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“Os bobos em Goiás: enigmas e silêncios”1 

Marilucia  Meireles 

 

Inicialmente agradeço a oportunidade que o Instituto VOX de Pesquisa em Psicanálise me 

concede – através do convite formulado pela colega Dra. Maria das Graças Ramos Del Corso, 

coordenadora da atividade Diversidades Psicanalíticas – em apresentar este trabalho. 

Agradeço de igual maneira à Ana Maria Leal que se dispôs, com a generosidade de sempre, a 

comentá-lo. A todos vocês que aqui comparecem, minha gratidão pela paciente escuta. 

Esta pesquisa de campo, cuja síntese agora apresento, foi realizada na Cidade de Goiás-GO no 

período de 2005 a 2009. Em abril de 2010 ela foi apresentada ao Instituto de Psicologia – 

USP, dentro do programa de Psicologia Social, para cumprir as exigências na obtenção do 

grau de doutoramento. Em 2014 a Editora da Universidade Federal de Goiás (Editora UFG) 

publicou o resultado e suas conclusões, em sua coleção “Critérios” com o título: Os “bobos” 

de Goiás: enigmas e silêncios. 

Apresentarei inicialmente a vocês o vídeo que foi realizado durante o trabalho de campo e 

editado há 5 anos atrás. Trata-se de um vídeo resultante de captura direta de depoimentos sem 

qualquer artificio de iluminação ou captação de som. É um documento factual da pesquisa: 

não poderia enfeitá-lo com nenhum outro recurso; só mostrar as imagens nuas e cruas que 

colhi e convidá-los para, junto comigo, fazermos um esforço de transposição imaginária para 

um tempo passado, de lembranças, povoado de reminiscências. 

Conhecedores agora, do ambiente e do sujeito de quem falo, quero lhes dizer que o objetivo 

deste trabalho foi o de investigar as determinações psicossociais desses deficientes mentais - 
                                                

 
1 Texto apresentado nas Diversidades Analíticas em 28/10/2015. O texto do comentário, de Ana Maria Leal, 
também se encontra disponível na Biblioteca do Instituto Vox. 
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“bobos”. Hoje, estão em franco processo de desaparecimento, embora alguns ainda residam 

na cidade de Goiás, participando do cotidiano dessa comunidade como há mais de cem anos. 

Em sua grande maioria, procedem de regiões vizinhas, ou da zona rural. No século XIX e até 

meados do XX, foram atraídos pela existência do, na época, único hospital da região, o 

Hospital São Pedro d’Alcântara, criado através de Carta Régia datada de 25 de janeiro de 

1825. 

A expressão “bobos de Goiás” concerne, aqui, a uma categoria de pessoas com deficiência 

mental de grau leve a muito elevado, algumas apresentando também lesões físicas, muitas 

surdas e mudas, outras com sequelas de bócio2, em sua grande maioria de estatura baixa e, em 

geral, de vida longeva. 

Não são doidos varridos nem loucos de rua; tampouco doentes mentais. Insisto: são 

deficientes mentais.3 Não parecem ser detentores de uma única síndrome. A fala popular 

atribui aos acasalamentos consanguíneos a causa principal de sua alta incidência na população 

daquela região. 

Além de sua baixa estatura e de certos traços em suas feições, os “bobos” são facilmente 

identificáveis. Uma de suas marcas distintivas é a excentricidade na indumentária. As 

mulheres usam sempre vestidos curtos, à altura dos joelhos, rodados, franzidos ou 

pregueados, a maioria deles feitos de chita ou tecidos estampados. São enfeitados com 

babados, debruados e neles são aplicadas sianinhas, fitas coloridas ou outras passamanarias, 

como renda, galão, franja, lese e botões de variados tamanhos e cores, mangas curtas 

bufantes. Com unhas pintadas de rosa forte ou vermelho e muitos anéis em quase todos os 

                                                

 
2 O bócio ou, mais propriamente, a tireomegalia, é um distúrbio da glândula tireoide que se caracteriza por um 
aumento perceptível no tamanho dessa glândula e se manifesta por inchaço na parte anterior e inferior do 
pescoço, formando o que popularmente é denominado papo. Suas causas mais comuns são: escassez de iodo na 
dieta alimentar, doenças hereditárias decorrentes de defeitos na síntese de hormônios, proliferação de folículos 
da glândula e tumores benignos ou malignos. 
3 Remeto, para entendimento dessa distinção, aos psicanalistas Flavio Ferraz (2000) e Miriam Chnaiderman 
(1994), quando examinam e ampliam, sobremaneira, as determinações presentes no imaginário da comunidade 
sobre os seus loucos de rua.  
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dedos, carregam sempre bonecas de louça, plástico ou pano – que costumam ninar – e bichos 

de pelúcia. 

Dependuradas nos braços, carregados de pulseiras feitas de sementes colhidas no cerrado, 

usam bolsas infantis e sombrinhas. Algumas pintam o rosto com rouge encarnado e, nos 

lábios, batom rosa ou vermelho. Usam também brincos e muitos colares sobrepostos no 

pescoço. Nos cabelos, colocam fitas, prendedores coloridos, chapéus, grampos e outros 

adereços. Uma das famosas “bobas” da cidade de Goiás, que se abrigava no porão da casa da 

poetisa Cora Coralina, foi Maria Grampinho.4 

Os homens vestem folgadas camisas, calças sociais escuras com lenços assoados no bolso, 

cobrem-se com chapéus, calçam botinas, carregam guarda-chuvas que às vezes usam para se 

defenderem das brincadeiras e provocações das crianças. 

Vale assinalar que os “bobos” emergem de uma extensa rede complementar de papéis, vivem 

na comunidade e estão inseridos, secularmente, na cultura mais tradicional do estado de 

Goiás. Figurantes essenciais, participam do desenrolar dos argumentos familiares e públicos 

do cotidiano de suas cidades mais antigas, de grande importância histórica para o estado, 

convivendo de maneira indiscriminada e naturalizada5 em seu meio social. 

Trata-se de um tipo de relação que se apoia em elementos tipificados muito arraigados, 

legitimando-se numa argumentação de natureza sociorreligiosa. Apesar de esses princípios se 

alicerçarem sobre bases duvidosas, assumem caráter imperativo, apriorístico e inquestionável. 

