
  35-39    ...................................................................                     ....    6      ..................................................................................................................................................................................... 
  40-44    ...................................................................           S        ....    7     ...................................................................................................................................................................................... 
  45-49    ...................................................................           O        ....   8      ...................................................................................................................................................................................... 
____________________..........................................           H        ....    9     ...................................................................................................................................................................................... 
    0-4      ...................................................................           L        ....  10      .................................................................................................................................................................................... 
    5-9      ...................................................................            I        ....  11      ..................................................................................................................................................................................... 
  10-14    ...................................................................           F        ....  12     ...................................................................................................................................................................................... 
  15-19    ...................................................................                     ....  13      ..................................................................................................................................................................................... 
  20-24    ...................................................................                     ....  14      ..................................................................................................................................................................................... 
  25-29    ...................................................................                     ....  15      ..................................................................................................................................................................................... 
  30-34    ............______...........................................                     ....            ..................................................................................................................................................................................... 
  Total     ............______...........................................                     ....            ...................................................................................................................................................................................... 
 Meninos ....................................................................                     ....            ...................................................................................................................................................................................... 
 Meninas ....................................................................                     ....            ......................................................................................................................................................................................      
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- Anônimo - 1750 - “Mapa das Terras Diamantinas na Capitania de Goiás” - 

  A.H.U. - Lisboa 

- Aspectos   Físicos   e   Demográficos   dos     Municípos    Goianos.    Fundação 

  IBGE, 1973 (datilografado) 

- Bíblia Sagrada. Edição Pastoral, Editora Paulus, 1990 

- Católogo    de    Informações    Sócio-econômicos   dos   Municípios,   Jun/1995. 

  Secretaria  do Planejamento e Desenvolvimento Regional,  Superintendência de 

  Estatística, Pesquisa e Informação 

- Censo Agropecuário de 1970. Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1970 

- Censo Agropecuário de 1980. Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 1980 

- Brasil,  Constituição  (1988).  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil. 

   Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1988 

- CORALINA, Cora. Vintém  de  Cobre:  meias  confissões  de  Aninha. 4ª edição. 

  Goiânia: Ed. da Universidade Federal de Goiás, 1987 

- Diário da Justiça. Estado de Goiás, Ano XI, Goiânia, Têrça-feira, 28 de Julho de 

  1953, Núm. 1903   

- Diário Oficial. Estado de Goiás. Ano 117, Goiânia - Terça-feira, 24 de novembro 

  de 1953, NÚM. 6979 

- Documentos  Pontifícios.  Sobre  o  Matrimônio  Cristão,  Carta  Encíclica  “Casti 

  Connubii”, V edição, Petrópolis, Vozes, 1960  

- Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. IBGE, II Volume, Rio de Janeiro, 1957 

- Enciplopédia  dos  Municípios Brasileiros. IBGE, XXXVI Volume, Rio de Janeiro, 

  1958 

- Entrevistas: Ursino Gabriel de Carvalho; 

                      Vital Benedito de Oliveira; 

                      Jeronimo Geraldo de Queiroz; 

                      Informações gerais prestadas pelo médico do Hospital Santa Paula: 

                      Dr. Lázaro Moisés da Silva 

                      Entrevistas com pessoas idosas da cidade 
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- Fichas de Reconstituição de Famílias                

- Goiás  -  Secretaria  do  Planejamento  e  Coordenação  - CEDIN.  Dados  Sócio 

  Econômicos  Sobre  a  Micro-Região  354:  Mato  Grosso   de   Goiás,   Goiânia, 

  Seplan, 1984 

- Histórico do Município de Fazenda Nova. Fundação IBGE, s/d (datilografado) 

- Informativo Emater no Campo. Goiânia de 25 dejunho a 25 de julho/96 

- Livros de Batizados da Paróquia Nossa Senhora da Abadia 

- Livros de Casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Abadia 

- Livro de Transmissão e Posse nº 3. Cartório do Primeiro Ofício. Fazenda Nova - 

  Go. 

- NEGRÃO, Theotonio. Código Civil e legislação em vigor. 12ª edição. São Paulo: 

  Malheiros Editores Ltda, 1993 

- PLANO MB -  Programa de Desenvolvimento da Agricultura.  Caesgo,  Vol I,  s/d 

  (mimeografado) 

- Processo nº 248/53.  Projeto de Lei nº  93,  Assembléia  Legislativa,  Autor  Dep. 

  Milazzo, Assunto: Cria o município de Fazenda Nova 

- QUEIROZ,  Jeronimo  Geraldo  de.   Homens  de  Palha.   (Romance).   Goiânia: 

  Oriente, 1972 

- Questionário  realizado pela  Diocese de Goiás nas paróquias de sua  jurisdição 

  sobre  a  satisfação do  batismo  quando  criança.  Arquivo Geral  da Diocese de 

  Goiás. s/d 

- Revista da Arquidicese de Goiânia. Goiânia. nº (03), março de 1978 

- Sinopse preliminar do Censo agrícola de 1960. Fundação IBGE, Rio de Janeiro, 

  1960 

- Sinopse  preliminar  do Censo  demográfico.  Fundação  IBGE,  Rio  de Janeiro, 

  1980. Vol I, Tomo I, nº 24 

- Sinopse  preliminar  do   Censo  demográfico:  Brasil.  Fundação  IBGE,  Rio  de 

  Janeiro, 1981  

- Sinopse   preliminar  do  Censo  demográfico.  Fundação  IBGE,  Vol. 1,  Rio  de 

  Janeiro, 1991 
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- Talão de Batismo nº 4164 - A. 20 de Outubro de 1957 

- TELES, José Mendonça. Vida e Obra de Silva e Souza, Goiânia, Oriente, 1978 
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