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RESUMO

A presente dissertação, filiada à corrente humanista da Geografia, constitui, em diálogo com
outras  ciências,  um  estudo  de  conceitos  ainda  pouco  trabalhados  por  essa  disciplina.  A
princípio, propõe uma análise geográfica da memória. Em seguida, promove uma reflexão
sobre a velhice na tentativa de apreendê-la pelo viés humanista, reconhecendo a capacidade
memorativa dos sujeitos. O estudo tem como objetivo principal a compreensão das memórias
como um elemento capaz de revelar a experiência dos moradores com o lugar que habitam
cotidianamente,  bem como identificar  o  sentido  de patrimônio  nos  relatos  de  espaço dos
velhos moradores. O desdobramento dessa ideia inicial constitui a formulação dos objetivos
específicos, quais sejam: entender a relação que se estabelece entre os sujeitos da pesquisa e a
patrimonialização, a partir da obtenção do título de Patrimônio da Humanidade, concedido à
Cidade de Goiás pela UNESCO em 2001; identificar as estratégias utilizadas pelos moradores
na reinvenção de seu cotidiano ao lidarem com a gestão patrimonial; reconhecer a necessidade
de incluir os papeis das experiências e das vivências dos sujeitos no processo de valorização
do Patrimônio Histórico; descrever os lugares mais significativos e presentes na história de
vida dos velhos moradores, e identificar as mudanças físicas e funcionais que esses lugares
sofreram ao  longo  do  tempo.  O  percurso  metodológico  é  trilhado  em diálogo  com dois
principais  autores  que  elaboraram  trabalhos  importantes:  Ricoeur  (2007)  com  a
fenomenologia da memória e a concepção do terceiro espaço, ligado ao sentido do habitar; e
Certeau (2014) com os relatos de espaço que evidenciam a relação  cotidiana do indivíduo
com seus lugares. A partir dessas concepções foram realizadas conversas com treze moradores
do centro histórico da Cidade de Goiás, guiadas por algumas questões norteadores, com o
intuito de evidenciar as experiências das pessoas com os lugares da cidade nas diferentes fases
de suas vidas. Em seguida, foi feito um levantamento dos principais lugares, havendo sido
retratados  por  meio  de  fotos  de  arquivo  histórico  e  de  registro  atual  elaborado  pela
pesquisadora,  juntamente  com  as  descrições  e  os  relatos  das  experiências  dos  velhos
moradores. A pesquisa bibliográfica aliada às experiências dos relatos permitiu a construção
de reflexões a respeito da importância do lugar no exercício memorativo, uma vez que essa
atividade revela as experiências de vida atreladas a lugares específicos, o que evidencia o
apego  e  a  relação  afetiva  das  pessoas  com  a  cidade.  Essa  relação  é  capaz  de  elucidar
significados  outros  que  não  aqueles  costumeiramente  divulgados  pela  oficialidade  do
Patrimônio Histórico; que se ligam às experiências de cada indivíduo. Por essa ótica, entende-
se  que  a  noção de  Patrimônio  pode  ultrapassar  a  necessidade  de  valorização das  formas
materiais, e incluir as múltiplas histórias daqueles que vivenciam o lugar. 

PALAVRAS CHAVE: lugar, experiência, velhice, memória, patrimônio.



ABSTRACT

The present dissertation, affiliated to the humanistic tradition of geography, constitutes, in
dialogue with other sciences, a study of concepts which have not been profusely examined
yet. To begin with, it proposes a geographical analysis of memory. Afterwards, it promotes
some reflections about the elderhood with the aim of grasping it by means of the humanistic
prism, thus acknowledging the remembrance capacity of the subjects.  The study sets as its
main  objective  the  comprehension  of  memories  as  an  element  capable  of  revealing  the
experience of locals with the place they live in on a daily basis, as well as identifying the
meaning  of  heritage  within  the  space  accounts  of  the  elderly.  The  unfolding  of  this
preliminary idea constitutes the formulation of specific objectives, namely: understand the
relation established between the subjects of this research and the patrimonialization process
which has taken place since 2001, when UNESCO designed Cidade de Goiás as a World
Heritage Site; identify the strategies employed by locals in reinventing their daily life while
dealing with the heritage management; acknowledge the need of including, as elements of
appreciation of the heritage, the roles played the subjects’ experiences and their daily livings;
describe the most meaningful and recurrent places in the life histories of the elderly locals,
and identify the physical and functional changes that these places went through along the
passage of time. The methodological  enterprise is undertaken in dialog with a couple of the
leading  authors  who  have  publish  in  some  related  areas:  Ricoeur  (2007)  with  his
phenomenology of memory and his conception of the third space, bound to the meaning of
inhabiting;  and  Certeau  (2014)  with  his  accounts  of  space  which  show  the  everyday
relationship kept between the individuals and their places. Out of these conceptions, we had
conversations with thirteen locals of Cidade de Goiás’ Historic Downtown, which, driven by a
few  guiding  questions,  aimed  to  highlight  their  experiences  with  the  places  of  the  city
throughout different periods of their lives. Afterwards, we catalogued the main places and
described them with the aid of historical archive photographs as well as photographs taken by
the author herself,  along with descriptions and accounts from the elderly inhabitants.  The
bibliographic research together with the accounts’ experiences allowed the development of
reflections concerning the significance of the place for remembrance exercises, given that this
activity reveals the binding between life experiences and specific places, which evinces the
attachment and the sentimental relation connecting the people to the city.  This relation is
capable of elucidating meanings other than those usually made public by Heritage officers;
other ones which are bound to each individual’s experiences. From this point of view, the
notion of Heritage can be understood as a concept with potential to transcend the need of
appreciation of material shapes, thus capable of including the multiple histories of those who
live (in) the place.

KEYWORDS: place, experience, elderhood, memory, heritage.
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INTRODUÇÃO

Nossas memórias estão ligadas aos lugares onde vivemos de maneira inseparável: “eu

morava na casa...”,  “na rua onde passei  minha infância...”,  “na escola em que estudei...”,

“naquela praça a gente se reunia...”. Evidentemente, nossas recordações não encontram mais

os lugares como eram antes. As casas viram prédios, as ruas ficam mais largas e cheias de

carros, os comércios crescem e se multiplicam, as escolas fecham ou mudam de lugares, as

praças que antes eram lugar de encontro viram estacionamentos para carros, etc. O retorno à

casa materna, o encontro com os cheiros e sons da infância; o contato com os lugares da

juventude que guardam sonhos e desejos, muitas vezes, é um privilégio de poucas pessoas que

vivem  ou  retornam  para  os  lugares  que  ainda  não  sofreram  grandes  modificações.  Essa

reflexão inicial,  nos levou a pensar em como é a relação da memória das pessoas com os

lugares em que o passado é valorizado em suas formas conservadas pelo patrimônio histórico?

Na cidade conhecida por muitos como “Goiás velho”,  uma alcunha rejeitada pelas

pessoas do lugar que a consideram depreciativa, existem pistas e enigmas de outro tempo em

formas materiais, será isso capaz de reforçar o apego das pessoas com esse lugar? Sabemos

que a história de uma cidade não é contada por si mesma, é algo construído, narrado por

alguém. Os lugares patrimonializados carregam símbolos de um passado “oficializado” pelos

atores  sociais  que são responsáveis  por  sua gestão.  Mas e  as  histórias  ocultas  nos  lares?

Daqueles que vivenciam a cidade cotidianamente, quem está disposto a ouvir? Sobretudo as

histórias daqueles que estão costumeiramente, silenciados por nossa sociedade: os velhos, a

quem são retirados os meios de expressarem-se com o isolamento a que são muitas vezes

submetidos.

Foi com a intenção primeira de ouvir essas histórias ocultas no universo dos velhos

moradores, e por considerar que são eles parte integrante desse patrimônio com suas histórias

de vidas, mesmo que não sejam reconhecidas e nem registradas, é que constituímos a ideia

inicial desse trabalho. O interesse era ouvir o que têm a dizer sobre suas vidas e, amalgamada

a elas,  esse lugar, nomeado Patrimônio da Humanidade,  em 2001, ouvir  a perspectiva de

quem o vivencia cotidianamente. Perscrutar como as pessoas dessa cidade, que rejeitam a

alcunha de velha ao mesmo tempo em que se alimentam do passado, por meio da conservação

do patrimônio, vêm esse lugar. O que não está visível no patrimônio histórico, mas se revela

nas histórias e sentidos cultivados pelas pessoas.
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Com  essas  indagações  iniciais,  buscamos  as  reflexões  na  Geografia  que

correspondesse aos anseios do tema, e encontramos na corrente humanista, fundamentada na

Fenomenologia, que valoriza as relações subjetivas do sujeito com seu lugar, o aporte teórico

mais adequado para a pesquisa. Assim, foi constituído a temática da pesquisa: A experiência

cotidiana do lugar: relatos de espaço dos velhos moradores da cidade patrimônio. 

É necessário destacar que a construção do tema, assim como a trajetória da pesquisa,

não é isenta e desconexa da trajetória de vida da pesquisadora que a empreende. Por isso,

Certeau (2012), considera que todo pesquisador deve assumir o seu “lugar de fala”, para que o

leitor entenda o que se pôde dizer a partir desse lugar, e também o que não foi dito, pois todo

estudo parte de uma seleção que considera algumas ideias e exclui outras para elaborar um

discurso.  Certeau  (2012,  p.  222)  afirma  que  “por  mais  científica  que  seja,  uma  análise

permanece uma prática localizada e produz somente um discurso particularizado. Ela alcança

a seriedade, portanto, na medida em que explicita seus limites”. Nesse sentido, entendemos

que é essencial esclarecer o que nos motivou e qual o lugar de nossa fala.

Primeiramente,  o  “olhar”  dessa  pesquisa  é  o  de  uma moradora  recente  da  cidade

patrimônio, pois me mudei para a Cidade de Goiás há, aproximadamente, quatro anos, quando

aprovada num concurso público para a função de jornalista do Instituto Federal de Goiás

(IFG). O fato de morar na cidade despertou o desejo de entender as tramas desse lugar por

meio da percepção dos velhos moradores, de conhecer mais dessa cidade pelos olhos das

pessoas “de dentro”.

Anteriormente, havia tido contato com a cidade, não como moradora, mas visitante,

com um olhar “estrangeiro” em visita a casa de parentes, ainda na infância e, posteriormente,

na época da graduação em jornalismo, para ministrar oficinas nas escolas do município por

meio de um projeto da Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com a organização

do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), nos anos de 2005 e 2006.

Mudar para Goiás foi uma decisão previamente planejada, por ter passado boa parte de

minha vida numa outra cidade do interior, sempre senti o desejo de retornar em busca da

atmosfera mais tranquila, da convivência mais próxima e cordial com a vizinhança, e do ritmo

de vida mais lento. Mas chegar nessa cidade como moradora me fez perceber que nada sabia

sobre essa gente que encontrava dia a dia sentada nas portas nos finais de tarde ou reunidas

nos bancos à margem do Rio Vermelho em conversas animadas. Não sabia de suas histórias, e

pouco desse lugar, pois as informações a respeito dos edifícios históricos, ano e funções dos



13

prédios públicos são técnicas e distantes da realidade.

No mesmo ano em que me mudei,  2012,  tive  contato com o livro  de  Ecléa  Bosi

Memória  e  Sociedade:  lembranças  de  velhos.  A leitura  me  fez  perceber  que  escutar  as

histórias dos velhos moradores seria uma oportunidade de conhecer a cidade e também de

estudar os temas da velhice e da memória, o que não me era totalmente desconhecido, pois

havia tido contato com a temática, sobretudo da memória, no trabalho de conclusão do curso

de graduação em jornalismo. Como havia iniciado a graduação em Geografia em 2007 e

interrompido em 2009, pensei em explorar os temas nessa disciplina na pós-graduação, assim

uniria o desejo de conhecer a cidade e de continuar os estudos. A estruturação do projeto de

pesquisa e a preparação para o processo seletivo demandou estudos sobre as categorias da

Geografia e a identificação com o conceito de lugar se apresentou como uma possibilidade

para entender a relação afetiva dos velhos moradores com sua cidade. 

Esse  período  de  estudo  foi  essencial  para  conhecer  e  aproximar  dos  temas  da

Geografia, além de perceber a diversidade e abrangência da área de estudo. Com o projeto

aceito na seleção, abriu-se um amplo campo de estudos que levou ao contato e aproximação

com outras ciências, como a História, sobretudo nos estudos da memória, na busca por uma

construção metodológica que pudesse auxiliar o desenvolvimento da pesquisa. Dessa maneira,

o trabalho começou a se delinear num constante diálogo com essa ciência que nos ofereceu

importantes reflexões para pensar a respeito da relação memória/lugar.

É necessário apontar também os limites impostos pelas características inerentes a uma

pesquisa acadêmica, pois foi necessário delimitar uma abrangência espacial, no caso o centro

histórico  da  cidade,  e  os  critérios  para  seleção  da  quantidade  de  sujeitos  que  tornasse  a

pesquisa viável. Nesse processo, ficaram de fora histórias de vários outros sujeitos e lugares

da  cidade  que  podem ser  tão  significativos  quantos  são  os  que  aparecem no  “álbum de

memórias”, que constitui o capítulo 4. 

O que nos pareceu relevante não foi o volume de narrativas, mas sim a profundidade e

envolvimento do morador  ao desenvolver  seu relato.  Numa investigação prévia,  realizada

junto ao Posto de Saúde do bairro1, responsável pelo atendimento da população, verificou-se a

existência de cerca de cem idosos, residentes nas abrangências do centro. Para uma pesquisa

qualitativa, tornou-se inviável o contato com todos os moradores. Para tanto, foram definidos

alguns critérios de inclusão e de exclusão para se chegar ao total de treze participantes. 

1    Única instituição que possui cadastro e dados detalhados do perfil dos moradores definidos por bairros da
cidade
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O critério de exclusão foi não contactar pessoas que tiveram envolvimento direto na

mobilização que ocorreu na cidade para a concessão do título de Patrimônio da Humanidade,

como aquelas que tiveram algum tipo de cargo ou influência direta nas instituições públicas

que façam a gestão patrimonial, ou que se beneficiaram diretamente com o turismo, como

donos de empreendimentos comerciais. Tal critério justificou-se pela intenção primordial da

pesquisa que é a vivência cotidiana com o lugar e, inclusive, para não obliterar as possíveis

lacunas e conflitos existentes na relação entre sujeito/patrimônio que poderiam aparecer nos

relatos.

Os critérios de inclusão para a escolha dos treze participantes foram os seguintes: ter

idade igual ou superior a 60 anos, pleno gozo da capacidade civil para decidir a respeito da

participação na pesquisa; ter passado parte da vida na cidade, sobretudo, as fases da infância e

juventude;  possuir  uma  relação  com a  comunidade  numa  trajetória  ligada  aos  diferentes

espaços da cidade, com capacidade para falar de suas vivências e das relações de vizinhança. 

A partir  disso e conforme as indicações que me foram feitas pelas pessoas que eu

estava habituada a conviver nas relações de vizinhança, amizade, e trabalho os entrevistados

foram escolhidos.  Conforme conheci os primeiros participantes,  eles me indicavam outras

pessoas, eu fazia um primeiro contato explicando sobre a pesquisa e deixando a pessoa livre

para  decidir  sobre  sua  participação  após  a  leitura  do  termo  de  consentimento  livre  e

esclarecido (TCLE), documento que foi avaliado e aprovado juntamente com o projeto de

pesquisa  pelo  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  da  UFG,  protocolo  nº:

42583415.9.0000.5083.

As entrevistas foram orientadas pelo noção de “relatos de espaço” que  tomamos de

empréstimo de Certeau (2014), o que se constitui numa tentativa de vivenciar um pouco da

história  dos  sujeitos  por  meio  das  descrições  feitas  por  eles  de seus  lugares  de vivência,

despindo-nos da figura do “olho celeste” próprio do pesquisador que se afasta da realidade

para  tentar  descrevê-la.  O esforço  foi  no  sentido  de  aproximar-nos  da  vida  cotidiana  da

cidade, por meio dos relatos, no intuito de compreender um pouco do significado desse lugar

patrimonializado para os velhos moradores. 

 A aproximação das histórias cotidianas permitiu-me não somente o desenvolvimento

da pesquisa, mas, por consequência, propiciou-me um reconhecimento como moradora dessa

cidade.  Conscientes  da  inevitabilidade  dessa  influência,  julgamos  que  não  seja  possível

separar as impressões da pesquisadora e da habitante, e admitimos que elas se constituem a
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partir das influências dos atores escolhidos para a pesquisa e também de minhas experiências

pessoais. Experiências estas que também estão vinculadas ao lugar de fala que é o ambiente

acadêmico,  com  todas  as  dificuldades  inerentes  do  trabalho  de  tornar  inteligível  a

complexidade da vida real por meio de instrumentos teóricos.

Conscientes de que a pesquisa não possui o condão de mudar a gestão e os conceitos

sobre o patrimônio histórico, esclarecemos que é apenas um exercício de olhar o que não está

posto  nas  formas,  compreender  as  relações  das  pessoas  com  esse  lugar  oficializado  e

supostamente “congelado” pela patrimonialização. É um exercício que exige aproximação e,

ao mesmo tempo, se constitui de escolhas. Traçar esse caminho é, certamente, deixar de fora

outros percursos,  pois tentar  abarcar  a  totalidade é  incorrer  no erro do planejador  que se

distancia da realidade para criar um modelo que pretende ser o ideal.

Consideramos que o estudo do cotidiano, na perspectiva da Geografia, não deve ser

totalizante,  mas sim uma maneira  fundamental  de  compreender  os  valores  e  atitudes  dos

sujeitos  em relação aos  seus  lugares  de  vida.  O conceito de lugar, advindo da Geografia

humanista, possibilita reconstituir os espaços vivenciados pelos sujeitos em suas atividades

rotineiras de morar, convivência familiar e social, lazer, trabalho, etc. Disso, desdobram-se

outros aspectos essenciais como a compreensão das mudanças e impactos provocados na vida

dos moradores com as imposições geradas pelos ditames da patrimonialização; a identificação

das  estratégias  utilizadas  por  eles  na  reinvenção  de  seu  cotidiano  ao  lidarem  com  a

padronização; e o reconhecimento dos lugares mais significativos que estão presentes nos

discursos dos moradores, assim como as transformações físicas e funcionais que esses lugares

sofreram ao longo do tempo.

Para  atender  tais  objetivos  a  dissertação  foi  organizada  em  quatro  capítulos  que

abordam assuntos específicos. No primeiro, apresenta-se o campo temático em que o estudo

se  insere,  os  principais  aportes  teóricos,  e  o  delineamento  e  possíveis  contribuições  da

pesquisa para o âmbito da Geografia humanista. São elencados alguns princípios básicos da

Fenomenologia que concernem à disciplina, assim como as reflexões a respeito da temática

pelos principais geógrafos humanistas como Dardel,  Tuan, Buttimer, Relph,  além de suas

reflexões  sobre o conceito de lugar. A concepção de sujeito  velho e,  por conseguinte,  de

velhos  moradores  referenciou-se,  principalmente  na  filósofa  Simone  De  Beauvoir  com o

objetivo de constituir uma reflexão mais  humanista dos sujeitos da pesquisa para além das

representações  de  dados  demográficos  que  muito  pouco  demonstram  questões  mais
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subjetivas.

No segundo capítulo o tema da memória é representado pelas reflexões de Ricoeur que

desenvolveu  uma  fenomenologia  do  conceito  com  o  intuito  de  responder  às  principais

questões:  “O  que  se  lembra?”;  “Como  se  lembra?”;  e  “Quem  se  lembra”.  Em  seguida,

tentamos desenvolver um percurso metodológico referenciado em autores como Ricoeur e

Certeau  sobre  a  memória,  a  importância  da  constituição  da  narrativa  ligada  ao  espaço

construído  e  a  possibilidade  de  os  relatos  revelarem  trajetórias  esquecidas  pela

patrimonialização.

O contexto  histórico  da valorização do Patrimônio  Histórico  e  sua relação com o

conceito de lugares de memória de Pierre Nora, são os principais assuntos desenvolvidos no

capítulo 3 cujo objetivo é, a partir dos desdobramentos dessa reflexão, compreender as atuais

condições da Cidade de Goiás e os efeitos da patrimonialização para a população local. O

pressuposto é que seja possível uma ressignificação do conceito de patrimônio a partir de um

novo olhar para o cotidiano e para a valorização das memórias das pessoas do lugar.

O álbum de memórias  metafórico que compõe o último capítulo reúne imagens e

descrições dos principais lugares que apareceram nos relatos dos velhos moradores. Nesse

capítulo  são  descritas  as  vivências  dos  sujeitos  que  expressam a  essência  dos  relatos  de

espaço.  O  estilo  de  escrita  é  simples  e  descritivo,  com  poucos  conceitos,  adotado

intencionalmente como uma maneira de garantir a possibilidade de uma leitura mais fluída,

voltada para um público mais amplo como os próprios sujeitos de que fala a pesquisa. Há

longos trechos dos relatos que revelam dados biográficos dos moradores e dos lugares2 que

eles frequentaram durante diferentes fases da vida. O capítulo está dividido em cinco partes

que abarcam: a casa familiar com os objetos simbólicos; as ruas e becos repletos das histórias

de infância; os rios com os relatos das brincadeiras e do trabalho das lavadeiras; as escolas

onde as primeiras letras foram delineadas; os lugares de lazer que agregavam a juventude da

cidade.

É um capítulo rico em detalhes que são colocados de maneira intencional para que o

leitor tenha elementos suficientes para construir seu próprio caminho por essa cidade, com

suas interpretações e críticas a esse trabalho que, sem nenhuma dúvida, deixa de fora, muitos

outros possíveis trajetos. Por isso, a íntegra dos relatos também estão disponíveis nos anexos

do trabalho. 

2     Os nomes dos lugares estão grafados em itálico no texto da dissertação e na transcrição das entrevistas
(Anexos) como uma maneira de destacar sua importância.
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CAPÍTULO 1

O LUGAR QUE O SUJEITO HABITA NA GEOGRAFIA 

Eu me sinto muito bem aqui entre os morros.  Jamais moraria à
beira mar, a amplidão não me faz bem. Acho que é porque fui
criada aqui entre as montanhas. Sinto o aconchego das montanhas,
sinto como se elas me abraçassem, a amplidão me faz mal. 

Dona Circe

É necessário explicitar, de início, que o tema da pesquisa que ora apresentamos, situa-

se no âmbito da ciência geográfica e no campo da Geografia humanista. O presente capítulo

tem  como  objetivos  elucidar  os  aportes  teóricos  e  metodológicos,  bem como  delinear  a

contribuição que a investigação pode dar à disciplina. 

O  relato  de  Dona  Circe  demonstra  a  essencialidade  da  relação  Homem/Terra  na

perspectiva humanista que pressupõe algo que vai muito além da percepção da morfologia

espacial, refere-se à ligação essencial que se estabelece com o lugar a partir das experiências

de vida dos sujeitos. A realidade geográfica para o homem envolve as lembranças que estão

associadas ao lugar, sejam boas ou ruins, elas definem a sensação que o sujeito tem ao entrar

em contato com aquele lugar. Dona Circe compara o seu sentimento de aconchego quando

está em Goiás com a sensação de desamparo e opressão que sentia quando chegava a Brasília,

onde morou parte de sua vida. Na literatura, ela encontrou uma maneira de expressar seu

sentimento e de explicar a vontade que sempre a acompanhou de voltar para os “braços” das

montanhas:

Quando morava em Brasília, me sentia muito mal. Quando ia chegando, que
via de longe as luzes da cidade, meu coração apertava sabe?! Aí um dia,
lendo um poema de um autor de Brasília, nem lembro mais quem, mas ele
diz: “a amplidão do planalto oprime”. Pensei, tá aí a resposta, é isso que eu
sentia,  opressão.  Aqui  me  sinto  bem!  Quando  fico  longe  daqui,  quando
chego, vou descendo Areias [povoado que se localiza antes da cidade] para
chegar aqui, a coisa já muda, penso: “lar, doce lar”. É paixão mesmo! Eu me
sinto  em  casa  quando  vejo  a  serra,  me  faz  bem  estar  assim  entre  as
montanhas1. 

É por essa conexão que o homem estabelece com a Terra que se pode indicar uma

relação  entre  a  espacialidade  geográfica  e  a  perspectiva  temporal  de  uma  vida,  pois  a

Geografia, antes de ser definida como ciência, é a relação do homem com o mundo que o

1 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo Ferreira em maio de 2015, Anexo 6.
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cerca, como concebe Dardel (2011,p. 39-40):  “Temporalização de nosso ambiente terrestre,

espacialização de nossa finitude, a geografia se dirige, além do saber e da inteligência, ao

próprio homem como pessoa e sujeito.”

A obra O homem e a Terra: natureza da realidade geográfica, publicada em Paris em

19522,  é precursora na Geografia por incluir influências da fenomenologia bachelardiana e

heideggeriana até então inexploradas. Dardel (1899-1967) foi o primeiro geógrafo a refletir

profundamente sobre o sentido primordial da Geografia, no esforço de situar o sujeito e sua

relação com o mundo como a verdadeira essência dessa ciência. Um empenho considerado

radical para a ciência geográfica, à época, que se ocupava de outros temas e outras questões.

Para Besse (2014), Dardel trabalhou à margem da ciência geográfica de forma bem

consciente, no intervalo que separa a ciência e a filosofia, para situar, ao mesmo tempo, os

fundamentos epistemológicos, ao refletir sobre a singularidade científica do saber geográfico:

seu objeto e seu método; e ontológicos, ao conceber a espacialidade como uma dimensão

originária  da  existência  humana.  Foram  preocupações  que  nortearam,  posteriormente,  a

emergência da Geografia humanista numa busca pela retomada da experiência vivida como

ponto de partida para o conhecimento geográfico, campo temático no qual se situa a presente

investigação.  Dardel  havia  postulado  que  à  frente  do  geógrafo  que  imagina,  calcula  e

representa o espaço, há um homem obstinado em explorar e conhecer a superfície terrestre,

que sempre parte de um lugar fundante.

Tendo por pressuposto que todo homem estabelece uma relação com a Terra, quer seja

de modo geral, no contato com o mundo; quer seja de modo particular, na porção do espaço

em que vive, compreende-se que o sujeito é capaz de refletir sobre sua experiência com o

lugar que habita e os significados que lhes atribui. Recorrer a essa reflexão é um exercício

fundamental para uma compreensão geográfica mais próxima ao sujeito e às necessidades de

interação dele com o espaço.

O sentido que Dardel (2011) atribui ao espaço geográfico é distinto daquele do espaço

geométrico.  A diferenciação  é  feita  a  partir  da  noção  fenomenológica  de  mundo  vivido.

Enquanto  o espaço  geométrico  é  desprovido  de  qualquer  concretude  existencialista,  pois

pertence ao mundo das ciências e aos modelos abstratos ligados à física e matemática,  o

espaço geográfico refere-se à existência, à relação direta e sensível entre o homem e a Terra.

Nessa ligação, existem sentidos que estão além do visível. De forma poética, Dardel explica

2    Segundo Marandola, no prefácio da edição brasileira, datada de 2011, essa obra permaneceu por muito tempo
esquecida pelos geógrafos por estar fora do contexto acadêmico da época.
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que  mesmo  o  silêncio  e  a  desolação  do  deserto  compõem  o  espaço  geográfico.  São

significados que só se explicam pelo valor afetivo das vivências, assim como o sentimento de

aconchego  e  de  opressão  de  Dona Circe  em relação  às  montanhas  e  ao  planalto.  Ao  se

apropriar do espaço, o sujeito torna-o “mundo” por meio desses significados que emprega.

Nessa  acepção,  o  espaço  geográfico  aproxima-se  do  sentido  fenomenológico  de

mundo,  pois  a  busca  por  esse  reencontro  primeiro  com  o  mundo,  o  contato  livre  das

tematizações científicas,  é o que também caracteriza a Fenomenologia.  O filósofo francês

Merleau-Ponty  (1908 -1961) ressalta  que  o intuito  é  “reaprender  a  ver  o  mundo”.  Nessa

concepção, “uma história narrada pode significar o mundo com tanta profundidade quanto um

tratado de filosofia” (MERLEAU PONTY, 2006, p.19).

A busca das experiências dos velhos moradores com a Cidade de Goiás, que se tornou

Patrimônio Histórico Mundial, é uma maneira de compreender a ligação desses moradores

com o lugar em que habitam. Para tanto, julgamos necessário precisar o sentido que esses

sujeitos têm para a presente investigação e em qual concepção foram considerados. 

Ao situar a pesquisa na abordagem humanista, pretendemos ultrapassar a concepção

meramente  demográfica  e  estatística  da  classificação  dos  idosos  e  do  envelhecimento

populacional. Buscamos compreender os “velhos moradores” como sujeitos de uma categoria

social da qual, inevitavelmente, faremos parte algum dia. Pôr em questão o sentido de “velho”

no centro do debate geográfico é questionar também o seu universo social e subjetivo, é se

aproximar do que parece distante de nós,  é desvelar preconceitos enraizados na ideologia

modernizadora  de  nossa  sociedade,  escondidos  por  trás  das  tentativas  de  suavizar  uma

realidade “incômoda” à maioria das pessoas. 

Necessário esclarecer o quão diverso esse universo pode ser, com a multiplicidade de

histórias que o compõem, e compreender que, os idosos, mesmo inseridos numa categoria

social  que  lhes  classifica,  são  muito  diferentes,  pois  singulares  são  cada  uma  de  suas

vivências. 
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1.1. A corrente humanista3 e a Fenomenologia como orientação teórico-metodológica

Dardel foi a referência inicial que viabilizou a adesão pelos geógrafos humanistas ao

aporte fenomenológico. Alguns retomam sua obra com o objetivo de pôr o sujeito  no centro

das  discussões.  Gomes  (2003)  observa  que  surgiram  diversas  interpretações  do  livro  de

Dardel,  segundo  o  gênero  de  humanismo  adotado  por  cada  intérprete.  O  que  atesta  a

diversidade e o ecletismo teórico dentro da corrente humanista. O autor detecta perspectivas

semiológicas, influências da fenomenologia heideggeriana e até mesmo uma “geopoética”,

além de tentativas de aproximar Geografia e Arte. 

 Gomes (2003) divide as diversas influências em dois tipos principais de matrizes:

uma  inspirada  no  que  denomina  de  “um  certo  psicologismo  cultural”  e  na  semiologia,

definida pelos estudos do espaço vivido, principalmente na França; e outra abordagem que

aproxima  Fenomenologia  e  Geografia,  desenvolvida,  em especial,  pelos  geógrafos  anglo-

saxões.  Apesar  das abordagens terem matrizes  semelhantes  em vários pontos,  a  diferença

fundamental é a vontade de legitimidade da última abordagem, no esforço de pôr em paralelo

o discurso geográfico e as bases teóricas da Fenomenologia. O ponto comum dessas matrizes

é a crítica ao modelo positivista e ao espaço cartesiano, substituindo-o pela noção de lugar,

além da negação das teorias globalizantes que operam uma generalização ao desconsiderar as

particularidades fundamentais próprias do contexto humano. 

 Amorim Filho (1999), ao avaliar a evolução do pensamento geográfico, evidencia que

a  raiz  da  Geografia  humanista  é  a  mesma  da  Geografia  radical:  surgiram  da  crítica  à

Geografia teorética e quantitativa. As quatro principais críticas que unem as duas correntes

são  as  seguintes:  redução  ao  neopositivismo  cientificista;  uso  em  excesso  das  práticas

quantitativas;  utilização  acrítica  de  bases  epistemológicas  advindas  de  outras  áreas  do

conhecimento como as ciências naturais; abordagem excessivamente racionalista do homem

tomado  pelo  viés  econômico.  Posteriormente,  houve  uma  cisão  entre  os  defensores  da

Geografia radical e os partidários da Geografia humanista que não concordavam com a base

teórica do neomarxismo em razão do reducionismo econômico das teorias e por considerarem

que o estruturalismo excessivo desconsidera os elementos individuais em favor de totalidades

3  Optou-se, como Holzer (1992), pelo termo humanista ao invés de humanística. O autor justifica o emprego do
primeiro termo por associar-se ao substantivo humanista, que lembra o humanismo filosófico, além de ter um
emprego mais antigo em nosso idioma. Segundo ele, o vocábulo humanista indica uma corrente da Geografia
nitidamente diferenciada de uma Geografia positivista e estruturalista, por exemplo. O termo “Humanística” em
português, tem um sentido mais adjetivo, o que não caracterizaria tal diferenciação.
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abstratas.

Desse  modo,  os  geógrafos  se  esforçam para  incluir  o  indivíduo  e  os  estudos  do

cotidiano  no  pensamento  humanista,  a  fim  de  compreender  as  atitudes  e  os  valores  das

pessoas  comuns  em  relação  ao  lugar  que  habitam,  numa  abordagem  que  considere  a

subjetividade. Tentam também reintroduzir conceitos de base da Geografia clássica como o de

“gênero de vida”, atribuído a La Blache. Os geógrafos humanistas se engajam, a partir disso,

numa crítica às explicações deterministas e reducionistas com o intuito de alargar a concepção

do espaço vivido sob o prisma da experiência.

O movimento humanista surgiu,  inicialmente,  nos Estados Unidos e no Canadá na

década de 1970. Embora tenha crescido desde então e se espalhado pelo mundo, os estudos

ainda  encontram-se,  segundo Marandola  e  Gratão  (2003),  na  “periferia”  das  reflexões  da

ciência geográfica, muitas vezes na interface com outros tipos de conhecimentos. Marandola

chama a atenção para o fato que, mesmo tendo se destacado apenas em 1970, a corrente

possuía antecedentes observáveis na década de 1960, quando alguns autores publicaram obras

que reagiam às tendências de quantificação predominantes na Geografia até o momento. A

crítica, à época, era que “a Geografia, ao buscar ser ciência, estava deixando de ser humana”

(MARANDOLA,  2013,  p.50),  distanciando-se  do  sujeito  e  da  sociedade,  ao  adotar  os

modelos abstratos geométricos de espaço. 

Amorim Filho (1999) reconhece que houve precursores da Geografia humanista antes

do movimento dos anos 1970, a saber: Dardel em 1952, com o conceito de geograficidade;

Lowenthal em 1938 com a temática das imaginações geográficas; Sauer, ainda nos anos 1920,

com o tema das paisagens vividas e percebidas ainda nos anos 1920; Wright, nos anos 1940,

com a “Geosofia”; e Kirk, a partir de 1950, com os comportamentos geográficos. 

Para Holzer (2008), a denominação Geografia humanista realmente assume status de

um subcampo na disciplina, constituindo o terceiro horizonte epistemológico da Geografia,

juntamente com o horizonte neopositivista e marxista ligado à teoria crítica, com o artigo de

Tuan: Humanistic geography, publicado nos Anais da Associação dos Geógrafos Americanos,

em  1976.  Após  essa  publicação,  outros  geógrafos  americanos  do  movimento  também

divulgam  importantes  textos  que  marcam  definitivamente  a  abordagem  humanista  na

disciplina.

Um  arrefecimento  do  movimento,  no  final  da  década  de  1980  é  constatado  por

Marandola (2013) ao identificar que os principais autores humanistas passam a se ocupar com
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outros  temas  ligados  às  necessidades  da  época,  como  a  temática  da  sustentabilidade,  da

urbanização e dos estudos de população. Na década de 1990, observa-se outro movimento de

renovação,  incitado  pelo  contexto  da  globalização,  com  a  insurgência  de  movimentos

localistas,  mas  ligados  à  Geografia  cultural,  cujos  autores  não  se  ocupam  mais  da

Fenomenologia  como  referência  principal  na  construção  teórica  e  metodológica  de  suas

pesquisas.

Em  relação  ao  Brasil,  Marandola  (2013)  destaca  que  não  houve,  no  primeiro

momento, um movimento humanista organizado e estável como ocorreu na América do Norte.

Verificou-se repercussões pontuais a partir do eixo da temática original do movimento, que

veio  a  se  fortalecer,  a  partir  da  década  de  1990,  com os  estudos  da  percepção  do meio

ambiente,  desenvolvidos  pelo  grupo  da  Universidade  Estadual  Paulista  (UNESP)  de  Rio

Claro- SP, dirigido pelas professoras Lívia de Oliveira e Lucy Machado. A primeira foi a

responsável  pela  tradução  das  obras  de  Tuan  para  o  português.  Ainda  assim,  Marandola

(2013) atenta  para o fato de que os trabalhos desenvolvidos no horizonte humanista,  não

possuíam características de conjunto, sendo apenas esforços isolados de investigação que não

faziam nenhuma menção explícita à orientação fenomenológica.

Tal ideia é reforçada por Nogueira (2005) ao fazer uma interpretação fenomenológica

da Geografia sobre o panorama brasileiro. A autora destaca alguns trabalhos inspirados na

concepção  de  mundo  vivido  na  década  de  1990,  embora  ressalte  que  a  abordagem

fenomenológica não é feita de maneira enfática por esses autores, tais como: os de Silva em

1991,  sobre  geografia  e  lugar  social;  de Nogueira  em 1994,  sobre os  mapas  mentais  das

crianças e suas percepções da cidade; de Holzer, em 1998, com as percepções dos viajantes do

século XVI sobre o Brasil; de Melo, em 1991, ao estudar a cidade do Rio de Janeiro sob o

ponto de vista dos compositores cariocas; de Lima, em 1999 que faz uma leitura geográfica da

obra de Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas; e Costa, em 1994, ao estudar o município

de  Cuniã,  localizado  às  margens  do  Rio  Madeira,  valorizando  os  conhecimentos  dos

ribeirinhos sobre o lugar.

Conforme  Marandola  (2013),  somente  nos  anos  2000,  com  as  influências  vindas

também do movimento de renovação da Geografia cultural, é que as projeções da Geografia

humanista são ampliadas e capazes de, finalmente, constituir um grupo de pesquisa em torno

da abordagem fenomenológica, dando continuidade ao esforço humanista da década de 1970 e

tentando aplicar o método fenomenológico em estudos empíricos. Ele inclui alguns estudos
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mais recentes, a partir de 2000, como os de: Gratão (2002) sobre a poética do Rio Araguaia;

Chiapetti (2009) sobre a percepção geográfica que os habitantes próximos têm do Rio das

Contas; De Paula (2010) sobre as constituições do habitar de dois reassentamentos urbanos;

Holzer (2010) sobre o método fenomenológico e a construção de uma nova Geografia; e Reis

(2013) sobre a cidade do ponto de vista dos moradores de rua. 

Sobre as bases teóricas e metodológicas dos estudos, Marandola (2013) ressalva que o

horizonte interpretativo da Geografia cultural não incorpora a Fenomenologia como centro de

suas propostas, pois tem base epistemológica diferente que se aproxima mais da etnografia

numa perspectiva estruturalista. Também alerta para o fato de não existir um único referencial

teórico na corrente humanista, embora considere que a Fenomenologia foi a orientação que

mais permitiu uma renovação epistemológica ao propor questões ontológicas a respeito da

disciplina.

A constatação a que chega tanto Holzer (2008) quanto Buttimer (1982) é a de que os

geógrafos  humanistas  não  estabeleceram,  de  fato,  um método  rigoroso  fundamentado  na

Fenomenologia. Antes disso, assumiram mais uma “atitude”, uma postura, um “olhar” como

alternativa ao modo positivista generalizante, isto é, adotaram uma diretriz fenomenológica

sem desenvolverem um consenso  de  método  válido  para  a  disciplina.  Assim,  cada  autor

valorizou um aspecto da teoria que melhor favorecesse e justificasse seus argumentos. Holzer

(2008, p. 146) inclusive situa, como um dos temas que mais desafiam a renovação da ciência

geográfica:  “a  aplicação  rigorosa,  consciente  e  corajosa  do  método  fenomenológico”.

Entende-se, portanto, que a adoção desse método nos estudos geográficos é ainda um longo

caminho a ser trilhado. Nesse estudo, o que se vislumbra é uma proposição  balizada nos

postulados da Fenomenologia, empregados na abordagem geográfica até o momento, e, um

diálogo com outras disciplinas que trilharam o mesmo caminho, como é o caso da História,

nos estudos desenvolvidos sobre a memória. Além disso, propõe-se uma leitura do “lugar

patrimonial” a partir da orientação de Certeau (2014) sobre os relatos de espaço das pessoas

comuns em seus lugares de vida4.