                                                

 
4 A condição de boba de Maria Grampinho, paradoxalmente transformada em mito do folclore local, e até em 
grife – embora dela se consiga resgatar só três fotos expostas no museu Casa de Cora Coralina – é contestada por 
muitos vila-boenses. Apesar de sua indumentária extravagante, ela é considerada por eles como uma andarilha. 
5 As palavras “natural, naturalidade, naturalização, naturalizado” são aqui empregadas designando certo tipo de 
representações sociais que pretendem apresentar uma maneira simples de olhar o mundo sem requerer do sujeito 
qualquer raciocínio, crítica ou estranhamento. Trata-se de uma forma de reduzir ao natural, entendido como 
pertencente à natureza, o que é socialmente construído. Através desse estratagema, a afirmação naturalizada se 
torna não exigente e, ainda que arbitrária, é aceita como essencial à coisa, ganhando por aí sentido de autoridade. 
Em geral, se transmite ao longo dos anos pela força da tradição, propagando-se como verdade absoluta. 
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Com os “bobos” foi estabelecido um tipo de relação social bastante curiosa: em troca de casa 

e comida, eles foram adotados e criados por famílias que se valeram de suas deficiências 

mentais para submetê-los a toda sorte de prestação de serviços domésticos. 

A explicação e a justificativa dadas para a existência e o tratamento de um número tão 

significativo de deficientes apoiam-se na formulação generalizada de que os “bobos” são fruto 

de relações consanguíneas, quando não, incestuosas. A inconsistência dessas afirmações 

baseia-se em generalizações discursivas, destituídas de qualquer fundamentação teórica 

condizente com o conhecimento, principalmente o das ciências biológicas, que apontam 

outros fatores para a origem das deficiências mentais. Essa representação social – que 

denominei consanguinidade-causa –, como explicação e justificativa, está em intensa e 

articulada sintonia com os dispositivos de disfarce que testemunhei durante o trabalho de 

campo. Uma generalização estabelecida, que fixou o “bobo” na posição de uso e abuso da 

exploração de sua sexualidade e de seu trabalho. 

Neste lugar naturalizado, consequentemente negado, foram reduzidos a um não-lugar, não 

puderam ser nem reconhecidos, tampouco declarados. Coube-lhes então a posição do que 

chamei “de avesso do tabu”, o não-tabu. 

Refletir sobre o papel que desempenham os “bobos” nessa comunidade obrigou-me a sair de 

uma posição de espectadora ingênua da cena social para debruçar-me sobre um tema difícil e 

instigante, sobretudo porque indiscriminado, não normatizado, desorganizado, caótico, não 

pautado e silenciado. De certa maneira é um voltar ao que não mereceu atenção social nem 

acadêmica.6 

A cidade de Goiás é a guardiã das tradições mais genuínas e da própria história da formação 

do estado. Considerada como expressão maior de uma cultura que incorpora o estigma do 

                                                

 
6 Os trabalhos acadêmicos encontrados tratam o tema em sua dimensão folclórica e memorialística. Ver Oliveira 
(1999, 2003). 
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“bobos”, utilizando-se, inclusive, dessa palavra em seu proseado íntimo e informal, rejeita, 

entretanto, com veemência, a mera referência a ela quando ouvida de um forasteiro. 

Etimologicamente, a palavra “bobos” (baubus, em latim) quer dizer gago. Não foram raras as 

vezes que, frente à colocação do tema, ouvi um gaguejar em resposta. A autorização de uso da 

palavra “bobo” define com clareza a fronteira entre os que pertencem e os que não pertencem 

à comunidade. 

Fortemente inseridos nessa cultura tão rica e peculiar, os “bobos da cidade de Goiás” têm uma 

especificidade ímpar, expressa na amplitude contraditória do estigma que carregam. Talvez, 

por isso mesmo, só possamos pensá-los na acepção de uma “palavra-ônibus”,7 e também de 

um papel-ônibus, de um personagem-ônibus, de um tema-ônibus. Ser “bobos-ônibus” é ser 

um quase tudo e quase nada, baldeador de polivalência, polissemia, indiscriminação, caso 

típico de anomia em ato. 

Essa comunidade estabelece com os “bobos” uma constante ambivalência. Ele, ao mesmo 

tempo, é defendido e atacado. Se vive na intimidade de uma família ou nas praças públicas, é 

e não é valorizado; é indispensável e, ao mesmo tempo, dispensável; é insubstituível, mas 

pode ser substituído. É objeto sexual, mas também objeto de repulsa e escárnio; é portador de 

afetos e violências, de trocas e exigências, de piedades e castigos. Quem é afinal esse 

estranhado tão incorporado, mas que não pode ser tocado nem falado? 

Por isso mesmo, também não foram os “bobos” tema de discurso político propositivo, não 

transitaram para o espaço institucional, para eles não houve propostas e nem programas 

oficiais. Jamais a integridade pessoal de um “bobo” foi protegida por qualquer denúncia 

formal de assédio. Os que restaram permanecem imersos, ainda e sempre, no anômico. Trata-

se de uma modalidade de interação estática, que não estabelece qualquer relação com as 

outras transformações por que o mundo passa. 
                                                

 
7 Verbete palavra-ônibus: “palavra, quase sempre de uso coloquial, cujas acepções são tantas que não 
comportam delimitação semântica formal” (Houaiss, 2009, p. 1415). 
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Como psicanalista, foi o silêncio – explícito na recusa que a população manifesta em tratar do 

assunto – o aspecto que prendeu minha atenção. O que justificaria a discrição calada, 

compactuada pela comunidade, em relação a este tema? Essa sensação que nos passam de que 

quem é de fora não pode entender o que se passa entre nós? Seria uma forma sutil de elisão 

das manifestações mais corriqueiras de dominação-submissão? Quais os diferentes códigos, 

seus repertórios e seus limites que autorizariam falar e não falar de “bobos”? 

Esse silêncio toca uma diversidade de conteúdos e sentidos e abarca um conjunto variado de 

fenômenos relacionados às questões de aceitação e inclusão do outro nas relações de vínculos. 

Pede explicação para além do simples aprisionamento em estereótipos, talvez outros 

parâmetros para que os processos críticos desses acontecimentos sociais não fiquem retidos 

no certo ou no errado, no normal ou no patológico, no prezado e no desprezado, ou, pior 

ainda, no tolerado ou no intolerado. 

O silêncio, para o psicanalista, é profundamente barulhento, pois é aí que acontece o embate, 

uma tentativa de reflexão, de reconstrução psíquica, ou uma negação, um isolamento, 

momento propício da eclosão da angústia, tão necessária para a percepção e captação da 

externalidade e, consequentemente, do nosso lugar como protagonistas de um mundo em 

relação. 