Antes,  procuremos  entender  como  se  originou  e  desenvolveram  os  principais

postulados  dessa  filosofia:  a  Fenomenologia,  que  influenciou  o  pensamento  geográfico

contemporâneo.  No  dicionário  de  filosofia,  Abbagnano  (2007,  p.  437)  a  define  como  a

“descrição daquilo que aparece ou ciência que tem como objetivo ou projeto essa descrição”.

4   Essa abordagem será desenvolvida no capítulo 2 que tratará do percurso metodológico da pesquisa.
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Numa retomada histórica do uso do termo, o autor conclui que, apesar de outros pensadores

terem mencionado  o  vocábulo  anteriormente  em diferentes  contextos  e  com significados

diversos, é Husserl (1859-1938) quem enuncia, no início do século XX, a noção que é ainda

presente a respeito da Fenomenologia.

Dartigues  (2008)  afirma  que  o  movimento  fenomenológico,  no  século  XX,  cujo

contexto era a busca por novas teorias que dessem conta do mundo pós-guerra, tem como

grande iniciador Husserl, ao tecer críticas à ciência moderna e seu distanciamento do mundo

da vida.  Ele  questiona a  lógica  do objetivismo científico e  a  aplicação simplificadora  do

método das ciências naturais e da lógica matemática às ciências humanas, Husserl concebeu a

Fenomenologia como uma ciência rigorosa no estudo das essências. 

O que Husserl quer sobretudo rejeitar é o naturalismo dessas ciências que,
não tendo destacado a especificidade de seu objeto físico e tratando-se como
se  se  tratasse  de  um  objeto  físico,  confundem  a  descoberta  das  causas
exteriores  de  um  fenômeno  com  a  natureza  própria  deste  fenômeno.
(DARTIGUES, 2008, p. 17).

Para isso, a primeira orientação é que a Filosofia retorne à realidade como um ponto

de partida para as reflexões e não derive mais de abstrações e construções mentais acerca da

própria realidade, isto é, de visões preestabelecidas sobre o mundo. Somente nesse retorno, a

Filosofia  poderia  ser  verdadeiramente  um solo  comum  de  saberes  que  dizem  respeito  à

humanidade.  Nesse  sentido,  Husserl  indica  uma reconstituição  da  relação  entre  sujeito  e

objeto de pesquisa, pois não existe objeto que não esteja comprometido com o sujeito. O que

ele detecta é um desequilíbrio nessa relação, pois as coisas se perderiam na assimilação do

sujeito que projeta no mundo suas ideias antes mesmo de apreendê-lo.  Ele tenta criar um

método que torne essa relação mais equilibrada e verdadeira, tendo como princípio o retorno

às coisas mesmas, àquilo que aparece imediatamente aos sentidos, ou seja, a percepção do

fenômeno por meio da vivência. 

A consciência  fenomenológica  é  a  própria  experiência  como  ponto  de  partida  da

reflexão,  um movimento que é  sempre intencional,  uma visada em direção às  coisas que

permanecem com sua própria autonomia. Assim, a Fenomenologia se propõe a ver as coisas

de uma forma inequívoca por meio de uma nova atitude em relação ao mundo e às coisas que

nos cercam. Dessa ideia nasce o princípio da intencionalidade explicado pela máxima de que

a “consciência é sempre consciência de alguma coisa”, ou seja, só existe quando é dirigida a

um objeto. Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua relação com a consciência. Nas

palavras de Dartigues (2008, p. 22) o objeto “é sempre objeto para um sujeito”, a essência é
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sempre a visada de significação de uma consciência. As coisas são dotadas de concretude,

enquanto a consciência é leveza, é o movimento em direção às coisas.

A correlação entre objeto/sujeito desdobra-se numa outra etapa essencial do método

que é  a  descrição  fenomenológica,  minuciosa  e  despojada  de  todo o  preconceito,  com o

objetivo de abarcar o máximo dos ângulos do objeto. Para isso, é preciso deixar de lado as

ideias  preconcebidas,  “suspender”  os  preconceitos,  a  fim  de  absorver  o  objeto  em  sua

totalidade.  Diferente  do  nosso  olhar  ingênuo  habitual,  a  descrição  fenomenológica  deve

permitir ao pesquisador evidenciar o fenômeno em si mesmo, sem desconsiderar a vivência

em seu mundo próprio.

No  terceiro  e  último  passo  do  método  husserliano  a  chave  é  a  interpretação  dos

fenômenos,  o  que  implica  na  “redução  eidética”.  A tentativa  é  de  captar  o  essencial  das

manifestações que conduza ao caminho seguro da evidência das essências. O que  não se trata

de comparar ou concluir, mas de reduzir, “purificar o fenômeno de tudo o que comporta de

inessencial, de fático, para fazer aparecer o que lhe é essencial” (DARTIGUES, 2008, p. 32).

A descoberta da essência dos fenômenos é um esforço intelectual que extrai do objeto o que

Husserl  definiu  como  “consciência  de  impossibilidade”,  aquilo  que  é  impraticável  à

consciência pensar de outro modo.

Após  a  abordagem  de  Husserl  sobre  a  fenomenologia,  outros  filósofos  a

desenvolveram com novos apontamentos a respeito do mundo da vida, com enfoques próprios

que também influenciaram o pensamento geográfico a respeito da relação sujeito/espaço. Por

ser  portador  de  uma  intensidade  maior  do  vínculo  pessoal  com  o  espaço,  a  concepção

fenomenológica considera tal relação como um fenômeno de sentido, tanto emocional quanto

intelectual. Dessa maneira, os fenomenólogos discutem a questão do espaço/lugar a partir do

eu, da dimensão corporal do indivíduo. 

Em uma de suas obras mais conhecidas e importantes para a Geografia humanista:

Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty (2006, p. 273) utiliza a metáfora do coração

para explicar a relação do homem com seu espaço: “o corpo próprio está no mundo assim

como o  coração no organismo;  ele  mantém o  espetáculo  visível  continuamente  em vida,

anima-o e alimenta-o interiormente, forma com ele um sistema”. O autor demonstra que o

homem conhece o mundo por meio da experiência corporal, que se dá em sintonia com o resto

do mundo, compondo-se um verdadeiro sistema5. 

5    Ao longo do tempo, e conforme as fases da vida do indivíduo, essa relação se transforma. Abordaremos esse
aspecto  no  tópico  sobre  o  sujeito  velho,  ao  refletirmos  sobre  a  perda  de  mobilidade  e  as  transformações
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O filósofo demonstra  que a  experiência  espacial  não  se  dá como algo  externo ao

indivíduo, pois não se trata de uma relação de continente/conteúdo, tal relação só existe entre

objetos inertes. O indivíduo está no mundo e o experiencia como parte dele. Tendo em vista

essa  relação  com o sujeito,  ele  propõe  outra  definição  de  espaço  que  se  contraponha  às

definições abstratas positivistas e inclua o eu como sentido primordial. 

Em lugar de imaginá-lo como uma espécie de éter no qual todas as coisas
mergulham, ou de concebê-lo abstratamente com um caráter que lhes seja
comum,  devemos  pensá-lo  como a  potência  universal  de  suas  conexões.
Portanto, ou eu não reflito, vivo nas coisas e considero vagamente o espaço
ora como ambiente das coisas, ora como atributo comum, ou então eu reflito,
retomo o espaço em sua fonte, penso atualmente as relações que estão sob
essa palavra, e percebo então que elas só vivem por um sujeito que as trace
e  as  suporte,  passo  do  espaço  espacializado  ao  espaço  espacializante”.
(MERLEAU PONTY, 2006, p. 328, grifo nosso).

O pensamento de Merleau-Ponty influenciou de maneira significativa os geógrafos

humanistas  que  passaram  a  buscar  os  sentidos  originários  da  relação  homem/Terra  para

propor uma renovação da Geografia assim como Dardel, o que resultou numa reformulação

dos conceitos geográficos, abrindo novos horizontes de sentido a partir do reencontro com o

espaço onde se situa o sujeito.

A experiência é conectada à relação que o indivíduo funda com o espaço. Para Tuan

(2013)  essa  relação  está  diretamente  ligada  aos  sentidos  e  à  maneira  indireta  das

simbolizações  contidas  no  mundo exterior  a  que  o sujeito  está  submetido.  Outro  aspecto

importante é a capacidade de apreensão desse mundo que ocorre por meio dos sentimentos e

do pensamento, que não são excludentes e nem opostos, e sim maneiras complementares de se

conhecer. Nesse processo, os homens constroem os seus lugares a partir das sensações da

experiência. Para Tuan (2013), o lugar torna-se uma realidade concreta ao indivíduo quando a

experiência com ele se dá de maneira total, mediante os sentidos e as simbolizações.

Nos  relatos  pode-se  perceber  essa  experiência  total  quando,  ao  rememorarem,  os

moradores trazem associados aos lugares vários sentidos como os sons: o canto da “rolinha

fogo-apagou” no quintal; o som do berrante na rua que reunia a meninada; a música que

tocava nos clubes e bailes. Os aromas de roupa limpa na beira do rio, da comida na casa do

avô, das ervas do mercado, das flores que perfumavam a igreja, do lança perfume na praça em

época de carnaval.  Além dos  sentimentos de saudade dos que se foram, de alegria trazida

pela memória das brincadeiras de infância, de tristeza pelas grandes mudanças e o passado

significativas da relação do corpo com o espaço.
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perdido. 

As  simbolizações  também  estão  impregnadas  nos  discursos  estigmatizados  de

sofrimento e atraso pela  transferência  da capital  para Goiânia,  ocorrido em 1937,  mesmo

daqueles que não viveram o momento, mas que ouviram e sentiram as perdas familiares; nos

personagens símbolos da cidade como Cora Coralina (1889-1985), a escritora e doceira que se

tornou conhecida nacionalmente, ou  Goiandira do Couto (1915-2011), a artista que usava as

areias da Serra Dourada para colorir seus quadros6.

O lugar, a partir da experiência total do indivíduo, passa a ser a categoria fundamental

de toda a corrente humanista, adquire uma nova essência com a Fenomenologia, e ultrapassa

o sentido meramente locacional. O lugar é considerado a morada do corpo, a escala mais

íntima de vivência com o mundo, uma categoria analítica interna ao conceito de espaço que

demonstra  o contato do ser com seu entorno material  e  com a coletividade.  A paisagem,

embora não tenha sido tão bem explorada como o conceito de lugar nos estudos humanistas,

também foi  reelaborada,  passa  a  não  ser  ligada  somente  aos  aspectos  físicos,   e  abarcar

sobretudo os elementos culturais.

Mesmo  que  subsista  distinções  importantes  entre  os  conceitos  de  espaço,  lugar  e

paisagem, é importante lembrar o que Relph (1979, p.16) constata: “lugares têm paisagens, e

paisagens e espaço têm lugares”, isto é, quando tomados do ponto de vista da experiência não

existem limites precisos entre os conceitos, o que ocorre é uma relação constante. Na vivência

cotidiana, espaço, lugar e paisagem estão amalgamados.

1.2. O lugar para além da localidade e a paisagem como rastro do passado.

Uma concepção que parece consensual entre três autores humanistas: Dardel, Tuan e

Buttimer é a relação dialética entre espaço e lugar, que se manifesta no desejo incontestável e

paradoxal do homem de estabelecer-se e de se aventurar pelo mundo, ou seja, ao mesmo

tempo em que almeja percorrer novos lugares, também anseia por um lar, um abrigo, onde

chegar e se estabelecer, sentir-se acolhido. O existir, para Dardel, é a partida desse lugar em

direção ao mundo circundante, ao desconhecido. Contudo, essa busca também é por um lugar,

mesmo  que  seja  por  outro  distinto  daquele  da  fundação  da  existência.  O  homem  vive

constantemente essa busca por um lugar para assentar seu Ser, realizar suas possibilidades,

6 Passagens elencadas em momentos distintos de várias entrevistas.
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“um aqui de onde se descobre o mundo, um lá para onde nós iremos” (DARDEL 2011, p.40-

41). 

Encontramos na reflexão de Dardel pontos de apoio para interpretar os relatos dos

velhos moradores e explicar o apego dos moradores à cidade, a sensação de acolhimento do

lar. Mesmo aqueles que se aventuraram pelo mundo, viveram em outras cidades por algum

período da vida, decidiram voltar ao lugar fundante, em busca da segurança, e das memórias

que compõem suas histórias de vida. Dona Nini mudou-se ainda criança para acompanhar a

família com a instalação de seu pai em um novo emprego, trabalhou e se casou em Goiânia

onde viveu por um bom tempo, resolveu voltar quando percebeu que na Cidade de Goiás

estavam suas melhores lembranças. Dona Diva quis seguir suas primas na juventude, foi para

Goiânia, se casou, mas preferiu voltar para a casa e os afagos da mãe quando percebeu que o

marido se entregara à bebida. Dona Maria Antônia foi  desbravar o “sertão de Iporá” como

professora e farmacêutica, mas convenceu o marido de que a Cidade de Goiás era um lugar

melhor para se viver. 

Dona Circe deixou a Cidade de Goiás após se casar, morou em Brasília e em Goiânia,

esteve por vinte anos longe da cidade, mas sempre com o desejo de retornar. Ela descreve as

lembranças de sua infância e a felicidade que sentia ao brincar no quintal da casa com suas

irmãs. Diz nunca ter se sentido bem morando fora da cidade e sempre ter sentido falta da casa

dos pais, para onde decidiu retornar. Em seu relato, descreve um episódio que presenciou

quando estava na cidade:

Eu estava na casa da minha cunhada que morava nessa casa alugada, quando
bateu uma pessoa na porta e ela foi atender, aí era seu Júlio de Alencastro,
filho de seu Zeca. Ele pediu licença pra entrar na casa, porque era a casa
onde tinha nascido,  sido criado.  Ela  deixou ele  entrar  e  ele  olhava e  foi
fazendo aquela viagem pela casa. Viagem pela memória da infância! Aquilo
doeu tanto dentro de mim. Pensei que o dia que meus pais morrerem se a
casa ficasse com uma das minhas irmãs e elas poderiam vender, quando eu
quisesse entrar na casa teria que bater na porta e pedir licença pra entrar na
minha história, porque a casa é a minha história, faz parte de mim. Decidi
que a única coisa que queria era a casa da [Rua] Hugo Ramos,  por essa
experiência de ver essa pessoa bater humildemente e pedir pra entrar na casa
que é sua, que faz parte de você, da sua história, da sua vivência7.

O  relato  de  Dona  Circe  expressa  a  ligação  com  esse  lugar  fundante,  a  casa  da

infância8,  onde reencontra sua história,  o sentido de pertencimento que a fez voltar. Tuan

(2013) ressalta que a vida é esse constante movimento dialético entre espaço (aventura) e

7 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo Ferreira em maio de 2015, Anexo 6.
8 A respeito da casa familiar ver detalhadamente no capítulo 4, item 4.1.
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lugar (refúgio); atenta para o fato de que, no mundo ocidental, o espaço é um símbolo de

liberdade que sugere o futuro, a ação, a busca pelo desconhecido e, ao mesmo tempo, destaca

um aspecto negativo dessa simbologia que pode representar uma ameaça, um sentimento de

vulnerabilidade.  Em  contraposição,  define  o  lugar  como  o  espaço  fechado,  protegido,

humanizado, a segurança do lar, o aconchego de sentir-se em casa. A pausa no movimento do

mundo que permite não só uma localização, mas a significação que organiza tudo que está no

entorno.

Esse amor pelo lugar fundante é concebido pelo geógrafo como a topofilia: “os laços

afetivos  dos  seres  humanos  com o  meio  ambiente  material”  (TUAN, 1980,  p.  107).  Ele

compara a apreciação do lugar à de uma obra de arte e conclui que o juízo estético é efêmero,

pois o que verdadeiramente liga a pessoa ao cenário e o transforma em lugar topofílico são as

lembranças dos fatos que dão significância a essas formas materiais. Ao descrever diversas

passagens  literárias  de  autores  em  suas  experiências  pessoais  de  encantamento  com  a

natureza, Tuan conclui que a apreciação da paisagem é menos volátil, mais sólida e duradora

quando está ligada às lembranças pessoais, a familiaridade com os lugares gera uma afeição

que  acaba  por  ser  uma  extensão  da  personalidade  dos  que  vivem  nele.  A  topofilia está

associada  a  um espaço compacto,  reduzido  às  capacidades  de  sentido  do  ser  humano.  A

afeição  não  pode  estar  associada  a  uma  grande  área  porque  geralmente  reúne  um

conglomerado de partes que são muito heterogêneas. 

Buttimer (1982, p. 180) considera, sob o ponto de vista do lugar, que o mundo vivido

pode  ser  compreendido  “como  uma  tensão  (orquestração)  de  forças  estabilizantes  e

inovativas”. A mudança de ritmo entre as diferentes escalas é expressa pelo relacionamento do

corpo com o mundo e “pode ser vista  como protótipo do relacionamento entre  lugares  e

espaço, lar  e amplitude na experiência do mundo”. Na relação rotineira,  o indivíduo vive

numa busca constante pela ordem, pelo hábito cotidiano, ao mesmo tempo que se lança em

busca de aventura e movimento. O “lar” e o “horizonte de alcance” são pares complementares

que orientam as pessoas em suas experiências no mundo.

influenciada pelas ideias de Merleau-Ponty, Buttimer (2015) acredita que a relação

entre corpo e espaço é o próprio fundamento do homem no mundo, ressalta a importância da

experiência subjetiva para a compreensão dos fenômenos. A autora distingue a experiência do

lugar por aqueles “de dentro” que é sempre diferente dos modos convencionais com que os

“de fora” o descrevem. A experiência dos primeiros é orientada pelos afazeres do cotidiano,
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pela  proximidade  e  o  estabelecimento  de  vínculos  afetivos.  Os  modos  de  representação

tradicionais da Geografia não incluem uma leitura subjetiva que considere esse mundo vivido

das pessoas do lugar. O olhar dos “de fora” é guiado pelo pensamento, por conceitos abstratos

que procuram “encaixar” a realidade num modo de leitura.

Um dos  alertas  fundamentais  de  Relph  (2012)  a  respeito  do  conceito  de  lugar  é

também sobre a relação homem/lugar, que se assemelha à posição de Buttimer. O autor utiliza

o termo “interioridade”, definido como a necessidade de conhecer o lugar de dentro para fora,

numa postura diferente do turista que visita a cidade com olhar curioso, mas distante dos

significados  do mundo vivido,  transformando a complexidade  das  experiências  em meros

objetos excêntricos. Ele acredita que os lugares só podem ser vislumbrados por aqueles que

vivem  neles,  “pois  são  tais  pessoas  que  conseguem  entender  de  forma  conjunta  as

construções, atividades e significados” (RELPH, 2012, p.26). 

Após 1990, o interesse pelo lugar  extrapola o âmbito da ciência geográfica,  como

destaca  Relph  (2012),  e  desperta  a  atenção  de  outras  áreas  do  conhecimento  como  a

arquitetura e o planejamento urbano que buscam inspiração nas tradições e identidades locais,

na tentativa de superar a padronização de estilos. Relph identifica dois desdobramentos desse

interesse: o primeiro, a exploração dos lugares por grandes empresas que constataram o valor

de mercado e que poderiam criar e manipular os lugares conforme a necessidade delas; o

segundo, a crítica que os geógrafos da corrente radical fizeram às ideias humanistas, a de que

pretendiam  transformar  os  lugares  em  meros  pontos  de  nostalgia,  limitando-os  e

empobrecendo o sentido global que possuem. 

A partir desse período, vislumbram-se outras interpretações sobre o conceito de lugar,

que são consideradas por Relph, muitas vezes, como contraditórias em suas posições, o que

ele  reconhece  como  elemento  comum  muito  importante  nos  estudos  sobre  o  lugar  em

qualquer tipo de orientação teórica: o papel importante em tentar compreender e corrigir a

“insistência neoliberal na eficácia global de ganhos que diminui a qualidade de nossas vidas,

erodindo tudo que é local” (RELPH, 2012, p. 21). Para ele, o interesse pelo conceito, em

qualquer perspectiva, é uma verdadeira “prática de resistência”, o que ressalva a necessidade

de uma abordagem crítica, a partir da compreensão de que os indivíduos se relacionam com o

mundo por meio de seu lugar, que é  um vínculo profundo, responsável e transformador. 

Assim como Buttimer (1982), Relph (2012) vê a necessidade de incluir a compreensão

do habitar heideggeriano, por considerar que esse sentido carrega a noção de cuidado, abre



32

caminhos para uma forma sensível e concreta de se relacionar com o mundo e de se contrapor

aos projetos abstratos feitos pelos “de fora”. Ter a noção do habitar é entender que as coisas

podem ser elas mesmas, trabalhar com o que já existe, mas sempre atento à forma como o

lugar está aberto para o mundo, numa relação mais espontânea. 

Tuan (1980)  apresenta uma abordagem próxima a de Buttimer (2015) e Relph (2012),

ao contrapor a percepção do visitante à do nativo. Para ele, os dois percebem aspectos bem

diferentes do lugar. As impressões fugazes dos que estão de passagem não conseguem abarcar

toda a complexidade da vivência do nativo que está imerso na totalidade, tal como avalia

Tuan  (1980,  p.  75):  “[...]  a  avaliação  do  visitante  é  essencialmente  estética,  julga  pela

aparência, por algum critério formal de beleza. É preciso um esforço especial para provocar a

empatia em relação às vidas e valores dos habitantes”. É na relação do homem com o mundo

que o autor define o lugar. Entretanto, acrescenta a dimensão do tempo nessa compreensão

como elemento básico e indissociável do espaço, no âmbito da experiência humana: “O tempo

ilusório é ancorado no espaço, e o espaço é ancorado na realidade mais tangível do lugar”

(TUAN 2011, p.7). O lugar permite a definição de significado sobre o mundo. Para adquirir o

sentido de lugar, o elemento tempo é considerado essencial, pois, quanto mais tempo se passa

em um lugar, mais profunda e significativa será a experiência. O passado é fundamental na

constituição do apego. Para conhecer o passado é preciso que ele esteja ancorado em coisas

observáveis, tanto nos objetos pessoais, quanto no espaço público, nas edificações da cidade

que são reminiscências vivas do passado vivido. Segundo Tuan (2013, p.47): “Cada peça dos

móveis herdados, ou mesmo uma mancha na parede, conta uma historia”.

Essa concepção de Tuan é semelhante a de Halbwachs (1877-1945), sociólogo francês

da escola durkheimiana, em sua obra A memória coletiva quando enfatiza a importância dos

objetos exteriores que transmitem uma sensação de permanência e estabilidade aos sujeitos,

“as  imagens  habituais  do  mundo  exterior  são  partes  inseparáveis  de  nosso  eu”

(HALBWACHS, 2003, p. 157). O autor dedica um capítulo de seu livro à reflexão sobre a

relação da memória com o espaço, e evidencia que o lugar para o grupo não é como um mero

quadro negro onde as pessoas escrevem e depois apagam, pois não é algo indiferente, recebe

as marcas do grupo ao mesmo tempo em que interfere nele.  É por isso que aparecem as

resistências quanto às modificações no espaço, os homens se apegam às pedras da cidade

porque elas contam algo sobre sua história e a do grupo.

Aquele  morador  –  de  cujo  pequeno  universo  faziam  parte  essas  velhas
paredes, essas casas decrépitas, essas travessas obscuras e esses becos sem
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saída,  cujas lembranças se prendem a essas imagens agora apagadas para
sempre – sente que toda uma parte sua morreu com essas coisas e lastimam
que  não  tenham  durado  pelo  menos  o  tempo  que  lhes  resta  de  vida.
(HALBWACHS, 2003, p.164).

Nesse sentido,  os relatos são emblemáticos,  pois os entrevistados ao rememorarem

sempre fazem referência a algum objeto pessoal ou a algum lugar. Dona Ritinha mostrou as

correspondências que seu pai trocava com a mãe, as fotografias da família, os objetos pessoais

dos familiares falecidos. Sr. Arcilon mantêm o casarão onde viveu com a família, ao lado de

sua casa, com os objetos intactos: a mobília, o fogão de pedra, as mangueiras centenárias no

quintal,  as  fotografias  dos  antepassados  penduradas  nas  paredes.  Dona  Nini  guarda  com

esmero a penteadeira que foi de sua avó e as fotografias da família9.

 Eles  também fazem referência  a  vários  espaços  da  cidade,  vividos  na  infância  e

juventude: os colégios, os passeios nos rios, as praças, o cinema, as ruas10. Dona Circe fez

questão de conservar  a  casa de sua infância  com as  mesmas características.  Enquanto os

outros moradores se preocupam apenas com a fachada, por uma exigência do IPHAN, ela

mantém o interior da casa, com o chão de pedra e tijolo, as paredes de adobe estruturadas por

bambus amarrados por couro, o madeiramento original de aroeira, e o quintal com as mesmas

plantas que atraem as rolinhas que fazem o som característico da primeira vez que ela entrou

em casa:

Eu ainda tenho na memória até  hoje,  quando meu pai  comprou a casa e
viemos aqui conhecer a casa, meu pai abriu a porta e nós entramos correndo
aqui e o quintal estava cheio de rolinhas fogo-pagou. Engraçado, não só eu,
como minha irmã também, esses dias ela me disse isso, que também tem na
memória o canto da rolinha fogo-pagou no quintal da casa. Ficou pra sempre
esse dia que nós entramos aqui pela primeira vez, eu tinha 3 anos de idade e
até hoje tenho aquela sonoridade guardada na memória11.

A experiência do lar é a vivência primordial para Tuan (2013), o seu significado está

ligado à memória, às imagens do passado. Para defini-lo o autor refere-se a Stark.

A memória  tece  as  alegrias  mais  intensas  e  nos  mantém  à  mercê  por
intermédio de ninharias, algum som, o tom de uma voz, o odor de piche e de
algas marinhas no cais. […]  Este certamente é o significado de lar – um
lugar em que cada dia é multiplicado por todos os dias anteriores. (STARK
apud TUAN, 2013, p. 176-177, grifo nosso).

O sentido do passado impregna as coisas em escalas diversas: os objetos, a casa, a rua,

9     Ver mais a respeito dos objetos pessoais no capítulo 4, tópico 1.4. 
10 Os lugares citados estão listados no capítulo 4 com as fotografias e os relatos dos moradores.
11 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo Ferreira em maio de 2015, Anexo 6.
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o bairro, a cidade, sobretudo, a paisagem está toda tingida pelo passado, é testemunha da

realização do trabalho humano que persiste  em formas diversas.  A Cidade de Goiás  está

repleta  dessas  marcas  que,  ao  longo  do  tempo,  foram  transformadas,  assumindo  novos

significados. Nos relatos aparecem o prédio do antigo  Goiás Clube, lugar onde Sr. Arcilon,

por  ser  negro,  só  frequentava  para  tocar  como  músico  da  banda.  Atualmente  é  sede  do

Ministério Público da cidade. O antigo Cine Ideal, dirigido pelo pai de Dona Ritinha e Dona

Teresinha, foi uma escola de inglês, hoje está fechado com uma placa de “aluga-se” na porta.

Um dos antigos sobrados, hoje demolido, é uma agência da Caixa Econômica, mas foi uma

das casas residenciais mais frequentadas por abrigar os famosos sarais da antiga Vila Boa. O

salão onde ocorria os bailes de carnaval das pessoas de menor poder aquisitivo na cidade, hoje

é a sede da Câmara Municipal12.

Para  Schama  (1996),  a  paisagem  é  tão  impregnada  de  simbolizações  que  ele  a

considera um constructo integralmente cultural. Em sua obra  Paisagem e memória, o autor

propõe que o olhar lançado sobre a paisagem, a ser compreendida, não se detenha apenas na

explicação  daquilo  que  se  perdeu,  mas  busque  compreender  o  que  escapa  à  apreciação,

explore o que se pode encontrar além das formas da paisagem: uma construção totalmente

cultural,  repleta  de camadas de  memória.  Assim,  a  “[...]  paisagem é  cultura  antes  de  ser

natureza; um constructo da imaginação projetado sobre mata, água, rocha.” (SCHAMA, 1996,

p. 70). 

O objetivo do autor é descrever os usos e as apropriações simbólicas da paisagem, a

natureza experimentada como objeto da cultura.  Para isso,  Schama indica o caminho que

considera mais apropriado ao tecer uma crítica aos historiadores, que procuram o passado nos

textos e imagens sem saírem de suas redomas acadêmicas. Não basta ver, é necessário tocar e

sentir. “É preciso vivenciar um local, usar o arquivo dos pés” (SCHAMA, 1996, p. 34). Ele

relata suas experiências de viagem, em especial,  pela mata lituana-polonesa em busca das

origens de sua própria família. Explica a constituição de seu livro que considera como uma

verdadeira escavação, inicia pelo visível e conhecido e segue em busca das representações e

simbologias que estão em camadas de lembranças mais internas. Numa analogia às camadas

geológicas,  afirma  procurar  pelos  resquícios  de  outros  tempos  inscritos  na  paisagem

reveladores de ações humanas. 

Lowenthal (1982), um dos geógrafos considerado precursor da geografia humanista,

12 Alguns dos lugares citados nesse parágrafo estão ilustrados com os relatos das vivências no capítulo 4.
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acredita  que  as  diferentes  culturas  assimilam  o  passado  no  decorrer  do  tempo,  sendo  a

paisagem um vasto sistema mnemônico que contribui para essa retenção da história do grupo.

Para  ele,  a  imagem  que  criamos  do  mundo  é  composta  “de  experiência  pessoal,  do

aprendizado, imaginação e memória” (1982,p.140). Dessa maneira, o quadro que se elabora

da realidade é único para cada indivíduo: “todos nós somos artistas e arquitetos de paisagens,

criando ordem e organizando espaços, tempo e causalidade, de acordo com nossas percepções

e predileções” (LOWENTHAL, 1982, p. 140). 

Nos relatos dos velhos moradores da Cidade de Goiás a paisagem abriga um vasto

campo de significados que são próprios da experiência de cada morador. No relato de Dona

Benedita percebe-se a descrição da paisagem que ela admira, o luar refletido nos morros da

cidade associado a um fato da memória local: a derrubada da pedra goiana, um símbolo da

cidade.  Ao  mesmo  tempo  em  que  ela  faz  uma  apreciação  estética,  rememora  um  fato

significativo que marcou sua vida e de outras pessoas da cidade:

O morro é tão lindo quando tá a lua cheia. Você já prestou atenção como é
bonito? Muito bonito! A cidade é buraco, tudo em volta de morro, tem o
Canta Galo, o  Morro das Lajes, perto do cemitério, do lado de lá, a  Serra
Dourada, bonita, né? Uma pena que derrubaram a  pedra goiana, era uma
pedra pequena, com uma grande em cima, não conheci não, mas todo mundo
que foi fala que era muito bonita. Hoje em dia não tem jeito, não colocou de
volta, como faz? Era uma coisa da natureza, não tem jeito de arrumar13.

A descrição  de  Dona  Benedita  também  ilustra  o  conceito  de  paisagem  ligado  à

subjetividade e à percepção, ao qual se refere Dardel (2011) como um “momento vivido”. Ela

faz  um  recorte  do  mundo  externo  ao  compor  e  descrever  uma  cena  que  surge  de  sua

experiência pessoal, ao dizer como é bonito o morro, expressa também a ligação interna que

13 Entrevista concedida à autora por Benedita Velasco em maio de 2015, Anexo 5.

Foto 1 – Serra Dourada.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 2 – Morro Canta Galo.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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estabelece com a cena imaginada por ela. Dardel (2011) destaca que a perspectiva temporal da

paisagem é a expressão da inserção do homem no grupo social, mostra que a paisagem não se

refere somente ao que pode ser visto, é a base de um ser social, a manifestação das relações

do homem com o natureza e com os outros seres. Esse sentido é expresso no trecho sobre o

episódio  da  derrubada  da  pedra  goiana,  mesmo  não  a  tendo  conhecido,  Dona  Benedita

rememora por saber que era um símbolo importante para a cidade, por conviver no ambiente

social onde as pessoas comentam a história.

Relph (1979, p. 14) afirma que aquilo que os olhos abarcam é rapidamente respondido

por um processo subjetivo que insere nessa imagem toda uma gama de propriedades e valores

simbólicos. Assim, Dona Nini ao comentar do Morro Canta Galo, que observa da sua janela e

considera o “cartão postal” da cidade, conta a lenda em torno desse morro, também conhecido

como o “morro da índia adormecida” que “estaria à espera do índio valente que surgiria no

cavalo  alado jogando as  mais  belas  flores  do cerrado sobre  ela  para  despertá-la  do sono

eterno14”. 

Outro morro lembrado por Dona Nini é o  Dom Francisco, também conhecido pela

população local como “Morro da Antena”, por concentrar algumas antenas de transmissão.

Ela  conta  sobre  a  denominação  do  morro  que  tem  a  ver  com  a  história  de  um  antigo

governador da província de Goiás, no século XIX, que construiu um espécie de mirante nesse

lugar :

O  da  antena  chama-se  Dom  Francisco que  é  em  homenagem  a  Dom
Francisco  de  Assis  Mascarenhas  que  foi  governador  de  Goiás,  aqui  se
apaixonou por uma goianinha e teve dois filhos com ela. […] o Francisco de
Assis  Mascarenhas mandou os filhos pra  estudar em Portugal,  ajudou na
educação dos filhos que foram depois também governadores, senadores. Os
filhos dele, um era Manoel e o outro era José. Bom, mas esse  Morro  é o
Dom  Luís  Mascarenhas que  o  pessoal  confundia  com  um  bispo  Dom
Francisco, que foi um bispo cego que teve aqui em Goiás. Mas é o Dom
Francisco, porque ele quando chegou aqui era colega de classe dessa Ângela
Ludovico, que foi a paixão dele aqui e com quem teve os dois filhos. Então
ele quis construir um pavilhão pro povo distrair e por ter amizade com a
família dela e ser colega do irmão dela lá em Coimbra. Ele trouxe carta, foi
apresentado e frequentou a casa dela. Aí o pai levou ele pra conhecer esse
morro lá em cima, e até hoje lá tem os alicerces desse pavilhão de ferro que
ele  mandou  construir,  pro  pessoal  de  Goiás  ter  um  lugar  pra  passear.
Construiu lá, depois acabou, mas então a homenagem é pra ele, pro Dom
Francisco de Assis Mascarenhas15. 

14 Entrevista concedida à autoria por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
15 Idem.
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Para Holzer (1999, p. 165) o sentido fenomenológico da paisagem é um dos aspectos

que situa a Geografia como uma “ciência das essências”, pois retira o homem da posição de

mero espectador. Nesse mesmo sentido Relph (1979) assegura que a paisagem não é mera

moldura da vida do indivíduo, é verdadeiramente parte de sua existência. A paisagem é uma

construção intersubjetiva de determinada cultura que reflete o trabalho do homem sobre o

ambiente, representa um acúmulo de tempo. Simultaneamente, é um ponto de vista do sujeito

sobre o mundo que o envolve e o integra.

Lowenthal (1982) chama de “terra cognita pessoal”, o conhecimento específico que

cada pessoa carrega a  respeito  da  paisagem.  Assim,  a  Terra  inteira  é  composta  de partes

particulares  que  são incorporadas  nessa imagem geral.  Dado a  infinidade de experiências

existentes  sobre  o  globo,  muitas  dessas  impressões  ficam reclusas  na  porção  em que  se

localizam, não adquirindo representações mais significativas. É importante destacar que tais

percepções  nunca  são puras  e  imparciais,  são afetadas  profundamente pela  sociedade e  a

cultura nas quais estão inseridas. 

Por  isso,  mesmo  entendendo  que  as  percepções  sobre  a  paisagem  advém  da

experiência pessoal do sujeito com o lugar, faz-se necessário esclarecer sob qual ponto de

vista definimos e agregamos os sujeitos da pesquisa. Apesar de estarem reunidos na categoria

social da velhice, que se caracteriza por um contexto social e político, as impressões sobre o

mundo, os relatos de espaços, as geografias pessoais são únicas e dizem sobre as experiências

de vida.  É necessário explicitar não só o motivo da escolha por esse segmento populacional, e

sob qual  aspecto  poderão assemelhar-se,  como também o por  quê da denominação velho

Foto 3 – Morro Dom Francisco.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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morador. A escolha justifica-se também como opção conceitual, e, sobretudo, como um modo

de conhecê-los em suas individualidades e experiências.

1.3. O olhar sobre o sujeito velho: esse outro

O processo de envelhecimento da população é uma realidade no Brasil e no mundo,

um importante fenômeno demográfico na atualidade que deverá influenciar não só as políticas

públicas, mas principalmente o olhar sobre essa população que cresce a cada dia, ocupa novos

espaços e demanda necessidades urgentes. 

Na Cidade de Goiás, segundo os dados do último censo demográfico, realizado em

2010, a taxa de envelhecimento da população, razão entre o número de pessoas com 60 anos

ou mais e o restante da população, é de 9,13%. Um número significativo em relação à média

do Estado que é de 6,25%, e à média nacional que atinge 6,95%16. O que esses índices podem

evidenciar na escalas nacional e local? Uma população envelhecida significa: o aumento da

expectativa de vida, propiciado pelo avanço das técnicas da medicina; a redução das taxas de

fecundidade ao longo dos últimos anos, devido à popularização dos métodos contraceptivos;

e, consequentemente, a longo prazo, o recuo na quantidade de pessoas na faixa de idade mais

jovem. No caso da Cidade de Goiás, quando os entrevistados tentam explicar o fenômeno em

seus relatos o que aparece é a crescente emigração dos jovens para outros municípios com

melhores oportunidades de trabalho e também o movimento de retorno daquelas pessoas que

se aposentaram e retornaram à cidade, como é o caso de Dona Circe e Dona Nini. 

Um  fator  essencial  a  ser  considerado  é  que  não  só  cresce  o  número  de  idosos

proporcionalmente em relação ao restante da população, como também aumenta a expectativa

de vida. Nem sempre o aumento da esperança média de vida está associado a uma efetiva

melhoria  da  qualidade  de  vida  dessas  pessoas,  principalmente,  se  o  envelhecimento  for

entendido em sua totalidade psíquica e social.

Promover a reflexão sobre a velhice, pelo viés humanista, é tentar ir além da mera

análise e contextualização dos dados demográficos em si, apesar de ser indispensável para

atender às novas demandas de planejamento em termos de políticas públicas sociais, não é

suficiente para promover uma mudança na forma de lidar com uma realidade por demais

incômoda para a sociedade, como mencionou a filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-

16 Dados  do  Atlas  do  Desenvolvimento  Humano  no  Brasil.  Disponível  em:
<http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/goias_go#demografia >. Acesso em: 29 jul. 2014. 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/goias_go#demografia
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1986). O primeiro passo é tentar compreender o motivo de tamanha dificuldade, pois trata-se

de um futuro inevitável àqueles que atravessarão a fase adulta.

Talvez o motivo seja o de que a velhice é uma condição humana difícil de internalizar:

o  velho,  costumeiramente,  é  uma  pessoa  estranha  na  qual  não  nos  reconhecemos  com

facilidade. Beauvoir (1970) dedicou-se à temática da velhice, evidenciando o tratamento que

o  sujeito  velho  recebe  na  sociedade  capitalista.  Essa  sociedade  que  age  cruelmente  ao

descartar a mão de obra que não mais provê o mesmo lucro, tornando-se massa improdutiva,

desprovida  de  valor.  A filósofa  ressalta  a  dificuldade  das  pessoas  em  se  reconhecerem

enquanto sujeito velho, o que justificaria até mesmo a escassez de bibliografia a respeito do

tema17.

Beauvoir (1970, p.10) inclui a velhice na categoria dos “irrealizáveis sartreanos”, pela

incapacidade de podermos admiti-la tal como é para o outro, fora de nós: “[…] dentro de nós,

uma voz fica a murmurar de maneira absurda que aquilo não acontecerá conosco: quando

acontecer, já não seremos mais nós mesmos. Antes de desabar sobre nós, a velhice só diz

respeito aos outros”. Talvez essa negação seja uma forma de autodefesa, pelo fato de  o velho

estar  sempre  associado  à  decadência  biológica  ou  por  ser  o  último  estágio  da  vida  que

antecede a morte. Por isso, a percepção da velhice, muitas vezes, chega pelo olhar do outro.

Goldfarb (1998) dissertou sobre o envelhecimento,  no âmbito da psicologia social,

sobre a dificuldade das pessoas mais velhas lidarem com a sua imagem no espelho. A autora

descreve uma passagem narrada por Freud para exemplificar: aos 63 anos, enquanto viajava

de trem, ele vê sua imagem refletida no espelho do banheiro de sua cabine e pensa estar diante

de  outra  pessoa,  ao  tentar  comunicar-se,  percebe  que a  imagem é dele  mesmo.  Freud se

lembra como foi desagradável dar-se conta de que não era outra pessoa, e sim ele mesmo

envelhecido. Para Goldfarb (1998), essa estranheza ocorre porque a imagem não corresponde

mais  àquela  que  os  velhos  guardam de  si  na  memória.  Enquanto  o  espelho  antecipa  ou

confirma a velhice, a memória idealiza e remete a uma antiga familiaridade que se tinha com

o Eu.

Possivelmente,  a  recusa dos entrevistados pelo registro fotográfico de si  durante a

gravação dos relatos tenha a ver com essa sensação de estranhamento da própria imagem.

17   Beavouir foi uma pensadora expressiva do existencialismo francês, pioneira ao tratar do tema da exclusão
dos velhos do ponto de vista de alguém consciente que se tornaria um deles. Ela denunciou a “conspiração do
silêncio” em torno do tema. Seu longo ensaio  A Velhice, divido em dois volumes:  A realidade incômoda;  As
relações com o mundo, foi publicado em 1970, na França. No Brasil, entre os trabalhos que abordam o tema de
um ponto de vista social, cultural e psicológico temos: Bosi (1994), Goldfarb (1998), Loureiro (2000), Peixoto
(2006), dentre outros.
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Dona Ritinha foi enfática: “Não suporto foto, depois que se fica velha não tem graça alguma”.

O  fenômeno, denominado por Goldfarb (1998) de “espelho negativo” é um prenúncio da

velhice que se manifesta de forma estética, que é acompanhado de outros elementos físicos e

psicológicos como o declínio das funcionalidades do corpo, a constante sensação de perda que

acompanha essa fase da vida e a falta de perspectivas futuras.

As mudança  biológicas  são provocadas  pela  diminuição metabólica  do  organismo,

causando a perda de massa muscular, o enfraquecimento dos ossos, e a diminuição da visão e

audição. Sintomas que põem o sujeito numa condição de mobilidade reduzida. Tuan (1980, p.

66-67)  e  Lowenthal  (1982,  p.  112)  ao  descreverem  a  percepção  do  espaço  pelo  velho,

comparam-no  à  criança,  ao  que  denominaram de  uma “segunda  infância  geográfica”  em

virtude do declínio dos sentidos. A mudança na relação com o espaço, talvez pela locomoção

prejudicada, também se manifesta no estreitamento do vínculo com os objetos e o ambiente

próximos. Rowles (1980) em sua pesquisa sobre os anciões da região dos apalaches constata

que há uma intensificação da relação desses sujeitos com seu lugar que, com o passar do

tempo, torna-se um apoio social e psicológico essencial. O universo da casa torna-se íntimo e

cúmplice do corpo debilitado e restrito.

Dona Silvinha, 83 anos, explica o motivo de não sair mais de casa: “Eu não saio mais,

meu bem! Minhas pernas não dão mais pra andar, sou proibida de cair, não desço a escada ali

se não tiver alguém me segurando, na porta eu ia direto... mas é a vida18”. Seu relato, embora

demonstre a restrição de sua mobilidade, contrasta com a imagem ativa da senhora durante a

entrevista, pois enquanto conversavámos não parou um só minuto de confeccionar caixas para

a  ornamentação  do  casamento  de  um  de  seus  netos,  demonstrando  uma  verdadeira

cumplicidade com a casa e os objetos que a rodeavam. Ela só parou ao final da entrevista

quando fez questão de atravessar a sua extensa casa, enquanto me mostrava alguns objetos

significativos, para me acompanhar até a porta. 

Quanto  à  constante  sensação  de  perda,  é  um sentimento  decorrente  da  inexorável

modificação do mundo que ocorre de forma cada vez mais acelerada, passa a ser inviável para

o  sujeito  acompanhar  o  compasso  de  tais  transformações.  Nos  relatos  aparecem  muitas

queixas acerca dos lugares que não são mais os mesmos: o antigo Cine Ideal transformou-se

em farmácia e depois em escola; o “nosso jardim”, exaltado por Dona Nini, tornou-se “aquela

praça sem graça”; o rio onde Sr. Arcilon buscava água e se banhava sentindo o cheiro da erva

18 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.
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são caetano e  do sabão da  terra  usado pelas  lavadeiras  virou  depósito  de  esgoto19;  pelas

relações que se alteraram com o uso da tecnologia.  Dona Diva indigna-se com o uso do

celular  pelos  adolescentes  na  praça,  “eles  não  têm  mais  tempo  um  para  o  outro20”;  e,

principalmente,  pela  perda  das  pessoas  queridas.  Dona  Neném  sente  por  não  ter  mais

nenhuma amiga e comadre de sua época ainda viva, nenhum de seus irmãos, e, sobretudo, a

perda recente do filho: “[…] tudo quanto é irmão já morreram. Estou aí vendo passar, e agora

perdi um filho, o mais velho meu21”. Sr. Arcilon se emociona ao falar dos seus oito irmãos que

faleceram, “saudade a gente tem e muita, eu como fui o único que fiquei, é uma saudade

muito grande, mas a gente vai vencendo né...22”.

É  a  sensação  de  que  o  mundo  a  que  eles  pertenciam,  os  lugares  da  infância  e

juventude, os valores e costumes que apreenderam e as pessoas que compartilharam a vida

com  eles  morreram  antes  do  fim  de  suas  próprias  vidas.  Um  drama  que  acompanha  a

conquista de vidas mais longas é a tristeza de suportar a ausência de um modo de vida que

morre antes da finitude física do corpo.  É suportar “a solidão de estar vivo numa vida que já

morreu”23. 

A ausência de projetos futuros pelo pouco tempo que ainda lhes resta de vida também

é um fator penoso que pode justificar o apego que nutrem pelo passado. Quando questionados

sobre a melhor fase de suas vidas não titubeiam ao dizer que era a infância ou juventude.

Dona Silvinha se lembra da infância e das noites em que dormia sob os afagos de seu pai;

Dona Diva sente saudade da época da juventude em que escutava as músicas da jovem guarda

e decorava o quarto com fotos de artistas;  Sr. Arcilon se recorda da convivência com os

irmãos e com os amigos integrantes da banda musical que tocava nos bailes da cidade. 

Norberto Bobbio (1909- 2004), filósofo e jurista italiano, escreveu uma biografia de

sua senilidade em que tenta explicar a sensação de ser velho aos mais jovens com a metáfora

da escada:

A descida em direção a nenhum lugar é longa, mais longa do que eu jamais
imaginara, e lenta,  a ponto de parecer quase imperceptível (mas não para
mim).  A descida é  contínua e,  o  que é pior, irreversível:  você desce um
pequeno degrau de cada vez, mas ao colocar o pé no degrau mais baixo sabe

19 O cinema, a praça e o Rio da Prata estão expostos nas imagens e relatos no capítulo 4.
20 Entrevista concedida à autora por Diva Botelho em outubro de 2015, Anexo 13.
21 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.
22 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.
23  Frase de Eliane Brum, colunista do Jornal  El País, no texto “o mundo da gente morre antes da gente”, ao
constatar que essa condição não é restrita à velhice. Ela discorre sobre sua experiência pessoal ao presenciar a
perda de vários “imortais” no ano de 2014, como Ariano Suassuna e Gabriel García Marques. Disponível em:
<http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/18/opinion/1408367710_653831.html>. Acesso em: 25 ago. 2015. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/18/opinion/1408367710_653831.html


42

que nunca mais vai retornar ao degrau mais alto. Quantos ainda existem eu
não sei.  Mas de uma coisa eu não tenho dúvida: restam cada vez menos.
(BOBBIO, 1997, p. 34)

Para  ele,  o  que ajuda o velho a  sobreviver  é  a  capacidade  de rememoração,  cada

lembrança que parecia perdida, quando reencontrada, ajuda o velho a seguir o percurso de sua

vida contra  o implacável  trabalho do tempo.  Assim,  a  memória,  prerrogativa  de todo ser

humano em qualquer fase da vida, torna-se mais forte e viva na velhice. Como afirma Chauí

(1994, p.18), no prefácio do livro de Ecléa Bosi, “a sociedade capitalista desarma o velho

mobilizando  mecanismos  pelos  quais  oprime  a  velhice,  destrói  os  apoios  da  memória  e

substitui a lembrança pela história oficial celebrativa”. Enquanto o corpo se torna mais frágil e

a mobilidade diminui, a memória torna-se mais viva. 

Ana  Lins  dos  Guimarães  Peixoto,  que  se  imortalizou  com  o  pseudônimo  Cora

Coralina (1889-1985), figura emblemática da Cidade de Goiás, publicou seu primeiro livro na

velhice, passava dos 70 anos. A autora fez de sua velhice o momento intelectualmente mais

produtivo de sua vida, pois foram suas lembranças o alicerce de toda a sua obra: as memórias

da  infância  e  juventude  na  cidade,  do  cotidiano  das  ruas,  dos  costumes  e  das  relações

familiares.  No  poema  Lembranças  de  Aninha  (colhe  dos  velhos  plantadores),  lembra  a

sabedoria dos seus ancestrais  e a importância da figura do ancião como o transmissor de

experiências:

Colhe os velhos plantadores que sabem com jeito e experiência
debulhar as espigas do passado e dar vida aos cereais da vivência.
Quanta informação antiga, quanta sabedoria inaproveitada…
O passado não volta, nem os mortos deixam suas covas 
para contar estórias aos vivos.
Ninguém me alertou o entendimento. Meu avô, tia Nhorita, tia Nhá-Bá, Tio
Jacinto, dindinha, a grande mágica Dindinha. 
Alguns estranhos diziam: Dona Dindinha.
Passei pelas minhas e não soube mineirar,
daí a cascalheira das minhas frustrações. (CORALINA, 2008, p. 134)

Para  reconhecer  o  passado  é  fundamental  rememorá-lo,  a  lembrança  faz  o  velho

reconhecer a si mesmo. Mais valioso do que pensar em projetos futuros, para o sujeito velho,

é necessário lembrar-se do que se viveu como uma forma de resgatar o que foi, sua história,

de afirmar sua importância. “A memória tem o valor de história viva e sua preservação deve

ser reivindicada como construtora de identidade social” (GOLDFARB, 1998, p. 89). 

É  válido  destacar  que  os  fatores  psicológicos  também  são  influenciados  pelo
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significado que nossa cultura imprime a essa fase da vida, a sociedade capitalista ocidental,

pós-revolução  industrial,  é  movida  pela  ideologia  do  progresso  e  da  modernidade.  Nas

sociedades tradicionais a representação da velhice era outra. Portadores e transmissores de

valores  da  ancestralidade,  os  velhos  exerciam a  função  de  guardiões  e  transmissores  da

memória, dos costumes e das tradições, repassadas de maneira espontânea pela tradição oral.

Essencial na vida dos mais jovens, colaboravam para a inserção deles na vida social. Com as

transformações  sucessivas  que  ocorreram  a  partir  da  industrialização,  houve  grandes

mudanças  dos  valores  e  a  figura  do  ancião  desvalorizou-se.  O  indivíduo  passa  a  ser

considerado, quase que exclusivamente, por sua capacidade de produção. A sociedade torna-

se cada vez mais individualista e o ser velho é associado à inutilidade e à decadência. 

Muitas  vezes  a  visão  negativa  a  respeito  da  velhice  é  reproduzida  pelos  próprios

velhos, abatidos e entristecidos,  acabam reforçando a ideia da inutilidade. Dona Teresinha

quando questionada sobre se sentir parte do patrimônio, respondeu consternada que: “já fiz

parte, agora tô encostada, estou em casa de mão no queixo. Já passou, acabou...24”. Ao mesmo

tempo, há aqueles que continuam muito ativos, mesmo com dificuldades de locomoção, como

é o caso de Dona Silvinha com a produção dos alfenins25 e com a participação na Festa do

Divino, Sr. Hélio com o comércio no mercado; Dona Diva com a continuação dos estudos;

Dona Judite com o trabalho voluntário no abrigo e Dona Nini com as fotografias e as viagens

com a “turma da terceira idade”.

Beauvoir (1970) observa que a inatividade pouco a pouco imposta aos velhos, não se

trata de uma fatalidade de cunho natural, mas é a consequência cruel de uma opção social que

desqualifica o velho operário pelas dificuldades que o fenômeno biológico lhe impõe. Numa

comparação com os países escandinavos, como a Suécia e a Noruega, que exigem, ao longo

da  vida,  um esforço  moderado  dos  trabalhadores,  de  modo  a  poupá-los  de  uma  velhice

exaurida, Beauvoir demonstra como o trabalho excessivo piora a qualidade de vida do velho,

desqualificando-o como um ser incapaz e improdutivo:

Em nossa sociedade onde só se leva em conta o lucro, os patrões preferem
evidentemente,  uma  exploração  intensiva  dos  assalariados:  quando  os
esgotam, rejeitam-nos e admitem outros, entregando ao Estado o cuidado de
lhes outorgar uma esmola. (BEAUVOIR, 1970, p. 261).

Nesta investigação, optou-se pelo conceito de velho, isto é, de “velhos moradores”, em

24 Entrevista concedida à autora por Teresa Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
25   Doce tradicional da Cidade de Goiás que era vendido nas ruas, é confeccionado com um melado de água e
açúcar e modelado à mão com polvilho.
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relação  a  outras  denominações  que  tentam  “suavizar”  a  carga  negativa  atribuída  a  esse

vocábulo durante anos. Entende-se, como Goldfarb (1998), que a possibilidade de formação

de um mercado consumidor direcionado ao crescimento dessa parcela da população, responde

pela  tentativa  de  atenuar  o  peso  que  a  palavra  “velho”  representa  em  nossa  sociedade

mediante o uso de alguns eufemismos como a palavra “idoso” ou a expressão “terceira idade”,

na tentativa de imbuir um respeito que fica na superficialidade, ou até mesmo “melhor idade”,

numa tentativa de conquista de um nicho de mercado consumidor. Esses termos “mitigadores”

tentam nomear o que se tornou não mais nominável no discurso moderno, tornam a velhice

uma  espécie  de  “buraco  negro,  onde  qualquer  interpretação  pode  entrar,  qualquer

representação ser possível e onde permanecemos ignorantes sobre o que realmente contém”.

(GOLDFARB, 1998, p. 9).

Peixoto (2006, p.76), num estudo comparativo sobre a velhice na França e no Brasil,

afirma  que  o  trabalho  de  reclassificação  é  uma  “eufemização  e  tem por  objetivo  tornar

nominável, ou seja, público, aquilo que até agora foi rechaçado, que até agora não pôde se

exprimir”.  Entende-se  que  a  utilização  do  vocábulo  velho  provoca  a  reflexão  sobre  a

invisibilidade a que esses sujeitos estão submetidos, numa tentativa de desconstruir a imagem

deturpada e o sentido pejorativo do “ser velho”.  Compreende-se que a mudança de nome

pouco ajuda,  uma vez que tenta  negar  e  esconder  a visão pessimista  que foi  associada à

velhice ao longo do tempo.

Goldfarb (1998) aponta como um dos principais problemas para a preservação das

lembranças o fato da inexistência de uma demanda social verdadeira para a manutenção da

atividade  na  velhice.  A maioria  das  ações  destinadas  a  esse  segmento  populacional  não

passam de meros entretenimentos, que não reconhecem a valia da capacidade memorativa e o

potencial que esses sujeitos ainda têm de interagir com a sociedade, apenas disfarçam com

atividades banais a inutilidade que a sociedade impõe ao velho.

Ademais, é necessário destacar a dificuldade em categorizar a velhice,  pois é uma

situação que abriga diferentes sujeitos com trajetórias únicas e que, conforme a posição social

e o modo subjetivo que internalizam a própria situação e o modo como reagem, vivenciam-na

de maneira completamente distinta. Não há como definir a situação de velhice em si mesma,

pois o que existe é uma diversidade de realidades distintas para cada velho.

 Entende-se que é razoável reconhecê-la, como sugere Beauvoir (1970, p. 15), como

um processo, cuja principal característica é a transformação irreversível do corpo e da mente.
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A questão posta pela filósofa é que essas transformações, na maioria das sociedades, estão

ligadas à ideia do “desfavorável”,  o que implica sempre um juízo de valor que considera

algum aspecto específico para constituir uma hierarquia das idades. Tais critérios, no entanto,

não  são  universais,  são  definidos  conforme  a  visão  de  mundo  e  o  momento  histórico

específico de cada sociedade. 

Goldfarb (1998) trata da mesma dificuldade quando a questão é sobre qual parâmetro

definir a velhice. Segundo a autora, nenhum dos critérios, nem biológico, nem psicológico e

mesmo  social,  de  forma  isolada  ou  em  conjunto,  podem  dar  conta  de  uma  definição

categorizante,  pois  não  são capazes  de incluir  toda  a  diversidade de sujeitos  que são,  ao

mesmo tempo, semelhantes e diferentes. As idades aproximadas e o fato de pertencerem à

mesma geração não garantem semelhanças. O processo de envelhecimento não é homogêneo,

assim como a identidade geracional é mutável e de difícil fixação, pois acolhe indivíduos de

diferentes condições existenciais, ligados a distintas classes, gêneros, profissões, modos de

vida, etc.

Por essa pluralidade de experiências individuais que constituem a velhice, percebe-se a

necessidade de apresentar os sujeitos que teceram os seus relatos para a construção dessa

investigação. Ao alcance do pesquisador, está apenas a possibilidade de pôr lado a lado as

diferentes experiências de envelhecimento, na tentativa de identificar um elo que as aproxime.

No pequeno universo dos entrevistados (treze no total), nota-se que existem várias maneiras

de  “ser  velho”  no  âmbito  do  centro  histórico  da  Cidade  de  Goiás.  Mesmo  nesse  breve

apanhado de suas biografias, é possível entender o quão diversa são suas histórias de vidas.

Diferenças  de  idade  (entre  66-103  anos);  profissões,  situação  familiar,  e  o  modo  como

conduzem o seu cotidiano e vivenciam os lugares da cidade:

● Dona Ritinha (nasceu em 1936) e Dona Teresinha (em 1928), fizeram seus relatos

juntas pois são irmãs e vivem na mesma casa onde cresceram aos cuidados dos pais junto com

outros três irmãos.  O pai trabalhava como telegrafista e também dirigia o antigo Cine Ideal.

As senhoras não se casaram e mantêm uma relação de cuidado recíproco, uma vez que os

parentes mais próximos vivem em outras cidades; são professoras aposentadas e fizeram toda

a sua formação no Colégio Santana. Elas lecionaram em várias escolas  públicas da cidade e,

por isso, são conhecidas por muitas pessoas. Atualmente, Dona Teresinha quase não sai de

casa e Dona Ritinha ainda frequenta as missas, procissões e algumas quermesses quando o

tempo não está tão frio. Elas mantêm um grande acervo de fotos, documentos e objetos da
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família.

● Dona Benedita, conhecida como Fia, nasceu em 1938, numa casa na Rua XV onde

hoje se localiza uma gráfica. Foi criada pela mãe e pelos avós, pois seu pai foi embora de casa

quando ainda era criança. A mãe fazia quitutes para vender no  Mercado e sustentar as três

filhas: ela e duas irmãs. 

Minha mãe não tinha aquele cilindro pra poder abrir a massa, então, ela abria
com uma garrafa, tinha a garrafinha dela. Todos os dias, cinco e meia da
manhã, a gente já escutava o barulhinho da garrafa. Eu ajudava mais porque
era a mais velha, a gente ajudava a fritar, a levar nos bares26.

Dona Fia nunca se mudou da cidade, completou o ginásio no Colégio Lyceu, se casou

e sempre cuidou da casa e da família. Hoje, frequenta o comércio que tem perto de sua casa e

participa ativamente das festas religiosas da cidade, como a novena do Divino Espírito Santo

que ocorria na véspera em que a entrevista foi realizada.

● Dona Circe nasceu em 1951, em Goiânia, se mudou para Goiás com os pais e as

irmãs aos três anos de idade, sempre estudou no Colégio Santana. Seu pai era funcionário dos

Correios e a mãe trabalhava na Secretaria da Fazenda. Após seu casamento se mudou para

Brasília e depois para Goiânia, onde ficou por vinte anos trabalhando no Tribunal de Contas

do Estado. Quando se aposentou, há oito anos, mudou-se para Goiás, “literalmente no outro

dia”, para a mesma casa em que morou na infância com os pais. Atualmente é a dirigente do

antigo  Gabinete Literário Goiano, uma espécie de biblioteca particular que funcionava na

antiga capital. 

● Sr. Hélio nasceu em 1946, na zona rural no município de Goiás, onde passou toda a

infância e parte da juventude. Foi alfabetizado na idade adulta por freiras do  Orfanato São

José. Após o casamento se mudou para a cidade e tornou-se comerciante de verduras e raízes

medicinais  no  Mercado  Municipal.  Sr.  Hélio  abre  sua  loja  todos  os  dias  da  semana  e,

atualmente, é o comerciante mais antigo do  Mercado. “A minha rotina aqui é difícil. Hoje

ainda falei pra minha esposa, que não sou casado com ela, sou casado com o Mercado. Quem

permaneceu aqui 35 anos dentro do Mercado, sem falhar nenhum dia27”. Sr. Hélio é bastante

conhecido  pela  venda  de  plantas  medicinais  e  se  orgulha  disso.  Ele  mora  na  casa  que

pertenceu ao seu avó, um ex-escravo, que “ajudou a fazer o calçamento de pedra de toda a

cidade”.

● Dona Maria Antônia nasceu em 1933, em Goiás. Ficou órfã de mãe na infância, foi

26 Entrevista concedida à autora por Benedita Velasco em maio de 2015, Anexo 5. 
27 Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 10.
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criada por seu pai que trabalhava na confecção de fogos de artifício. Começou a trabalhar na

adolescência, na farmácia do Hospital São Pedro. 

[…]mas eu já era preocupada demais em trabalhar. Desde criança, pra você
ter ideia, comecei a ter independência financeira aos 12 anos. Comprei meu
primeiro vestido e minha primeira sandália com 12 anos e nunca mais parei
de trabalhar28.

Ela cursou o ensino básico no Colégio Lyceu e fez faculdade de farmácia, em Goiânia,

onde morou com seu irmão. Mudou-se para Iporá, onde foi professora e funcionária de uma

empresa de medicamentos, se casou e viveu por vinte anos nessa cidade,  não teve filhos.

Voltou para Goiás em 1992. Viúva, atualmente, mora sozinha numa casa ao lado da sua irmã,

participa de maneira ativa dos eventos religiosos da cidade.

● Dona Judith nasceu em 1929, em Goiás, na Rua da Abadia. Seu pai era militar e a

mãe dona de casa. Ela e suas irmãs estudaram no  Grupo Escolar Municipal. No início da

adolescência viveu por pouco tempo em Goiânia na casa de um tio.  Sonhava em fazer a

graduação em farmácia, mas seu pai se opôs: “Eu queria, mas meu pai não quis. A gente

obedecia mais o pai do que a vocação da gente, mas eu não tinha vocação pra isso não, quer

dizer, não sei...Porque depois passei pra outra tão diferente29”. Ela se tornou professora e

morou por quatro anos em outras cidades, Iporá e Itauçu, no início de sua carreira. Casou-se e

voltou para Goiás. Já morou em diversos lugares da cidade, atualmente reside em frente ao

Ateliê de Goiandira do Couto, é viúva e mora com uma de suas filhas e com um dos netos,

frequenta o Centro Espírita e faz trabalho voluntário de costureira no asilo da cidade.

● Dona Silvinha, nasceu em 1932, filha de pais comerciantes, perdeu o pai aos dez

anos quando teve que começar a ajudar a mãe na venda de bolos de arroz. Completou seus

estudos  no  Colégio  Santana,  onde  cursou  o  antigo  curso  Normal  para  ser  professora.

Lecionou por muitos anos na Escola de Arte Veiga Valle, também é uma doceira conhecida na

cidade por ser a única a fazer o alfenim.

Faço artesanato e sou doceira, faço alfenim. Você já deve ter ouvido falar.
Ele é um doce que muita pouca gente que faz. O povo fala que sou “mãos de
fada” e egoísta. Então, já nem me importo mais, por mim podem falar! O
caso é que ele requer muito da pessoa, sabe?30.  

Atualmente, Dona Silvinha está com a mobilidade bastante reduzida em virtude dos

problemas de circulação, mas é muito ativa nas festas religiosas, principalmente na Festa do

28 Entrevista concedida à autora por Maria Antônia de Oliveira em setembro de 2015, Anexo 11.
29 Entrevista concedida à autora por Judite Paixão em setembro de 2015, Anexo 9.
30 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.
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Divino Espírito Santo quando organiza a folia que percorre a cidade e outros municípios. Na

ocasião da entrevista mostrou os alfenins que havia preparado para a ornamentação do altar de

Nossa Senhora do Rosário.

● Dona Maria Antonieta, conhecida por Nini, nasceu em 1936, na casa de seu avô, na

Rua 13 de Maio. Seu pai foi comerciante, professor e juiz, a mãe era dona de casa. 

Nasci na  Rua 13 de Maio,  número 26, que era a casa do meu avô. Aqui
convivi sempre,  porque meu pai,  ainda não tinha feito concurso pra juiz,
tinha farmácia lá na Rua do Comércio, que também se chama Rua D'água,
Rua Professor Ferreira. Ele lecionava no famoso [Colégio] Lyceu  também.
Mas toda tarde vínhamos jantar com meu avô. Ele tinha uma loja em frente à
farmácia de meu pai e buscava as três, eu tenho uma gêmea, ela morreu tem
dois anos. Vínhamos com ele e aqui ficávamos. Então, toda a vida aqui foi
nosso reino encantado, entendeu?!31.

Ela  estudou  no  antigo  Grupo  Escolar  Constantino  Gomes e  depois  no  Colégio

Santana. Aos dez anos de idade se mudou para Jaraguá com a família e depois para Goiânia,

mas sempre frequentou a casa dos avós na Cidade de Goiás. Em Goiânia, se casou e concluiu

os estudos, formando-se em História, Geografia e Direito. Trabalhou no Colégio Lyceu de

Goiânia na educação de jovens e adultos, depois no Tribunal Eleitoral onde se aposentou.

Voltou para Goiás e mora na Rua 13 de Maio, em uma casa vizinha à residência que foi de

seus avós. Dona Nini participa ativamente dos eventos religiosos e culturais da cidade e faz

postagens diárias nas redes sociais de fotos de lugares da cidade com comentários sobre suas

vivências e sobre a história do lugar.

● Sr. Arcilon nasceu em 1933 no “casarão” da Rua São Paulo. Seu pai era militar e a

mãe cuidava de nove filhos, todos homens. 

Nascido e criado aqui. Quer dizer, também já viajei muito né, sou militar
aposentado,  já viajei muito a serviço da polícia militar. Mas a minha família
é  o  seguinte:  muito  grande,  são  nove  filhos,  nove  filhos  homens,  sou  o
sétimo e hoje só resta eu, oito Deus já levou. Fomos criados nesse casarão aí,
chama lá de casarão, depois vou levar você lá pra ver, essa casona aí. Então,
é o seguinte, meu pai também era militar aposentado, nove filhos com minha
mãe,  a  vida  muito  simples,  simples  mesmo!  Mas  a  maior  riqueza  que
tivemos dos pais foi a criação, sempre unidos mesmo32.

Ele fez os estudos iniciais no Grupo Escolar Mestre Inhola, com a perda do pai teve

que interromper para trabalhar e ajudar a criar os irmãos mais novos. Foi alfaiate e depois se

tornou  militar. Casou-se e entrou para a banda de música da polícia, tocando saxofone. Na

31 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
32 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.
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juventude, ele e seus irmãos tiveram uma banda de música que animava os principais bailes

da cidade.  Atualmente é aposentado e vive numa casa ao lado do casarão de sua família,

participa junto com sua esposa de alguns bailes da cidade e joga cartas com os amigos aos

finais de tarde.

● Dona Diva nasceu em 1950, na casa de seu avô. Foi criada por sua mãe sem a ajuda

de  seu  pai.  Trabalhou  durante  toda  a  infância  e  juventude  cooperando  com  a  mãe  na

confecção e venda de bolo de arroz e de sabão. “Minha mãe teve nove filhos e foi na luta

mesmo. Trabalhando mesmo, lavando roupa para os outros. Eu, com 8 anos, vendia sabão

para os outros, vendia bolo de arroz33”. Ela cursou o primário no  Colégio Manoel Gomes,

interrompeu seus estudos quando se mudou para Goiânia para morar com uma tia, lá se casou

e teve um filho. Após um ano de casamento, Dona Diva se separou e voltou para casa de sua

mãe na Cidade de Goiás. Trabalhou como camareira no Hotel Vila Boa, onde conheceu seu

segundo esposo. Atualmente, Dona Diva decidiu voltar a estudar, é aluna do Curso Técnico

Integrado ao Ensino Médio de Conservação e Restauro do Instituto Federal de Goiás (IFG).

● Sr. João nasceu em 1949, em Goiás. Estudou no Grupo escolar Mestre Inhola e no

Colégio Estadual Alcides Jubé. Foi criado pela mãe e os avós que sempre moraram vizinhos

de sua casa. Trabalhou como guia de turismo na cidade por muitos anos e na manutenção da

Igreja  da  Abadia.  É  solteiro  e  mora  sozinho numa casa  na  Rua da Abadia.  Atualmente,

trabalha  como  vigilante  e  tem  uma  vida  social  ativa  junto  com  outros  senhores  que

diariamente frequentam a Praça do Coreto e o Mercado Municipal aos finais de tarde.

● Dona Benedita, conhecida por Neném, nasceu em 1913, na casa de seus avós na

Rua da Abadia,  onde passou toda a infância. Perdeu a mãe quando tinha apenas um ano de

idade e foi criada pelos avós maternos. Estudou no Colégio Lyceu, quando a capital ainda não

tinha sido transferida para Goiânia. Casou-se e mudou para a zona rural, no município de

Mossâmedes. Criou os quatro filhos e voltou a morar na Cidade de Goiás quando já estavam

adultos. É viúva e mora com uma de suas filhas na  Rua Dr. Neto, recebe muitas visitas de

parentes e todos os dias se senta na porta de casa para conversar com a vizinhança. “Adoro,

adoro sentar na porta! Tenho raiva do dia que chove que não posso sentar na porta. Seis horas

eu sento na porta, sete horas a lá do vizinho senta, a de cá senta, e cada dia nós reunimos na

porta de um34”.

Sobre o ponto essencial que pode unir as heterogêneas histórias de vida dos sujeitos da

33 Entrevista concedida à autora por Diva Botelho em outubro de 2015, Anexo 13.
34 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.
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pesquisa, definiu-se, logo de início, que não se trata da generalização dos dados demográficos,

usualmente abordados pela Geografia, tampouco, o interesse é pela “velhice problema”, numa

visão pejorativa. O elemento central é o fato de que essas pessoas estão ligadas ao espaço da

Cidade  de  Goiás  de  uma  maneira  que,  mesmo  aqueles  que  passaram  muitos  anos  fora,

sentem-se “de dentro”, “insiders35” desse lugar.  

A memória é um nexo complexo que liga o corpo ao mundo, capaz de revelar camadas

biográficas  provenientes  do  contato  com o  lugar.  Rowles  (1980)  em seu  estudo  sobre  a

comunidade apalache, a partir do pressuposto de que quanto mais “de dentro” do lugar maior

é  a  identificação  do  sujeito,  demonstra  como  é  importante  para  o  envelhecimento  a

familiaridade  com o ambiente.  Tal  ligação  não  envolve  apenas  o  lugar  do  presente,  mas

também os lugares relembrados. Depois de residir algum tempo em Colton, convivendo com

pessoas de idades que variam entre 62 e 91 anos, esse autor conclui que:

Cada um deles  é  dono de  um pesado investimento histórico neste  lugar.
Criou-se um ambiente ricamente diferenciado composto por um conjunto de
lugares carregados de significados que mantêm relação com suas histórias de
vida. Com o passar dos anos, se tornaram, cada vez mais, parte do lugar; e
chegou  um  ponto  em  que  o  lugar  se  tornou  a  autobiografia  deles  –
literalmente  uma  extensão  de  si  mesmos36.  (ROWLES,  1980,  p.  162,
tradução nossa)

Mesmo sofrendo modificações, os lugares têm a capacidade de suscitar lembranças de

momentos vividos que transmitem uma sensação contínua de pertencimento. Nos relatos dos

moradores de Goiás é nítido quando Sr. Hélio comenta que não é casado “com a esposa e sim

com o Mercado”,  demonstrando o quanto aquele lugar é importante em sua história, pois ali

iniciou seu trabalho quando ainda vinha da zona rural comercializar os produtos que cultivava

com a família, o que lhes provia o sustento, é onde constituiu vínculos fortes de amizade, pois

todos o conhecem e sabem da sua história.

Quando Dona Circe e Dona Nini decidiram voltar para a Cidade de Goiás, após a

aposentadoria, também buscavam o vínculo com a cidade onde passaram a infância. Dona

Circe procura os vestígios da casa de seu avô nos escombros do  Teatro São Joaquim, local

que abrigou parte de sua família,  se emociona ao contar que encontraram uma cabeça de

35  Expressão usada por Rowles (1980) em seu artigo que aborda o envelhecimento e a ligação com o lugar
numa comunidade apalache, ele utiliza muitos argumentos desenvolvidos por geógrafos humanistas como Tuan,
Buttimer e Seamon para sustentar a hipótese de que o ambiente ao qual o idoso está inserido é um elemento
essencial para o sucesso de sua adaptação ao processo de envelhecimento.
36   Each has created an environment richly differentiated as an array of places laden with personal meaning in
relation to a life history. Over the years, each one of them has become more and more a part of the place to the
point where it has become an autobiography.



51

boneca ainda intacta que pode ter pertencido a uma de suas tias. Dona Nini sente-se alegre em

fotografar a  Rua 13 de Maio todos os domingos em diferentes ângulos e postar nas redes

sociais com declarações emocionadas:

“Rua 13 de maio é a minha rua (rua de todos nós que residimos aqui, o resto
é força de expressão), rua do meu coração e de minha alma. Ela está gravada
em minha vida, sua existência se confunde com minha própria existência37.”
(publicação de 11 de outubro de 2015).

Existe  uma  conexão  entre  a  Goiás  Velho38 ─  alcunha  rejeitada  por  muitos  que  a

consideram depreciativa por toda a carga negativa que carrega ─ e os cidadãos velhos que

nela vivem e que enlaçaram, no percurso da vida, suas memórias a esse lugar. O longevo

passado  ignóbil  da  antiga  capital  tornou-se  o  trunfo  essencial  para  um  novo  tipo  de

valorização  trazido  pelo  título  de  Patrimônio  da  Humanidade.  Entretanto,  como  observa

Benjamin (1990), o patrimônio perde seu verdadeiro valor quando a experiência não mais o

vincula às pessoas. Retomar a função do narrador, explicada por Benjamin como sendo aquele

sujeito que extrai suas histórias de suas próprias experiências, ao mesmo tempo em que, de

volta, torna a experiência daqueles que se dispõe a ouvir a sua história. Isso poderá nos fazer

descobrir as tramas do espaço patrimonializado e vincular a memória que ainda está viva na

cidade às formas que subsistiram.

Assim como a morte, cada vez mais expulsa de nosso cotidiano, as experiências dos

velhos também são silenciadas. Benjamim (1990, p. 207) faz uma reflexão a esse respeito ao

considerar que os homens negam e tentam apagar a aproximação do final da vida. “Hoje, os

burgueses vivem em espaços depurados de qualquer morte e, quando chegar sua hora, serão

depositados por seus herdeiros em sanatórios e hospitais”. Para o autor, essa atitude tem a

consequência imediata de perda da transmissão de experiências, uma vez que é no momento

da morte que a sabedoria do homem e sua vivência reclamam uma comunicação. O narrador

emana sua autoridade desse momento, na ânsia de não ser esquecido. 

Acredita-se que a vinculação da memória ao patrimônio pode ser um dos caminhos

para se compreender a profundidade temporal existente nesse espaço habitado. Vincular os

rastros do passado ainda presentes nas formas da cidade às histórias de vida é uma maneira de

valorizar  e  pensar  sobre  as  experiências  dos  sujeitos  nesse  lugar.  Compreende-se  que  o

37   Informação disponível em postagem de Maria Antonieta no facebook em publicação de 11 de outubro de
2015. Disponível em: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008768347493&ref=ts&fref=ts >. Acesso
em: 30 out. 2015. 
38    A denominação Goiás Velho é rejeitada pelos “de dentro”, sobretudo, por ser um nome dado pelos “de fora”
numa  visão  depreciativa  e  não  apenas  para  diferenciar  o  Estado  da  cidade.  A  maioria  dos  moradores
entrevistados preferem o nome Vila Boa para se referirem à cidade.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008768347493&ref=ts&fref=ts
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passado lembrado é um trabalho profícuo que fortalece os vínculos identitários, dinamiza o

presente e pode engendrar um futuro que constitua solidariedades e cumplicidades entre as

diferentes gerações.

A realidade do velho em seu lugar é infinitamente abundante e complexa, ultrapassa  o

discurso  que  podemos  adotar  sobre  ela.  Nenhum modelo  pode  ser  plenamente  eficaz  ao

aproximar teoria e fenômeno observado. Por isso, é necessário explicitar os conceitos chaves

que guiam a pesquisa e o aspecto em que a realidade está sendo observada e interpretada. No

próximo capítulo será abordado o conceito de memória na perspectiva da fenomenologia de

Ricoeur (2007), num diálogo com outros campos disciplinares que podem desdobrar novas

possibilidades ao conhecimento geográfico por meio dos relatos de espaços e da descrição do

lugar habitado cotidianamente.
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CAPÍTULO 2

MEMÓRIA E LUGAR: AS DIMENSÕES DO TEMPO E DO ESPAÇO

A minha vida foi essa, e a vida de Goiás também!

                                       Dona Neném

No prefácio do livro autobiográfico Viver para contar, o escritor colombiano Gabriel

García Márquez (2012), aos 75 anos, constata: “a vida não é a que gente viveu, e sim a que a

gente  recorda,  e  como  recorda  para  contá-la”.  Numa  aproximação  com o  escritor,  Dona

Neném, aos 103 anos, no curso de seu relato afirmou com convicção que sua vida foi essa,

assim como a de sua cidade: aquilo que ela estava a narrar. 

Para eternizar aquilo que significou é necessário organizar o vivido. Narrar sua própria

história é uma maneira de tentar exercer domínio sobre o tempo e sobre o eu, de constituir

uma  identidade  dotada  de  estabilidade  e  continuidade,  buscar  uma  unidade  para  as

experiências que apazígue os conflitos com o passado. Assim, é necessário construir  uma

memória que não seja tomada pelos lamentos, silenciar algumas passagens traumáticas para

seguir  em  frente  e  retomar  as  lembranças  que  fazem  parte  da  dimensão  afetiva,  e  que

compõem o processo de identificação do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com seu

lugar. 

Falar de si é, ao mesmo tempo, falar dos lugares em que se viveu, pois amalgamado ao

tempo está o espaço. Para Dona Neném a sua vida e a vida da Cidade de Goiás são coisas

inseparáveis; para García Marques é o retorno a Aracataca1, a cidade de sua infância, que

suscita suas lembranças e o faz escrever sua biografia num movimento de recriação da própria

vida pelos lugares em que passou. Essa capacidade de reelaborar uma narrativa conduzida

pelos lugares mais significativos é essencial para reforçar os vínculos identitários e dotar o

mundo que nos rodeia de significados que estão relacionados com nossa própria experiência.