Às voltas com essas indagações nascidas do meu olhar e escuta clínica, percebi-me 

problematizando essa convivência e resistindo, como Ulisses, a ceder à sedução de me deixar 

capturar pela cena envolvente que sempre existiu e continua existindo, reforçada 

especularmente pelos “bobos”, na medida em que reproduz o que a tradição determina, até na 

sua indumentária e na sua maneira de viver. Imersa neste cenário que não me dava sossego, 

refletindo e examinando cada fala memorizada, fui à busca de transformar o vivido em uma 

experiência compartilhada pela escrita deste texto. De impasses e transposições de obstáculos, 

boa parte dele é feito. 

Convergências teóricas: 

Busquei nos elementos teóricos oferecidos pela neurologia, genética, antropologia, psicanálise 

e psicologia social a ancoragem para abordar o fenômeno dos “bobos” com mais acuidade, 

evitando escorregar em equívocos muito comuns quando se acerca do tema. 
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Em primeiro lugar, porque os “bobos” que lá encontramos, nos dias de hoje, são, em sua 

maioria, idosos. Por isso, fica difícil — quase impossível — recuperar as informações 

necessárias para a formulação de um diagnóstico diferencial mais preciso para caracterizar 

suas diversas patologias. Como se encontram já bem envelhecidos, têm falhas de memória, e 

as famílias que os acolheram não têm dados sobre a origem e nem sobre o seu 

desenvolvimento. O que se ouve são relatos genéricos sobre pessoas oriundas da própria 

cidade e de vários lugares das redondezas. Os dados são muito vagos ou inexistentes. 

Indagações sobre pais, grau de parentesco, são quase impossíveis de serem feitas. E como a 

maioria não fala, a eles nada é ou foi perguntado. 

De outro lado, desconheço a existência de registro sistemático a respeito de diagnósticos 

diferenciais dos portadores de deficiência mental na Cidade de Goiás, desde o século XIX até 

o presente. 

Abordarei, hoje, apenas alguns conceitos relacionados às minhas elaborações dentro do 

campo psicanalítico e uma conversa ligeira que tive com a antropologia. 

O pensar psicanalítico foi o instrumento valioso de investigação de que me vali, pois ele me 

permitiu a des-coberta das nuanças dos circuitos associativos ali presentes, possibilitando 

trabalhar os processos psíquicos dentro de um contínuo, sem isolar polaridades, sejam elas 

normais ou patológicas, não me deixando enredar pelas tradicionais oposições entre certo ou 

errado, sadio ou doente, ladino ou bobo, perfeito ou deficiente, sensato ou louco, ou pelos 

estigmas e preconceitos que os recobrem. 

Neste sentido, retomarei aqui a temática do incesto (1913/1986), que é também nuclear na 

teoria freudiana, recordando o que Freud escreveu sobre o conceito de tabu. 

Para Freud, os totens e os clãs totêmicos estão na origem da estruturação exogâmica das 

sociedades humanas. A interdição do incesto, como norma cultural, regula a prática das 

relações sexuais, interditando-as no interior de cada clã totêmico, ao mesmo tempo em que as 

permite entre membros de clãs distintos. Freud aborda o horror ao incesto provocado pela 

constante presença do desejo sexual, que, embora proibido, traz sempre o germe da tentação 

de transgressão da norma. A obra freudiana, no seu percurso, enfatiza a interdição do incesto 
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como necessária para a regulação dos ambivalentes sentimentos de amor e ódio e a 

complexidade do erotismo presentes na circulação dos desejos. 

Nas sociedades primitivas, a exogamia, sustentada por esta proibição, tem outros efeitos além 

do impedimento da união de um homem com sua mãe ou irmãs: ficam proibidas todas as 

mulheres de seu próprio clã. Esta proibição tem a força de um tabu. 

Trata-se, pois, de uma série de limitações a que estes povos primitivos se submetem; isto ou 
aquilo é proibido, não sabemos porquê, e nem se lhes ocorre perguntá-lo, a não ser que se 
submetem a essas proibições como a uma coisa óbvia, convencidos de que uma violação, por 
ela própria, seria castigada com a máxima severidade. Há informações dignas de crédito sobre 
casos de violações involuntárias desta classe de proibições, que logo, de fato, foram castigadas 
automaticamente. O inocente infrator, que, por exemplo, comeu de um animal proibido, cai 
em uma depressão profunda, espera sua morte e, logo, morre de verdade. ” 8 (FREUD, 
1913/1986, p. 30) 

Para Freud, ao longo da evolução da humanidade, estas proibições revelam a presença de 

desejos incestuosos inconscientes que, mesmo quando fantasiosos, são encarados como 

perigosos e sujeitos a severas e automáticas punições. 

O resultado é o recalque de um dos sentimentos opostos envolvidos — desejo e horror —, o 

primeiro permanecendo inconsciente, mantido recalcado pelo domínio compulsivo do outro. 

É neste entremeio de desejo e de horror, de pulsões e de seu recalque, que, ainda hoje, o tabu 

do incesto está presente nas sociedades contemporâneas. 

Neste estudo, o imperativo categórico foi a proposição de “consanguinidade-causa” com que 

se pretende, até hoje, “explicar” a deficiência mental dos “bobos da Cidade de Goiás”. 

Freud nos lembra que, em polinésio, o inverso de tabu é noa, significando “comum”. O tabu 

possui o sentido de algo inabordável, cercado de temores, proibições e restrições, impostos 

por sua própria conta. Tabu pode ser atribuído a pessoas, lugares, coisas ou condições 

transitórias. 
                                                

 
8 NT - As traduções das citações de Freud são de minha autoria. 



__________________________________________________________________________________ 
MEIRELES, Marilucia (2015). Os bobos em Goiás: enigmas e silêncios. Biblioteca Virtual do 
Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2016. 
 

__________________________________________________________________________________ 
www.voxinstituto.com.br 9 

Freud também reconhece a obscuridade a que esta palavra polinésia — tabu — nos remete, 

dando-nos sempre definições que ele mesmo considera insatisfatórias. Contudo, descreve-o 

como possuindo sentidos contrários: de um lado, sagrado e consagrado e, de outro, 

misterioso, perigoso, proibido, impuro. Esta palavra traz, em seu âmago, a concepção do 

regressivo e do primitivo; e uma vez que suas restrições não encontram justificativas, podem 

ser consideradas enigmas. 