Para Ricoeur (1913-2005), filósofo francês, esse elo inseparável entre tempo e espaço,

demonstra  uma  necessidade  de  se  resgatar  o  sentido  desses  termos  numa  concepção

fenomenológica  que  vise  a  busca  das  essências  que  estão  intimamente  associadas  à

1    No livro, García Marques conta seu retorno à Aracataca com a mãe a fim de vender a casa que pertenceu aos
seus avós, onde o escritor passou a infância, relembra os fatos e objetos que guardou e que, mais tarde, serviram
como inspiração para suas histórias que inauguraram o realismo mágico latino americano. 
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experiência  humana.  Em  Arquitectura  y  narratividad,  Ricoeur  (2002)  demonstra  como o

espaço construído é capaz de figurar, no presente, o passado exposto em formas materiais, faz

um paralelo que evidencia como a arquitetura pode representar para o espaço aquilo que a

narrativa representa para o tempo: uma operação configuradora.

O chave dessa evidência é  a  memória,  que guarda novos sentidos do tempo,  além

daqueles estabelecidos pela história oficial, e também do espaço, ao revelar lugares que não

estão cartografados, mas que fazem parte da vivência das pessoas. É necessário reconhecer

que  historiadores  (Nora,  Ginzburg,  Le  Goff  e  outros)  e  estudiosos  de  outras   áreas

(Halbwachs, Bergson, Santo Agostinho e Ricoeur, etc.) que se debruçaram sobre as questões

da  historiografia  empreenderam  esforços  no  desdobramento  sobre  o  tema  da  memória,

sobretudo em tratá-la como produtora de outros sentidos. 

Esse movimento abriu um novo campo de investigação ligado ao interesse pela vida

privada,  pelas  biografias,  as  histórias  das  mulheres  e  dos  homens  “comuns”.  A atenção

voltada ao indivíduo que fala de si, mudou a ótica da História para a valorização do homem

comum e de seu cotidiano. Nessa perspectiva, o que importa não é mais a comprovação da

verdade de um fato, mas sim as novas perspectivas que podem ser descobertas a partir da

percepção desses novos atores, são novas produções de sentido da realidade a partir do vivido.

Nesse acepção, os estudos sobre o papel da memória e a valorização do cotidiano das

pessoas  comuns  na  historiografia  podem  indicar  percursos  metodológicos  à  Geografia

humanista, sobretudo, no que se refere às relações entre espaço, memória e lugar2. Para isso,

primeiramente,  conheceremos  um  pouco  do  conceito  de  memória  pelo  viés  da

Fenomenologia, delineado por Ricoeur (2007), o que é oportuno para se entender sobre qual

aspecto da memória nos referimos, além de esclarecer questões essenciais como a diferença

entre  memória  e  imaginação  e  as  dinâmicas  do  esquecimento.  Outro  passo  importante  é

compreender  o  pensamento  do  autor  a  respeito  do  “terceiro  espaço”,  aquele  onde  estão

ancoradas as experiências dos indivíduos que difere do espaço geométrico/cartesiano.

Após  isso,  o  conceito  de  relatos  de  espaço,  desenvolvido  pelo  historiador  Certeau

(2014) na perspectiva do cotidiano, será explicitado como um caminho para a investigação do

2  Juan Carlos Gómez Rojas (2001),  geógrafo mexicano,  relaciona a experiência cultural  do espaço com a
Geografia  humanista,  com abordagem  fundamental  em Ricoeur.  No  entanto,  ainda  são  poucos  os  estudos
geográficos a partir da obra de Ricoeur ou de outros autores sobre a relação entre memória e lugar. Maurício de
Abreu  (1996),  geógrafo  brasileiro,  também  abordou  o  tema  da  memória  das  cidades  no  movimento  de
valorização atual do passado, a partir da perspectiva da Geografia histórica. 
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lugar patrimonializado sob o ângulo das experiências dos sujeitos.

2.1. A Fenomenologia da memória

Ricoeur em sua obra  A memória, a história, o esquecimento estrutura sua reflexão

sobre a memória em torno de duas questões substanciais:  “O que se lembra?”; “Quem se

lembra?”. Ele justifica que as perguntas são formuladas dentro do contexto fenomenológico

de Husserl para quem a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Nesse sentido, a

escolha do autor por iniciar pela questão objetal: “o que?” deixando, inicialmente, de lado a

questão reflexiva do verbo lembrar-se, justifica-se por esse apego à doutrina fenomenológica

que prima pela questão intencional (no caso, a correlação entre a representação que a memória

faz e o fato ocorrido em si), antes da atribuição dessa memória a alguém, o que como veremos

adiante, gerou todo o debate em torno do conceito de memória coletiva.

Na passagem da pergunta “O que se lembra?” para “Quem se lembra?”, surge uma

outra: “Como se lembra?” que envolve, por exemplo, os aspectos presentes nas questões a

respeito da verdade que são discutidas por Ricoeur na categoria dos usos e abusos que se pode

fazer da memória a depender da intenção dos atores envolvidos. 

A primeira constatação do filósofo a respeito do que seja a memória é a de que o

passado nos  chega como imagem numa atitude  de “representação presente  de  uma coisa

ausente” (2007, p. 27), uma definição emprestada de Aristóteles. A busca pelo ausente em

forma de imagem faz da memória uma espécie de anexo da imaginação, uma das razões que

explicaria o descrédito e a suspeita com que muitas vezes ela é tomada pelas ciências, por

estar sempre envolvida de subjetividade.

Entretanto, a chave para distinguir memória e imaginação está na própria definição de

Aristóteles, pois ela subentende uma diferença essencial: a função temporalizante da primeira.

“A memória é do passado” (RICOEUR, 2007, p. 34), contém a marca da anterioridade, é esse

elemento posicional no passado que pode garantir a dimensão verdadeira, pois mesmo que o

trânsito entre o fato ocorrido e a lembrança agregue outros tipos de representações, os rastros

do passado estão presentes, são eles que diferem a memória, enquanto busca consciente, da

imaginação. 

O esquecimento é apresentado como o apagamento total dessas marcas, ou como um
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desajuste da imagem lembrada no presente com o fato gerador no passado. A memória define-

se, num primeiro momento, como uma constante luta contra o desaparecimento, como uma

obrigação de não obliterar. Porém, não dá para garantir uma memória que se lembra de tudo.

O que  ocorre  é  uma constante  negociação  com o  esquecimento  para  chegar  a  um justo

equilíbrio que preserve o que seja necessário ao indivíduo. A dinâmica do esquecimento está

na sombra da memória, o que é esquecido está no inconsciente. No entanto, Ricoeur (2007)

pontua diferenças nos tipos de esquecimento: há aquilo que esquecemos em definitivo com o

apagamento das marcas do que se passou; e aquilo que esquecemos provisoriamente, o que

ainda pode ser recuperado do inconsciente no esforço de retomada do passado.

É necessário também distinguir a memória enquanto busca daquela enquanto técnica

do saber. Ricoeur (2007, p. 73) interpreta que a memória capaz de recordar os fatos passados é

o que nos distingue das máquinas que possuem apenas a memória de armazenamento. A mera

técnica de acumulação de conhecimento é um exercício que não se caracteriza pela posição do

fato  num  momento  anterior.  Uma  função  essencial  que  nos  distingue  dos  animais  é  a

compreensão da passagem do tempo, a noção de que existe o antes e o depois, a memória

enquanto técnica de saber ignora a impressão dos rastros do passado e se concentra apenas no

acúmulo de informações. 

Na  memória  enquanto  busca,  há  diferenças  entre  as  lembranças  que  surgem  de

maneira espontânea quando somos estimulados por eventos externos e as lembranças que são

buscadas de maneira intencional pelo sujeito que se esforça para lembrar-se de algo. Ricoeur

denomina a última de rememoração (recordação-ação) e a primeira de “afecção” (memória-

paixão).  Em  comum,  as  duas  possuem  a  sensação  que  o  sujeito  que  se  lembra  tem  da

passagem do tempo.  A recordação está  do  lado racional,  o  que  não exclui  sua dimensão

afetiva, pois as sensações que envolvem a lembrança são essenciais para o desenvolvimento

do raciocínio da busca.

Outro destaque importante  é  o  par  opositor  memória-hábito e  memória-lembrança,

uma distinção proposta por Bergson que Ricoeur cita por considerar importante como uma

maneira de dizer sobre qual o tipo de memória ele se refere. O hábito é o que está incorporado

à vivência das  pessoas no presente de forma não marcada,  dá-se de maneira  natural,  são

atitudes que não são declaradas como passado, os costumes internalizados por várias gerações

que  ainda  são  vividos  no  cotidiano.  No  outro  caso,  a  memoria  é  uma  referência  à
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anterioridade, é uma busca consciente pelo passado, por um acontecimento da vida que não

voltou a repetir-se no presente, uma atitude em direção ao imaginário, abstração do presente

para evocar a imagem do decorrido.

Os fatos lembrados são percebidos em fluxo, a metáfora usada por Ricoeur (2007, p.

49) é a do som que passa a ressoar, como se fosse um eco. A imaginação irrealizante não tem

vínculo com o primeiro som, não guarda relação com o anterior, distintamente da memória

que, mesmo não sendo o primeiro som, guarda uma relação com ele, pois é o ressoar que

continuamos a escutar. Ou seja, para o filósofo, a lembrança não é a coisa lembrada em si, é o

que sobrevém do passado de outra maneira. “o que foi percebido continua presente durante

um lapso de tempo, mas não sem se modificar” (RICOEUR, 2007, p. 50). É a consciência

dessa mudança que nos faz notar a passagem do tempo, ter a percepção do que é presente e do

que se passou.

Desse modo, para Ricoeur, a memória é uma experiência interior, pois é a imaginação

do indivíduo que constrói o passado e o transmite por meio das imagens que são projetadas

em seu intelecto e, posteriormente, constituídas em narrativa. Assim, o autor considera que a

lembrança é o “equivalente fenomenal do acontecimento físico” (RICOEUR, 2007, p. 42). As

pessoas  se  lembram  do  que  ocorreu,  do  que  fizeram,  experienciaram  e  sentiram  em

determinadas circunstâncias específicas. Tais recordações reaparecem como sendo as mesmas

no decorrer do tempo, e é de acordo com essa “mesmidade”, ou seja, com a recorrência dos

sentidos à imaginação é que são constituídas as lembranças mais duradouras.

Nesse sentido,  o  percurso da memória no retorno ao passado não é  isento,  pois  o

sujeito carrega consigo os reclames do presente que direciona os passos da volta rumo a outro

tempo.  Ricoeur  (2007,  p.56)  adverte  sobre  a  dupla  alteridade  na  representação  das

lembranças, a “coisa reconhecida é duas vezes outra: como ausente (diferente da presença) e

como anterior (diferente do presente). E é como outra, emanado de um passado outro, que ela

é  reconhecida”.  Existe  uma  distância  entre  aquilo  que  foi  vivido  e  o  lembrado,  e  esse

intervalo de tempo provoca uma mudança na percepção do indivíduo. 

A memória é, desse modo, uma atividade de reconhecimento daquele que traz de volta

fatos,  pessoas,  ocasiões,  que  embora  ausentes,  retornam  no  presente  como  outra  coisa,

atravessando  uma  distância  temporal.  Essa  dupla  alteridade  da  memória  faz  com  que  a

fidelidade ao passado seja, como indica Ricoeur (2007, p.502), sempre um “voto” e não um
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dado concreto e atestável.

Nessa  busca  pelo  passado,  entrecruzam-se  a  dimensão  intelectual  do  esforço  pela

rememoração e a dimensão afetiva do que significou os acontecimentos para cada indivíduo.

Ainda há o temor pelo esquecimento, algo que também é particular a cada sujeito. O dever de

memória consiste igualmente no dever de não esquecer, e a escolha pelo que não deve ser

esquecido também ocorre de maneira particular. Cada pessoa internaliza os fatos do passado

de maneira distinta conforme suas vivências e sentidos, um fato social considerado importante

pode não estar retido nas lembranças de quem o vivenciou, mas não o considera relevante

para sua experiência.

Um exemplo é a forma como os velhos moradores se lembram da mudança da capital

para Goiânia, apenas aqueles que têm mais de 80 anos vivenciaram o período, mas muitos

deles fazem referência ao ocorrido pois tiveram as vidas de seus familiares modificadas em

decorrência do fato,  como Dona Silvinha3 que conta como foi a angústia do processo de

falência do pai que era comerciante e viu seus negócios arruinados com a transferência da

capital. Porém, Dona Neném4, a participante mais velha, de 103 anos, não fez referência ao

fato espontaneamente, e quando questionada disse se lembrar do período, mas que não afetou

muito sua vida,  pois continuou a estudar na mesma escola e seus avós, com quem vivia,

também não tiveram que mudar de emprego ou de cidade.

Antes de apresentar a última pergunta de Ricoeur sobre “Quem se lembra?”, que é

desenvolvida em diálogo com o conceito de memória coletiva de Halbwachs (2003) como

veremos a seguir, apontemos algumas reflexões a respeito da questão do “Como se lembra?”.

Para  Ricoeur,  lembrar-se  não  se  trata  de  simplesmente  receber  uma  imagem  que

advém do passado, é antes de tudo uma busca, um exercício, um trabalho de memória. Uma

das problemáticas essenciais que o autor associa a isso é a possibilidade de deturpação quando

essa memória é utilizada para alguns fins. “O exercício da memória é o seu uso; ora, o uso

comporta  a  possibilidade  do  abuso  […].  É  pelo  viés  do  abuso  que  o  alvo  veritativo  da

memória  está  maciçamente  ameaçado”  (RICOEUR,  2007,  p.  72).  Os  inúmeros  excessos

cometidos no uso da memória evidenciam o quão vulnerável pode ser a relação entre o que

está ausente (passado) e o que se forma em imagem por meio da representação que o sujeito

faz da coisa lembrada. 

3 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.
4 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes (Dona Neném) em outubro de 2015, Anexo 15.
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Na tipologia dos abusos da memória, Ricoeur (2007) inclui a memória impedida que

se caracteriza  como um trauma que deixa  lacunas  intransponíveis,  o  que  não permite  ao

sujeito fazer uma ordenação da sua própria experiência. Transpondo a patologia para o plano

histórico,  o  autor  discorre  sobre  a  relação  da  história  com  a  violência:  quando  os  atos

violentos  são,  posteriormente,  legitimados  por  um  estado  de  direito,  deixam  “feridas

simbólicas”  que  permanecem  abertas  e  que  revelam  uma  história  enferma,  incapaz  de

apaziguar o passado que permanece obscuro. Nessa lógica, os testemunhos acabam por impor

narrativas diversas que instauram outro sentido de interpretação da história. 

A memória  manipulada, também situada na tipologia dos abusos, é uma lembrança

instrumentalizada  com  função  específica  por  aqueles  que  detêm  o  poder  para  fins

ideológicos.  Ele  explica  da  seguinte  maneira:  “o  cerne  do  problema  é  a  mobilização  da

memória a serviço da busca, da demanda, da reivindicação de identidade” (RICOEUR, 2007,

p.  94).  Os  efeitos  de  tal  manipulação  é  a  distorção  da  realidade  para  a  legitimação  dos

sistemas  de  poder  por  meio  da  integração  de  sistemas  simbólicos.  A memória  imposta

encontra-se amparada por uma historia “autorizada”, oficializada que é celebrada de forma

pública, comemorada5. 

O fechamento da narrativa é assim posto a serviço do fechamento identitário
da comunidade. História ensinada, história aprendida, mas também história
celebrada.  À  memorização  forçada  somam-se  as  comemorações
convencionadas. Um pacto temível se estabelece assim entre rememoração,
memorização e comemoração. (RICOEUR, 2007, p. 98)

Para exemplificar temos o evento de comemoração do aniversário da Cidade de Goiás,

na semana do dia 25 de julho, com a transferência simbólica da capital para o município 6.

Nesse período, o governador volta a despachar do Palácio Conde dos Arcos, assim como os

outros poderes: legislativo e judiciário. Esse ato é uma forma de “comemorar” o aniversário

da antiga capital e reconhecer o valor histórico da cidade para o Estado. O Sr. João Chaves

explica:

Não tem muito tempo, foi o Mauro Borges. Ele é que começou, foi caçado
em  1964,  acho  que  ele  ganhou  em  1960  parece,  ou  1962.  Ele  é  que
transferiu, ficava 15 dias, aí depois ficava uma semana, teve uma época em
que o Henrique Santilo tirou, não vinha. Aí, depois, o Íris Resende entrou e

5   Esse assunto será desenvolvido no capítulo 3 na discussão com Nora (1993) sobre os lugares de memória.
6   O ato foi instituído em 1961, por Mauro Borges no decreto-lei nº 3635, e posteriormente, reafirmado pela lei 
9.314, de 21 de junho de 1983. Disponível em: <http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=6629>. 
Acesso em: 19 Ago. 2015.

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=6629
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voltou novamente e continua. Marconi [Perilo] vem direto, antigamente era
três dias parece, agora é só no dia 25, o dia do aniversário da cidade. Ele
despacha só um dia mesmo. Eles falam que é três dias, mas não é não, três
dias é só a movimentação, mas é só no dia 26 mesmo7.

A comemoração  é  um  ato  simbólico  carregado  de  significados  que  representa  a

tentativa de legitimação do poder instituído, e também uma maneira de amenizar as perdas

que o município sofreu com a transferência da capital  para Goiânia,  além da tentativa de

construção de laços identitários da população com a cidade e com o Estado, por lembrar o

status de capital e as funções que eram exercidas na cidade no passado.

A prática  comemorativa  retoma  apenas  uma  parcela  da  história,  aquela  ligada  às

instituições de poder, pouco ou nada traz de outra parte que permanece oculta nas memórias

particulares. Pode-se questionar se não opera uma tentativa de apagamento de um passado que

foi doloroso para os moradores da antiga Vila Boa que assistiram ao abandono da cidade pela

maioria da população ao partir para outros lugares que lhes permitissem a sobrevivência. No

relato de Dona Circe8, está presente a angústia do pai que teve que se mudar para a nova

capital em virtude de seu trabalho nos Correios, após algum tempo retornou e permaneceu na

Cidade de Goiás, um destino que, certamente, não foi o mesmo para grande parte daqueles

que partiram. São histórias que permanecem invisíveis à oficialidade da comemoração que

não inclui tais testemunhos.

A última forma de abuso da memória elencada por Ricoeur (2007, p. 99-103) é o que

denomina de “memória obrigada”, quando o dever da lembrança associa-se à ideia de justiça e

impõe-se por algo que está de fora do desejo autêntico de lembrar, exercendo assim uma

coibição. É um problema moral que reclama o dever de reparação a uma vítima que é outro e

não aquele que se lembra. O modo como o dever de memória é solicitado pode incluí-lo na

categoria dos abusos e caracterizá-lo como um tipo de memória manipulada, de maneira mais

sutil,  pois  não  é  mais  por  razões  ideológicas  do  discurso  de  poder,  mas  no  sentido  de

direcionar consciências por uma demanda de justiça.

No último passo da fenomenologia da memória,  Ricoeur  (2007) tenta  responder a

pergunta  “Quem  se  lembra?”.  Inicia  com  o  que  chama  de  “tradição  do  olhar  interior”

mostrando a emergência da problemática da subjetividade em autores como Santo Agostinho,

7 Entrevista concedida à autora por João Chaves da Costa em outubro de 2015, Anexo 14.
8 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo Ferreira em maio de 2015, Anexo 6.



61

John Locke e Husserl que abordam questões como a dimensão da interioridade na busca da

memória,  a  consciência  da  dimensão  do  tempo  e  a  identidade;  segue  o  debate  com

Halbwachs, e o seu conceito de memória coletiva,  ao explicar a influência do modelo de

objetividade advindo das ciências naturais como um dos fatores que fazem a memória ser

atribuída ao sujeito coletivo; e termina tentando traçar uma ponte entre a memória individual

e a coletiva, que ele acredita terem constituições particulares, embora não excludentes.

No prefácio do livro A memória coletiva entende-se o quão distinta é a formação de

Halbwachs, comparando-o a Ricoeur. Segundo Duvignaud (2003), autor do texto, o sociólogo

inspira-se nas ideias de Durkheim para quem os sistemas mentais são sempre influenciados

pelas classificações sociais. São pressupostos que divergem das bases fenomenológicas que

buscam  o  sentido  primeiro  das  coisas,  as  quais  Ricoeur  utiliza  para  constituir  sua

fenomenologia da memória. Mesmo quando tenta uma aproximação com a sociologia, com o

método  hermenêutico  de  busca  pela  conciliação  dos  pensamentos,  ao  refletir  sobre  a

influência  da  comunidade  externa  nas  lembranças  individuais,  o  filósofo  se  apoia  nos

pressupostos fenomenológicos que são os alicerces de sua teoria.

Halbwachs  (2003),  criador  do  conceito  de  memória  coletiva,  acredita  que  as

lembranças  são  constituídas  de  maneira  externa,  modeladas  pelo  grupo  social  no  qual  o

indivíduo está inserido. A memória individual não está isolada, se interpola com a memória do

grupo,  inserida  numa rede  maior  com referências  que  estão  fora  dela,  determinadas  pela

sociedade. Ele afirma que é “um ponto de vista da memória coletiva”, um pensamento que,

muitas vezes,  é tomado de empréstimo, não sendo autenticamente do indivíduo. Assim, o

relato  de  uma  testemunha  somente  teria  sentido  em relação  ao  grupo.  O  autor  faz  uma

ressalva  à  atribuição  da  memória  ao  indivíduo,  o  que  seria  ilusório,  pois,  para  ele,  as

lembranças são formadas fora de nós.

Para  Habwachs  (2003,  p.  75),  o  tempo  da  sociedade,  que  se  encontra  fora  dos

indivíduos, é uma imposição a todas as memórias individuais. “O tempo social assim definido

seria totalmente exterior às durações vividas pelas consciências”. Notadamente, é diferente da

concepção de Ricoeur para quem o tempo social é apenas uma das dimensões do tempo, que

só tem sentido quando está lado a lado do que chama de “terceiro tempo”, constituído pela

experiência do indivíduo, pela interiorização do tempo cronológico.

Outro ponto é a atribuição da memória a um sujeito ou ao grupo. Para Ricoeur (2007),
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não existe memória do grupo, a memória é sempre individual, o que ocorre é uma memória

que  está  no grupo,  porque  não  se  pode  transformar  o  grupo  em  identidade,  isso  seria

homogeneizá-lo, e é preciso pensar os mecanismos e os suportes dessa memória para situá-la.

O  que  existiria  é  uma  intermediação  entre  memória  privada  e  memória  pública  que  se

instauram e se cruzam reciprocamente, pois o social é uma espécie de mediação da memória,

mas quem adere a ela é o indivíduo, conforme sua experiência, ele está no grupo, mas não se

anula enquanto sujeito de suas lembranças.

Existe  um  sentido  de  pertencimento  da  recordação,  que  se  caracteriza  pela

intransferência das experiências e sentimentos vividos pelo sujeito a outrem; existe também o

atestado de continuidade temporal da vida do indivíduo que a memória representa, pois é por

meio da rememoração, que as pessoas sentem a distância entre passado e presente,  o que

permite a reconstituição da história de uma vida desde a infância. Cada morador fala de sua

história como sujeito dela, os eventos e os lugares que aparecem nos relatos fazem parte da

vivência, o que tem a ver com a maneira como cada um internalizou essa experiência.

A consciência de si, da participação que o indivíduo tem em sua própria história é o

que lhe confere identidade, que o distingue dos outros seres. “A identidade pessoal é uma

identidade temporal” (RICOEUR, 2007, p. 115). O ato de lembrar é uma exploração prática

do mundo, uma iniciativa do intelecto e do corpo que faz o sujeito atuante em busca de seu

passado. Portanto, a lembrança retorna num presente de iniciativa do indivíduo, e esta atitude

é fundamental para a constituição da memória. Diante disso, Ricoeur afirma que lembrar-se

de algo é lembrar-se de si, o que é comprovado mesmo pelo uso da forma pronominal do

verbo  “Eu  me lembro”.  O  que  o  autor  chama  de  “minhadade”  como  o  primeiro  traço

distintivo da memória pessoal. Os fatos sociais que aparecem nas narrativas estão associados

à vivência do sujeito e ao impacto que deixaram em sua história. 

Cada velho morador, ao falar de si, constrói sua própria história com as lembranças

que lhe são mais significativas, embora sua experiência de mundo tenha o lugar e o tempo

compartilhados com uma coletividade, sua vivência é algo particular. O passado escravocrata

da antiga Vila Boa, por exemplo, foi rememorado apenas por dois participantes: Sr. Hélio9 que

se  lembra  de  seu  avô,  ex-escravo,  quando  fala  do  calçamento  de  pedra  da  cidade,  “um

trabalho difícil que ele ajudou a fazer, a parear as pedras assim como estão”; e Dona Circe10

9   Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.
10 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo Ferreira em maio de 2015, Anexo 6.
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que  mora  na  Rua Rosa Gomes,  conhecida  popularmente  na  cidade,  devido  a  história  da

escrava Rosa Gomes que comprava a liberdade de outros negros, mas não conseguia comprar

a própria.  Sua  história  de luta  contra  a  escravidão acabou por  nomear  a  rua onde viveu.

Aqueles que se lembraram foram afetados por esse passado de alguma maneira, um por fazer

parte da história de sua família, e a outra por morar num lugar que faz referência a uma pessoa

que viveu o período.

A discordância de Ricoeur à teoria de Halbwachs não diz respeito à influência das

vivências comunitárias na memória individual, mas sim à suposta incapacidade de o indivíduo

não ser o possuidor originário de suas lembranças. Contudo,  Ricoeur  (2007,  p.  134)  não

descarta as ideias de Halbwachs a respeito da influência social na memória individual. Ele se

propõe  a  explorar  os  elementos  das  duas  abordagens,  aparentemente  antagonistas:  da

fenomenologia husserliana e da sociologia positivada, ao considerar a interpolação entre a

memória individual e a memória dos outros.

Lembrar-se de si é também lembrar-se do outro, algo que não é feito posteriormente,

mas concomitantemente à narrativa de si. Nesse momento, a individualidade da memória não

desaparece, subsiste e se reafirma diante do outro.

 Entre os dois polos: eu e os outros, existe ainda o plano da relação com o que Ricoeur

chama de “próximos”, que são as “pessoas que contam para nós e para as quais contamos

[…]. Meus próximos são aqueles que me aprovam por existir e cuja existência aprovo na

reciprocidade e na igualdade da estima” (RICOEUR, 2007, p. 141-142). Esse tipo de ligação

inclui  tanto  as  relações  familiares  quanto  as  relações  sociais,  conforme  as  formas  de

pertencimento do indivíduo na comunidade em que vive. 

Portanto, a hipótese de Ricoeur é a de que não haja polaridade entre memória pessoal e

memória coletiva,  mas sim uma tríplice atribuição da memória:  a  si,  aos  próximos e  aos

outros. Compreende-se que o caminho da memória, proposto por Ricoeur, é apropriado para a

pesquisa, pois a ênfase está nas biografias pessoais dos sujeitos, no trabalho de elaboração

individual  das  passagens  e  lugares  significativos  para  aqueles  que  vivenciam  a  cidade

cotidianamente, e não nos acontecimentos que são retomados pelo trabalho de construção da

memória coletiva, com objetivos muitas vezes ideológicos. Todavia, é importante entender

que  não  são  campos  estanques,  pois  ocorrem  influências  mútuas,  o  que  não  invalida  a

capacidade de o sujeito construir sua memória a partir de seus sentidos e vivências pessoais.
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Como  assevera  Ricoeur  (2002,  p.  16)  “toda  história  de  vida,  desenvolve-se  num

espaço de vida”, o que torna importante os lugares onde estão ancoradas as lembranças. Os

relatos não se limitam ao intercâmbio entre os próximos e os outros, há também a referência

aos lugares, aos deslocamentos entre a casa e a rua. É possível retomar os sentidos dos lugares

por meio da memória como é o caso do antigo cinema, dos clubes dançantes, da praça, das

ruas, das escolas, etc. Espaço e tempo estão, inevitavelmente, entrecruzados nas histórias de

vidas dos moradores. Vê-se que, por meio das memórias, muito do lugar pode-se revelar.

2.2. Tempo narrado e espaço construído11

Enquanto a experiência com o tempo é sempre fugidia por não haver maneira de voltar

aos momentos vividos, a experiência do lugar resiste, pois há a possibilidade de retornar aos

lugares  e  reencontrá-los,  mesmo  que  modificados.  Em  seu  livro:  Memória  e  sociedade:

lembranças de velhos,  Bosi  (1994) conta  a  história  de vida  de oito  velhos  moradores  da

cidade de São Paulo que relatam, em seus depoimentos, como tudo mudou em sua volta: as

casas que deram lugar aos prédios; a oficina do sapateiro, a padaria, a quitanda do verdureiro,

comércios familiares que já não existem; os meninos que não brincam mais nas ruas, isolam-

se nos apartamentos; o canto das aves que foi silenciado pelo barulho das máquinas e buzinas;

a substituição do trem e do bonde pelos ônibus, etc. Não ver mais os lugares do passado é

considerado por  Bosi  (1994,  p.  443)  um dos piores  tipos  de  opressão:  a  “espoliação das

lembranças” a que são submetidos os sujeitos expostos a modificações extremas. 

Na Cidade de Goiás, Dona Nini, hoje, agradece a Pedro Ludovico Teixeira por ter

conduzido a transferência da capital, “senão não ia ter essa joia rara aqui no Brasil central12”.

Assim ela consegue ver “sua” Rua 13 de Maio com o calçamento de pedra e as casas coloniais

que figuraram sua infância, sem grandes modificações. A dinâmica da cidade alterou-se: não

se vê mais pela janela os cargueirinhos carregados de leite, nem as quituteiras do bolo de

arroz,  mas o suporte material  continua,  mesmo modificado em alguma medida,  como um

11   O tema desse tópico foi abordado por Silva (2015) com maiores desdobramentos, em diálogo com outros
autores  no  artigo  “A  memória  para  pensar  o  espaço:  a  perspectiva  do  lugar”,  publicado  na  Revista
Geograficidade. Nesse texto, os passos propostos por Ricoeur (2002) na tríplice mimésis estão detalhadamente
desenvolvidos,  bem  como  o  paralelo  que  o  autor  propõe  entre  narrativa  e  arquitetura.  Disponível  em:
<http://www.uff.br/posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade/article/view/222/pdf >.  Acesso  em:
10 jun. 2015.
12   Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.

http://www.uff.br/posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade/article/view/222/pdf
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sustentáculo às memórias dos velhos moradores. A “espoliação das lembranças” é atenuada

de algum modo, em comparação aos moradores das grandes metrópoles.

O  entrecruzamento  entre  tempo  e  espaço,  presente  em  qualquer  narrativa

rememorativa, evoca lugares, mesmo quando sofrem modificações. É uma característica da

memória,  destacada por Ricoeur  (2007,  p.57):  as “coisas  lembradas  estão intrinsecamente

associadas  a  lugares”.  O  fato  ocorrido  teve  um  lugar,  as  lembranças  estão,  portanto,

posicionadas  no tempo e no espaço. Essa articulação fez com que o filósofo traçasse um

paralelo entre narrativa e arquitetura para evidenciar como tempo e espaço estão articulados

em  três  diferentes  dimensões  para,  posteriormente,  desenvolver  uma  análise  do  espaço

construído congênere à análise do tempo narrado, denominada Tríplice Mimésis13.

O tempo, assim como o espaço, é uma condição fundamentalmente humana, vista pelo

prisma da Fenomenologia ricoeuriana. Os três tempos elencados por Ricoeur (1991) são: o

tempo cósmico, ou tempo do mundo, que é caracterizado pelos momentos sequencialmente

ordenados em simbolizações de grandes ciclos, tem a dimensão universal que tudo envolve e

abarca; o  tempo vivido, ou tempo “da alma”, que é aquele puramente fenomenológico que

depende  da  experiência  diferenciada  de  cada  sujeito  (qualitativo),  que  não  pertence  à

representação  do  tempo  cósmico  (quantitativo);  o  tempo  humano,  ou  terceiro  tempo,  é

configurado pelas estratégias de conexão entre os outros dois tempos, é o que Ricoeur chama

de “experiência cultural  do tempo”, é a tentativa de ajustar o tempo abstrato das grandes

sucessões ao tempo dos homens que vivem em sociedade, por isso, referencia-se em datas. 

Nos  relatos  dos  velhos  moradores,  observa-se  que  eles  contam  suas  histórias

associando-as aos acontecimentos simbólicos. Quando Dona Ritinha se lembra da morte do

irmão, associa à obtenção do titulo de Patrimônio Histórico Mundial que a Cidade de Goiás

recebeu em 2001, e também à enchente que ocorreu logo em seguida, no mesmo ano. São

fatos  que  foram marcantes  na  vida  da  população  local.  Ela  se  recorda  que  o  irmão  não

acompanhou  nenhum  desses  eventos,  pois  faleceu  no  anterior,  em  2000.  Dona  Benedita

refere-se aos períodos de realização das festas religiosas na cidade, de sua participação na

organização das novenas e das mudanças que ocorreram ao longo dos anos nesses eventos

festivos.  Sua  vida  e  as  atividades  que  desenvolve  são  inscritas  no  tempo  calendário

demarcado pelas festas populares que ocorrem durante todo o ano na cidade14.

13 Sobre os desdobramentos desse conceito ver Silva (2015).
14 Tamaso  (2006)  faz  um  apanhado  das  festas  e  celebrações  ocorridas  na  cidade  e  atesta  a  presença
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Essas associações são tentativas de articular as datas assinaladas em calendário em

algo que faça sentido ao sujeito, que revele algo do tempo de suas vidas. Assim, o terceiro

tempo se encontra na narrativa que intenta tornar a experiência humana temporal, conceber

uma síntese dos acontecimentos da vida.

Na investigação de Ricoeur (2002) sobre o espaço, num processo análogo ao tempo,

são reveladas as fronteiras e as passagens existentes entre os três espaços, a saber:  espaço

geométrico/cartesiano, projetado por construções abstratas que o consideram homogêneo e

infinito; o espaço vivido revelado pela experiência do corpo no mundo, embasado no conceito

fenomenológico de Merleau Ponty (2006) para quem o sujeito  não é  um mero objeto no

espaço, mas está unido a ele, como referência primordial; entre os dois há um terceiro espaço

que mistura o vivido que está ligado ao corpo às referências externas do espaço abstrato,

gerando o espaço construído. 

É nesse terceiro espaço que se constitui a ancoragem de uma vida, está ligado à casa e

aos objetos que a povoam, às relações entre o interior e o exterior (privado e público),  o

sentido do habitar15. Para Ricoeur (2002, p. 13) o espaço que habitamos de modo humano, se

relaciona  com  os  referenciais  externos,  e  é  aquele  desvendado  pelo  ato  arquitetural  da

construção.  “o  espaço  construído  é  uma  espécie  de  mescla  entre  lugares  de  vida,  que

envolvem o corpo vivente,  e  um espaço geométrico em três  dimensões  em que todos os

pontos podem pertencer a qualquer lugar16”.

Na Geografia humanista, com Tuan (2013), encontra-se uma reflexão semelhante a

respeito do espaço construído,  quando o define como uma materialização de sentimentos,

imagens e pensamentos dos homens. Diferentemente dos animais que constroem por instinto

para se proteger, o homem é consciente em suas escolhas pela localização, tipo de material,

forma, estrutura, disposição, etc. Suas preferências estão guiadas pelas influências culturais

que  recebeu.  O  autor  compara  a  arquitetura  à  linguagem,  pois  as  duas  são  capazes  de

expressar e conservar as emoções. “O meio ambiente construído, como a linguagem, tem o

poder de definir e aperfeiçoar a sensibilidade. Pode aguçar e ampliar a consciência. Sem a

preponderante das manifestações de cunho religioso entre os vilaboenses, o que revela uma preocupação em
manter e repassar as tradições cultivadas pelas famílias.  
15 Ver mais no capítulo 4 sobre a casa e as relações público/privado.
16   “El espacio construido es una especie de mezcla entre lugares de vida, que envuelven al cuerpo viviente, y
un espacio geométrico em tres dimensiones em el que todos los puntos pueden pertenecer a cualquier lugar”.
(versão original).



67

arquitetura, os sentimentos sobre o espaço permanecem difusos e fugazes” (TUAN, 2013, p.

133).

A constituição do espaço construído, o habitar, como maneira de expressar um modo

de  vida  é  perceptível  nas  casas  dos  velhos  moradores  que  a  organizam  conforme  suas

predileções e relações com o mundo exterior17: existem aqueles que mantêm o estilo colonial

para manter as lembranças das experiências do passado como Dona Nini que reformou a casa

retomando o que havia sido descaracterizado, inclusive com a restauração da pintura do teto

de um dos quartos da casa; Dona Circe que mantêm as características coloniais no interior da

casa com o chão de tijolo e o madeiramento em aroeira; Dona Ritinha que reformou a casa

após o falecimento dos pais para tirar o alpendre e voltar as janelas e portas largas de madeira,

por considerar que assim teria maior segurança; Sr. Arcilon que conserva, desocupada, a casa

em que viveu com a mãe e os irmãos, como um relicário de suas lembranças, com todos

objetos familiares.

O habitar, sob a ótica da Geografia humanista, pressuposto por Buttimer (1982), se

aproxima das  concepções  de  Tuan e Ricoeur:  o  espaço está  intimamente relacionado aos

significados atribuídos pelos homens que o habitam, como um diálogo constante e cotidiano

do sujeito com seu lugar. Nesse sentido, Buttimer (1982, p. 172) percebe a noção do habitar

fundamental, pela perspectiva de Hurssel do Lebenswelt, como um “horizonte abrangente de

nossas vidas individual e coletiva”.

A experiência do espaço, no sentido do habitar fundamental de Husserl,  também é

fixada  por  Ricoeur  (2002)  na  primeira  fase,  a  da  Prefiguração,  de  sua  Tríplice  Mimésis,

desenvolvida para a interpretação do espaço em paralelo com a interpretação do tempo. Nessa

fase, o filósofo ressalta que todo ato de construção é precedido pela necessidade do habitar, da

demarcação entre o interior/exterior, a busca pela segurança e o refúgio do lar; em seguida,

está  a  Configuração,  como  a  capacidade  de  síntese  do   heterogêneo,  de  organização  da

realidade numa história inteligível com “princípio, meio e fim”. Na configuração do espaço,

segundo  Ricoeur  (2002),  algo  de  semelhante  se  passa  na  constituição  da  cidade  com  a

organização das necessidades habitacionais, comerciais, de mobilidade, locais de lazer, etc.

Essa  composição  do  espaço  construído  revela  uma  dimensão  temporal,  pois  as  formas

materiais construídas revelam as necessidades de cada período. Na última etapa da Mimésis

17 Ver mais sobre as casas e objetos familiares no primeiro tópico do capítulo 4. 
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ricoeuriana,  está  colocada  a  refiguração  que  são  as  distintas  possibilidades  de  uso  da

arquitetura pelos habitantes da cidade, conforme as buscas e possibilidades de cada um, ao

habitar o espaço constituído, os sujeitos fazem uma releitura da cidade. Assim, o sentindo do

habitar não se encontra no espaço construído em si, mas sim no uso do espaço por aqueles que

o vivenciam, na apropriação das formas materiais pelo movimento do cotidiano. 

Nos relatos dos moradores,  como exemplo dessa refiguração do espaço,  aparece o

novo significado que foi empregado, ao longo do tempo, pelas necessidades dos moradores, à

Praça do Bairro João Francisco. O bairro, por localizar-se numa parte da cidade que não foi

tombada como Patrimônio, permite uma maior liberdade nas modificações das edificações,  o

que atraiu os estabelecimentos comerciais que demandam construções fora do padrão colonial

com fachadas grandes e chamativas. A refiguração desse espaço ocorreu, ao longo dos anos,

como uma resposta às regras patrimoniais que estabeleceram critérios de ocupação do centro

histórico, fazendo com que a maior parte do comércio da cidade migrasse para essa região.