Ao tabu está associada a ideia de mana: algo inerente a pessoas e coisas, ou a determinados 

estados, conferindo um poder misterioso, uma influência mágica. O mana, que tem fonte no 

tabu, possui um caráter de transmissibilidade. 

Freud, citando extratos e resumos do artigo intitulado “Tabu” da Encyclopaedia Britannica, 

de autoria do antropólogo Northcote Whitridge Thomas9, registra o seguinte: 

[...] o resultado de uma violação do tabu não depende só da intensidade da força mágica 
inerente ao objeto tabu, mas também do poder do mana que no sacrílego se contrapõe àquela 
força. Por exemplo, reis e sacerdotes são possuidores de uma força grandiosa, e para os seus 
súditos significaria a morte entrar em contato direto com eles; mas um ministro ou outra 
pessoa, cujo mana seja maior que o das pessoas comuns, pode tratar com eles sem risco. E, por 
sua vez, estes intermediários podem permitir que seus inferiores se aproximem deles sem se 
colocarem em perigo. (FREUD, 1913/1986, p. 29) 

Mais adiante, citando Frazer (1911)10 que, por sua vez, se referia a Taylor (1870)11, nos dá um 

belo exemplo da transmissibilidade do mana: 

Um chefe maori não atiçará o fogo com seu sopro, pois seu santificado hálito comunicaria sua 
força ao fogo, este à panela que está sobre o fogo, a panela ao alimento que nela se cozinha, o 
alimento à pessoa que o coma e assim morreria sem remédio a pessoa que tivesse comido o 
alimento que se cozinhou na panela que estava no fogo, que foi avivado pelo chefe com seu 
sopro sagrado e perigoso. (FREUD, 1913/1986, p. 36) 

O mito é uma forma de conhecimento, pois explica a realidade para as pessoas. Seu caráter 

tautológico, circular, se reveste de uma força imperativa, de uma certeza inquestionável. Em 

                                                

 
9 NT - Northcote Whitridge Thomas (1868-1936) foi um antropólogo britânico que escreveu diversos artigos para a edição de 1910-1911 da Encyclopaedia Britannica. 
10 NT - Sir James George Frazer (1854–1941), antropólogo social escocês, contribuiu para os primeiros estudos modernos sobre mitologia e religiões comparadas. 
11 NT - O Rev. Richard Taylor, britânico, publicou a obra Te Ika a Maui (O peixe de Maui, em lingua nativa).  
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razão da importância de seu valor explicativo, permite entender melhor as relações que as 

pessoas estabelecem entre si e com o mundo que as rodeia e, por isso, sua análise é uma 

eficiente ferramenta de avaliação, de reflexão e de crítica das manifestações culturais, 

inconscientes e coletivas. 

No momento em que escrevia sobre totem e tabu, Freud estava atento às suas formulações a 

respeito da neurose obsessiva e à estruturação dos desejos sexuais infantis que foram 

recalcados e aos seus efeitos, que permanecem na vida psíquica, como fantasias inconscientes 

ou restos demandantes de elaboração. 

Aqui encontramos uma estreita aproximação entre mito e fantasia. Ambos são modos de 

elaboração e tentativas de explicação do mundo. Abastecem os homens para o enfrentamento 

e teorização de situações de cunho desconhecido, equipando-os com ferramentas para a 

articulação de desejos e proibições no campo de batalha entre fantasia e realidade. 

A marca principal resultante do continuado conflito entre desejo e proibição é a ambivalência 

afetiva. As barreiras erigidas sob os efeitos do recalque se evidenciam nas condutas de 

proibição e recriminação moral. Silenciam os conflitos, mas aparecem nas diferentes formas 

de recato e comedimentos. 

Piedade, caridade, repugnância, vergonha e severidade são, ao mesmo tempo, formações de 

compromisso12 resultantes do recalque dos “excessos” sexuais — traço comum presente no 

desenvolvimento libidinal de todos os seres humanos. 

Tais barreiras resultam em forte coesão grupal, alicerçadora de consensos espontaneamente 

presentes em qualquer comunidade, e sentidas e concebidas como implicitamente positivas e 

                                                

 
12 Laplanche e Pontalis assim definem a formação de compromisso: “Forma que o recalcado vai buscar para ser admitido no consciente, retornando no sintoma, no sonho, e, mais geralmente, em qualquer produção do inconsciente: as representações recalcadas são então deformadas pela defesa ao ponto de serem irreconhecíveis. Na mesma formação podem assim satisfazer-se – num mesmo 
compromisso – simultaneamente o desejo inconsciente e as exigências defensivas.” (LAPLANCHE; 
PONTALIS, 1975, p. 257) 
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boas. Os consensos provocam apaziguamento do conflito, pois reasseguram, minimamente, a 

ordem grupal da sexualidade. O lastro da coesão grupal, neste caso, é a negação. 

Já afirmava Freud (1925/1984) que negar é uma curiosa maneira de aceitar na consciência 

lembranças advindas de acontecimentos cujos conteúdos foram recalcados. Trata-se de uma 

recusa perceptiva de um fato que imperativamente se manifesta no âmbito da externalidade. 

Em outras palavras, é o afloramento, no plano da consciência, do conteúdo recalcado, não 

para ser reconhecido nem aceito, mas para ser confirmado em seu recalque, com toda sorte de 

deformações inerentes. O resultado é uma quebra entre a função intelectual do juízo e os 

afetos correspondentes. 

Estas formas de escamoteamento e recusa perceptiva demandadas pela necessidade grupal de 

ordenação de sua sexualidade, visceralmente imbricadas numa comunidade, constituem a base 

para a permanência de mecanismos de silenciamento e negação em ato que envolvem a 

produção cultural de mitos e tabus, resultando em representações compartilhadas pelos 

integrantes do grupo social. 

Quando falamos em representação, a grosso modo, pensamos em encadeamentos — lógicos 

ou não —, em caminhos associativos que provocam a emergência de determinados 

pensamentos e lembranças presentes em nossa comunicação. 

Se revolvermos estes encadeamentos “lógicos” na tentativa de restaurar minimamente alguma 

conexão que se desfez ao longo do trajeto, nos deparamos com “estruturas compostas”, de 

“elementos mistos” que, sem este esforço de disfarce, jamais poderiam ser aceitas na 

consciência (FREUD, 1900-1901/1984, p. 329). Este caráter incongruente que nos 

surpreende, a todo momento, em nossa linguagem, é efeito produzido pela associação destes 

vários registros — simbólicos — presentes nas representações. 

Nas representações simbólicas, os símbolos são “elementos mudos” vinculados a uma 

maneira de representar, na consciência, ideias, conflitos, desejos. Presentes na cultura — nos 

poemas, nos mitos, nas religiões, na música e, especialmente, nos sonhos —, revestem-se de 

uma característica enigmática e, por isso mesmo, é impossível estabelecer uma ligação 

apressada entre símbolo e simbolizado. Há sempre múltiplas determinações, daí seu caráter 

obscuro e misterioso. (FREUD, 1900-1901/1984) 
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O aparelho psíquico utiliza-se de uma “técnica hábil”, por assim dizer, combinando seus 

diversos traços, articulando novos sentidos, muitas vezes absurdos e ingênuos e, ao proceder 

desta forma, costura os elementos para serem “admitidos” na consciência. No entrelaçamento 

do individual e do social, esse caráter aparentemente absurdo, pela ingenuidade de sua 

formulação, pode ganhar certo grau de aceitabilidade geral, em razão das mútuas 

identificações sobre as quais se sustenta a coesão grupal. 

Nesse caráter absurdo e de ingenuidade da formulação é que reside o fascínio misterioso que 

envolve a “explicação” generalizada da consanguinidade-causa. Para alcançar tamanha coesão 

grupal, deve existir forte ligação entre este símbolo e o que ele representa, e ela só será 

decifrada no revolver de seu contexto simbólico. 

Nesta representação — entroncamento do recalque da sexualidade com sua expressão social 

na comunidade — circulam elementos polimórficos. 

A polimorfia — vertente inaugural da sexualidade infantil — foi conceituada por Freud 

(1905/1985, p. 173) para descrever o desenvolvimento normal da libido. Na disposição 

perverso-polimorfa, os objetos são contingentes, tais como as primeiras experiências que os 

determinaram. Resulta das pulsões parciais — anárquicas e desorganizadas — vinculadas às 

diversas zonas erógenas e é anterior ao estabelecimento da primazia das funções genitais. Na 

sexualidade infantil, o dado importante a se considerar é a ressignificação, que só é feita a 

posteriori, pelo “fato de a sexualidade da criança ser inteiramente estruturada por algo que lhe 

vem como que do exterior” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1975, p. 613). 

Possuidora de numerosas formas de satisfação, através do recalque de alguns de seus 

componentes, a polimorfia torna-se a base constituinte da sexualidade adulta. 

O psicanalista Sándor Ferenczi — discordando de Freud que abandonara a teoria da sedução 

—, em conferência pronunciada no XII Congresso Internacional de Psicanálise, em 

Wiesbaden, em setembro de 1932, e publicada, como seu último trabalho, em 1933, chamava 

a atenção para o fato de que o abuso infantil é mais comum do que se pensa: 

Inclusive as crianças de famílias honoráveis e de tradição puritana são vítimas de violências e 
de violações, com muito mais freqüência do que se crê. Ou são os pais que buscam um 
substituto para suas insatisfações de forma patológica, ou são pessoas de confiança da família 
(tios, avós), ou também os preceptores e o pessoal doméstico que abusam da ignorância ou da 
inocência das crianças. A objeção de que se trata de fantasias das crianças, quer dizer, de 
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mentiras histéricas, perde toda a sua força, ao sabermos da quantidade de pacientes [adultos] 
que confessam, em análise, suas próprias culpas sobre as crianças. (FERENCZI, 1984, p. 144) 

Nesta conferência, ilustrou, a partir de sua clínica, como a dinâmica erótico-sedutora entre 

criança e adultos se estabelece. As manifestações explícitas das crianças em busca de carinho, 

motivadas pelo desejo de serem amadas, são distorcidas pelas predisposições patológicas dos 

adultos que confundem as demandas pueris, lançadas sobre eles, como desejos sexuais de 

pessoas adultas, daí resultando o que denominou de “confusão de línguas entre o adulto e a 

criança”. 

Segundo ele, a dinâmica incestuosa tem característica própria: 

As seduções incestuosas se produzem habitualmente deste modo: um adulto e uma criança se 
amam; a criança tem fantasias lúdicas, como, por exemplo, desempenhar um papel maternal 
em relação ao adulto. Este jogo pode tomar uma forma erótica. (FERENCZI, 1984, p. 144) 

Diante das seduções, as crianças se sentem física e moralmente indefesas. Sem condições de 

protesto frente à força dos adultos, ficam mudas e acuadas. 

Continuando a citar Ferenczi: 

Mas, quando este temor alcança seu ponto culminante, obriga-as a submeter-se 
automaticamente à vontade do agressor, a adivinhar seu menor desejo, a obedecer, 
esquecendo-se totalmente de si e identificando-se por completo com o agressor. Por 
identificação, digamos que por introjeção do agressor, este desaparece enquanto realidade 
exterior, e se faz intrapsíquico; mas o que é intrapsíquico vai ficar submetido, em um estado 
próximo ao sonho — como é o transe traumático — ao processo primário, quer dizer que o 
que é intrapsíquico pode ser modelado e transformado de uma maneira alucinatória, positiva 
ou negativa, seguindo o princípio do prazer. (FERENCZI, 1984, p. 145) 

Essa submissão da criança ao adulto — do fraco ao forte — resulta, para ela, numa enorme 

confusão: fica dividida entre sentimentos de culpa e de inocência, uma vez que suas próprias 

certezas em relação a suas percepções do mundo objetivo ficam quebradas. Além disso, a 

atitude de negação dos adultos, que tratam os fatos como se nada tivesse ocorrido, reforça a 

perda de referência e de credibilidade em si mesmas. 

Ferenczi observa: 

A isso se acrescenta o comportamento grosseiro do adulto, ainda mais irritado e atormentado 
pelo remorso, o que torna a criança mais consciente de sua falta e envergonhada. [...] Diante 
de um fato desta natureza, não é raro ver o sedutor aderir a uma moral rígida ou a princípios 
religiosos, esforçando-se com sua severidade para salvar a alma da criança. (FERENCZI, 1984, 
p. 145) 
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Na circulação das teorias, o eixo de convergência incide sobre o enigma consanguinidade. 

Esta representação se enreda em aspectos morais e foi, ao longo de sua transmissão através 

das falas populares, conjugando dois discursos: o do medo e o do moralismo. Daí originou-se 

um tipo particular de expressão social para “explicar” a existência dos “bobos” e “justificar” 

os usos e abusos que se faz deles. 