A Praça do João Francisco que, no passado, como recorda Dona Diva, era ladeada

por pasto, onde as pessoas vindas das zonas rurais deixavam seus animais enquanto visitavam

a  cidade,  tornou-se  o  centro  comercial  da  cidade  atual.  Por  meio  do  relato  da  senhora,

podemos retomar um pouco da antiga relação das pessoas com esse lugar e entender como

isso se modificou com a passagem do tempo:

Agora  que  estou  lembrando,  tinha  uma  cruz  lá  nesse  [bairro]  João
Francisco, uma cruz alta. Então, no tempo assim, como hoje que não chove
mais, o que as mulheres faziam? Elas enchiam potes, latas de água e punha
na cabeça da gente. A gente tudo menino e ia tudo de fila rezando e chegava
lá e lavava o pé da cruz pra poder chover. Engraçado é que chovia. Agora
hoje, o povo já não faz isso mais não. Lembro dessa cruz lá onde é a praça
hoje18. 

18    Entrevista concedida à autora por Diva Botelho em outubro de 2015, Anexo 13.
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A Praça do João Francisco tem o nome oficial de Praça Jornalista Goiás do Couto,

uma homenagem a um dos irmãos da artista plástica Goiandira do Couto que ficou conhecida

nacionalmente por suas pinturas com as areias da  Serra Dourada. O lugar, atualmente, é a

referência  principal  aos  pontos  comerciais  da  cidade,  tanto  do comércio  formal  (lojas  de

variados  tipos,  supermercados,  posto  de  combustível)  quanto  do  informal  (barracas  com

verduras, e vendedores ambulantes). Além disso, é importante para a passagem e encontro de

pessoas que moram no bairro ou que o visitam para fins comerciais. No mês de maio, a Praça

agrega os festejos da quermesse da Festa de Santa Rita, com a igreja que fica em seu largo.

Recentemente, a prefeitura fez uma intervenção no lugar, derrubando uma espécie de coreto

que havia no centro da Praça, com o intuito de destruir a edificação que servia como abrigo

para as pessoas marginalizadas pelo consumo de álcool e de outras drogas. Depois disso,

essas pessoas migraram para outros locais do bairro como as marquises dos comércios e o

pátio da  Igreja de Santa Rita. Como se vê, os usos desse espaço se dá de maneira diversa,

com os vários tipos de apropriação que cada pessoa faz dele. O trabalho de memória feito

pelos  velhos  moradores  revelam  os  usos  passados  e  evidenciam  a  refiguração  do  lugar,

Foto 4 - Praça do João Francisco.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.

Foto 5 – Buço do Jornalista Goiás do Couto 
 que dá o nome à Praça.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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conforme as necessidades do habitar, como é proposto por Ricoeur (2002).

2.3. A fala dos passos esquecidos desvelada nos relatos de espaço

A última etapa da mimésis de Ricoeur (2002), que se constitui na interpretação que os

habitantes  fazem do espaço construído,  é  semelhante à  concepção das  práticas  de espaço

entrevista por Certeau (2014) em sua obra A invenção do cotidiano. Para ele, assim como para

Ricoeur, o habitar permite um olhar reflexivo sobre o espaço, pois pode revelar, no cotidiano

do uso que as pessoas fazem da cidade, certas “legendas (aquilo que se deve ler, mas também

aquilo que se pode ler)” (CERTEAU, 2014, p. 173) que imprimem outros significados aos

lugares.

Nesse processo, identificado por Certeau como a “fala dos passos perdidos”, aqueles

que não constroem, ou seja, que não participam da etapa de configuração do espaço, ao seu

modo, com seu caminhar e habitar cotidianos também moldam o espaço num processo que

transgride regras ao “jogar” com a disciplina estabelecida no traçado urbano.

Esses lugares vividos podem evidenciar o que não existe mais, para Certeau (2014)

são como “presenças de ausências”: o beco que sai da  Rua 13 de Maio e dá na  Praça do

Coreto, tinha o antigo cinema, o atual prédio da Caixa Econômica era o sobrado dos Vieiras,

onde aconteciam grandes saraus e encontros de literatos; o prédio do Ministério Público, era a

antiga casa de fundição que abrigou, anos mais tarde, o Goiás Clube que reunia as moças da

alta classe social; o  Teatro São Joaquim que passa por obra de requalificação, foi o  Cine

Anhanguera e, antes disso, a casa do avô de Dona Circe; o Centro Espírita foi a casa de Dona

Ana e de Tocantins, casal de intelectuais que reuniam as pessoas para grandes serestas. Assim,

os relatos dos moradores revelam aquilo que é despertado pelas lembranças do que existiu um

dia nesses lugares.

A definição  empregada  por  Certeau  (2014)  ao  espaço  vivido  é  muito  semelhante

àquela  adotada  por  Ricoeur  (2007),  a  partir  do pensamento  de  Aristóteles,  para  definir  a

memória:  a  “presença  do  que  está  ausente”.  O  que  pode  indicar  uma  aproximação  do

pensamento dos dois autores, principalmente, pelo paralelo que traçam entre a narrativa e o

espaço num movimento que desvela um e outro.
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Para  Certeau19 (2014)  a  percepção  da  presença  do  que  está  ausente  nos  espaços

estabelecidos passa pelo redirecionamento da visão do pesquisador em busca da valorização

do sujeito em sua individualidade e trajetória pelo mundo. O livro A invenção do cotidiano,

constituído  em dois  volumes,  é  o  resultado  de  uma longa  pesquisa  que  visa  elucidar  as

práticas  que  os  cidadãos  operam  a  partir  do  que  está  estabelecido,  por  meio  de  uma

criatividade que permanece oculta, diluída no tecido social. O autor contrapõe-se às ideias

marxistas  de  massificação  e  uniformização,  num  exercício  de  reconsideração  do  espaço

vivido e da familiaridade com a cidade daqueles indivíduos que a “praticam” cotidianamente. 

A “invenção” é como, no dia a dia, de maneira contumaz, embora sempre distinta, os

sujeitos  em  seus  espaços  ordenados,  que  não  foram  constituídos  por  eles,  usam  e  se

apropriam, significando-o de maneira distinta do que está institucionalizado. De que maneira,

com sua caminhada, fazem uma leitura cognoscível por meio dos hábitos e estratégias que

fogem às regras. Certeau procura reconhecer o efêmero, a ocasião aproveitada, um fazer que

não é capitalizado, mas que se desenvolve despretensiosamente sob o espaço constituído.

Nas práticas rotineiras de caminhar, ler, morar, cozinhar, Certeau observa as “artes do

fazer”, nas quais os indivíduos se apropriam dos elementos da cultura preexistente para torná-

la  comum  à  sua  vida  prosaica,  numa  criação  anônima  que  irrompe  com  vivacidade  na

vivência prática. O indivíduo seduz, faz persuasões e refuta o que é imposto, seu potencial

criativo e expressivo nessa interação remete ao que Certeau denomina de “antidisciplina”, o

que contradiz a ideia foucaultina da vigilância, dos limites restritos e previsíveis da sociedade

de massa.

Além disso, Certeau informa que não está disposto a apresentar nenhum diagnóstico

definitivo  ou  solução  que  encarcere  o  futuro  numa  visão  estruturante.  Seu  intuito  é

compreender aquilo que é despercebido pelas teorias generalizantes que ignoram as práticas

cotidianas  capazes  de  constituir  uma resistência  que não é  agressiva  e  direta,  mas  muito

recorrente  e  eficaz  contra  hegemonias  impostas.  Para  ele,  a  invenção,  no  sentido  de

criatividade,  não  é  um  atributo  de  profissionais,  está  presente  nas  mentes  dos  práticos

anônimos, artistas desconhecidos do cotidiano que resistem nos pequenos gestos. As redes

19  Apesar de ter se destacado nos estudos historiográficos, Certeau possui uma extensa formação que inclui
filosofia, sociologia, linguística e psicanálise. O intelectual com formação jesuíta deixou uma obra diversa com
temáticas que abrangem desde a epistemologia da História, o misticismo até as práticas culturais do mundo
contemporâneo.
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informais  existentes  entre  os  vários  segmentos  da  sociedade  fazem circular  os  fluxos  de

comunicação  em  todos  os  sentidos,  é  esse  intercâmbio  de  conhecimentos  múltiplos  que

mantém a sociedade viva e criativa. A opção pelo relato revela a necessidade de uma busca

pelas singularidades das falas dos sujeitos que mostre mais do que aquilo que a estatística

demográfica é capaz ao classificar e unir todos de acordo com critérios preestabelecidos.

As práticas de espaço que inclui a concepção dos relatos de espaço, na terceira parte

do primeiro volume de Certeau (2014)20, assim como a etapa da prefiguração e reconfiguração

da  Mimésis de Ricoeur (2002), e a concepção dos geógrafos humanistas sobre o lugar, têm

como base a noção do habitar. Além disso, a tradição filosófica da fenomenologia influencia

essas três vertentes de pensamento que voltam seus olhares para o sujeito e suas relações com

o mundo, embora guardem diferenças importantes entre si.

Um exemplo é  a concepção de lugar  para Certeau (2014,  p.184)  que se difere  do

conceito adotado pela Geografia humanista. Para ele, o lugar é a ordenação das coisas, lembra

localização,  é  “uma  configuração  instantânea  de  posições.  Implica  uma  indicação  de

estabilidade”,  diferente  da  concepção  humanista  que  procura  desvincular  a  referência

meramente posicional do conceito.

Outro aspecto dessa diferenciação está relacionada à ligação entre narrativa e espaço

nas concepções de Ricoeur e Certeau. Enquanto o primeiro discute a relação entre arquitetura

e  narrativa  numa  interpretação  fenomenológica  que  envolve  três  diferentes  dimensões,  o

último compara o caminhar pela cidade planejada com a apropriação da linguagem formal

pela  fala  cotidiana.  Para  Certeau,  construir  frases  é  análogo  à  escolher  um trajeto  numa

geografia preestabelecida. Embora, existam aproximações entre os dois autores, sobretudo, na

etapa de refiguração proposta por Ricoeur, no que diz respeito à leitura,  posterior, que as

pessoas fazem do espaço constituído, com a ressignificação do habitar, é necessário pontuar

que os referenciais teóricos, experiências e trajetórias intelectuais de tais autores também são

distintas 21. 

20   O estudo de Certeau, Mayol e Giard é bastante dinâmico, referenciado em teorias de importantes autores da
filosofia e das ciências sociais, além de incluir entrevistas com pessoas comuns. No primeiro volume Artes de
fazer, escrito somente por Certeau, os conceitos e ideias que nortearam a pesquisa são elucidados, no segundo
volume  Morar, cozinhar estão as análises das pesquisas de campo.
21   Dosse, biógrafo de Certeau e de Ricoeur, em entrevista à Revista Brasileira de História (Disponível em:
<http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/viewFile/3649/3418>.  Acesso  em:  nov. 2015) relata  que  foi  ele  próprio
quem apresentou a obra de Certeau à Ricoeur na ocasião em que fazia a leitura prévia do livro A memória, a
história, o esquecimento, com o intuito de orientar Ricoeur sobre a paisagem historiográfica. Dosse afirma que

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/viewFile/3649/3418
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Para Certeau, admitir o homem comum como um narrador capaz de legitimar suas

ações é a estratégia mais eficaz para compreender o espaço apropriado e significado por esses

sujeitos. São os relatos que organizam os lugares: “fazem frases e itinerários” do espaço, nas

palavras  de  Certeau  (2014,  p.  182).  Todo  relato  revela  uma  prática  de  espaço.  Numa

comparação com a linguagem, os relatos seriam a própria língua falada, enunciada por quem

pratica o mundo real, é o espaço pessoal dos indivíduos inseridos num meio social. 

Essas  aventuras  narradas,  que  ao  mesmo tempo produzem geografias  de
ações  e  derivam para  os  lugares  comuns de uma ordem,  não  constituem
somente  um  “suplemento”  aos  enunciados  pedestres  e  às  retóricas
caminhatórias. Não se contentam em deslocá-los e transpô-los para o campo
da linguagem. De fato, organizam as caminhadas. Fazem a viagem, antes ou
enquanto os pés a executam. (CERTEAU, 2014, p. 182).

Dessa maneira,  as  narrativas  podem revelar  as práticas organizadoras dos  espaços,

demonstrar a contradição existente entre o que é traçado em mapa e o que é executado em

percurso, as delimitações tecidas pelos “de dentro”,  contam “o que se pode fazer de uma

geografia preestabelecida”. “Onde o mapa demarca, o relato faz uma travessia” (CERTEAU,

2014, p. 197), operam uma decifração do espaço estabelecido, são verdadeiras legendas dos

lugares ao revelarem a heterogeneidade de histórias que estão escondidas por um processo

que tenta constituir um espaço e uma história uniforme.

As trajetórias dos velhos moradores dizem do espaço visível hoje as suas invisíveis

“regras” que vigoravam e que definiam onde cada um deveria andar. O Mercado Municipal da

Cidade de Goiás foi um espaço essencialmente masculino, conta Dona Benedita22 que quando

“mocinha” não frequentava o Mercado. “Interessante né, mulher, mocinha assim, os pais não

deixavam ir no Mercado”. A Praça do Coreto, lembrada como o antigo Jardim, assim como o

antigo  Goiás Clube também eram espaços regidos por uma sintaxe particular, onde, como

revela Sr. Arcilon e Sr. Hélio: “caboclo moreno não entrava de jeito nenhum, não, não entrava

Certeau foi uma “grande descoberta” para Ricoeur, tal como o autor registra em seu livro ao dedicar um tópico a
Certeau  e a  outros  autores  que  o ajudaram a pensar  sobre os  agentes  da ação  na constituição da  narrativa
histórica. Em outro texto sobre o papel de Ricoeur na epistemologia da História, Dosse (2001, p. 73), afirma que
Certeau, um “transgressor de fronteiras disciplinares”, foi o primeiro historiador a discutir as teses do filósofo
numa mesa redonda realizada após a publicação do primeiro tomo de  Tempo e Narrativa, a  qual  o próprio
Ricoeur participou. Embora o debate não tenha tido muita repercussão entre os estudiosos da disciplina, Dosse o
considera importante por apontar uma aproximação entre os dois autores: a importância que ambos dedicam à
narrativa  na  operação  historiográfica,  mesmo que  de  maneira  diferente,  pois  enquanto  Ricoeur  acredita  no
retorno das grandes narrativas, Certeau adota a perspectiva da multiplicação de narrativas atomizadas. 
22     Entrevista concedida à autora por Benedita Velasco em maio de 2015, Anexo 5.
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mesmo23”. O povo da cidade que se reunia na rua nos desfiles do bloco, se dividia mais tarde

nos bailes, como conta Dona Judite: “No salão do Lyceu era o lugar da elite, na Rua XV havia

ali onde é a  Câmara Municipal outro salão destinado ao baile das pessoas mais simples24”.

Mesmo com as “regras” estabelecidas nesses espaços, as práticas subvertiam por meio dos

usos que os moradores faziam deles, pois ainda que impedidos de circular pelas convenções

sociais,  constituíram relações  com outros  moradores  que frequentavam esses  espaços,  ou,

como Sr. Arcilon que em condição de trabalhador, músico da banda, se integrou ao  Goiás

Clube.

Os nomes que designam as ruas é outro ponto que Certeau destaca como indício da

relação  que  as  práticas  de  espaço  mantêm  com  o  que  está  estabelecido,  pois  escapa  à

sistematização do urbano. Os nomes tornam “habitável ou crível o lugar que vestem com uma

palavra  (esvaziando-se  do  seu  poder  classificador,  adquirem  o  de  permitir  outra  coisa)”

(CERTEAU, 2014, p.172). Na cidade patrimônio é comum a designação de apelidos para as

ruas, o que revela a capacidade de escapar à oficialidade de homenagens às autoridades que,

muitas das vezes, nem são conhecidas e não conferem sentido àquele lugar. Dona Ritinha

expressa a vontade de tornar oficial o apelido de sua rua: “toda rua tem um apelido, queria

muito que tivesse uma espécie de votação para que essa rua aqui passasse a chamar mesmo

Rua do Carmo, pelo menos esse pedaço aqui onde moro25”. Para ela, é mais significativa a

presença da igreja que dá o apelido à rua do que a homenagem oficial ao político Couto de

Magalhães.

Outro sentido que dá nomes às ruas é a própria característica das pessoas que  habitam

esse lugar. Dona Maria Antônia conta que sua rua, apesar de possuir dois nomes oficiais: Rua

03 de Maio, e Rua José Berquó, é conhecida mesmo como Rua do Fogo. “É porque nessa rua

morava muita gente que batia boca, gostavam de conversar alto e brigar, então pegava fogo de

discussão, qualquer coisinha era aquela briga26”. 

Uma abordagem na Geografia que se aproxima dos relatos de espaço de Certeau é a

dos  autores:  Berdoulay  e  Entrikin  (2012)  que  discutem a  afirmação  das  identidades  dos

sujeitos  e  dos  lugares  nas  recomposições  territoriais  contemporâneas.  Eles  destacam  a

23     Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.
24   Entrevista concedida à autora por Judite Paixão em setembro de 2015, Anexo 9.
25   Entrevista concedida à autora por Rita Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
26   Entrevista concedida à autora por Maria Antônia de Oliveira em setembro de 2015, Anexo 8.
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possibilidade de uma convergência conceitual e metodológica entre as definições de sujeito,

relato e lugar que permita uma abordagem mais reflexiva na Geografia e uma concepção

centrada no indivíduo. Esses autores afirmam que o relato pode ser um elemento primordial

para a interpretação do mundo pelo sujeito, pois é nesse movimento que ele “organiza seus

laços com o ambiente e com a coletividade” (BERDOULAY; ENTRIKIN, 2012, p. 109).

Os  autores  sugerem um caminho  que  privilegie  os  processos  de  subjetivação  dos

sujeitos como seres ativos, que tecem ligações complexas que lhes conferem identidade. O

que está em jogo são as mediações entre o sujeito, o mundo e seu lugar. Assim, tanto o lugar

quanto o sujeito podem ser expressos pela narrativa. 

O processo de valorização do ato de caminhar e do ato da fala permite vislumbrar os

processos de apropriação da topografia urbana por seus atores diários, considerados sujeitos

de  suas  trajetórias.  Certeau   (2014,  p.  165)  expressa  uma  “retórica  da  caminhada”  que

demonstra o uso que os pedestres fazem de seu espaço, como consideram o que é próximo e o

distante,  como atribuem valores  a  certos  espaços,  e  as  relações  que mantêm com alguns

percursos, elementos que não podem ser reduzidas a traçados gráficos.

Mayol (2013, p. 41), no segundo volume do livro A invenção do cotidiano, que traz a

parte prática da pesquisa dirigida por Certeau, define que o bairro: “é uma porta de entrada e

de saída entre espaços qualificados e o espaço quantificado”. Entende-se que o quantificado

refere-se ao espaço público e o qualificado ao espaço da casa, privado. Mayol constata que o

sujeito, ao apropriar-se de seu bairro, transforma-o também num lugar privado, qualificado:

A cidade é, no sentido forte, “poetizada” pelo sujeito: este a refabricou para
o seu uso próprio desmontando as correntes do aparelho urbano; ele impõe à
ordem externa da cidade a sua lei de consumo de espaço. O bairro é, por
conseguinte, no sentido forte do termo, um objeto de consumo do qual se
apropria o usuário no modo de privatização do espaço público. (MAYOL,
2013, p. 45).

Desse modo, tanto Certeau quanto Mayol consideram a capacidade dos sujeitos de se

apropriarem  dos  espaços  preestabelecidos  que  encontram  em  seus  itinerários  diários.  A

abordagem  de  Certeau  torna-se  relevante,  sobretudo,  quando  diz  respeito  ao  lugar

patrimonializado, pois as narrativas dos caminhantes constituem verdadeiros arquivos urbanos

a respeito de um espaço que, muitas vezes, torna-se vazio de movimento após o tombamento.

Compreende-se  que  os  relatos  correspondem  também  ao  que  Ricoeur  (2007)  denomina
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“trabalho de memória”, necessário para dar substância e significado aos rastros do passado

que permaneceram no espaço urbano27. 

Entende-se que as memórias sobrevindas nos relatos dos moradores são,  como diz

Certeau “antimuseus”, pois não podem ser fixas e localizáveis, estão dispersas pelas ruas,

becos, casas, prédios e praças. Tendo Ricoeur e Certeau como referências, pretende-se mostrar

como os relatos podem expressar uma “fala de passos” que são esquecidos pela História e

ignorados e negligenciados pelo espaço geográfico cartesiano. Antes dos relatos de espaço,

associados  ao  álbum  de  memórias,  se  refletirá,  no  capítulo  seguinte,  como  ocorreu  a

patrimonialização da cidade e os efeitos disso para os moradores.

27  A questão do patrimônio histórico  será aprofundada no capítulo 3, em interlocução com outros autores,
quando se tratará especificamente do tema.
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CAPÍTULO 3

PATRIMÔNIO HISTÓRICO: A CIDADE PARA SER VISTA

Aqueles  casarões  acabando,  aquele  sobrado  lá  pra  baixo  do
Correio. Ih, era terrível! A gente era menino e não avaliava, achava
uma graça quando estava chovendo e ia pra escola. A mãe falava:
“olha, não passa perto do muro, perto de casa velha”. 

         
Dona Silvinha

O relato da infância de Dona Silvinha revela um tempo em que a cidade estava longe

dos  olhares  do  mundo,  esquecida  com  suas  “casas  velhas”  a  desmoronar.  Destituída  da

condição de capital do Estado, em 1937, passou por um período difícil de desvalorização,

recebendo  a  alcunha  de  velho,  o  que  é  rejeitado  pelos  moradores  que  a  consideram

depreciativa1.  A  situação  se  modificou  gradualmente  com  os  crescentes  processos  de

tombamento que ocorreram inicialmente com edifícios isolados, ainda na década de 1950, até

a atribuição do título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações

Unidas para a educação, ciência e cultura (Unesco), em 2001. Esse reconhecimento fez com

que o passado, impregnado nas formas da cidade que não se modernizou de maneira veloz

como outros centros urbanos, fosse valorizado e o “velho” se transfigurasse em elemento de

reparação à população local que se sentia injustiçada pelas constantes perdas ao longo de sua

história.

O processo de patrimonialização repercutiu no cotidiano dos moradores que tiveram

suas vidas afetadas, quer seja nas condições impostas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional (IPHAN) para intervenções nas residências, quer seja na gestão do espaço

público  patrimonializado.  Nessa  lógica,  uma  parcela  da  população,  ligada  aos  setores

comerciais,  foi  favorecida  pelo  crescimento  do  turismo,  mas  outra  parcela  sentiu-se

prejudicada  com a  supervalorização  dos  imóveis  e  com o insipiente  desenvolvimento  de

outros tipos de atividades econômicas que possibilitassem a mitigação do problema da falta de

empregos para as pessoas mais jovens que, muitas vezes, necessitam sair da cidade.

Além disso, compreender um pouco os processos que desencadearam o advento da

valorização do patrimônio  histórico  no  cenário  mundial  e  nacional,  sobretudo a  partir  da

década  de  1980.  Quais  as  origens  da  política  de  patrimonialização  e  do  conceito  de

1   Nos relatos de alguns moradores,  como Dona Nini (Anexo 11),  Dona Neném (Anexo 15),  Dona Judite
(Anexo 9), aparece a reprovação pelo nome que, segundo as senhoras, é dado pelos “de fora” no intuito de
menosprezar a cidade.
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patrimônio, e o que podem revelar sobre o modo como a sociedade passou a se relacionar com

o passado. Destaca-se que nem sempre os fragmentos do passado que restaram impressos na

paisagem representam de fato esse passado em sua diversidade. Os vestígios geralmente são

ligadas às estruturas de poder e religiosidade, como edifícios públicos e igrejas. 

Tanto  as  edificações  quanto  os  documentos  históricos  subsistiram à  passagem do

tempo  por representarem  grupos específicos que trabalharam para a  persistência  de suas

memórias. Nesse sentido,  nossa discussão está referenciada nos estudos do filósofo Jeudy

(2005)  e  da  historiadora  e  crítica  de  arte  Choay  (2006),  além de  outros  autores,  com a

finalidade de interpretar tal realidade sob a ótica da importância da memória como elemento

fundamental de significação social, além de compreender os efeitos da patrimonialização.

Outro aspecto de nossa reflexão refere-se à relação dos lugares evocados nos relatos

de  espaço dos  velhos  moradores  com os  “lugares  de  memória”,  conceito  de  Pierre  Nora

(1993) que abrange a questão do patrimônio histórico, como se diferenciam, e se cruzam.

Veremos que a crítica de Ricoeur  é que os lugares  de memória,  ao se transformarem em

símbolos, podem se desvincular do passado vivo e evocar uma lembrança ligada aos saberes

aprendidos  que  são  capturados  pelo  “espírito  das  comemorações”.  Essa  apropriação  não

considera a “memória-lembrança” que pode revelar outros sentidos,  invisíveis no espaço,

mas guardado na memória daqueles que se apropriam do lugar ao habitá-lo cotidianamente.

Buscamos interpretar a patriminialização por meio da percepção dos velhos moradores

que  habitam  o  lugar.  O  que  implica  uma  releitura  da  cidade,  numa  contínua  e  nova

aprendizagem  sobre  a  composição  de  vários  estilos  constituídos  em  diferentes  épocas  e

também das histórias de vidas que se passam ali. Esses sinais, segundo Ricoeur (2007), não

são somente rastros da anterioridade,  são testemunhos atualizados do passado, por isso,  a

necessidade  de  rever  os  lugares  de  memória,  no  sentindo  de  estabelecer  um trabalho  de

memória  que  reconfigure  uma interpretação plural  do  passado capaz  de superar  a  leitura

obsessiva da mera repetição, para revelar um passado diverso, com histórias plurais da cidade.

3.1. O contexto da Cidade de Goiás

A mineração às margens do Rio Vermelho foi a atividade econômica que deu origem à

formação urbana, conhecida primeiramente como Arraial de Sant'Anna, ainda na década de

1720.  Posteriormente,  alçada  à  condição  de  vila  administrativa,  o  povoamento  recebeu  o
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nome de Vila Boa de Goyaz. A população ocupava as margens do rio, seguindo, como indica

Coelho (2013, p.  15) “certas  exigências,  principalmente de ordem cultural  e social”,  sem

planejamento definido. O autor ressalta o caráter não planejado do arraial minerador que se

acomodou às condições da topografia em traçados regulares que estruturam o espaço urbano

de maneira hierarquizada em ruas principais, secundárias, vielas e becos que fazem a ligação

transversal dos locais, mas sem nenhum projeto prévio. 

A ocupação iniciou-se na parte mais baixa, às margens do rio, abaixo das encostas dos

vales,  organizada  sempre  em torno  de  um símbolo  religioso.  Cada  símbolo  foi  criado  e

mantido por um segmento de moradores, constituído com base nas proximidades sociais. À

margem direita Rio Vermelho constituiu-se habitações rústicas e precárias ao redor da  Igreja

de  Nossa  Senhora  do  Rosário2,  da  irmandade  dos  negros.  Na outra  margem,  os  terrenos

próximos ao Largo da Matriz de Sant'Anna foram destinados à população branca, de classe

mais abastada, em local mais alto e longe dos efeitos nocivos da mineração, foram construídas

residências mais sofisticadas e os prédios públicos.

A capitania de Goyaz foi instituída em 1748, posteriormente, nomeada de Vila Boa

como capital, o que provocou algumas mudanças na estrutura tanto urbana quanto social e

política da região. Dom Marcos Noronha, conhecido como o Conde dos Arcos, tomou posse

como o primeiro governador e teve como tarefa inicial, segundo Coelho (2013), a fixação dos

limites da capitania e a adequação do espaço para a constituição de algumas sedes de poder.

Como, por exemplo, a aquisição de casas para a construção das sedes administrativas como o

atual Palácio Conde dos Arcos, a Casa de Fundição e as instalações da Real Fazenda.

Os anos de exploração aurífera foram determinantes na constituição do traçado urbano

da cidade,  de tal feita que  a escassez do minério se refletiu no esvaziamento populacional,

pois não havia  empenho por parte da Coroa portuguesa em investir na manutenção desses

centros  urbanos.  A atividade  mineradora  não  promoveu  o  desenvolvimento  local,  apenas

induziu a espoliação e o abandono das áreas exploradas. Inicia-se, então, um processo de

ruralização  em  que  a  população,  antes  urbana,  passa  a  se  concentrar  em  atividades

agropecuárias.

Durante todo o século XIX essa foi a atividade que persistiu, embora a mineração não

tenha desaparecido por completo. Como relatou Dona Nini, o garimpo no Rio Vermelho só foi

completamente proibido na década de 1980 com uma ação da promotoria. Nesse período de

2   Ver no capítulo 4 a respeito da demolição da antiga igreja, em 1933, para a construção de outra em estilo
gótico no mesmo local.
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predomínio  da  atividade  agrícola,  houve  uma  lenta,  embora  crescente,  recuperação  da

economia que se desenvolvia dentro das possibilidades da região, foi fundamental para afastar

o estigma da decadência e a ideia de atraso e falência de Goiás após o período da mineração,

como asseguram alguns historiadores goianos como Bertran (1978) e Chaul (2002). 

Nessa fase destaca-se a influência das oligarquias locais, são famílias que assumem

importantes  cargos  públicos  e  dominam  as  relações  de  poder.  Nos  relatos,  os  velhos

moradores, citam algumas que ficaram mais conhecidas como os Fleury, os Bulhões, e os

Caiado. A influência dessa última família na política do Estado teria sido, inclusive, um dos

fatores  determinantes  para  a  transferência  da  capital  para  Goiânia.  Com as  mudanças  no

cenário da política nacional, a partir da revolução de 1930 e da chegada de Getúlio Vargas ao

poder,  é  nomeado  como  interventor  do  Estado  Pedro  Ludovico  Teixeira  que  toma  as

providências para a transferência da capital para Goiânia, o que se efetivou em 1937.

Arrais  (2004) destaca que a mudança,  num primeiro momento,  foi  justificada pelo

interventor  pelas  características  geográficas  do  sítio  como  o  relevo  irregular  e  o  clima

insalubre, além das dificuldades de um sistema de abastecimento para uma população maior e

da distância das zonas mais dinâmicas do Estado, que se consolidava no sudeste goiano com a

construção  da  estrada  de  ferro.  Contudo,  após  a  construção de  Goiânia,  o  próprio  Pedro

Ludovico teria admitido que foram as questões políticas que determinaram a transferência. A

estratégia permitiu que o Estado entrasse em um novo contexto que precisava de um “espaço

'neutro'  para a  afirmação do projeto  político de  um grupo mais  ligado ao sul  do estado”

(ARRAIS, 2004, p. 104-105).

A análise  do  autor  confirma a  opinião  de  grande parte  dos  velhos  moradores  que

acreditam na motivação política como fator determinante para que Goiás perdesse o valor

simbólico de capital. O reflexo disso para a cidade foi traumático, alimentou um sentimento

de  perda  naqueles  que  ficaram  e  viram ir  embora  várias  escolas  e  órgãos  públicos  que

empregavam  muitas  pessoas  que  também  tiveram  que  mudar  suas  vidas  de  maneira

irreversível. Dona Nini conta que a população empobrecida se envergonhava de sair pelas

ruas. Dona Circe se lembra de sua mãe contar do dia em que a banda de música subiu a rua

em direção à saída da cidade, tocando a valsa da despedida e a população atrás chorando as

perdas físicas e simbólicas:

Empobreceu muita gente, a mudança empobreceu muita gente, iam nessa
missa de madrugada pro pessoal não ver as roupas. Eles se enrolavam num
xale e iam pra missa de madrugada para não serem vistos assim por tanta
gente. […] As casas todas fechadas, porque muitos fecharam, famílias que o
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marido ia e as famílias ficavam porque tinham mais condições de ficar aqui,
não tinham condições de ir pra Goiânia. Fui criada ouvindo essas histórias,
entendeu? E a gente revoltava, o pessoal ainda falava Goiás Velho3.

A gente fica imaginando a tristeza, foi tudo embora. Porque o motivo da
mudança da capital não foi só a questão do lugar insalubre, era muito mais
uma questão política, para tirar o poder dos Caiado, o que moveu foi mais
isso, porque tirando a capital da cidade dos Caiado, tirava a força. Foi muito
triste, o povo de Goiás sofreu muito, quem ficou sofreu muito4.

Nesse momento difícil,  parte da população se organizou num movimento que tenta

resistir e ressaltar o valores tradicionais do lugar na tentativa de reverter o quadro de perdas.

Tamaso  (2007)  descreve  a  formação  de  um  movimento  intitulado  “Comitê  Pró-Goiás”,

composto pela elite cultural e política da cidade no intuito de promover uma resistência às

constantes perdas ressaltando o valor das tradições da cidade. A autora vê semelhanças fortes

tanto nos objetivos quanto na composição dos membros com outro movimento que surgiria

anos mais tarde,  na década de 1990, intitulado “movimento Pró-Cidade de Goiás” que se

organizou para reivindicar o título de Patrimônio Mundial pela Unesco.

Anterior a esse período de luta pelo reconhecimento da cidade como Patrimônio da

Humanidade, ocorreu o processo de valorização do patrimônio histórico em âmbito nacional,

o que repercutiu em âmbito local antes mesmo desse período, pois houve vários tombamentos

antes de 2001.

A  necessidade  patrimonial,  em  âmbito  nacional,  segundo  Santos  (1992,  p.02),  é

debatida  pela  primeira  vez,  pontualmente,  numa  conferência  de  1914,  intitulada  “A arte

tradicional no Brasil”, proferida por um engenheiro português que pesquisava a arte colonial

portuguesa nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Essa pesquisa teve grande repercussão e

influenciou o movimento modernista na pessoa de Mário de Andrade que escreveu um texto a

respeito  da  “arte  colonial  no  Brasil”,  publicado  em 1921.  Sob  a  influência  francesa,  do

espírito da comemoração, o modernismo encontrou na ideia de conservação dos monumentos

um grande trunfo para a constituição de uma identidade brasileira.

Num contexto  histórico  impregnado  pelo  nacionalismo,  os  modernistas  realizaram

viagens  pelas  cidades  coloniais  brasileiras  num  movimento  de  redescoberta  do  barroco,

colocando-o  como  um  dos  elementos  emblemáticos  da  raiz  da  cultura  brasileira.  Santos

(1992)  percebe  a  década  de  1920  como  marco  de  um  desencantamento  com  os  países

europeus, no contexto pós-guerra,  e a urgência da construção de uma identidade nacional

3 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
4     Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, Anexo 6.
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autêntica,  desvinculada dos modelos internacionais. Para isso, são criadas novas entidades

culturais, dentre elas o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) com a

seguinte missão: implementar ações práticas que resultem na “reorganização e construção da

nação brasileira,  a partir  de significados e representações.” (SANTOS, 1992, p. 9).  Desse

modo, essa instituição busca a valoração e visibilidade de objetos de modo a transformar os

documentos  históricos  em  monumentos  a  fim  de  conferir  uma  ideia  mais  estruturada  a

respeito  de nação.  Paradoxalmente,  o que se percebe é a busca,  por meio de um modelo

internacional, pela independência e identidade nacional.

Na Cidade de Goiás, após a transferência da capital, a cronologia dos tombamentos da

arquitetura colonial inicia-se por essa nova entidade, o SPHAN, que ainda na década de 1950,

publicou no Diário Oficial da União o primeiro tombamento que incluiu as principais igrejas

e dois prédios públicos, conforme indica Tamaso (2007). Em 1951, são incluídos mais dois

prédios públicos, além da Praça do Chafariz e da Rua da Fundição. Em 1953, é tombado o

único bem localizado em zona rural: a Igreja de São João Batista, na comunidade do Arraial

do Ferreiro. 

Na década de 1960, após os primeiros tombamentos realizados pelo órgão federal, o

governador  do  Estado,  Mauro  Borges  (1920-2013),  toma  a  patrimonialização  como  uma

política e uma forma de reparar as perdas sofridas com a transferência da capital, empreendida

por seu pai, Pedro Ludovico Teixeira (1891-1979). Ele inicia o processo de valorização do

conjunto arquitetônico da cidade por meio da publicação de um Decreto Lei (nº 3635 de julho

de 1961) que define duas diretrizes essenciais: o reconhecimento do valor histórico da cidade,

colocando-a sob “especial proteção do Estado”, e a deliberação pela transferência simbólica

do governo para antiga capital durante alguns dias do ano. Segundo Tamaso (2007, p. 149),

um dos artigos da lei previa a conservação das estradas, dos monumentos e das igrejas bem

como dos objetos antigos pelo Estado, além da compra de velhos edifícios que estivessem sob

risco de desabamento e que representassem a “autêntica arquitetura colonial” para que fossem

devidamente restaurados.

 Em 1978, ocorre o tombamento em âmbito nacional, de todo o conjunto arquitetônico

da cidade, que abrange o centro histórico e seu entorno. Essa última homologação confere à

cidade  o  estatuto  de  Patrimônio  da  Nação e  abre  caminho para  a  conquista  do  título  de

Patrimônio Mundial da Humanidade que se concretizará em 2001, após um longo percurso de

organização e reivindicações de um segmento da sociedade vilaboense que se empenha na
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confecção  de  um Dossiê5 com o  levantamento  histórico  dos  edifícios  e  das  tradições  da

cidade,  necessário  à  inscrição  para  a  candidatura  no  órgão responsável  pela  avaliação da

concessão do título6. 

Como explica Tamaso (2007),  a população se dividiu em torno da ideia da cidade

patrimônio desde a época dos primeiros tombamentos. Havia aqueles que acreditavam que a

valorização  do  passado  histórico  poderia  ser  uma  forma de  restabelecer  a  autoestima  da

comunidade, e um caminho para a recuperação da economia local por meio do fomento ao

turismo; e de outro lado, havia pessoas que viam na patrimonialização o risco de ser um

entrave ao desenvolvimento local, além de temerem pela interferência na gestão do direito de

propriedade. 

Essa dualidade de posições parece que, embora tenha arrefecido, permanece até os

dias atuais. Nos relatos, os moradores manifestam opiniões diversas: Sr. João Chaves7 acredita

que “mudou para pior”  devido ao  controle  excessivo dos  órgãos  de fiscalização,  como o

IPHAN; Dona Nini8 considera que “foi a melhor coisa”, pois a cidade se “mantém conservada

e bonita no estilo colonial”. Há aqueles, como Dona Ritinha9, que não têm uma opinião a

respeito.  Mas ela se lembra das discussões acaloradas,  na véspera da decisão da Unesco,

quanto à concessão do título, conta que participava de algumas reuniões que eram organizadas

pelo  “Movimento  pró-cidade  de  Goiás”,  presidido  por  Brasilete  Caiado,  personalidade

importante no engajamento pela obtenção do título, e recorda como um de seus irmãos dizia

que os efeitos seriam muito nocivos para a cidade. Dona Ritinha não sabe dizer se o título

realmente trouxe benefícios para a cidade, ao mesmo tempo que aprecia a conservação das

edificações, atribui à patrimonialização a falta de emprego aos mais jovens.

Antes  de  abordamos  os  complexos  efeitos  da  patrimonialização  nos  diferentes

âmbitos,  vejamos  como  se  dá  o  movimento  de  valorização  do  patrimônio  no  contexto

5   O documento  é  composto de  um Formulário  e  seis  anexos  com as  seguintes  informações:  Formulário
UNESCO contém dados  sobre:  identificação  do  bem;  justificação  da  inscrição;  descrição  do  bem;  gestão;
ameaças ao bem; manutenção e documentação. O Anexo I apresenta a cartografia antiga e atual, imagens da zona
paisagística Serra Dourada e fotos antigas e atuais da cidade. O Anexo II informa sobre Goiás e a ocupação do
Brasil Central, história e cultura, evolução urbana da cidade, relatos dos viajantes europeus, legislação sobre
patrimônio e bibliografia. O Anexo III faz um levantamento dos bens imóveis e bens móveis integrados. O
Anexo IV se compõe do Inventário Nacional de Referências Culturais. O  Anexo V detalha informações sobre
arquitetura vernacular e o Anexo VI faz uma síntese dos anteriores com ênfase na arquitetura.
6     Toda a história da mobilização da população local e dos segmentos políticos em torno da conquista do Título
de Patrimônio Mundial da Humanidade é detalhada no quinto capítulo da tese de Tamaso (2007). Disponível em:
<http://repositorio.unb.br/handle/10482/1995>. Acesso em 17 jan. de 2015.
7 Entrevista concedida à autora por João Chaves em outubro de 2015, Anexo 14.
8 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
9 Entrevista concedida à autora por Rita Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.

http://repositorio.unb.br/handle/10482/1995
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brasileiro.