As manifestações desta expressão que denominei de “consanguinidade-causa”, foram 

alicerçadas em um “[...] ’referencial de um pensamento preexistente’; sempre dependentes, 

por conseguinte, de sistemas de crença ancoradas em valores, tradições e imagens do mundo e 

da existência”. Tais manifestações têm a função de tornar presentes “as coisas ausentes e 

apresentar coisas de tal forma que satisfaçam as condições de uma coerência argumentativa, 

de uma racionalidade e da integridade normativa do grupo” (MOSCOVICI, 2007, p. 216). 

Os parâmetros antropológicos são instrumentos de grande valia para examinar ainda o lugar 

dos “bobos” na sociabilidade da Cidade de Goiás: ser “bobo”, longe de ser uma classificação 

biomédica, se enquadra numa categoria sociocultural. 

Os argumentos de Lévi-Strauss, em complemento aos argumentos genéticos, também 

relativizam em muito o mito das relações incestuosas como “explicação” unânime e quase 

absoluta para a existência dos “bobos” na comunidade. Na sua argumentação histórica, a 

própria ideia dos prováveis danos resultantes de oscilação genética — as variações extremas 

— se projetados no longo prazo, terminam também minimizados. 

As teorias de Lévi-Strauss, no entanto, se aplicadas às estruturas de parentesco das famílias 

extensas da Cidade de Goiás, propõem um questionamento intrigante: qual era o lugar dos 

“bobos”, do ponto de vista das relações incestuosas, no contexto das interdições sexuais? 

Pertenciam e não pertenciam, ao mesmo tempo, às famílias: se pertencessem, seriam 

sexualmente interditados pela própria razão do pertencimento; mas como não pertenciam, mas 

participavam da intimidade, estavam no lugar “ótimo” para serem veladamente possuídos. 

Na Cidade de Goiás é comum ouvir o comentário a respeito do papel que era exercido pelos 

“bobos”, especialmente pelas “bobas”, na iniciação sexual dos rapazes das famílias que os 

 



__________________________________________________________________________________ 
MEIRELES, Marilucia (2015). Os bobos em Goiás: enigmas e silêncios. Biblioteca Virtual do 
Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2016. 
 

__________________________________________________________________________________ 
www.voxinstituto.com.br 15 

acolhiam. Prática da cultura servil que, por sinal, tem seus equivalentes em todas as regiões 

brasileiras, quando se considera as relações existentes entre senhores e seus servos. 

No entanto, do ponto de vista do discurso explícito, em razão de sua inclusão na 

consanguinidade “imaginária”, esse uso sexual de que eram objeto não podia ser nem 

reconhecido e nem declarado. 

Então, o lugar dos “bobos” nas famílias extensas foi localizado numa “brecha”, no espaço de 

uma fratura das interdições. Assumia, de certo modo, a característica de lugar da prática 

consentida de um “incesto imaginário”, mas, nem por isso, despojado de horror. 

No que reside, então, esta “brecha”? Qual o “horror” de um “incesto imaginário”, de um 

incesto que não era, de fato, um incesto? 

Ora, a descrição que a população da Cidade de Goiás faz de seus deficientes mentais aponta 

para um lugar inegavelmente excêntrico13, por considerar que aos “bobos” falta a virtude de 

serem “normais”, quem sabe, humanos. 

É impossível negar que há, de fato, um problema associado à atitude da população frente a 

estes excêntricos: mas não “o problema do incesto”, na forma clássica tratada por Lévi-

Strauss (1969). 

Estão ali, há uma concretude social imperativa que os planta num determinado lugar — um 

não-lugar e um sem-lugar —, no qual permanecem fincados e do qual não podem ser 

afastados. Povoam o cotidiano, servem às pessoas, testemunham a intimidade das famílias, 

mas, apesar das evidências, são objeto de uma perpétua negação coletiva. 

Carregam, também — quase que como uma lata d’água enrodilhada na cabeça ou um feixe de 

lenha nas costas — a maldição da promiscuidade consanguínea de outros. Culpados pela 

                                                

 
13  Tomo este vocábulo nas acepções de afastado do centro, descentrado, e de esquisito, extravagante, anormal. 



__________________________________________________________________________________ 
MEIRELES, Marilucia (2015). Os bobos em Goiás: enigmas e silêncios. Biblioteca Virtual do 
Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2016. 
 

__________________________________________________________________________________ 
www.voxinstituto.com.br 16 

religiosidade rígida dominante, repleta de recriminações pecaminosas, são transformados nos 

bodes expiatórios da culpa advinda da afrouxada permissividade dos costumes. 

Para desmitificar a expressão “consanguinidade-causa” como justificativa para a existência do 

expressivo número de deficientes mentais, é necessário percorrer o caminho da cadeia 

associativa que levou a erigi-la à condição de mito. 

A construção desse mito não foi destituída de sentidos. As percepções primeiras que lhe 

deram origem estão relacionadas a uma cadeia definida de acontecimentos — promiscuidade 

sexual e casamentos consanguíneos que, de fato, ocorreram na antiga Província. Neste 

percurso, sobrepuseram-se à realidade, dando verniz de credibilidade à deformação do mito. 

A título de hipótese, apresento a seguir um constructo14 que permitiria uma aproximação do 

porquê, ao longo dos tempos, esta ideia assumiu o caráter inexorável de verdade, terminando 

por substituir a percepção da realidade pelo mito. 

A formulação “consanguinidade-causa” foi aceita na consciência e transmitida pela fala 

coletiva, ao longo do tempo, para dissimular as transgressões praticadas sobre os “bobos” e 

justificá-las. Este “exorcismo” se sustenta sobre mecanismos de negação dos quais resultaram 

disfarces moralistas, dissociados de afetos. 

Poder-se-ia dizer que esta formulação é, também, um caso particular de tabu. Comporta forte 

ambivalência emocional, como todo tabu. Mas, em certo sentido, funciona com sinal 

invertido: ao mesmo tempo em que remete, de maneira ampla, à proibição das relações 

consanguíneas, quando aplicada aos “bobos”, ao contrário de proibir, permite. 

Valendo-me, ainda, da liberdade inerente à formulação de um constructo, e numa tentativa de 

estender as considerações de Freud sobre o tabu ao caso da Cidade de Goiás e ao jeito de a 

comunidade se relacionar com seus “bobos”, é possível pensar numa cadeia de deslocamentos 

                                                

 
14 Constructo, segundo Houaiss (2009, p. 532), é uma “construção puramente mental, criada a partir de elementos mais simples, para ser parte de uma teoria”. 
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reveladores e construir hipóteses a respeito da constituição desse estranho mito, que aqui 

denomino de “avesso do tabu”, que carregam. 

É como se, nas manifestações culturais da cidade, os “bobos” fossem naturais possuidores de 

um mana — também um “avesso de mana“ — por herança consanguínea, sustentado e 

realimentado, peremptoriamente, pela negação, carregada de silêncios e nuanças, de sua 

condição de humanos. 

Como diz o ditado, onde há fumaça há fogo, e o campo da sexualidade, bem se sabe, é 

propício para a ocorrência deste tipo de “incêndio” subterrâneo. O argumento da 

consanguinidade comporta tal conteúdo. 

Esse “avesso de tabu” — um não-tabu — erguido no passado pela comunidade para negar a 

promiscuidade sexual e os acasalamentos consanguíneos, depositado sobre os “bobos”, serve 

ainda hoje como antídoto para aplacar consciências. 

A recriminação aos casamentos consanguíneos sugere uma extensão do tabu do incesto e do 

horror a ele associado. É como se este tabu transmitisse a maldição de seu mana, 

automaticamente, à prole, no caso, os “bobos”, fruto da violação do tabu. A própria origem da 

palavra incesto nos remete a: sacrílego, impuro, sujo, não-casto (CROMBERG, 2001, p. 20). 

Daí resultaria que os “bobos”, marcados por este mana, recebem o estigma de prole 

degradada, fruto do pecado, o que lhes conferiria a condição de não-sagrados, não-intocáveis, 

não-proibidos, ou seja, impuros e não-humanos. Por isso podem ser considerados como um 

“avesso de tabu” e portadores de uma espécie de um “mana mata-borrão”, capaz de absorver 

para aplacar toda e qualquer culpa. 

Dois outros argumentos reforçam a hipótese do “avesso de tabu”. 

O primeiro é o de que o tabu, tal qual a neurose obsessiva, é enigmático em sua origem, tem o 

sentido de algo intocável, e se expressa através de restrições e proibições sem coerência de 

sentido. Nossos “bobos” — danados irrecorrivelmente pela pecha de frutos de relações 

consanguíneas —, no entanto, foram tocados à revelia, embora em segredo, guardado sob sete 

chaves. 
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O segundo é o de que a violação do tabu geraria temor em razão da automática e rigorosa 

punição de seu violador pela comunidade, uma vez que, por esta via e por identificação, cada 

indivíduo defender-se-ia de seu próprio desejo de transgressão. Ao contrário, sobre os 

“bobos” — já que lhes foi designado um não-lugar — as proibições deslizaram, 

escorregadias, apesar da severidade dos valores morais da comunidade. Pelo que se tem 

notícia, nenhum conjecturado violador de um “bobo” sofreu qualquer tipo de punição. 

Os dispositivos de disfarce — o silêncio, a negação e o segredo —, foram manejados de tal 

forma, que os “bobos” ocuparam coletivamente o lugar do impronunciável, da simbiose, da 

polimorfia, da anomia, da não consideração dos limites para a realização dos desejos 

particulares dos outros. Seu mana —“avesso de mana”—, por assim dizer, ainda hoje, 

arrefece a consciência de toda violência sobre eles praticada. 

Tem-se, portanto, nestas manifestações, de um lado, uma espécie particular de tabu e, de 

outro, a recusa perceptiva, isto é, a negação (LAPLANCHE; PONTALIS, 1975, p. 373), sinal 

evidente que confirma o desconforto da população em admitir, para si mesma, a presença de 

um núcleo ainda não elaborado, polo de conflito no seio da comunidade. 

Em síntese, quando a comunidade da Cidade de Goiás explica a existência dos “bobos” em 

decorrência de relações incestuosas, reconhece ipso facto que transgressões incestuosas foram 

praticadas no seu interior. Isso denota a presença de um paradoxo: um forte esquema 

repressivo, de um lado e, de outro, na mesma medida, uma permissividade sexual abundante. 

Deste ângulo, a maciça aceitação da ideia de “consanguinidade-causa” deve ser tomada mais 

como denúncia da presumida existência de constante abuso sexual (CROMBERG, 2001) 

sofrido pelos “bobos”, do que das relações incestuosas das quais seriam reles produtos. 

No caso dos “bobos da Cidade de Goiás”, os elementos polimórficos ficaram à deriva, 

cabendo a estes excêntricos serem os porta-vozes privilegiados de uma cena muda, complexa, 

que os envolveu numa gama de permissividades. Seus corpos adulto-infantis — baixa 

estatura, adornados por indumentária pueril, feições de Quasímodo — escancaram sua 

fragilidade, revestindo-os com a marca ambulante de polimorfa sexualidade. Daí o non-sense 

que caracteriza a pantomima do cotidiano destes atores. 
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Neste não-lugar fica impossível ao “bobo” erigir barreiras para a edificação de sua 

subjetividade. O assédio intrusivo por eles vivido — e também desejado — encontra-os 

desguarnecidos. Frente ao retorno dos elementos da sexualidade infantil — deles próprios e a 

dos adultos descarregada sobre eles — o corpo do “bobo”, desabrigado, é objeto preferencial 

de fragmentadas depositações, incitando ao gozo de pulsões parciais15. 

Agregue-se que, no caso dos “bobos”, trata-se de deficientes mentais. Submetidos, absorvidos 

no seio da dinâmica familiar pela pseudoadoção, necessitados de carinho e proteção, mas não 

interditados, sentem-se mais frágeis e incapazes de qualquer protesto. Além disso, por 

estarem no lugar do avesso do tabu, fixados no não-lugar do não-proibidos, qualquer tentativa 

de solicitação de proteção cai no vazio, qualificada de “bobagem”. 

A consanguinidade-causa é o instrumento de redução dessa dissonância porque realiza a 

façanha de aplacar a culpa advinda da contradição — uso dos “bobos” versus rigidez moral 

— provocadora de ansiedade. 

De fato, a constatação da curiosa e generalizada aceitação da justificativa de origem dos 

“bobos” como provenientes de casamentos consanguíneos — cuja fragilidade enquanto 

afirmação lógico-categórica, não se sustenta em fatos constatáveis — beira o absurdo. 