O patrimônio histórico pode gerar paradoxos que colocam os moradores das cidades

históricas em situações parecidas, apesar da particularidade de cada sítio urbano. A impressão

que  Dona  Ritinha  tem da  cidade  esvaziada  é  apenas  um dos  fatores  ruins  gerados  pela

transformação de uma cidade em patrimônio. A seguir serão pontuados fatores que refletem a

preocupação  dos  autores  que  trabalham  o  tema  que  é  o  valor  social  do  patrimônio.  A

necessidade de pensar a integração dos conjuntos históricos à vida coletiva de nossa época,

sem deixá-los a mercê dos interesses imobiliários e turísticos, cujos interesses essenciais são

de natureza primordialmente econômica.

3.2. Os efeitos da patrimonialização

As pessoas que são diretamente atingidas pelos efeitos gerados pela patrimonialização

são aquelas que vivem no lugar, e isso ocorre de maneira desigual a depender da posição

social que ocupam na comunidade. Enquanto alguns se beneficiam com a abertura de novas

possibilidades de comércio e geração de renda, outros sofrem com as mudanças que exigem

um novo padrão de vida que não têm condições de acompanhar. Sr. Arcilon10 é enfático sobre

os  impactos  negativos  na vida dos  moradores:  “agora tem as  famílias  que,  para  eles,  foi

interessante, eu sou bem sincero, para mim e para minha família quase não adiantou, pelo

contrário, faz é atrapalhar a gente”. Quando diz que atrapalha, se refere às modificações que

tenta fazer na casa e que não são permitidas pelo IPHAN, ou pela elevação do preço dos

imóveis.

Um  dos  impactos  negativos,  economicamente,  está  relacionado  à  especulação

imobiliária, que afasta as pessoas de menor renda das áreas que passam a ser valorizadas e

começam  a  receber  pessoas  mais  abastadas.  Certeau  (2013,  p.  195-196)  menciona  as

“operações segregativas” geradas pela política de restauração que tende a expulsar as pessoas

dos lugares, desapropriando os sujeitos de seus lugares de vida. É uma lógica que prioriza o

valor  dos  objetos  e  lugares  que  resistiram  ao  tempo  em  detrimento  das  pessoas  que

compartilham o lugar. O autor  enfatiza que a  cidade é  “confiscada” de seus  habitantes  e

colocada  sob  a  tutela  dos  especialistas  da  conservação.  As  casas  residenciais  são

transformadas em lojas comerciais ou hospedarias para turistas. Goiás diferencia-se de outras

10 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.
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cidades históricas por manter no centro histórico muitas casas residenciais, embora grande

parte delas fique desabitada na maior parte do ano. Dona Maria Antônia explica que isso

ocorreu após a obtenção do título de Patrimônio Mundial:

Quando estourou esse negócio de Goiás Patrimônio da Humanidade, quem
comprou casa aqui achou que Goiás fosse explodir! Quem não tinha casa
aqui,  tratou logo de comprar. As pessoas que moram fora,  e aqueles que
moravam nas  casas  aqui  e tiveram propostas  boas,  não tem como negar,
venderam. Aí foram para a periferia da cidade, construindo, e vendendo as
casas aqui do centro. E as pessoas que tem dinheiro, compra casa, mas não
mora aqui e nem vem viver na cidade, vem só de vez em quando, é isso aí.
Por isso a cidade está toda desabitada11. 

Um dos pioneiros na crítica da gestão patrimonial, Santos (1985, p. 16) aborda esse

problema de forma contundente ao dizer que uma das primeiras providências quando surge a

ideia de preservação de um lugar, é a expulsão dos mais pobres que são encarados como um

transtorno. O modelo de gestão patrimonial advindo de moldes europeus desconsidera que as

edificações se mantêm inteiras graças ao uso que as pessoas fazem delas, o que lhes salva da

completa destruição.

Ninguém pensa que seções inteiras de nossas cidades não estariam em pé se
não  fossem  usadas  por  hoteizinhos,  oficinas,  lojinhas,  prostitutas,  bares,
depósitos, manufaturas, clubes e associações, cabeças de porco… Pardieiros
sim, mas vivos, funcionando. Se alguém quiser saber a diferença, deixe uma
casa nova em folha vazia, sem uso nenhum por uns cinco anos. Virará uma
ruína.  Temos  de  agradecer,  portanto,  às  camadas  mais  pobres.  Há  quase
duzentos anos são os maiores guardiões do nosso patrimônio. Já é tempo
tentar  retribuir-lhes  o  favor,  dignificando  os  espaços  em  que  vivem  e
trabalham, sem espoliá-los. (SANTOS, 1985, p. 16)

A constatação do autor remete ao histórico da Cidade de Goiás, pois a preservação das

características  coloniais  é  atribuída  ao  “abandono”  a  que  a  cidade  foi  entregue  com  a

transferência da capital, o que a livrou das mudanças advindas dos ideais modernistas. Nessas

circunstâncias estão aqueles que resistiram, mantendo e habitando as casas velhas, impedido a

sua completa ruína, graças a eles, a cidade resistiu. A descrição que o autor faz dos pequenos

comércios que perduram, lembra muito o Mercado Municipal de Goiás, que inclusive passa

pela primeira reforma estrutural atualmente, mas se manteve até os dias de hoje devido à

resistência dos modestos estabelecimentos comerciais que fazem lembrar um tempo em que

tabacarias, frutarias, barbearias e pastelarias faziam parte de um cotidiano vivo. Ainda hoje há

pessoas que frequentam o lugar pelo simples prazer do encontro, “fiando” uma conversa sem

11 Entrevista concedida à autora por Maria Antônia em setembro de 2015, Anexo 8.



86

pressa e apreciando o curso do Rio Vermelho que corre em frente ao portão do mercado. Sr.

Hélio, o comerciante mais antigo do lugar, resiste obstinado com seu “ofício de raizeiro”,

mesmo em tempos de expansão da indústria farmacêutica, é procurado por muitas pessoas que

só confiam em suas garrafadas e indicações de remédios medicinais. Em seu relato, Sr. Hélio

faz uma viagem no tempo ao descrever como era o antigo  Mercado  e o controle fiscal da

entrada de mercadorias na cidade:

O Mercado mesmo era só aquela parte de lá, onde está restaurando hoje. Não
tinha essa rodoviária, nem aquele galpão da frente existia, só existia aquele
de lá. Nessa época, eu trabalhava nas zonas rurais e trazia mantimento pra
vender lá dentro do Mercado, porque antigamente não era com comerciantes
como eu e outros hoje que pegam as mercadorias para revender. O Mercado
era  dos  próprios  produtores!  Me  lembro  de  Goiás  quando  a  cidade  era
fechada de cancela, com cadeado, todas as entradas de Goiás eram fechadas
com cadeado, com corrente e cadeado. Durante o dia não fechava, ficava
aberto, mas tinha o porteiro na cancela e tudo que você produzia nas zonas
rurais trazia pra cidade pra ser vendido. Naquela época trazia carne seca na
“muraca”,  era uma bolsa  grande feita  com couro de vaca.  Então a  gente
trazia: toucinho, carne, rapadura, açúcar de barro, arroz de monjolo, socado
no monjolo. Aí, chegava na entrada da cidade tinha que pagar uma taxinha,
porque tinha a corretoria da prefeitura. Aí você pagava uma taxa pro porteiro
deixar você entrar com as mercadorias e quando você chegava fora de hora,
à noite, tinha que chamar ele pra destrancar a cancela pra entrar na cidade.
Tudo  que  entrava  na  cidade  tinha  que  ser  divulgado,  o  que  você  tava
levando, o que ia vender na cidade. Aí eles davam um talãozinho pra você,
quando chegava no Mercado, tinha outro fiscal, aí apresentava esse papel e a
nota que mostrava que você já tinha pagado na entrada pra poder vender a
mercadoria. 12.

Sr. Hélio conta que a reforma no mercado foi realizada após várias reuniões com os

12 Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.

Foto 6 – Antigo Mercado. Sem data.
Autor: desconhecido. 
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão 
Dorvi.

Foto 7 – Mercado em reforma.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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comerciantes locais que pediram para não serem prejudicados em sua atividade econômica.

Para amenizar os impactos, foram construídos alguns galpões ao redor do pavilhão original

para a transferência dos comerciantes até o término da restauração. A Casa das Raízes, loja do

Sr. Hélio, estava instalada numa dessas edificações provisórias quando ele fez seu relato. Ele

demonstrou  preocupação  com  a  fragilidade  desses  novos  estabelecimentos,  pois,

apresentavam alguns problemas estruturais  como a precariedade das instalações sanitárias,

além  do  conflito  em  relação  aos  novos  pontos  comerciais  e  às  exigências  para  que

permanecesse na área apenas o comércio relacionado ao consumo de alimentos. Outro assunto

de dissenso é a demolição de um bloco de lojas que serviu por muito tempo como ponto para

parada de ônibus intermunicipais, conhecido na cidade como “rodoviária velha”, o projeto de

reforma do Mercado prevê a realocação dos comerciantes que se estabeleceram ali para outro

lugar. 

Percebe-se que a reforma, apesar de ser esperada pela população e pelos comerciantes,

ocorre de maneira conflituosa por não estabelecer um diálogo mais efetivo com a população

local como forma de mediação dos conflitos que surgem. A primazia do valor econômico sob

o valor de uso na gestão dos espaços patrimoniais faz os lugares cada vez mais assemelhados

entre si, pois a lógica que os rege advém de um modelo que desconsidera as particularidades

locais.  Jeudy  (2005,  p.  70)  atenta  para  o  perigo  de  aniquilamento  dos  bairros  quando

petrificados  pela  “reconstrução  museográfica”.  Para  ele,  o  que  move  a  vida  nos  centros

urbanos é justamente a sua indeterminação, o jogo entre os diferentes tempos expresso na

cidade,  de  maneiras  diversas.  As obras  de restauração deixam os  lugares  cada  vez mais

idênticos num movimento que uniformiza o patrimônio e desconsidera as singularidades de

cada época.

Outro fato que corrobora a afirmação de Jeudy são as diversas obras de restauração,

conduzidas  na  cidade  atualmente  com  recursos  do  Programa  do  Governo  Federal,

denominado  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  (PAC)  cidades  históricas.  Estão

incluídas, além da reforma do Mercado Municipal,  a Escola de Artes Veiga Valle, a Igreja da

Boa Morte, a  Fonte da Carioca, e a requalificação do  Cine Teatro São Joaquim. A última,

particularmente, tem gerado muita polêmica entre a população local que organizou um abaixo

assinado cobrando explicações do IPHAN devido à  demolição completa do edifício para a

construção de uma réplica. O órgão argumenta que foi necessária porque a estrutura do prédio

estava comprometida, justifica que a cidade não teve “prejuízo histórico”, pois o imóvel não
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teria  “qualidade  arquitetônica”  por  ter  sofrido  intervenções  antes  do  tombamento  que

descaracterizaram os elementos coloniais13. 

A posição do IPHAN revela muito sobre a gestão patrimonial que não se vincula às

vivências das pessoas do lugar, pois antes das obras no edifício não foi feita nenhuma consulta

pública a respeito da demolição, ou até mesmo uma pesquisa sobre o valor afetivo desse lugar

para as pessoas que vivem na cidade, ou  alguma pesquisa sobre os lugares onde funcionaram

os outros cinemas. Dona Diva, nascida em 1950, passou a juventude frequentando as sessões

do antigo Cine Anhanguera, que funcionava no prédio demolido, conta que se assustou ao ver

como estava sendo feita a reforma:

O que tenho sentido é deles terem desmanchado aquele Teatro São Joaquim.
Aquilo  ali  não  podia!  Se  aqui  é  Patrimônio  da  Humanidade,  como  que
desmancha? Não podia! Aquilo ali eles podiam fazer uma restauração, não é
quebrar  tudo!  Você  acredita  que  eu  vi  aquilo  e  me  senti  mal?  A minha
pressão subiu, sim! Porque entrei tantas e quantas milhões de vezes naquele
cinema.  Quando  chego  lá,  porque  estava  em  Goiânia  para  ser  operada,
depois de dois meses que desço lá e vejo aquilo, quase morri! Quebrou tudo,
então o que vai acontecer?Eu não entendi essa! Eu não aceito, sabe!14

A gestão patrimonial mostra uma preocupação maior em atender a demanda que é

externa, pois a requalificação prevê um orçamento de R$ 9,3 milhões que serão empregados

na montagem de uma estrutura que tenha condições de receber as mostras de filmes oriundos

dos festivais e também shows e peças teatrais  que ocorrem na cidade durante os grandes

eventos como o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA). Na maior parte

do tempo, o edifício permanece fechado sem programação direcionada à comunidade local.

Buttimer (2015) avalia essa lógica de desconsiderar o transcurso das histórias de vida

e da opinião das pessoas “de dentro” do lugar pelos “planejadores”. A grande armadilha é que

os “de fora” olham para o lugar a partir de um ponto de vista abstrato, distante da vida e dos

afazeres cotidianos que envolvem e perpassam a vida das pessoas “de dentro”. O resultado é

uma sociedade que se esquece dos significados do lar, ao buscar incessantemente o horizonte

de alcance sem raízes  no solo do lugar. Para explicar  as  consequências  da ruptura dessa

relação,  Buttimer  refere-se  a  Bachelard  (1958)  e  a  sua  “topoanálise” que  apregoa  quão

essencial é a relação entre lugar e personalidade, o que justificaria uma crise de identidade

ligada à perda dos lugares de vida.

Na relação entre os “de dentro” e os “de fora”, levando-se em consideração a noção

13 Informações  contidas  em  matéria  do  jornal  eletrônico  A  redação.  Disponível  em:
<http://aredacao.com.br/noticias/68508/iphan-justifica-demolicao-de-cine-teatro-sao-joaquim-na-cidade-de-
goias>. Acesso em: 23 mar. 2015.
14  Entrevista concedida à autora por Diva Botelho em outubro de 2015, Anexo 13.

http://aredacao.com.br/noticias/68508/iphan-justifica-demolicao-de-cine-teatro-sao-joaquim-na-cidade-de-goias
http://aredacao.com.br/noticias/68508/iphan-justifica-demolicao-de-cine-teatro-sao-joaquim-na-cidade-de-goias
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do lugar fenomenológico, a autora vislumbra uma possibilidade de diálogo entre os que vivem

no lugar e os responsáveis por planejá-lo. Ela entende que antes de pensar questões políticas

de  planejamento,  é  essencial  compreender  os  processos  fundamentais  da  vida  que  estão

envolvidos, muitas vezes “vulneráveis a mudanças na identidade física e política do lugar”

(BUTTIMER, 2015, p. 9-10). 

Nessa lógica de desconsiderar  o transcurso das histórias  de vida e  da opinião dos

sujeitos, a restauração dos monumentos15 anula a espessura do tempo que é visível quando

existe  uma passagem natural das diferentes fases da história  transpostas no uso social  do

espaço. Ao tentar resgatar uma época que está perdida no presente, o que se cria é um engano,

conforme Jeudy (2005, p. 87) “é impossível restaurar o que um dia foi grande ou belo em

arquitetura, tão impossível quanto ressuscitar os mortos”. 

Uma das críticas categóricas de Jeudy (2005, p. 75) é quanto ao modelo de gestão

patrimonial baseado no que denomina de “virtualização”, o que tem a ver com a relação que

se estabelece com o objeto patrimonial que fica, cada vez mais, distante vivência das pessoas

em favor de uma relação virtual, artificializada. Numa tentativa de “atualizar” os objetos do

passado é produzido um efeito de “trans-temporalidade” que os retira do contexto temporal

em que estiveram inseridos.  O significado simbólico,  progressivamente,  se transforma em

artifício  mercadológico  que  privilegia  a  valorização  estética  do  objeto  e  negligencia  a

experiência da profundidade temporal que poderia ser revelada por ele. Nessa perspectiva,

para  o  autor,  o  maior  desafio  da  gestão  patrimonial  é  encontrar  uma harmonia  no  frágil

equilíbrio entre o reconhecimento de signos identitários representativos e de todo o restante de

manifestações que também compõem o tecido sócio cultural da cidade. 

Outro  problema  visível  nas  áreas  patrimoniais  é  a  expulsão  dos  mais  pobres,  a

segregação das pessoas que passam a morar nos bairros distantes dos lugares tombados. Foi o

que ocorreu na Cidade de Goiás com a expansão dos novos bairros, o fenômeno acentuou a

cisão  entre  centro  e  periferia,  sendo  que  a  última  se  constitui  numa  espécie  de  outro

município,  totalmente  desvinculado  das  características  e  rotina  observadas  no  centro

patrimonial.  Para Dona Circe, esse problema poderia ser parcialmente resolvido com uma

política de educação voltada para a valorização do patrimônio nas escolas primárias,  mas

15  Lefébvre (2002, p.32) faz uma análise sobre o que chama de “paradoxo do monumento” na sociedade
urbana oriunda da fase industrial.  Ele desenvolve os argumentos a favor e contra o monumento: ao mesmo
tempo, possui uma função repressiva de representante do poder, por estar vinculado a uma instituição, coloniza e
oprime o espaço, negligenciando o habitar; embora também possua a capacidade agregadora de ser um lugar de
vida coletiva, com “valor ético e estético essencial para sociedade urbana”. 
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ressalta que existe um pessimismo arraigado no imaginário social que dificulta a aceitação do

patrimônio como um aspecto positivo por todos:

E tem bairros como o João Francisco que não se integra ao centro histórico,
isso foi falta de explicar quando a cidade virou patrimônio, para que o povo
entendesse e se sentisse parte da cidade. O João Francisco, por exemplo não
se sente parte da cidade não é? É outra cidade! As pessoas não vêm, quando
tem festa aqui, eles não descem pra cá, quando tem festa lá, os do centro
histórico até vão lá, mas geralmente quem é de lá não desce pra cá. Eles não
se  sentem parte  da  cidade.  Acho  também que  seria  o  papel  do  IPHAN,
quando se vai fazer uma reforma numa casa, tem que conversar mais com o
povo, porque criou aquela coisa o IPHAN não deixa, aquela hostilidade para
com o órgão, e não é isso, o objetivo do órgão é outro, é manter a cidade,
tem que mostrar a importância disso tudo. Teria que haver mais conversa, e
atualmente  com as  crianças,  tem que  partir  para  as  escolas  e  fazer  esse
trabalho. Tá faltando muito amor pela cidade, sabe? Aqui também tem muito
pessimismo. Acho que isso já vem desde a época da mudança da capital,
sabe?! O povo aqui é muito pessimista, acham que nada dá certo aqui16.

Existe ainda a apropriação do centro histórico pelos “de fora” em eventos esporádicos

que transformam a cidade em palco para espetáculos que atraem um grande público de outras

cidades e que pouco envolve a população local. Choay (2006, p. 224) expressa esse tipo de

ação  que  também ocorre  em outros  lugares  quando  discorre  sobre  o  poder  da  indústria

patrimonial  em  desenvolver  “recursos  de  embalagem”  que  transformam  os  espaços

patrimoniais  em  produtos  de  consumo  cultural  com  a  finalidade  de  mercantilizar  esses

espaços.

Em Goiás, a “embalagem” do centro histórico é sempre renovada com a aproximação

de certos eventos que atraem turistas como o FICA, as celebrações da Semana Santa e o

carnaval.  A grama das praças é bem aparada,  os monumentos com maior visibilidade são

limpos  e  pintados,  os  lampiões  consertados,  o  calçamento  é  refeito.  Cotidianamente,  não

existe tanta urgência em resolver os problemas que aparecem. Dona Ritinha faz postagens

constantes  em  sua  rede  social  cobrando  algumas  providências  do  poder  público  quando

encontra algo que não lhe agrada, como entulhos nas ruas, obras de esgoto por terminar, e/ou

ruas sem iluminação suficiente. Em seu discurso, sempre faz questão de enfatizar que uma

cidade que é “Patrimônio Mundial” não pode ser tratada com tanto descaso, ou seja, ela tenta

utilizar a visibilidade trazida pelo título à favor das pessoas do lugar, como uma maneira de

cobrar da administração municipal os serviços que não são realizados de maneira satisfatória

para o bem estar dos moradores. 

16 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, Anexo 6.
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É importante destacar que existem outros aspectos da conservação patrimonial, além

dos  que  parecem  desfavoráveis  às  pessoas  do  lugar,  que  são  importantes  tanto  para  os

moradores que se relacionam com as mudanças e permanências da cidade de maneira diversa

na afirmação de suas histórias, quanto para o restante do mundo que tem a possibilidade de

encontrar,  nesses  lugares,  vestígios  do  passado  que  possam  abrir  caminhos  para  uma

experiência enriquecedora.

Ao retomar o sentido original do termo monumento, em sua obra sobre A alegoria do

patrimônio, Choay (2006, p.17-18) lembra que sua função primordial  é ser âncora para a

memória, a natureza afetiva desse propósito é fundamental para livrá-lo da função paralisante

de mero objeto do saber histórico. “Não se trata de apresentar, de dar uma informação neutra,

mas de tocar, pela emoção, uma memória viva”. Na mobilização do passado em forma de

lembrança, o monumento torna-se, novamente, presente e contribui de maneira significativa

para a preservação da identidade de quem lembra, reafirmando os laços com o grupo social,

ao mesmo tempo, dirige-se à sensibilidade artística dos que o admiram. Tanto para aqueles

que o constroem quanto para os que o vivenciam, o valor positivo do monumento, para além

das representações simbólicas de poder, está no apoio que ele oferece ao garantir a certeza de

origem e ajudar a aquietar os sentimentos em relação à incerteza do porvir.

Os moradores ao se referirem aos dois principais chafarizes que restaram na cidade e

que  se  transformaram  em  monumento,  da  Carioca e  o  Chafariz  de  Cauda,  também  se

lembram dos outros  que  existiram e que acabaram sendo extintos  com a implantação do

sistema de distribuição de água. Eles atribuem valor mesmo àqueles chafarizes que não têm o

elemento  visual  por  referência  e  que,  por  isso,  foram  descartados  nas  intervenções  de

restauração. Isso demonstra que a experiência com o lugar, em alguma medida, transcende a

materialidade. Muitas vezes, o que não é visível na monumentalidade e passa despercebido

aos “de fora”, é muito significativo para a memória afetiva dos que vivenciam a cidade. Dona

Nini17 conta que, na ocasião em que a  Igreja de São Francisco passava por uma reforma,

pretendiam extinguir um pequeno chafariz localizado perto de uma das entradas, por falta de

interesse  e  recursos  para  a  restauração.  Inconformada  com  a  situação,  ela  pediu  que

restaurassem o chafariz e arcou com os custos. Trata-se do pequeno chafariz da Igreja de São

Francisco que pode ser visto ainda hoje.

17 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
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O Sr. João Chaves e Dona Neném mencionam outros chafarizes ao descrever a rotina

das mulheres “panhadeiras” de água e  das lavadeiras de roupa,  as narrativas revelam um

passado ainda vivo na memória e que não está explícito nos monumentos que permanecem

ornando a paisagem, mas que não jorram mais água:

Lá  na  Rua  XV tinha  um,  aqui  tinha  outro;  bem  descendo  aqui  na  os
chafarizes todos da  Rua da Abadia,  tinha um, outro ali  na  Igreja de São
Francisco, ali perto do Banco do Brasil, ainda tem o sinalzinho dele ainda
hoje,  e  lá  no  chafariz  na  Praça Brasil Caiado.  E  tinha  as  senhoras  que
pegavam a água na Carioca, que tinham o hábito de vender água nas casas,
pote,  lata.  Então,  tinha  a  Dona  Joana,  a  Dona  Maria  Macaca,  Dona
Francisca,  tinha várias senhoras  que vendiam águas nas casas.  O pessoal
tinha o hábito de tomar a água da Carioca, não tinha água encanada, só nos
chafarizes e lá na Carioca. Eu lembro demais! A Dona Joana até uns vinte
anos  atrás  ainda  pegava  água  da  Carioca,  tinham  pessoas  que  ainda
tomavam a  água  da  Carioca.  Agora,  depois  eles  poluíram,  fizeram lá  o
departamento de obras e jogaram o sistema de esgoto lá, na água que ia pra
Carioca, aí que eles pararam de pegar água lá18.

Lembro!  Na  Carioca,  bebi  muita  água  da  Carioca.  Morava  na  Rua  da
Abadia, apanhava água pra beber lá na  Carioca. Hoje parece que tem um
forró lá na  Carioca,  não tem? Tem muito tempo que não vou lá. A gente
pagava gente pra buscar. Lá de frente lá de casa tinha uma mulher que de
dois em dois dias ela pegava uma lata de água. Ela cobrava 3 mirréis por
mês, da  Carioca na  Rua da Abadia. Você veja que é longe, mas na cidade
inteira era assim. Tinha o chafariz de cauda, que era o que fornecia a água
daqui.  Tinha  outro  chafariz  lá  de  baixo,  esse  era  outro  chafariz,  e  tinha
cisterna, às vezes, numa rua tinha cisterna. Na casa da gente também tinha
cisterna, mas a gente bebia a água da Carioca19.

18 Entrevista concedida à autora por João Chaves em outubro de 2015, Anexo 14.
19 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.

Foto 8 – Pequeno chafariz ao lado do portão da Igreja de São 
Francisco.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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A cidade invisível no presente só pode ser desnudada por meio de gestos e relatos

como disse Certeau (2013). São eles que manipulam e deslocam de maneira leve e contínua

os usos e significados dos objetos disponíveis. É o que ele chama de “bricolagens”, aquilo que

une o passado com os usos do presente.  Os gestos são verdadeiros arquivos urbanos que

revelam como o passado perdido ainda estrutura a experiência na cidade. O que subsiste como

valor e costume que transparece no agir cotidiano, na Cidade de Goiás, o sentar na porta de

casa aos finais de tarde, a estruturação do comércio no Mercado, as procissões religiosas, o

uso do espaço público para o encontro.

Os relatos é o que torna a cidade habitável, para Certeau (2013), estimular e recuperar

a narratividade também deveria ser uma tarefa de restauração, pois é necessário despertar as

histórias  que  moram  nos  nomes  e  apelidos  das  ruas.  Para  Certeau,  os  grandes  relatos

oficializados, veiculados pela grande mídia, sobrepõem-se aos pequenos relatos de rua, de

bairro, por isso, é urgente que a restauração também os ouça, registrando e difundindo tais

memórias  sem arrancá-las  de  seu  lugar. Nos  relatos  aparecem os  lugares  de  vivência  da

infância  e  juventude  relacionados  à  vida  familiar  e  comunitária.  Muitos  sofreram

modificações e perderam o sentido que tinham antes, mas ouvir essa memória é essencial para

pensar o planejamento da cidade e a gestão do patrimônio, torná-lo portador dessas histórias e

desses sentidos. A restauração que  considera apenas o valor estético contribui para apagar as

marcas  e  suas  diversidades  históricas.  Na  maioria  das  vezes,  ignora-se  os  lugares  mais

simples,  por  não  possuir  o  status de  monumento,  embora  o  simbólico  esteja  presente

expressando um conteúdo social, fundamental para o sujeito que integra o lugar. 

O sentido do bem patrimonial se manifesta de maneira distinta para cada indivíduo,

mesmo que haja valores atribuídos pelos agentes estatais, a percepção é própria a cada um, a

depender das experiências que vinculam o sujeito ao lugar. Fonseca (2009, p. 9), ao fazer uma

análise do patrimônio histórico pela ótica do valor, encara essa diversidade de atribuição de

sentido  como  um aspecto  positivo,  tanto  a  depender  dos  diferentes  momentos  históricos

quanto da diversidade de significações de um mesmo momento, mas em diferentes contextos

sociais, econômicos e culturais, pois demonstra que, por mais controlado e regulamentado que

seja  a  gestão  patrimonial,  há  sempre  algo  que  escapa  à  instrumentalização  do  valor

econômico. São esses outros sentidos que podem abrir caminhos alternativos na formulação

de uma política de preservação mais inclusiva e significativa para a população local. 

Também com o intuito de sugerir uma visão mais ampla e integradora pelo patrimônio,
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o geógrafo Borzacchiello (2001), faz um estudo sobre a revitalização do centro histórico de

Fortaleza, propõe um novo olhar sobre os bens tombados, numa perspectiva que realmente

induza o conhecimento sobre a realidade urbana, que ultrapasse a “sacralização” dos espaços.

A proposta  intenta  valorizar  as  diferentes  maneiras  de  os  sujeitos  se  reconhecerem e  se

identificarem  com  a  cidade.  Não  sacralizar  é  integrar  e  significar  o  patrimônio  com  o

movimento do cotidiano, entendê-lo a partir das experiências dos indivíduos com o lugar.

Nesse  sentido,  é  necessário  compreender  o  que  de  fato  é  importante  para  os

moradores,  observar  as  relações  estabelecidas  nesse  espaço  e  considerá-las  ao  praticar

intervenções.  Uma concepção  que  se  repete  nos  relatos  é  que  o  patrimônio  não  é  só  as

construções antigas ou tradições repetidas como a procissão do fogaréu20, a culinária do bolo

de arroz e do alfenim como está destacado no Dossiê que foi apresentado à Unesco, mas

também as vidas dos sujeitos.

Dona Benedita, diz que se sente satisfeita de estar sentada na porta e poder ajudar

quem passa dando alguma informação ou contando alguma história. Sr. João Chaves afirma

que a dedicação de sua vida toda foi pela cidade, pois sempre viveu e trabalhou no município,

se dedicou por muitos anos à Igreja da Abadia para que sempre estivesse limpa e bonita. Sr.

Hélio, como comerciante mais antigo do Mercado, em épocas de mudança com a reforma do

lugar, guarda viva as lembranças de outros tempos e está  sempre disposto a falar  de sua

experiência: “Como falei, acho que sou casado com o Mercado e não com a minha esposa,

porque convivo mais aqui, com o povo, conversando sempre, trocando ideia e falando do que

vivi21”. Dona Ritinha enfatiza: “acho que sou um pouco do patrimônio, porque nasci aqui,

sempre morei aqui. Minha vida toda é aqui, toda a minha experiência de vida, meus parentes,

todas as nossas raízes e nossa história está aqui nessa cidade22”. 

Além da história de vida ligada ao lugar, os velhos moradores mencionaram como

parte importante do modo de vida na cidade a tranquilidade, a sociabilidade das relações de

vizinhança que são como laços familiares, e a paisagem natural. Dona Silvinha diz que não se

20   A procissão do fogaréu, realizada na quarta-feira da Semana Santa, encena a prisão de Jesus, é um dos
eventos da cidade que mais atraem pessoas de fora. É quando muitas das casas que passam fechadas durante o
restante do ano, se abrem para receber as pessoas que tiveram família na cidade, mas que se mudaram. Alguns
registros indicam que a procissão foi inserida na cidade por um padre espanhol ainda no século XVIII, mas parou
de ser realizada por um longo período. A procissão foi retomada em 1967 pela Organização vilaboense de artes e
tradições (OVAT), com o intuito tanto de manter e resgatar uma celebração cultural quanto de atrair turistas e
reforçar a ideia da tradição histórica. Atualmente, há uma mobilização na cidade pela coleta de assinaturas para a
transformação da procissão em  patrimônio imaterial.
21 Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.
22 Entrevista concedida à autora por Rita Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
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vê em outro lugar, pois “paz e sossego só tenho aqui, não tem insegurança, pode confiar nas

pessoas23”. Dona Judite afirma que se deu conta do valor da tranquilidade da cidade quando

recebeu uma visita que se admirou ao ver as casas com as portas abertas durante todo o dia,

com os corredores expostos, além da beleza do verde dos morros que circundam a cidade.

Dona Circe ressalta o valor da qualidade de vida e a preocupação dos vizinhos com seu bem

estar: “essa parte humana de Goiás não é valorizada, e é o mais bonito. Não é dinheiro, casa

bonita,  nada  disso  vale,  o  que  vale  é  a  parte  humana,  e  aqui  a  gente  tem muito  isso,  a

preocupação com o outro, isso não tem preço24”.

Outro ponto positivo da conservação dos bens patrimoniais envolve não apenas os “de

dentro”, mas também alcança a experiência do viajante: a capacidade que os lugares antigos

têm de despertar a imaginação. Wells (2016)25 argumenta em sua reflexão sobre a importância

de se considerar critérios subjetivos da experiência dos indivíduos nas práticas de conservação

patrimonial que são, costumeiramente, ligadas a modelos técnicos positivistas. O autor atesta

que a experiência com o antigo está relacionada a valores pessoais, a depender da experiência

de cada indivíduo, a pátina (deterioração de um objeto que provoca um efeito agradável)

depende não só da natureza do material envelhecido, mas também do olho de quem aprecia.

Esse contato com o antigo abre portas para o que Wells (2016, p. 12) chama de “fantasia

espontânea: histórias enraizadas em lugares particulares, catalisadas pela aparência física dos

objetos  na  paisagem”.  A  prática  convencional  de  conservação  patrimonial  ressalta  as

informações  históricas  que  o  objeto  é  capaz  de  comunicar  e  deixa  de  lado  o  estímulo  à

imaginação, o elemento afetivo que pode conectar as pessoas ao passado, o que pode abrir

caminho para um espaço criativo no qual as memórias podem não só serem evocadas, mas

também fantasiadas.  Essa sensação pode não estar  vinculada  às  informações  objetivas  do

discurso  histórico,  é  uma  descoberta  arrebatadora  que  pode  ser  essencial  para  o  apego

emocional aos lugares históricos, através da construção de significados subjetivos.

Dona Nini ao falar de suas viagens pelas várias cidades históricas do Brasil, descreve

sua fantasia de se encontrar com personagens dos romances que leu. Ao visitar o Rio Grande

do Sul, pensou encontrar capitão Rodrigo e Bibiana, personagens da obra O tempo e o vento,

de Érico Veríssimo. Em Ouro Preto,  pensou em encontrar Bárbara Heliodora e Alvarenga

23 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.
24 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, Anexo 6.
25 Artigo  Aspectos  teóricos  e  aplicados  da  integração  da  Fenomenologia  às  práticas  de  conservação  do

Patrimônio,  publicado  na  Revista  Geograficidade.  Disponível  em:
<http://www.uff.br/posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade/article/view/317>, acesso em 07
de abr. 2016.

http://www.uff.br/posarq/geograficidade/revista/index.php/geograficidade/article/view/317
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Peixoto, personagens conhecidos da inconfidência mineira. “Eu lia demais as histórias deles

todos, então ficava sonhando assim, entrava nas igrejas e não queria sair mais, porque ficava

imaginando, é tanta história, tanta coisa bonita, que faz a gente encantar26”. 

Certeau  (2013,  p.191)  também  enfatiza  que  a  ideologia  conservadora  da  gestão

patrimonial visa uma reconstrução pedagógica do passado, o que é obviamente impossível

diante do movimento do espaço no decurso do tempo. No entanto, o que resta desse “passado

com ares de imaginário” desperta a possibilidade de sonhar na cidade, e é isso que a torna

familiar ao indivíduo, habitável aos “de dentro” e extraordinária aos “de fora”. “Os restos de

passados que se foram, abrem, nas ruas, escapadelas para outro mundo”, afirma. Os objetos

antigos, por fugirem às leis e funcionalidades do presente, são o que ele chama de “espírito do

lugar”, o que confere profundidade temporal ao espaço, estimula relatos ao inspirar memórias

e propiciar fantasias. Certeau acredita que as relíquias antigas podem até mesmo assumir o

papel atribuído à velhice nas sociedades tradicionais, por serem testemunhos de uma história,

que diferente daquela encontrada em livros,  não é mais expressa em linguagem, mas em

testemunho vivo no presente. Ao serem captadas pelo movimento do patrimônio, as relíquias,

apesar da contradição gerada pela tentativa de preservar e domesticar o antigo transformando-

o em novo, continuam, na visão do autor, “habitats mistos pertencentes a diversos mundos”

(CERTEAU, 2013, p.  195),  por possibilitarem o contato com o passado e conservarem a

multiplicidade contida na cidade.

Jeudy (2005) também enfatiza que a cidade não é a representação de um discurso

único, pois as leituras feitas pelos sujeitos são diversas. “Apesar da obsessão da restauração,

uma certa desordem visual persiste e convida o cidadão a criar seus próprios modos de leitura

da cidade” (JEUDY, 2005, p. 81). Isso propicia a existência de cidades imaginárias dentro da

materialidade de um mesmo espaço urbano tanto para os que moram quanto para os que a

visitam para vê-la. O enigma existente em qualquer cidade, não só nos sítios históricos, é a

capacidade de assimilação que as pessoas fazem dela, de maneiras diversas.

Para Wells (2016, p. 13-14) “os valores do patrimônio derivam do mundo da vida”,

são advindos da experiência. Não considerar isso na gestão da conservação patrimonial exclui

uma possibilidade fecunda de construir laços efetivos entre sujeitos e lugar. Ao contrário do

que prega o modelo  de  gestão  patrimonial,  os  valores  não são derivados da objetividade

histórica que se detém nas questões da cronologia e autenticidade -  elementos externos  à

26 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
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experiência  do lugar- mas  sim às  subjetividades  individuais  que  não são  concebíveis  por

definições monolíticas. A compreensão do patrimônio pelo viés fenomenológico pode, nesse

sentido,  criar  ferramentas  mais  eficazes  para  criar  vínculos  e  significados  aos  lugares

históricos.

3.3. O conceito de patrimônio histórico

Vários autores27 que se dedicam ao tema citam a ideia de nação, exacerbada na França,

no final do século XVIII, após a revolução, como o elemento essencial que consagra e dá os

contornos  modernos  ocidentais  à  noção  de  conservação  dos  monumentos  históricos.

Fundamentalmente,  é  a  vontade  de  ordenação  das  memórias  numa  conformação

representativa  de  nação,  com  finalidade  comemorativa,  que  dá  sentido  ao  conceito  de

patrimônio histórico.

Entretanto, o sentimento de apelo a uma herança entre gerações, por meio de artefatos,

é advindo de um passado bem mais distante, com raízes na antiguidade greco-romana como

demonstra Choay (2006) ao revelar a evolução do conceito ao longo da história ocidental. A

autora  refere-se  a  documentos  históricos  que  demonstram como  as  primeiras  escavações

conhecidas  pela  história  foram  feitas  na  Grécia  com  o  objetivo  de  reconstruir  grandes

monumentos helênicos de períodos antigos. Em Roma, os generais do exército pagavam por

objetos de arte encontrados durante as conquistas de novos territórios, as pinturas e esculturas

eram enviadas a Roma como oferenda aos deuses e,  posteriormente, expostas em grandes

espaços públicos para toda população. Choay observa, contudo, que existe uma ressalva nessa

comparação, pois o ato de conservação daquela época não ocorria com os mesmos propósitos

da modernidade ocidental: não existiam princípios que proibissem a destruição dos objetos e

edifícios,  e  a  preservação  dava-se  por  causas  aleatórias,  não  era  um  ato  reflexivo  com

escolhas orientadas para a manutenção de uma visão do passado, mas sim de apropriação da

cultura dominada.

A autora mostra as mudanças que ocorreram na forma de conceber as antiguidades e

como foram adjetivadas  por  artístico  e/ou  histórico,  o  que lhes  confere  um sentido  mais

parecido  com  o  que  se  tem  hoje.  O  processo  de  valorização  dos  monumentos  e  o

desenvolvimento do humanismo estão relacionados aos eruditos europeus, conhecidos como

27    Nora (1993); Peixoto (2000); Jeudy (2005); Choay (2006); Fonseca (2009).
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os antiquários.  Eles acreditavam que os objetos e seu testemunho involuntário eram mais

confiáveis que os livros escritos por historiadores. É nessa época, a partir do séc. XVI, que a

arquitetura passa a ser encarada como um elemento capaz de revelar informações importantes

sobre a configuração espacial das instituições políticas, além das crenças, usos e costumes das

sociedades do passado. Um exemplo são as igrejas e catedrais que passaram a ser valorizadas

como indícios documentais privilegiados, graças a sua rica iconografia. 

A  Revolução  Francesa,  no  século  XVIII,  é  considerada  um  marco  essencial  na

conformação do patrimônio histórico, pois os elementos de representação do poder absolutista

e  clerical  que  foram destruídos  e  depredados28 inicialmente  para  depois  serem alçados  à

posição de símbolos da nação. A conservação em reação à destruição é uma atitude paradoxal

que constitui a noção de patrimônio histórico com seu aparato jurídico e técnico. “Da noite

para o dia, a conservação iconográfica abstrata dos antiquários cedia lugar a uma conservação

real”  (CHOAY, 2006,  p.  96).  Nesse  movimento,  os  bens  do  clero  e  da  Coroa  foram

transferidos  para  a  nação  numa atitude  política  que  visava  a  mudança  de  significado  do

monumento,  que  passaria  à  noção  de  símbolo  representante  da  totalidade  do  patrimônio

nacional.  Os  objetos  são  catalogados  em diferentes  categorias  e  expostos  ao  público  em

museus que têm por ofício instruir sobre o civismo e a história do país. Dessa maneira, a

proteção  da  herança  monumental  torna-se  um  ponto  chave  para  a  constituição  e

desenvolvimento de uma identidade nacional.

A primeira discussão em nível internacional a respeito da conservação do patrimônio

ocorre,  segundo  Choay  (2006,  p.  14),  no  ano  de  1931  em  Atenas,  na  “Conferência

internacional para a conservação dos monumentos históricos”, da qual participaram apenas

países europeus; quando se estipulam algumas bases de solidariedade internacional nos planos

jurídico e científico de conservação. 

A segunda conferência, realizada em 1964, em Veneza, segundo Peixoto (2000, p. 7),

tem a participação, além dos países europeus, da Tunísia, do México e do Peru e define uma

alteração  significativa  no  conceito  de  patrimônio,  pois  consideram-se,  além dos  edifícios

individuais,  os  conjuntos  arquitetônicos  urbanos.  Para  Choay  (2006),  a  consagração

28    Choay (2006, p. 106) distingue a atitude de destruição dos bens patrimoniais em duas categorias distintas: o
vandalismo ideológico que é uma atitude deliberada do estado revolucionário com fins puramente doutrinários; e
a destruição resultante de atos privados que são oriundos das situações próprias de  períodos de guerra: roubos,
pilhagens,  depredações,  ou  a  apropriação  de  bens  nacionais  por  particulares.  Um  exemplo  do  vandalismo
ideológico, que ocorre nos dias atuais, é a destruição do patrimônio histórico em áreas no Iraque ocupadas pelo
grupo extremista estado islâmico, além da destruição simbólica dos bens, eles vendem peças no mercado negro
com a intenção de gerar lucros para as ações de cunho terrorista.



99

internacional  do monumento histórico efetiva-se,  após a Segunda Guerra Mundial,  com a

redação  da  Carta  de  Veneza,  publicada  em 1966,  que  marca  as  discussões  a  respeito  da

conservação do patrimônio em âmbito mais amplo.

O documento que, definitivamente, consolida o conceito de patrimônio mundial é a

Convenção adotada pela Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e Cultura

(Unesco), em 1972, que obriga todos os estados signatários a proteger, não só dentro de suas

fronteiras, os monumentos e sítios que podem ser vistos pela humanidade como testemunhos

de  diversidade  da  criação  das  sociedades  e  repositórios  de  um  patrimônio  comum.  A

Convenção também inova ao agregar as noções de cultura e de natureza, até então situadas em

campos opostos, e pontua os mecanismos que promovam a conservação dos patrimônios.

A noção de patrimônio mundial, nesse sentido, agrega os bens que são considerados

capitais indivisíveis que precisam ser geridos em proveito de toda uma coletividade. “Sendo

um produto de várias gerações, e caracterizando-se, assim, por uma diversidade sem fim, ele é

pertença de uma comunidade alargada às dimensões planetárias'” (PEIXOTO, 2000, p. 8). A

concepção de patrimônio como um bem comum da humanidade, representa, para esse autor,

uma verdadeira  ruptura  com os  processos  anteriores,  pois  fomenta  um “potencial  contra-

hegemônico” dos bens pertencentes à humanidade ao pôr em perspectiva a noção de posse

dos bens: ao mesmo tempo que são de todos, não pertencem a ninguém. Teoricamente, cria

um patrimônio plenamente democrático que abrange diversas experiências de constituição das

sociedades ao redor do mundo com suas subjetividades próprias. 

Contudo,  essa  ideia  que  constitui  o  conceito  moderno  de  patrimônio  mundial  é

capturada pelos usos mercantilistas que se impõe às práticas patrimoniais com o advento da

globalização e com o papel que pode assumir no contexto da indústria do turismo, o que

reflete  na  gestão  do patrimônio,  a  despeito  das  particularidades  regionais.  Peixoto  (2000,

p.10) conclui:

Pelos usos que permite, o patrimônio urbano certificado pela Unesco adquire
mais facilmente uma imagem ligada aos processos mercantis e políticos, do
que  uma  imagem  associada  a  uma  comunidade  humana  empenhada  em
fomentar relações internacionais emancipadoras.

Para Choay (2006), o patrimônio adquire funções utilitaristas com o surgimento da era

industrial, principalmente na Grã-Bretanha e França. Coexiste, a partir do séc. XIX, a busca

pela  valorização  do  passado  e  o  chamado  “culto  à  modernidade”,  com  a  ideologia  do

progresso. A expansão mundial de valores e referências ocidentais contribui para a difusão das



100

práticas patrimoniais pelo resto do mundo.

Nesse sentido, o geógrafo Relph (2012) observa que o interesse pelo conceito de lugar

é contemporâneo ao advento pela preservação do patrimônio. Enquanto o mundo passa por

mudanças  rápidas,  edificações  e  áreas  inteiras  são demolidas  para abrir  caminho a novos

projetos arquiteturais, cresce o interesse pela preservação de lugares específicos devido ao seu

valor simbólico. O que o autor acredita ser uma resposta direta às grandes perdas sofridas pela

denominada “erosão das paisagens”, um fenômeno ocorrido em meados da década de 1950,

que  trouxe  rápidas  transformações  ao  mundo,  sobretudo,  com  o  advento  de  projetos  de

arquitetura  moderna  sem  conexão  alguma  com  as  histórias  locais.  A ideia  de  progresso

técnico, fomentada pelas grandes multinacionais, criou “paisagens sem lugar” resultando em

perdas de identidades geográficas e diversidade.

Entretanto,  observa-se que  a  patrimonialização,  mesmo quando busca  o  oposto  da

uniformização ditada pelos novos modelos arquiteturais, também se constitui numa forma de

padronização,  pois  obscurantiza  os  significados  das  relações  subjetivas  que  as  pessoas

estabelecem com seu entorno material, ao priorizar a conservação apenas das formas físicas.

O maior problema é que os projetos de reforma e adequação são importações de modelos

externos  que  não  consideram  a  realidade  dos  habitantes,  o  que  transforma  as  cidades

históricas em “cenários”, construídos para atrair o olhar do estrangeiro.

Na intenção de desvendar  o  sentido  social  da constituição  desses  cenários,  Choay

(2006, p. 240) compara a função do patrimônio a de um espelho “no qual nós, membros das

sociedades humanas do fim do século XX, contemplaríamos a nossa própria imagem”. A

identificação que se pretendia heterogênea e dinâmica,  como prenunciava a convenção da

Unesco de 1972, ao sofrer as influências da mercantilização tornou-se um modelo genérico

que corrompe as funções construtivas do patrimônio ao valorizar mais a função utilitarista,

num movimento defensivo frente às ameaças de perdas culturais. Para isso, são valorizados

símbolos do passado com intuito de afirmar e reproduzir uma identidade calcada na memória

coletiva.  Assim,  a  conservação  patrimonial  se  constitui  num modelo,  a  partir  do  padrão

francês,  que  adquire  dimensões  universais  ao  se  propagar  pelo  mundo,  tornando-se  um

“arquétipo comercializável”.

Pierre  Nora,  historiador  francês,  ao  estudar  sobre  a  constituição  dos  símbolos

identitários da nação francesa, após a revolução, inclui a valorização do patrimônio histórico

como um dos elementos essenciais do seu conceito de “lugares de memória”.  Outros autores,
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como Ricoer (2007) e Asmann (2011), dialogam com esse conceito apontando caminhos que

o  signifiquem  numa  perspectiva  que  considere  a  memória  dos  sujeitos,  mais  ligada  aos

indivíduos do que às “apropriações da comemoração” que objetificam o patrimônio. 

3.4. Os lugares de memória e sua ressignificação

A expressão lugares de memória foi concebida por Pierre Nora em sua extensa obra

Les lieux de mémoire, composta por sete volumes, escrita de 1984 a 1992, em colaboração

com outros autores com o objetivo de compreender o trabalho do historiador e desconstruir os

mecanismos da operação historiográfica, repensando os elos da história com a memória. Para

explicar a situação da França, o autor argumenta que o país estava imerso numa “grande onda

memorial”  (Nora,  1993,  p.  31),  caracterizada pela  emergência da memória  na busca pela

reapropriação de tradições ameaçadas pelo esquecimento. O país se mobilizou em torno da

constituição de uma identidade, nutrida não mais pela imagem de uma nação unitária e coesa,

e sim pela multiplicidade de grupos diversos que buscavam auto-afirmações. Assim, alguns

temas, antes considerados locais e restritos, ganharam uma nova centralidade, emergiu uma

heterogeneidade de emblemas que foram alçados à categoria de “lugares de memória”.

Os  lugares  de  memória  para  Nora  não  estão  necessariamente  ligados  a  um lugar

topográfico.  O seu  valor  está  na  capacidade  de  servirem como elementos  reveladores  de

processos sociais, conflitos e interesses que têm uma função simbólica. Tais emblemas são

expressos não apenas por lugares físicos, mas também por objetos que constituem arquivos,

acervos, museus, etc. É todo um sistema de signos ligados à socialização da memória que

pode incluir paisagens, patrimônio, território e até mesmo a língua de um povo. A memória se

estabelece  em  vários  âmbitos,  constituindo  os  seus  lugares  significativos  em  suportes

diversos. Desde a esfera familiar, com as pessoas que organizam as lembranças dos seus entes

através de álbuns e genealogias, até o domínio das nações que constituem seu patrimônio

transfigurado em monumentos e símbolos como a bandeira e o hino do país. 

Nas visitas aos moradores entrevistados percebemos que vários deles referiram-se aos

“lugares de memória” particulares, que preservaram com o intuito de cultivar as lembranças

de seus parentes. Dona Ritinha é um dos exemplos mais emblemáticos. A senhora fez uma

extensa pesquisa genealógica sobre seus antepassados em vários cartórios, viajou ao Rio de

Janeiro à procura de informações sobre o irmão que estudou nessa cidade, e para conhecer
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parte da família que ainda reside lá. Bisneta do artista plástico Veiga Valle, ela sabe contar a

história de todos os seus familiares, montou álbuns biográficos com o histórico de vida do pai

e da mãe, reunindo as fotos de infância e juventude, e os documentos importantes como o

registro de casamento do casal e o de nascimento de cada filho29. 

Dona Ritinha e sua irmã, Dona Teresinha falam muito da mãe e das histórias que

contava, guardam vivas as lembranças dos diálogos em que lhes falava sobre coisas e pessoas

da cidade e da família, hoje, ressentem-se por não ter ao menos quem cuide dos objetos que

guardam, quando não estiverem mais ali.  “Não sei como vai ser, às vezes penso que vão

colocar tudo dentro de um saco preto e pôr lá no lixo30”, diz Dona Ritinha. Para Nora (1993),

é justamente essa quebra da passagem espontânea da memória entre as gerações que acaba

por originar o culto aos lugares, extrapola o âmbito particular e inspira movimentos maiores,

ligados ao Estado com o intuito de agregar a sociedade em torno de símbolos identitários.

Nora (1993) evidencia a quebra de um equilíbrio social frágil amparado num passado que

estaria morto, e por isso, a necessidade de consagrar-lhe lugares, que só existem por não mais

haver os meios habituais e espontâneos de memória. 

A memória  ligada  à  vivência,  que  estabelecia  uma relação  direta  entre  passado  e

presente  não  existiria  mais,  o  que  sobrevém  é  uma  “memória  prótese”,  totalmente

desvinculada  da  realidade.  No texto  que  abre  o  volume inicial  do  livro,  intitulado  Entre

memória e história: a problemática dos lugares, Nora (1993, p. 13) explica que:

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória
espontânea, que é preciso criar aquivos, que é preciso manter aniversários,
organizar  celebrações,  pronunciar  elogios  fúnebres,  notariar  atas,  porque
essas operações não são mais naturais. […] Se vivêssemos verdadeiramente
as  lembranças  que  eles  envolvem,  eles  seriam  inúteis.  E  se,  em
compensação,  a  história  não  se  apoderasse  deles  para  deformá-los,
transformá-los,  sová-los  e  petrificá-los  eles  não  se  tornariam  lugares  de
memória.

O  movimento  de  passagem  da  “memória  verdadeira”  à  “memória  transformada”,

arquivística iniciou-se com a instituição da escrita quando ela começa a ser vivida menos no

interior e, por isso, é consagrada em suportes exteriores. “Daí a obsessão pelo arquivo que

marca  o  contemporâneo  […].  O  sentimento  de  um  desaparecimento  rápido  e  definitivo

combina-se à preocupação com o exato significado do presente e com a incerteza do futuro”

(NORA, 1993, p. 14).

29 Ver mais a respeito dos objetos biográficos no capítulo 4.
30 Entrevista concedida à autora por Rita Veiga jardim em maio de 2015, Anexo 4.
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Benjamin (1990, p. 200-221) também expressa a sensação de perda da passagem da

memória entre gerações, ao considerar que as ações de transmissão das experiências estariam

cada vez mais em baixa tendo como consequência mais imediata o desaparecimento da arte de

narrar e o empobrecimento das experiências que deixam de ser transmitidas. O autor ressalta

dois  motivos  que  considera  como  os  principais  causadores  da  extinção  da  narrativa

espontânea: o surgimento do romance em detrimento da narrativa oral, ligado ao livro e a

invenção  da  imprensa,  encontra  na  burguesia  espaço  favorável  para  sua  ascendência,

perpetuando a figura do indivíduo isolado que escreve de maneira solitária sem incorporar as

experiências de seus ouvintes; e mais tarde, o que provocaria a crise do próprio romance e o

arcaísmo  da  narrativa,  já  na  fase  mais  desenvolvida  do  capitalismo,  o  surgimento  da

informação que é totalmente incompatível com o antigo espírito da narrativa por se pautar na

exatidão e explicação dos fatos, o que retira do ouvinte/leitor a capacidade de interpretar a

história como quiser. “Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos

pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de

explicações” (BENJAMIN, 1990, p. 203). 

Para  Benjamim,  junto  com  o  narrador  desaparece  também  o  ouvinte,  quando  as

histórias  não  são  mais  conservadas  quer  dizer  que  a  capacidade  de  intercambiar  as

experiências  e  tradições,  por  meio  da  narrativa,  também  se  esvaiu.  O  autor  compara  a

narrativa, essa “forma artesanal de comunicação” (BENJAMIN, 1990, p. 205) ao trabalho de

um oleiro ao esculpir a argila: está impressa a marca do narrador da mesma maneira que o

mestre artesão deixa a marca de suas mãos no vaso. O narrador comunica a sua história e as

tradições  de  sua  experiência  na  vida  coletiva  ao  ouvinte  interessado,  como  esse  último

desaparece em meio ao mar de informações e letras, a arte de narrar e o poder da voz estaria

em vias de extinção. 

Na  interpretação  de  Nora,  com o  fim  das  “sociedades  memória”  que  permitia  às

experiências  dos  ancestrais  persistirem  por  meio  da  narrativa  espontânea,  há  um

distanciamento e uma oposição entre história e memória. Enquanto a história torna-se uma

ciência social, baseada em métodos próprios, a memória passa a ser um fenômeno cada vez

mais privado, vista com suspeita pela ciência, tomada como fonte pela história, torna-se um

dado inerte. Dessa maneira, o passado é um “mundo do qual estamos desligados para sempre”

(NORA, 1993, p. 19). Para que a história se constitua como ciência é necessário que não haja

mais pessoas afetadas pela lembrança, que não haja mais afecções e reivindicações para que a
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perspectiva científica não corra riscos de distorções motivadas por sentimentos, é necessário a

objetividade  como uma questão  de  método,  o  que  põe  a  memória  do  lado  oposto  ao  da

subjetividade.

Na tentativa de reverter o debate dualista de Nora, Assmann (2011) estabelece uma

dimensão  de  perspectiva  ao  defender  que  a  História  não  pode  ser  enrijecida,  deve  estar

disponível  a  reter  o  que também não está  enquadrado.  No decorrer  do livro  Espaços da

recordação,  Assmann  (2011)  afirma  acreditar  num  meio  termo,  sem  crenças  absolutas,

representado pela possibilidade de confiar tanto na história como no testemunho, para juntos

construírem um sentido  mais  próximo da  realidade.  Para  ela,  ainda  existe  lugar  para  os

resquícios não incluídos nas narrativas oficiais, ao que denomina de “memória cumulativa”.

Há uma reivindicação para que o historiador inclua o que estava aparentemente perdido, pois

as memórias não registradas afloram e reclamam reconhecimento. 

A autora traz como exemplo o holocausto que, mesmo com o passar dos anos, torna-se

cada vez mais presente na retomada de documentos e depoimentos dos sobreviventes. “Hoje

não  temos  mais  de  lidar  com  uma  autossuspensão,  mas,  pelo  contrário,  com  uma

intensificação do problema da memória”. (ASSMANN, 2011, p. 19).

É nesse sentido que também refletimos sobre os  “lugares  de memória”  guardados

pelos moradores mais velhos da Cidade de Goiás. Mesmo com o enfraquecimento do papel do

narrador na sociedade moderna como constatou Benjamin, o que é perceptível na fala de

Dona Ritinha ao dizer que “ninguém mais tem interesse nisso”, eles continuam guardando os

objetos, nessa memória particular há muita coisa que não está incluída nos relatos históricos a

respeito  da antiga capital,  mas que reivindica,  mesmo que silenciosamente,  um lugar. Os

velhos não estão emudecidos, estão abertos e dispostos a contar o que sabem e o que viveram,

e se esforçam para isso. Dona Nini, aos 80 anos, faz postagens diárias numa rede social com a

foto de alguma rua, prédio ou casa da cidade contando o que sabe, quem morou ali, quais

foram os costumes relacionados àquele lugar, quais os acontecimentos em sua infância que se

passaram ali  e  etc,  situações  que  viveu  ou  que  ouviu  seus  antepassados  contarem.  Uma

maneira de resistir ao apagamento do tempo e da História que não incluiu sua narrativa, mas

que encontra agora, por meio das novas tecnologias, uma maneira de ser ouvida.

As novas formas de armazenamento e a constituição de diferentes suportes midiáticos

como  a  facilitação  da  gravação  de  som  e  imagens,  possibilitados  pelo  desenvolvimento

tecnológico,  ajudam a livrar o passado da custódia exclusiva da história, pois permitem o
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reconhecimento efetivo de diferentes memórias. Fora dos arquivos oficiais, há um acúmulo de

resíduos que representam não só o retrato inverso do que está catalogado e conservado, é uma

memória que está latente, “persiste geração após geração, em uma terra de ninguém, entre

presença  e  ausência”  (ASSMANN,  2011,  p,  26),  há  os  resquícios  que  não  se  apagam,

perduram e têm o poder de constituir novas leituras sobre uma história estabelecida. 

A respeito dos lugares de memória, Assmann situa-os na segunda parte de seu livro

destinado especificamente aos meios de memória. Anterior aos locais, a autora menciona os

seguintes  suportes:  escrita,  imagem  e  corpo.  Para  ela,  lugar  e  corpo  estão  estreitamente

ligados, pois o que dota os locais de uma força de memória são as vivências das pessoas

neles: é a significação que os animam, pois sozinhos nada podem dizer. Entretanto, ao inverter

a expressão de Nora (1993): “memória dos locais”, a autora sugere a noção de que os lugares

têm a capacidade de ancorar no espaço as recordações e superar a brevidade da vida dos

indivíduos. “Mesmo quando os locais não têm em si uma memória imanente, ainda assim

fazem  parte  da  construção  de  espaços  culturais  da  recordação  muito  significativos”

(ASSMANN, 2011, p. 318), o que se deve à capacidade de corporificarem uma continuidade

na duração do tempo. Assim haveria uma influência mútua entre os indivíduos e o lugar.

Úteis  na  fixação  dos  eventos,  os  lugares  ligam-se,  primeiramente,  às  histórias  de

famílias  o  que  Assmann  denomina  de  “locais  de  gerações”,  onde  os  descendentes  e

ascendentes  nasceram,  viveram  e  morreram  marcando  o  espaço  com  suas  histórias.  As

narrativas dos velhos moradores revelam como a Cidade de Goiás é um lugar que relembra as

trajetórias pessoais de muitas famílias. Sr. Hélio rememora o passado de ex-escravo de seu

avô a partir da casa onde vive, da praça que era o antigo campo da forca, e das ruas de pedra

que o avô ajudou a construir:

Meu avô nasceu em Santa Rita, uma cidadezinha que tem ali perto do Faina,
aí depois ele veio pra Goiás. Moro no mesmo lugar onde ele morava, na Rua
Coronel Santa Cruz,  é aqui no  Centro Histórico.  Lá chamava “campo da
forca”,  porque  lá  tinha um esteio de  aroeira.  Hoje  ele  se  encontra  lá  no
Museu das  Bandeiras,  tem uma argolona.  Lá  era  o  lugar  de  enforcar  os
escravos antigamente,  na  mesma rua onde  meu avô morou e  onde moro
agora, abaixo um pouco onde tinha uma pracinha. A história é essa que lá
tinha, não cheguei a lembrar do esteio lá não, porque tiraram ele, depois que
meu avô morreu e passaram uns anos, arrancaram e levaram pro Museu das
Bandeiras.  Antigamente era assim: pegava escravo,  batia,  espancava eles,
degolavam. Meu avô foi escravo. Inclusive essas pedras cortadas que têm aí
nas ruas, que são calçadas de pedras apariadinhas assim, foi meu avô que
ajudou a fazer, ajudou a parear essas pedras31.

31 Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.
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Assmann  (2011)  também  menciona  os  lugares  sagrados  e  as  paisagens  míticas

exemplificando como Jerusalém se tornou palco de lutas de nações adversárias, e os locais

honoríficos que se destacam por evidenciarem de forma notável a diferença existente entre

passado e presente.  Ela faz referência às ruínas romanas que revelam aos visitantes o tempo

que  está  condensado  no  espaço.  A autora  considera  que  é  o  próprio  lugar  o  objeto  da

recordação,  e  não  o  que  ocorreu  lá  anteriormente.  Entende-se  que  a  Cidade  de  Goiás  é

também um lugar  honorífico  com essa  capacidade  de  relicário  ao  manter  um cenário  do

passado que ficou impregnado na arquitetura. A conservação das características coloniais no

centro  histórico,  sobretudo  após  a  concessão  do  título  de  Patrimônio  da  Humanidade,

demonstra a vontade de contar uma história de um tempo que não existe mais.

 Uma crítica que Assmann (2011) desenvolve à concepção desses lugares é que a

interpretação sobre eles, para ser capaz de abarcar sua complexidade, deveria privilegiar as

lembranças das pessoas e não apenas informações estanques do que passou. É necessário a

reatualização das relações dos sujeitos com esses lugares, pois a influência de um sobre o

outro é mútua e é advinda do vínculo que os grupos mantêm com o lugar. “Pois só pode ler

essa paisagem memorial quem já conhece de antemão seu conteúdo; trata-se de uma leitura

que leva à lembrança, não à informação” (ASSMANN, 2011, p. 331). 

Percebe-se  isso  nas  lembranças  dos  moradores  que  misturam  o  lugar  honorífico,

institucionalizado pela patrimonialização, e o lugar familiar onde se desenvolveu a vivência

dos ancestrais. É assim no relato de Dona Ritinha que, ao mesmo tempo, retoma a história do

primeiro cinema do estado, denominado Cine Ideal, recorda a história de seu pai que foi um

dos dirigentes do lugar. Dona Circe se recorda da casa do avô e busca nos escombros da

reforma do  Teatro São Joaquim  os vestígios desse lugar, ou ainda Dona Diva que fala do

Beco da Água Ferro, que foi nomeado por sua própria mãe.

Outro autor que faz uma releitura do conceito “lugares de memória” é Ricoeur (2007)

que dedica um tópico em sua obra para o que ele denomina de “insólitos lugares de memória”

no intuito de esclarecer sob qual perspectiva Nora (1993) estabelece o conceito e quais foram

as mudanças de postura ao longo da confecção da obra, de 1984 a 1992. Ricoeur refaz o

percurso  de  Nora,  e  acaba  por  notar  que  o  sequestro  do  conceito  pelo  “espírito  das

comemorações” é que o torna insólito.

Inicialmente, o filósofo esclarece que memória e História, na obra de Nora (1993), têm

sentidos diferentes  daqueles estabelecidos por ele  em sua fenomenologia e epistemologia.
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Para Ricoeur, o conceito de memória de Nora inclui-se numa configuração cultural, pois é

associado a uma “nação-memória” que a transmitiria por gerações de maneira espontânea, por

meio da convivência cotidiana. Ricoeur atribui outro sentido à capacidade de memória em sua

extensa reflexão sobre o que é, a quem pertence e como se lembra.

Quanto às mudanças no sentido do conceito, Ricoeur ressalta a captura dos lugares de

memória pelo “espírito da comemoração”,  o que existiria desde a publicação do primeiro

texto em 1984, reduzindo, o que antes abrangia todos os objetos simbólicos que serviam de

base para  o trabalho histórico,  a  locais  topográficos  transformados em patrimônio.  Nesse

sentido, os lugares passam a referenciar uma “memória dilacerada” em que o sentimento de

continuidade da memória individual fica apenas residual, o que não apaga por completo a

alusão que fazem a ela, mas fragiliza e a entrega aos abusos da comemoração.

O que Ricoeur (2007) explica a partir do próprio caminho apontado por Nora (1993)

no ensaio intitulado “A nação memória” é que essa nova memória associada ao patrimônio é

uma espécie de confisco das memórias individuais, transformando-a em bem comum e em

herança coletiva ao atribuí-la à nação. “O contra-senso sobre a própria noção de lugar de

memória instaurou-se: de instrumento simbólico, cujo interesse heurístico era imaterializar o

“lugar”, a noção tornou-se presa da comemoração de tipo patrimonial” (RICOEUR, 2007, p.

420). O objetivo é a desvinculação da história, desenvolvida antes pelo Estado, e a atribuição

de uma memória à nação, carregada de símbolos identitários que pareça mais legítima. A

rememoração transforma-se em comemoração no que ainda é a tentativa obstinada por uma

história que seja total, acabada, que não gere mais os reclames advindos da memória.

No último artigo, publicado em 1992, Nora conclui que os lugares de memória que

pretendiam  compor  uma  história  do  tipo  contracomemorativo,  foram  tragados  pela

comemoração. Com isso, Ricoeur conclui que o objetivo de Nora e outros autores de tirar a

França do contexto da grande história, contando outra versão a respeito do passado da nação,

acabou por reforçar a obsessão comemorativa que imperava na época. 

O  que  ocorre  é  uma  transformação  da  própria  comemoração.  O  modelo  clássico

associado ao Estado-nação entra em colapso e é subvertido, “não há mais superego comum, o

cânone desapareceu” (NORA apud RICOEUR, 2007,  p.  420),  a  partir  disso trava-se uma

batalha das memórias em que o cultural e o local assumem o cenário antes ocupado pelo

nacional. Ricoeur identifica como fato marcante o sucesso do ano do patrimônio, em 1980,

que legitimou a memória coletiva ao se contrapor à história nacional. 
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O sentido atribuído por Ricoeur aos lugares de memória é diferente do proposto por

Nora, também em virtude da concepção distinta de espaço dos dois autores. Enquanto Ricoeur

refere-se ao sentido fenomenológico do espaço, tentando revelar  sua dimensão existencial

numa  reflexão  sobre  a  objetificação  empreendida  pelas  ciências  cartesianas,  Nora  não

concebe  o  espaço  numa  acepção  geográfica:  o  sentido  é  simbólico  e  está  ligado  a  uma

“memória prótese” que não é mais vivida.  Para Ricoeur é o oposto, pois considera que a

memória  liga-se  aos  lugares  justamente  pela  experiência  dos  indivíduos,  o  que  opera  a

transição entre a lembrança que está no corpo e a que está nos lugares é, essencialmente, a

função  do  habitar.  “É  na  superfície  habitável  da  terra  que  estão  os  locais  memoráveis”

(RICOEUR, 2007, p. 57).

Os lugares de memória de Nora só existem porque a História se apodera deles e os

mantêm como simulacros que oferecem uma percepção mediatizada pela dimensão simbólica.

Assim,  os  usos  instrumentais  do  termo  estão  ligados  ao  aspecto  político  no  debate  das

memórias entre o local e o nacional; ao aspecto técnico institucional no âmbito do patrimônio

com  finalidades  econômicas  para  atração  turística.  Ricoeur  ressignifica  o  conceito  ao

empreender uma fenomenologia dos lugares de memória, como no debate com Halbwachs

sobre a memória coletiva32, conclui que a concepção de Nora refere-se ao coletivo e não mais

aos indivíduos. Antes de funcionarem como referentes para o conhecimento histórico e para a

memória coletiva, os lugares são as epígrafes da memória, um reforço tácito na luta contra o

esquecimento. Nesse sentido, todo lugar pode ser um arrimo para a memória e não apenas

aqueles que estão consagrados pelo patrimônio. 

Essa reflexão de Ricoeur permite identificar os motivos pelos quais, nos relatos dos

velhos moradores, aparecem lugares que não são comumente difundidos pela oficialidade do

patrimônio. Muitas escolas mudaram de lugar, de nome ou simplesmente desapareceram, mas

o  lugar  físico  de  sua  existência  continua  ali  com  outra  função,  os  rios  que  secaram,

transformados em depósito de esgoto, as casas residenciais que pertenceram à família, as ruas

que  guardam  as  lembranças  das  brincadeiras  de  infância.  Os  lugares  patrimonializados

também aparecem nas  rememorações  como igrejas  e  praças,  mas  adquirem novo sentido

vinculado às vivências dos moradores e não só à sacralidade da história que simbolizam. 

Nesse sentido, Ricoeur (2002) adverte que não é possível compreender os lugares de

memória buscando o olhar do passado, pois ele não existe mais:

Tenho feito alusão às grandes ruínas da Europa de meados do século XX;

32    Esse tema foi abordado no capítulo 2.
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não são simplesmente monumentos perdidos, nem sequer vidas perdidas, são
também épocas perdidas; e o que se perdeu também são as antigas maneiras
de entender as  coisas.  Portanto,  há  que abandonar  a compreensão total  e
admitir que existem coisas inextricáveis na leitura de nossas cidades. Elas
alternam  a  glória  e  a  humilhação,  a  vida  e  a  morte,  os  acontecimentos
decisivos mais violentos e o prazer de viver. No processo de sua leitura,
realizamos esta grande recapitulação33.  (RICOEUR, 2002,  p.  29,  tradução
nossa).

A banalização da ideia dos lugares de memória, sem um efetivo trabalho de memória

associado, pode consumar o aniquilamento de uma leitura plural do passado, pois ignora a

intertextualidade presente nesses espaços ao reduzir  os diversos significados dos vestígios

para a  construção de um sentido simbólico,  que se associe  ao coletivo.  A associação das

memórias individuais ao patrimônio é uma maneira de enriquecer os espaços patrimoniais.

O conceito  de  “lugares  de  memória”  de  Nora  repercute  na  Geografia  e  apresenta

problemas  semelhantes  aos  antevistos  por  Ricoeur  a  respeito  da  redução  dos  sentidos  a

simbolizações. O que é discutido por Holzer (1999, p.8) num artigo sobre o conceito de lugar

na Geografia humanista. A crítica que o autor direciona é a alguns geógrafos de vertente pós-

moderna que unem questões da linguagem com a proposição do conceito de Nora (1993) para

criar os “haut lieux”, traduzido por “lugar distinto” ou “symbolic place” para os ingleses, o

que se associa “à ausência de um território definido que obriga à reconstituição de situações

espaciais apenas a partir da memória” ( BRUNEAU apud HOLZER, 1999, p.9). 

O  maior  problema,  para  Holzer  (1999),  é  a  redução  dos  lugares  a  simbolizações

desvinculadas de seu sentido geográfico primordial que envolve a relação dos sujeitos com a

Terra. Nesse tipo de interpretação, segundo Holzer, as categorias espaciais tradicionais são

dissociadas da realidade do mundo, pois os lugares passam a ser considerados suportes de

atividades  totalmente  desconectadas  de  sua significação.  Por  sua  interpretação humanista,

Holzer (1999, p. 9) considera inadequado o uso do conceito de lugar “descaracterizado de

suas  qualidades  espaciais  e  geográficas,  por  ser  transfigurado em um mero símbolo  não-

espacial”. Ele considera que o simbolismo imbuído nesses lugares não apaga e nem substitui a

relação orgânica do homem com o espaço, que continua presente mesmo quando os lugares

são sacralizados pelo termo. Para Holzer, o sentido de lugar envolve relações intersubjetivas

33   He hecho alusión a las grandes ruinas  de la Europa de mediados del  siglo XX; no son simplesmente
monumentos perdidos, ni siquiera vidas perdidas, son también las antiguas maneras de entender las cosas. Por lo
tanto, hay que desperdise de la comprensión total y admitir que existen cosas inextricables em la lectura de
nuetras ciudades. Ellas alternan la gloria y la humilación, la vida y la muerte, los acontecimientos decisivos más
violentos y el placer de vivir. Em el processo de su lectura, realizamos esta gran recapitulación. 
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que  são  diretas  e  íntimas  de  cada  indivíduo,  e  não   mensagens  simbólicas  indiretas  e

conceituais do passado:

Proponho que se defina o lugar sempre como um centro de significados e,
por extensão, um forte elemento de comunicação, de linguagem, mas que
nunca seja reduzido a um símbolo despido de sua essência espacial, sem a
qual  torna-se  outra  coisa,  para  qual  a  palavra  “lugar”  é,  no  mínimo,
inadequada. (HOLZER, 1999, p. 10).

É com a essência da relação cotidiana dos velhos moradores com seu lugar, no intuito

de ultrapassar a simbolização vinculada aos sentidos do patrimônio, que serão descritas suas

histórias. No próximo capítulo, os principais lugares que apareceram nos relatos de espaço

foram elencados numa tentativa de constituir um álbum de memórias que demonstre o vínculo

afetivo das pessoas construído pela vivência de cada um nesse lugar. 

O sentido de lugar, pelo viés humanista, não se limita às simbolizações da Cidade de

Goiás para ser vista pelos olhos dos “de fora”. Por isso, é preciso não só enxergar a cidade na

monumentalidade em que se apresenta com as sedes de poder e religiosidade, mas ouvir o que

os sujeitos que a habitam têm a dizer sobre suas experiências nesses lugares34.

34   No capítulo 4, a ordenação do álbum se dará segundo o desvelar dos sentidos que as memórias dos velhos
moradores atribuem aos lugares. Não se configurará um modelo totalizante, será apenas um trajeto: repleto de
lacunas, mas também com possibilidades de passagens a outros tipos de paisagens.
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CAPÍTULO 4

ÁLBUM DE MEMÓRIAS: A CIDADE PARA SER LEMBRADA

A cidade, como a história de vida, é sempre a possibilidade desses
trajetos que são nossos percursos, destino, trajetória da alma. 

Ecléa Bosi

Um álbum é, antes de tudo, folhas em branco a serem preenchidas: uma vida a ser

contada,  um caminho a  ser  construído.  Nosso álbum metafórico  não é  a  história  de  uma

pessoa ou de uma família, é a composição das histórias de vidas dos velhos moradores em seu

lugar: a Cidade de Goiás, Patrimônio da Humanidade. Essa que é visitada para ser vista em

sua monumentalidade  de  tempos coloniais,  apresenta-se aqui  para  ser  ouvida.  Os  lugares

significativos para seus velhos moradores são expostos com suas histórias, sentidos, usos e

mudanças ao longo do tempo. 

Para quê serve um álbum senão para recordar? Aqui as lembranças apoiam-se nas

imagens das fotografias, mas, principalmente, na voz, daqueles que vivem em sua “invenção”

cotidiana desse lugar que se apresenta para cada um de maneira distinta e, ao mesmo tempo,

igual, a depender da inserção social e dos laços constituídos.

As memórias que resistiram às perdas, às mudanças, aos sobressaltos da vida e ao

movimento do espaço nos abrem passagem para outro mundo, nos possibilitam, ao andar

pelas ruas, ver nelas a espessura do tempo escondida em cada dobra do espaço. Enxergar os

percalços de vidas, que hoje se recolhem no universo de suas casas, assim como um pouco

também da vida daqueles que não estão mais aqui para contar sua história, mas que deixaram

semeadas suas lembranças que afloraram em cada canto percorrido.

“Guardo muito da mamãe, ela contava tanta história pra gente, sabia de muita coisa,

não só da família, mas também das coisas da cidade, eu gostava de ouvir ela falar!”, foi dessa

maneira que Dona Teresinha finalizou seu depoimento. Quis nos dizer, de alguma maneira,

que sua mãe também estava ali presente. Seu relato é muito do que a mãe lhe contava, o que

sorveu das palavras e da experiência da genitora que ainda está nos objetos e na casa que

exalam sua presença, por ter por ali quem faz a ligação disso tudo com o presente. 

Qualquer  andar  pela  Cidade  de  Goiás/Vila  Boa/Goiás  velho…,  por  mais
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despretensioso que seja não será mais da mesma maneira que antes. Os nomes fazem sentido,

trazem consigo lembranças, pessoas, coisas que não existem mais, são nomes de ruas, pontes,

becos, praças, prédios que revelam uma trama de sentidos além do que está visível nas placas.

Em cada lugar  um pedaço de história,  um evento curioso que traz sons e  aromas de um

passado que não conhecemos, mas que podemos sentir ao caminhar pela cidade depois de

conhecer a percepção dos velhos moradores.

O centro histórico, que antes era apenas um bonito cenário do passado, está hoje, para

mim, impregnado das lembranças e emoções trazidas pelos relatos que em quase todos os

lugares abriram passagens: na Rua 13 de Maio para o universo encantado de Dona Nini, dá

pra ouvir o barulho das crianças a brincarem; na conhecida  Praça do Coreto para o antigo

Jardim, pode-se sentir um pouco da ansiedade das moças e rapazes em busca do primeiro

flerte; no atual prédio do Ministério Público para o Goiás Clube, dá para imaginar o som do

saxofone do Sr. Arcilon tocando o foxtrote para as moças de família dançar; no  Rio Prata

maltratado pelo esgoto, canalizado, e sem vida, um pouco da infância daquele que buscava

água para beber e que se banhava sentido o cheiro do sabão da terra e da erva são caetano; e

tantos outros lugares e significados que foram descritos.

O álbum vazio foi sendo preenchido, pouco a pouco, com as imagens dos lugares de

hoje e de outrora, e com os relatos de espaço que revelam a apropriação que as pessoas fazem

de seu lugar. A partir da casa, com os objetos familiares tão caros àqueles que envelhecem e

que a transformam em seu universo,  percorremos as ruas das cidades com as relações de

vizinhança,  chegamos  às  escolas  onde  iniciaram-se  as  primeiras  letras,  passeamos  pelos

prédios que um dia foram cinemas, clubes, bibliotecas, andamos pelas praças e igrejas em dias

de  procissão  e  festas,  pelo  Mercado Municipal nas  trocas  cotidianas  de  mercadoria  e  de

conversa, e encontramos os rios que agregavam crianças e lavadeiras num ritual de limpeza e

brincadeiras.

Esse álbum composto de relatos de espaço, longe de constituir uma unidade, é uma

tentativa de mostrar a multiplicidade que existe nessa cidade,  que é suporte de memórias

contrastadas  e,  ao  mesmo tempo,  convergentes,  onde o  uso  do  espaço  se  dá  de  maneira

diversa. Lugar para se viver, brincar, caminhar, ganhar a vida com o trabalho, relacionar-se,

rezar e recolher-se. Misturam-se em laços comunitários o público e o privado que se penetram

numa dinâmica do espaço que não tem limites fixos. O importante é explorar um pouco dessa
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“geografia” que não está traçada em mapa, mas que está viva na subjetividade dos moradores.