Trata-se de um caso exemplar de construção de uma solução de compromisso. A tensão 

gerada pela impossibilidade de conciliação entre os dois elementos da oposição — princípios 

morais e práticas de subjugação, inclusive sexual — é reduzida pela inclusão de um terceiro 

termo que, neste caso é a “consanguinidade-causa”, “explicação” universal e “justificativa” 

moral que “dissolve” o mal-estar da contradição inicial. 

Há culpa em relação aos “bobos”. Culpa inconsciente, relacionada às diversas formas de 

violência que sobre eles foram praticadas. 

                                                

 
15 O conceito de pulsão parcial foi introduzido por Freud em 1905 para designar e discernir os diversos componentes presentes, desde o seu início, na sexualidade. Anárquicas em seus começos, “[...] começam por funcionar independentemente e tendem a unir-se nas diversas organizações libidinais” (LAPLANCHE; PONTALIS, 1975, p. 516). Podem se ligar a uma zona erógena (anal, oral, 
uretral) e ao seu alvo de modo independente, em busca de satisfação. 
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A utilização dessa justificativa os destitui de sua condição de seres humanos. São 

“estragados”, “fruto do pecado”, “restos”, tratados quase como “animais de estimação”. 

Quando “adotados” por alguma família, tornavam-se elemento justificativo da “boa 

consciência”, pela caridade do acolhimento, do trato, da proteção e, por aí, mais uma vez, 

justificando os usos e abusos que se fazia deles. 

Como sempre, uma solução de compromisso entre desejo e proibição. 

Sustentar a explicação através da consanguinidade, evitava ousar reconhecer a realidade das 

relações sociais com os “bobos” e suas consequências: o reconhecimento de suas 

necessidades de deficientes mentais e seu direito à inclusão na vida social. 

A indagação retorna: por que essa cultura — com a dureza de um rochedo na sua forma 

assertiva e prática — para evitar a estranheza da revelação desse não-lugar e falar de suas 

esquisitices, reduz tão duramente os “bobos” ao modo “naturalizado” como foram tratados no 

dia a dia? Seria rematada bobagem tentar desocultar as entranhas dessa excentricidade? 

Para o psicanalista Nelson da Silva Junior as proibições que restringem, na sociedade 

ocidental, as falas sobre “as relações entre os assim chamados sãos e seus loucos”, acarretam 

o desenvolvimento de diversas “táticas” para fazê-los desaparecer das vistas e, com isso, a 

sociedade perde o enfrentamento com seu próprio desamparo diante da desrazão: 

Trata-se, na maioria das vezes, de manter a dignidade da imagem que a sociedade “sã” 
produz sobre si mesma — para tanto, às vezes chegando até a postular a inexistência da 
doença em seus domínios. Mas, não há diferença estrutural entre o depósito manicomial, o 
silêncio sobre a loucura ou sua negação obstinada. Em todos os casos, o louco sofre e faz 
sofrer — e o fará mesmo nas mais perfeitas táticas de fazê-lo sumir de vista. (FERRAZ; SILVA 
Jr., 2000, p. 169-170) 

Ainda que já tenha afirmado a condição de deficientes mentais dos “bobos da Cidade de 

Goiás”, por extensão, a citação acima pode ser também aplicada ao seu caso. A relevância 

está na “negação obstinada” que sustenta os disfarces para a doença e mantém a imagem da 

sociedade saudável e digna. 

É esta posição ambivalente — escancarada em múltiplas ações, mas encoberta por véus 

dissimuladores —, que a psicanálise tem a aptidão de investigar. 
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Do ponto de vista do pesquisador, a atitude “naturalizadora” não tem eficácia. A investigação 

sobre esses deficientes só avançará se a prática de negação for radicalmente recusada, assim 

como toda submissão às divagações e estereótipos que comporta. 

As conceituações psicanalíticas lidam de forma peculiar com os elementos simbólicos e as 

inconsistências do discurso naturalizante. Além disso, na interface com as demais disciplinas 

das ciências do homem, amplia a perspectiva questionadora, afastando a banalidade. 

Em nosso caso, surpreendendo os velhos elementos com novos sentidos simbólicos, pode 

abalar e des–locar o excêntrico do lugar em que estão pregados os bobos, transformando-o 

numa “questão” abertamente formulável. Na fronteira da ambiguidade perceptiva da dinâmica 

subjetiva do olhar e ser olhado — do vejo e não vejo —, o ponto cego recai sobre a figura 

enigmática, fora de foco, lugar de invisibilidade, na mesma proporção de sua inquestionável 

visibilidade. 

A indagação ao se dirigir para o lugar de onde ele, o “bobo”, olha, de onde se olha, de onde é 

olhado e de onde acredita que é olhado — ou seja, qual o lugar que ocupa nos investimentos 

libidinais com quem interage — é a condição de possibilidade de reflexão desta posição 

híbrida que ocupa. 

Ao “bobo” naturalizado, falta alteridade. Só tem presença por ser quem é, objeto de uso. Sem 

dúvida, carrega o estigma: afinal foi usado e abusado como mão de obra escrava, como força 

animal e também nos rituais de iniciação sexual. A decorrência é a de um ser humano 

expropriado de possibilidades de construção social e afetiva, destituído de existência psíquica 

e encarcerado no lugar de objeto. 

O “bobo” é o ideal do “senhor” que necessita de um escravo não-pensante. Nesse sentido, 

cumpriu e atendeu plenamente o desejo senhorial. Correlação bem ajustada: de um lado, a 

dívida contraída, infinita, com a família que adotou o “animal” — corpo valioso, burro de 

carga, objeto bolinável — e, de outro, esse eterno e submisso agradecimento por essa 

“adoção”. Dívida contraída com o adotante e paga com servidão, dócil aquiescência à 

desumanização inerente à aceitação da condição de “animal doméstico”. 

De fato, esta comunidade reproduziu, à sua maneira, a conduta universal e demasiado 

humana, das práticas mais tradicionais de enjeitar e abandonar crianças: afinal, os “bobos”, 
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também, no início de suas existências, foram prematuramente entregues à própria sorte, 

terminando seus dias, muitas vezes, no anonimato de uma instituição asilar. 

Uma negação desta ordem, imposta por um período tão prolongado, só fez crescer, na Cidade 

de Goiás, a indiferença social. A busca de explicações carregou na marca do naturalizado: por 

não ser uma questão admitida, é melhor não falar dela, desterrando-a para o território 

mitificado das deformações. 
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