Ao mesmo tempo, desvelar o que é esse patrimônio para os seus velhos moradores, e o quanto

se pode aprender sobre esse lugar com suas histórias. Nesse percurso, nosso guia é a memória,

uma força capaz de vencer a ação degenerativa do tempo e construir novos sentidos, a partir

da rica experiência pessoal e comunitária.

Como constatou Ecléa Bosi (1994), do mesmo modo que cada história de vida é uma

possibilidade, pois cada sujeito traça seu caminho conforme as condições que tem e a sua

própria criatividade, a cidade se abre para quantos percursos forem possíveis, a depender do

caminho a ser seguido. Os relatos dos velhos moradores enriquecem as possibilidades de

aproximação com a cidade patrimônio ao abrirem passagem para um mundo que, apesar de

não podermos mais vivê-lo, somos capazes de imaginá-lo conforme os desejos e expectativas

de cada caminhante.

4.1. A casa: segurança do ninho, aconchego para a memória

Diferente do que é comum em grandes capitais onde é difícil permanecer na mesma

casa durante toda a vida, em Goiás, muitas residências abrigam várias gerações da mesma

família.  É  o  caso  de  pelo  menos  metade  dos  velhos  moradores,  mesmo  aqueles  que  se

mudaram diversas vezes,  fazem referências afetuosas às casas onde viveram com os pais,

carregam na memória um pedaço desses lugares, da infância com seus cheiros e cores. A

morada atual, que se transforma no mundo com as limitações de mobilidade trazidas pela

velhice, também é revestida de significados que são incorporados na passagem do tempo.

O apego não é só pela sensação de segurança, pelo aconchego do amor familiar, ou

pela facilidade da mobilidade no lugar que se conhece de olhos fechados, é, sobretudo, pelo

valor  afetivo  dos  objetos  que  guardam  as  lembranças  dos  antepassados.  São  móveis,

fotografias, documentos, cartas, e outros arrimos importantes para as memórias, verdadeiros

relicários que guardam um pedaço da história dos pais, irmãos, avós, tios que se foram. 

O sentido da casa, é explicado, para Tuan (2013), por meio dos olhos de uma criança

que se sabe frágil e procura a segurança do ninho e a proteção daqueles que a ama. Mesmo

adultos,  guardamos a  sensação de segurança que a  casa oferece,  esse sentido primitivo e
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primordial do lar. Dona Silvinha1 se lembra dos afagos que recebia de seu pai antes de dormir

e como sua morte foi “pesada” para a família que ficou sem o seu alento. A casa para ela, é

muito mais que um teto para se abrigar, está impregnada da sensação de segurança do colo

paterno.

É também o lugar que está distante dos olhos e convenções da vida lá fora, onde nos

sentimos à vontade para fazer o que quiser e estarmos com as pessoas mais próximas, como

diz Certeu (2013, p. 207), “o espaço privado é aquela cidade ideal onde todos os passantes

teriam rostos de amados, onde as ruas são familiares e seguras, onde a arquitetura interna

pode ser  modificada  quase  à  vontade”.  Livre  das  conveniências,  as  pessoas  são  donos  e

senhores dos móveis e objetos que revelam muito sobre sua personalidade. Enquanto o espaço

social é determinado por um outro que o modifica e refaz de acordo com vontades que não me

são próprias, o universo do lar é gerido conforme o desejo e as escolhas daqueles que ali

habitam. É também o lugar do convívio seletivo, onde as famílias se reúnem com seus laços

de amizade para as celebrações e os ritos. Também lugar de recolhimento em situações de luto

e de tristeza, quando só é possível chorar em casa; lugar de descanso após uma longa jornada

de trabalho, onde o corpo exausto encontra repouso e abrigo. 

Ao elencar os elementos que são essenciais  para a  topofilia,  que envolve os laços

afetivos do indivíduo com seu meio ambiente material, Tuan (1980, p.114) ressalta que os

“pertences de uma pessoa são uma extensão de sua personalidade”, o que justifica o apego aos

objetos, à casa, ao bairro. O velho quando se vê obrigado a mudar, sofre por ter que deixar

suas coisas, reduzi-las para caber num armário ou numa gaveta alheia. O amor pelo lugar é

resultado, principalmente, do tempo investido, da consciência do passado, coisas que jamais

caberiam numa mala. 

Dona  Circe  morou  por  muitos  anos  em  Brasília  e  Goiânia,  e  expressa  bem  o

sentimento de busca pela casa da infância; “sempre estive nesses outros lugares de passagem,

por todos os lugares por onde andei, sempre me senti estranha, minha casa sempre foi esta

casa, nessa rua, nessa cidade2”. Uma casa repleta de detalhes cuidadosamente dispostos pela

moradora  para  lembrar  e  homenagear  os  entes  queridos.  Ela  conta  a  história  de  cada

antepassado, demonstra grande admiração por seus avós e pelos pais, como se eles fossem

personagens de um romance escrito por ela mesma.

1 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.
2 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, Anexo 6.
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Em seu quintal, cujas lembranças da infância são ricas ao rememorar que brincava

muito à sombra das mangueiras centenárias e ao som dos pássaros, Dona Circe fez num canto

uma pequena réplica de uma praça, com postes e chafariz que imitam os que existem pela

cidade, e uma placa com o nome da “praça”: Nelson Honório Ferreira, seu pai. 

Meu pai tinha uma paciência que poucos pais costumam ter com os filhos.
Ele não media esforços pra encher nossa infância de muita fantasia, sempre
levava a gente pra tomar banho no rio. Era ele sempre que levava, minha
mãe não era muito dessas coisas. Meu pai ficou surdo com 15 anos de idade,
sabe? Ele teve uma esclerose e ficou surdo, então não pôde estudar. Os meus
tios todos estudaram, tinha engenheiro, farmacêutico, agrimensor, mas meu
pai com 15 anos ficou surdo e não pôde estudar mais. A escola não aceitava
também né, então, ele estudou pouco. […] Então era sempre meu pai que
levava a gente nas coisas, para o nosso deleite. Meu pai era assim: “o rio tá
cheio”? “Podemos tomar banho”? “Sim, pode sim”! Mas ele sempre tava
junto,  qualquer  coisa  estava lá  pra  socorrer. Então era  uma infância  sem
igual3.

A casa da infância de Dona Circe, para qual sempre desejou retornar, é o lugar em que

se sente acalentada pelas lembranças do passado, onde cultiva as histórias da família, vê as

passagens alegres ao lado das irmãs no imenso quintal cheio de árvores e com o poço que

oferecia água para todos da cidade, pois o pai deixava o portão aberto para aquelas pessoas

que  precisavam.  A disposição  dos  objetos  de  sua  família  lhe  oferece  uma  sensação  de

“permanência e estabilidade”, como afirma Halbwachs (2003, p. 157), uma companhia que,

apesar de silenciosa,  propicia certeza e tranquilidade em meio às constantes mudanças do

mundo exterior.

3 Idem.

Foto 9 – Retratos dos antepassados dispostos 
na parede.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 10 – Espaço no quintal onde dona Circe criou 
uma praça com o nome de seu pai.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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O estilo colonial está presente também no interior da casa de Dona Circe, o que é raro

em  outras  residências,  pois  a  maioria  passou  por  reformas  que  mantêm  a  fachada  mas

modificam o interior por completo. As paredes de adobe sustentadas pela estrutura de bambu

amarrada  com  couro  é  visível  em  um  dos  quartos  que  a  senhora  decorou  de  maneira

intencional para ornar o ambiente, assim como o fogão à lenha, as madeiras de aroeira, e os

móveis e objetos antigos que pertenceram à família. Não são objetos aleatórios, meramente

decorativos, cada qual possui um valor afetivo, pertenceu a algum ente e possui uma história

ligada à casa.

Quando pedi  a  casa  ainda faltava uns 3 anos para  me aposentar,  porque
vinha pelo menos uma vez por mês. Vinha reabastecer as baterias [risos] pra
aguentar a cidade grande.  Aí pedi a casa, reformei e deixei ela prontinha, me
esperando, me aposentei num dia e, literalmente, mudei pra Goiás no outro
dia […] a casa é a minha história, faz parte de mim. Eu decidi que a única
coisa que queria de meus pais era a casa da Hugo Ramos porque a casa faz
parte  de  você,  da  sua  vivência.  Isso  temos  que  preservar,  e  já  estou
escolando os filhos para continuar4. 

4 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, Anexo 6.

Foto 11 – rádio que pertenceu ao avô.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 12 – Detalhe da parede de adobe.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 13 – móvel que pertenceu a avó.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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A casa de Dona Ritinha e de sua irmã Dona Teresinha, localiza-se na Rua do Carmo,

próximo à igreja de mesmo nome. Herança de seu avô para sua mãe, a casa possui um valor

inestimável, principalmente, pelas lembranças que guardam dos pais em cada canto. Dona

Ritinha conta que a residência já passou por duas grandes reformas, uma delas quando seu pai

ainda era vivo e a cidade ainda não era tombada. 

Foi mais ou menos em 1964, aí logo depois veio o tombamento, mas papai já
tinha mexido. Só que depois, ainda ficou alpendre muitos anos. Mamãe até
gostava  de  ficar  lá  debruçada  vendo  os  meninos  passando,  voltando  da
escola.  Ela achava tudo muito divertido, tinha escola aqui atrás, eles saíam
passavam aqui. Ela chamava e dava as coisas pra eles, e essa rua era cheia de
meninada, de criança e ela achava divertido ficar lá5. 

Quando Dona Ritinha me recebeu pela segunda vez,  para mostrar as fotografias e

álbuns da família, contou uma triste lembrança. No cômodo em que estávamos, lugar onde

hoje guarda alguns desses objetos, lembrou-se do período em que o pai estava doente e que

foi montada uma espécie de enfermaria para que ele pudesse ser cuidado. Dona Ritinha, a mãe

e a irmã se revezavam nos zelos. Ela se dividia entre o ofício de professora, os trabalhos de

uma especialização  que  ela  cursava  na  época  e  as  responsabilidades  domésticas.  Após  o

falecimento de seu pai e, pouco tempo depois, de sua mãe, Dona Ritinha resolveu reformar a

casa novamente e voltar ao estilo colonial. Assim, o alpendre desapareceu e a fachada da casa

voltou a ter as duas janelas de madeira e uma porta central.

A estrutura da casa passou por muitas mudanças, mas em seu interior ainda existe

muito daqueles que ali viveram, e as irmãs fazem questão de nutrir a memória na preservação

dos objetos familiares, na comemoração de datas especiais como o aniversário de casamento

dos pais e com a confecção de álbuns biográficos. Dona Ritinha reúne fotos e documentos

com as datas marcantes da vida dos pais e do casamento em três álbuns, um dedicado ao pai,

outro à mãe, e o terceiro em homenagem ao centenário de casamento do casal. Na descrição

da história de cada um, elenca as datas mais significativas e marcantes, tudo organizado e

escrito por ela. Uma maneira de manter um pouco da família ainda “viva” dentro da casa. As

certidões  de  batismo,  nascimento,  cartas  e  documentos  referentes  ao  trabalho,  além  da

pesquisa genealógica de seus ancestrais também compõem a biografia do pai. No prefácio do

álbum, Ritinha escreveu:

5 Entrevista concedida à autora por Rita da Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.



118

Eugênio,  nosso  pai,  sempre  pautou  sua  vida  com  muita  honestidade,
integridade de caráter, possuía personalidade enérgica e admirava pessoas de
comportamento exemplar. Era sensível e emocionava-se com fatos alegres
ou  tristes,  relacionados  à  família,  aos  pais  e  à  Cidade  de  Goiás.  Seu
passatempo principal era ler, escrever, ouvir os noticiários da Rádio Nacional
e cuidar da chácara Pedra Preta. [escrito por Dona Ritinha].

Além das fotos de família, Dona Ritinha conserva documentos e cartas escritas por um

de seus irmãos mais velhos que não conheceu,  pois ele faleceu enquanto sua mãe estava

grávida dela. Mesmo não tendo conhecido-o, a senhora se recorda que testemunhou sua mãe

sofrer com as lembranças desse irmão. Ele, após dois anos longe de casa, adoeceu e acabou

falecendo no ano de 1940, à época da Segunda Guerra Mundial, por isso, Dona Ritinha em

sua singela homenagem que escreveu para guardar junto às cartas diz que foi um herói, não

das batalhas de guerra, mas em sua batalha pela sobrevivência, pela busca de “um lugar ao

sol”:

Foto 14 – sequência de fotografias dos álbuns 
familiares de Dona Ritinha.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
Fonte: Acervo pessoal de Dona Ritinha.
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Nós  éramos  seis,  o  mais  velho  chamava-se  Octávio,  morreu  no  Rio  de
janeiro com 16 anos, ele foi pra lá estudar, adoeceu e morreu, eu não tinha
nem  nascido,  não  o  conheci.  Depois  que  ele  foi,  passou-se  dois  anos,
adoeceu, foi piorando até que morreu lá. Foi enterrado em Resende, depois
uma prima de papai mandou os ossos deles, depois de nove anos mandou os
ossos pra enterrar aqui no cemitério. Ninguém nem pôde ir, porque naquela
época demorou uma semana pra ficar sabendo, qualquer coisa demorava três
meses, até encomenda. Era muito difícil! Aí mamãe sofreu muito a perda
desse filho, porque quando eu nasci, quando tinha mais ou menos 6  anos é
que  fui  tomar  conhecimento  disso.  Qualquer  coisa  que  aparecia  ela
procurava esconder, às vezes, ia mexer em alguma coisa ela pedia pra não
mexer, eram as cartas dele. Ela não punha retrato dele em casa porque sofria
muito,  quando  ela  estava  me  esperando  ele  estava  adoecendo  lá.  Ela  já
estava preocupada com ele. Ele era o mais velho, depois vieram mais cinco e
depois eu, fui a última6.

Dona Ritinha também conserva alguns objetos que lembram sua infância, o que chama

de “mundo mágico da melhor fase da vida”. Suas bonecas a fazem se lembrar dos sentimentos

inocentes de criança que se maravilhava com um presente inesperado, ou da criatividade que

transformava qualquer objeto em instrumento para a imaginação. Os cadernos dos primeiros

anos  de  aprendizado,  amarelados  pelo  tempo,  guardam  não  só  as  primeiras  letras,  mas

6 Entrevista concedida à autora por Rita da Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.

Foto 15 –sequência de fotos que mostra o baú com as cartas de Octávio à mãe de Dona Ritinha, 
e o papel onde ela escreveu sua homenagem.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
Fonte: Acervo pessoal de Dona Ritinha.
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também as lembranças da convivência e das amizades escolares.

[…]  um  caquinho  de  telha  virava  qualquer  coisa,  a  gente  tinha  muita
criatividade.  Eu  falo  que  as  crianças  de  antigamente  tinham  muita
criatividade, uma tampinha era uma vasilhinha, uma coisinha, uma folhinha
a gente falava que aquilo era couve, apanhava uma folhinha que tinha no
canteiro  e  era  parecida  com  couve,  então  fazia  de  conta.  Era  uma
brincadeira, fazia comidinha de brincadeira, a gente não tinha o costume de
ganhar brinquedo sofisticado como hoje. Não existia isso, nem me lembro se
papai me dava boneca, me lembro que ganhei boneca de minha tia, ou de
minha madrinha […]  Antigamente,  as  moças passavam ruge,  eu  passava
esmalte nas bochechas das bonecas pra ficar corada, e acabou que nunca
saiu. E as bonecas não eram bonitas nada. […] Eu guardo tudo, tenho uma
boneca pequenininha num bercinho, tem outra com o corpo de papelão7.

Uma família de nove irmãos, todos criados no casarão da Rua São Paulo, que continua

de pé ao lado da casa do Sr. Arcilon, para ser testemunho da história dessa família. Uma vida

de dificuldades que é lembrada com carinho por haver, acima de tudo, a solidariedade entre os

irmãos. Sr. Arcilon perdeu os pais muito cedo e teve que começar a trabalhar assim como os

irmãos para prover o sustento da família numerosa, as dificuldades, a perda repentina da mãe,

“enquanto lavava roupa, numa torneirinha que tem ali até hoje”, são lembranças tristes que

não o deixam esquecer das dificuldades, que nunca enfraqueceram os laços fraternos. “[…]

perdemos o pai, perdemos a mãe e fomos nove irmãos nesse casarão aí. E você não via uma

discussão. Um só faltava adivinhar o que o outro estava precisando pra poder ajudar”8.

O casarão nunca mais abrigou morador algum depois que os últimos irmãos do Sr.

7 Entrevista concedida à autora por Rita da Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
8 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.

Foto 16 – Bonecas de Dona Ritinha.
Fonte: Arquivo pessoal de Dona Ritinha.

Foto 17 – Caderno dos anos iniciais de 
escola.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
Fonte: Arquivo pessoal de Dona Ritinha.
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Arcilon faleceram. Todos os dias, ele visita a casa e os objetos que lá estão: fotografias e

móveis que foram da família; abre as janelas, deixa o ar entrar e se depara com as boas e as

tristes lembranças que marcaram sua vida e o ajudam a superar a dor da saudade e a incerteza

dos dias que ainda tem pela frente: “é uma saudade muito grande, principalmente dos irmãos,

mas a gente vai vencendo né, porque a vida continua a seguir, sempre assim”.

4. 1. 1. Os símbolos da cidade patrimônio no espaço privado

Tal qual um ente querido, alguns objetos simbólicos (retratos antigos, gravuras, peças

decorativas e religiosas) da cidade patrimônio são dispostos no espaço privado da casa dos

velhos moradores. É muito comum encontrar no interior das residências representações dos

espaços públicos que sugerem uma identificação dos moradores com a cidade, que a colocam

Foto 18 – Fachada do casarão.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 19 – Fotografia dos pais.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
Fonte: Arquivo pessoal do Sr. Arcilon

Foto 20 – Fotografia dos irmãos.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
Fonte: Arquivo pessoal do Sr. Arcilon
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ao lado das memórias familiares. É uma maneira de aproximar-se da cidade, tomando-a como

a um parente estimado, maneira de compor um pedaço dessa história.

“Imagens  do   mundo  exterior  são  partes  inseparáveis  do  nosso  eu”,  constata

Halbwachs (2003, p. 157) ao escrever sobre a relação da memória com o espaço. O apego ao

lugar é demonstrado pelas reações negativas às grandes mudanças externas que transformam

o espaço naquilo em que os moradores não se reconhecem mais, como Dona Diva ao ver o

Teatro São Joaquim ser demolido. É uma reação que demonstra como a memória se apoia nas

imagens espaciais, ao ponto de comporem a vida privada como se fosse um ente familiar.

A preservação de tais imagens no âmbito familiar é uma “reiteração simbólica” que é

produzida pelos artistas locais que representam certos lugares (chafarizes, igrejas, museus,

monumentos e ruas) e consumida não só pelos turistas, mas também pelos moradores que

transportam esse tempo patrimonial para o âmbito privado para, como observa Tamaso (2007,

p.490)9, fazer parte e representar também seus antepassados. “Minha hipótese de que a cidade

é para o vilaboense tradicional  tal  qual um antepassado, cujo legado deve ser cuidado e

transmitido”.

9   A autora constata que essa prática é observada nos espaços tradicionais da cidade, enquanto nos locais
periféricos os ornamentos predominantes no espaço privado são outros como imagens de santos, calendários e
fotos de familiares.

Foto 21 – Quadros dispostos na parede de 
Dona Nini: Cruz do Anhanguera, Chafariz 
de Cauda, Cargueiro, Palácio Conde dos 
Arcos e Igreja da Boa Morte.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 22 – Pintura que retrata o Chafariz de 
Cauda, abaixo da fotografia de formatura de 
Dona Maria Antônia.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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Em quase todas as casas podemos notar tais peças misturadas a outros objetos, em

menor  ou  maior  quantidade.  Entretanto,  uma  casa  que  chama  a  atenção  pela  verdadeira

devoção da moradora pelas histórias dos lugares e das tradições de Goiás é a de Dona Nini.

Numa parede inteira pode-se ver pinturas e fotografias da cidade em vários momentos da

história que ela conhece muito bem, pois explica com riqueza de detalhes cada uma delas . No

meio da entrevista, ela mostra um dos cômodos da casa que possui uma pintura no teto aos

moldes das igrejas coloniais da cidade. A pintura foi restaurada junto com as janelas em estilo

namoradeiras,  luminárias  e  móveis  coloniais,  para  que  Dona  Nini  admire  e  mostre  aos

visitantes de sua casa.

Tinha um restaurador que veio pra trabalhar na reforma da  Igreja de São
Francisco que fez pra mim, trabalhava lá durante o dia e vinha aqui à noite.
Não consegui descobrir porque essa casa aqui em Goiás é a única que tem
pintura no teto, quer dizer é a única que estou sabendo até hoje.[…] Eu tinha
uma amiga que morou aqui por muitos anos, inclusive lá era o quarto da
menininha dela, ela só tinha uma filha, eu vinha dar mamadeira pra menina
aí, eu dava a mamadeira olhando pro teto [risos]. Eu tenho até um escrito de
um especialista que veio aqui,  e  ela falou pra  mim assim:  se  eu fosse  a
senhora não pintaria ele, porque você veja a  Igreja de São Francisco está
toda reformada com pintura nova, a  Abadia  [igreja],  ela falou: “porque a
senhora não pode mexer no original”, concordei com ela, deixei até meio
descoradinho mesmo, mas é original, não passou outra tinta por cima, o São
Francisco [igreja] foi pintado e repintado, e a Abadia também, porque são as
duas que têm o teto pintando, aqui é mais original10.

10 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.

Figura 1 – Igreja de Nossa Senhora 
Aparecida, localizada no povoado das 
Areias, quadro exposto na parede da cada de 
Dona Neném
Autor: Pintura do artista Di Magalhães
Fonte: Acervo pessoal de Dona Neném.

Foto 23 – Quadro pintado por Dona 
Silvinha, exposto na parede de sua casa, 
retrata a Igreja São Francisco
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
Fonte: Acervo pessoal de Dona Sílvia.
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Outra casa que guarda uma tradição bem conhecida da cidade é a de Dona Silvinha,

localizada na Praça do Chafariz de Cauda. É emblemática porque é a única doceira que ainda

produz o alfenim na cidade, por isso sua casa é uma referência tanto para os moradores quanto

para os turistas que ficam curiosos em conhecer o doce decorativo. O alfenim, comum na

infância dos idosos, vendido nas ruas pelas doceiras, tornou-se um dos símbolos da cidade ao

compor o Dossiê que foi enviado à Unesco para a obtenção do título de Patrimônio Mundial11.

Falo que alfenim não tem receita.  Alfenim é você pegar a puxa quente e
trabalhar nela. A gente usa o polvilho porque ele esfria e a massa quente e
não prega na mão da  gente,  quer  dizer  não  queima,  e  você tem que ter
agilidade, boa vontade. Esse ano até que não usei muito o fogão de lenha
não, porque o calor foi demais, mas o comum era o forno a lenha. Aí entra a
chuva e começa o sacrífico pra mim.
[…]  Eu  nem  sabia  que  dava  conta  de  fazer,  minha  prima  era  a  última
fazedeira  de  verônica12 de  Goiás,  aí  meus  meninos  eram pequenos  e  ela
pegou e falou pra mim assim: “vem fazer a verônica pros meninos”. Aí fui,
chegou lá ela conversando com minha tia e me deu uma bola de puxa já no
ponto de trabalhar. Falei: “como faz isso Maria?” Ela falou: “faça!” Mas a
verônica que o pessoal fazia era assim: pega a bola e põe lá e prensa e tá
pronta. Aí, em vez de fazer, modelei um santo e criei uma beirada, quando

11   No Anexo I do Dossiê estão as fotografias dos bens móveis, faz referência a algumas artes tradicionais da
cidade como o alfenim, a pintura em areia de Goiandira do Couto e os doces cristalizados.
12  Tipo mais simples de alfenim que é feito a partir de um molde.

Foto 24 – Quarto da casa de Dona Nini que possui a pintura no teto e as janelas em 
estilo namoradeira, típicas das casas coloniais.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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criei uma beirada, ela falou: “você dá conta de fazer alfenim”. Falei: “como
Maria?”  O último alfenim que  vi  eu  tinha  seis  anos  de  idade,  porque  a
fazedeira morava lá perto de casa. [...]Aí fui na casa de mamãe e falei: “mãe,
Maria disse que dou conta de fazer alfenim, imagina”. Ela falou: “uai, então
vai fazer”. Aí fui fazer e deu certo. Não sabia nada sobre o alfenim. A gente
sabia porque ia lá com uma moeda e comprava na mão de Dona Neguita,
nunca soube como fazia e o que era, então não sabia13.

A casa de Dona Silvinha também é conhecida por causa da tradicional Festa do Divino

Espírito Santo, realizada na cidade há muitos anos por sua família. Nos dias que antecedem a

comemoração de Corpus Christi a bandeira do divino junto com a coroa e o cedro, percorrem

as ruas da cidade levados pelos fiéis com o intuito de angariar recursos para a festa e também

abençoar as casas da pessoas que os recebem. Quando Dona Silvinha fez seu relato, a sua casa

estava preparada para receber a congada que passa no último dia da Festa do Divino. Ela

contou  muito  orgulhosa  de  duas  homenagens  que  recebeu  em  reconhecimento  pelo  seu

engajamento na perpetuação da tradição da Festa. 

13 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.

Foto 25 – Sequência que mostra a produção de alfenins na casa de Dona Silvinha e posterior 
ornamentação do altar da igreja do rosário, na véspera da festa.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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Toda a vida cooperei porque sempre fui devota do Espírito Santo e sempre
gostei,  sabe? Lembro isso, gravou na minha memória, veio aqui em casa
quatro membros da folia pra me convidar, porque a coroa é sempre o homem
quem carrega porque ela representa o homem, o cedro a mulher, e a bandeira
a  soberania,  então  nunca  uma  mulher  havia  recebido  uma  coroa  e  eles
vieram aqui me convidar porque sempre ajudei, trabalhava na folia, andava
pedindo esmola, fazia tudo quanto era que precisasse, mas nunca consegui
chegar perto da coroa nem na porta da igreja, pra mim foi uma glória. Fui a
única que recebeu na porta da igreja a coroa do Divino Espírito Santo! Quem
pega a coroa é homem, mas eles me deram essa regalia. Eu ia saindo com a
coroa e veio um vizinho meu que estava doente e falou: “Dona Sílvia, deixa
eu carregar um pouquinho a coroa até na casa da senhora”. Dei e nunca mais
[risos].
[…] tava sentada na frente, eu tinha falado: “não me ponha cadeira especial,
essas coisas, não faça isso comigo que não vou”. Aí eles falaram: “então
você senta aqui na frente”. Quando penso que não menina, achei que ele ia lá
só me ver né, ele fez a reverência pra mim e me senti a própria rainha e
todos  os  congos  foram vindo  de  dois  a  dois  me  cumprimentando  e  me
abraçando. Foi a homenagem mais bonita que já recebi na vida, foi a deles,
porque se é imperador tudo bem eles vêm, se não é imperador eles vêm, e
toda a vida tratei eles bem, faço empadão, mando cerveja pra eles, gosto do
congo. É coisa minha desde criança. Meus pais gostavam de receber, meus
avós gostavam, não sei achar ruim e tratar eles como qualquer um14.

4.2. Ruas e becos: a extensão da casa

A partir  da  casa,  abre-se  o  mundo,  a  cidade  se  constitui  em  várias  camadas:  a

vizinhança, a rua, os comércios, o bairro, o que é periférico, os povoados, o que está mais

14 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.

Foto 26 – Fachada da cada de Dona Silvinha na Festa do 
Divino de 2016.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.

Foto 27 – Altar com cedro, coroa e 
bandeira do divino na casa do 
Imperador da Festa no ano de 2015.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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distante,  o  longe.  Da  porta  para  “fora”  é  difícil  traçar  limites  precisos,  pois  não  existe

polaridade, mas uma relação que é estabelecida pelo corpo do indivíduo em sua apropriação

do espaço público.  A própria  definição  do que  seja  privado  e  público  é,  segundo Matos

(2002),  uma  construção  histórica  definida  no  séc.  XIX  como  delimitação  baseada  em

definições de esferas sexuais, em que o feminino relaciona-se com o espaço doméstico, com

as funções da maternidade e de submissão, e o público com a posição de poder do masculino.

Na  prática,  as  relações  se  mesclam,  e  esses  sentidos  são  desconstruídos  nos  constantes

movimentos  onde  o  privado  ultrapassa  a  esfera  doméstica  nos  círculos  comunitários  que

criam espaços diversos de sociabilidade.

O bairro como um todo é considerado por Mayol (2013) como a própria intersecção

entre esses dois universos. O ponto onde esse limite não se coloca como separação, mas como

uma integração da vida social à vida familiar.  “Nem íntimo, nem anônimo: vizinho. A prática

do bairro  é  desde a  infância  uma técnica  de reconhecimento  do  espaço enquanto  social”

(MAYOL, 2013, p. 43). É a primeira “camada” após o espaço privado, o sujeito se apropria

do bairro com seus usos cotidianos num modo de privatização desse lugar ao integrá-lo e

reconhecê-lo como parte de seu universo no exercício diário das relações de vizinhança e dos

trajetos percorridos. 

A rua invade a casa, quando de dentro, se pode ouvir o ruído que traz de volta as

lembranças que permaneceram em pequenos gestos: na procissão que passa, na serenata em

noite de lua cheia, no barulho do trote dos cavalos que seguem para algum lugar que não se

sabe qual; vê-se pelas frestas das janelas o mesmo brilho refletido nas pedras do calçamento

que revelam a constância do firmamento a despeito da marcha acelerada do homem na terra.

Nesse  sentido,  a  rua  assim como a  casa,  também funciona  como espelho para  as

memórias da infância, nela resgata-se os momentos mais alegres de brincadeiras na porta de

casa  quando os  vizinhos  se  congregavam como parte  da  família.  Extensão da  casa  e  do

quintal, não está repleta de perigos e inseguranças como em grandes cidades, mas cheia de

momentos afetivos, nessa tênue divisão entre o privado e o público.

Os  becos  singelos  que  fazem a  ligação  das  ruas  principais  encurtam caminhos  e

guardam histórias de tempos idos, o drama das mulheres que por ali ganhavam a vida, as

sombrias lendas de almas penadas que vagam na penumbra da noite. Também servem como

refúgio para os casais  apaixonados que procuram intimidade ao se esconderem dos olhos
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alheios.  Nesses  mesmos  becos  vazios,  abandonados  e  esquecidos  pode-se  enxergar  a

melancolia daqueles que perderam boa parte das pessoas de sua geração e que têm hoje a

solidão como persistente companheira no recolhimento de suas casas.

Na apropriação “tática” cotidiana das ruas e becos, usando uma expressão chave de

Certeau (2014, p. 94), “a arte do fraco” que persiste nos pequenos gestos cotidianos e que

permite a inserção social do indivíduo por meio do fazer que não diz respeito à relações de

força, mas de uma integração criativa ao “lugar do outro”, aquilo que o usuário do espaço

ganha quando sabe que lhe é direito vivê-lo e integrá-lo. 

Vê-se  naquilo  que  os  moradores  fazem,  ao  denominarem  as  ruas  e  becos  com

múltiplos  nomes  que  lhes  significam mais  do  que  o  que  foi  imposto  em homenagens  a

desconhecidos. Os nomes, sem suficiente intimidade, de autoridades que ninguém sabe quem

foi e que não fazem mesmo questão de saber, os moradores preferem esconder. Aqueles que

caminham e vivem a rua e os becos cotidianamente dão a eles nomes significativos, num

gesto de estreitamento de laços com aquilo que, ao mesmo tempo, que é de todo mundo não é

de ninguém, um modo de identificação que se apoia em algo que faça mais sentido que a

frieza  do  nome  escrito  na  placa.  Por  isso,  acharam mais  certo  chamar  a  Rua  Professor

Ferreira, de Rua do Comércio, pois é a rua do bairro onde mais se concentram lojas, ou por

outro nome informal:  Rua D'água, devido a mina de água que insiste em aparecer entre as

pedras nos dias mais úmidos e fazer ceder parte do calçamento; a  Rua Joaquim Ferreira

ganhou o nome de Rua da Pedra por ter em seu percurso uma imensa pedra encravada entre o

calçamento. A outra rua que homenageia  Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, diabo velho na

língua tupi, que sangrou as veias do  Rio Vermelho pelo ouro de suas entranhas, ganhou o

nome de Cambaúba, uma maneira de negar a homenagem ao algoz e suavizar a história dando

à rua o nome de uma planta singela e abundante no local.

         Quanto aos becos não os julgaram capazes de carregar nomes de autoridades, ou

personalidades  da  história  oficial.  Eles  levam os  nomes  das  pessoas  comuns,  que  por  ali

viveram,  sem grandes  feitos  e  valentias,  mas com a  persistência  e  simplicidade  que  lhes

fizeram conhecidos e reconhecidos pela boca do povo:  Beco do Mingú,  Beco Seu Antônio,

Beco do Nicolau, Beco do Cisco. Os becos também são conhecidos pela localização de algum

lugar marcante:  Beco da Escola,  Beco do Cinema,  Beco do Seminário, ou até mesmo pelo

formato que possuem: Beco do Cotovelo. Explica Dona Nini:
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Amo essas  histórias de Goiás,  desde pequenina,  eu especulava:  “Por  que
chama Beco Cotovelo? Pai, fala os nomes dos becos pra mim!”. Aí eu ia
passear  nos  becos  [risos].  Era  cotovelo,  porque  tinha  o  formato  de  um
cotovelo […].  O Beco da Escola ali  também era uma gracinha,  chamava
Beco da Escola por  causa da escola que tinha a mestre Lili,  na esquina,
depois lá tinha um negócio de música, aí ficou Beco da Música, hoje ele faz
parte da Travessa do Carmo15. 

O nome de um dos becos que possui um olho d'água está ligado intimamente à

família de uma das entrevistadas, Dona Diva, que se mudou para esse lugar quando criança

com a mãe e os irmãos, conta como se deu o batismo do beco por sua própria mãe.  Ela, ainda

hoje, mora na mesma rua que passou a infância difícil ao lado dos irmãos, vendendo bolo de

arroz  e  sabão  pelas  ruas  para  ajudar  nas  despesas  da  família  numerosa.  Apesar  das

dificuldades, foi uma criança feliz que se aventurava nas brincadeiras dos irmãos e primos

mais velhos que exploravam cada canto da cidade, fazendo das ruas e praças um mundo de

fantasias e sonhos. O Beco da Água Férrea  guarda um pedaço da infância e das lembranças

que Dona Diva tem da labuta de sua mãe: 

Minha mãe quem pôs esse  nome,  porque aqui  não tinha nome,  era  tudo
mato, tudo mato, só uma casinha que minha mãe comprou de uma senhora já
de idade que um dia foi embora para Goiânia […] Então, essa rua aqui era
beco, não tinha isso aqui [aponta para o calçamento da rua], isso foi feito
agora. Quando mudamos pra cá não tinha casa nenhuma, água não tinha,
pegávamos lá naquele chafariz, no Chafariz de Cauda aqui, pegava água lá.
Aí um dia minha mãe mexendo ali, viu uma água. Ela falou: “engraçado,
aqui parece que é uma mina”. Aí o que ela fez? Limpou todinho lá assim.
Era mato, só que à medida que ela foi mexendo foi abrindo, virou um poço.
Aí ela viu a água, falou: “uai, nós vamos beber essa água daqui”. Porque era
tudo limpo, não tinha essas coisas aí, não tinha isso de hoje, porque hoje não
pode beber água que vem de lá mais, tudo é esgoto. O que nós fazíamos?
Mamãe pegava um pano, punha assim num pote e pegava a lata de água e
despejava lá, e bebíamos. Minha filha, nove filhos, tudo muito sadios, nunca
teve doença maligna nenhuma, fomos tudo criados bebendo essa água só
coada no pano. Por cima dela, aí é que vem o nome, por cima dava um,
como é que chama? Mamãe olhou assim, e falou: “engraçado, parece que
tem um ferro aqui por cima dessa água”. Mas nós bebemos essa água assim
mesmo, sabe? Aí ela disse: “num dia que começar a limpar isso aqui tudo, eu
vou pôr o nome daqui de Beco da Água Ferro, é,  Beco da Água Ferro! Aí,
quando  começou  já  a  fazer  casa  aqui,  um  dia  o  homem  do  Correios
[Agência] chegou aí perguntando, aí minha mãe falou. Então ele falou: “é
esse  nome?”  Mamãe  disse:  “é  esse  nome!  Eu  que  estou  colocando  esse
nome, porque eu descobri essa água, não tinha água aqui em casa, tinha que
buscar no chafariz, e eu vi essa coisa grossa de ferro e pus”. Assim ficou, só
que ele não quis pôr Beco da Água Ferro, eles lá mudaram pra Travessa, só

15 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
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que  não  é  travessa  é  beco!  Mas  lá  nos  Correios  ele  puseram  Travessa,
sempre ficou o nome, até hoje”16. 

A Rua Coronel Santa Cruz, nome exposto nas placas, porém conhecida como Rua da

Machorra, não guarda hoje mais nenhum vestígio material do que foi no passado. Na praça,

onde havia  o esteio  de aroeira  e  a  argola  que  servia  para  castigar  os  negros  que  não se

conformavam com a  condição  de  escravos,  instalou-se  um  pit-dog que  reúne  jovens  em

animadas  conversas  aos  finais  de  tarde,  enquanto  esperam  o  sanduíche  mais  famoso  da

cidade. Sr. Hélio, que mora na rua, na mesma casa que pertenceu ao seu avô, conta: 

Eu moro no mesmo lugar onde ele [avô] morava, na  Rua Coronel  Santa
Cruz,  é aqui no centro histórico, lá chamava  Campo da Forca,  porque lá
tinha um esteio de aroeira, hoje ele se encontra lá no Museu das Bandeiras,
tem uma argolona na ponta. Era o lugar de enforcar os escravos antigamente,
na mesma rua onde meu avô morou e onde eu moro agora. A história é essa
que lá tinha, não cheguei  a lembrar do esteio lá não, porque tiraram ele,
depois que meu avô morreu e passaram uns anos, arrancaram e levaram para
o  Museu das Bandeiras. Antigamente era assim, pegava escravo, batia não
é? Espancavam eles, degolavam. Meu avô foi escravo […]. Aí tem a data de
quando ele morreu [mostrando o calendário com a foto]. Foi em 1939, eu
sou de 194617. 

Mesmo não tendo conhecido o avô, Sr. Hélio valoriza sua história e compreende o

sofrimento  de  seu  ancestral  que  passou  quase  toda  sua  vida  como  escravo,  privado  de

liberdade.  Em  homenagem,  ele  e  alguns  parentes  fizeram  um  calendário  com  a  única

lembrança que restou dele: uma fotografia antiga. Orgulhoso, Sr. Hélio conta que em qualquer

16 Entrevista concedida à autora por Diva Botelho em outubro, Anexo 13.
17 Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.

Foto 29 – O Beco da Água Férrea inicia-se na Rua 
Deusdete de Moura e vai até a Rua do Horto.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 28 – Placa com o nome dado pela mãe de Dona 
Diva.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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oportunidade distribui o calendário aos fregueses e às pessoas que visitam o Mercado, e conta

o pouco que sabe de sua história:

Da vida dele sei muito pouco, sei que ele pegou uma parte da escravidão, foi
escravo por um determinado tempo, depois que terminou a escravidão, logo
ele veio a óbito. Foi uma pessoa sofrida, nasceu nas zonas rurais e, naquela
época, eles só comiam milho de canjica com costela, cozido, feijoada, essas
coisas.  Ele  tinha  o  apelido  de  Manoel  Carne  de  Porco,  carregava  esse
apelido.  Quando ainda tava mais forte,  mas de idade já,  vendia carne de
porco na gamela aí na rua, comprava o porco nas zonas rurais, trazia, matava
e  punha  dentro  da  gamela,  colocava  na  cabeça  e  saia  vendendo  na  rua.
Pernil,  lombo,  costelinha de porco.  Por  ele  vender  a  carne de porco,  ele
pegou o apelido: Manoel Carne de Porco. Eu queria ter conhecido ele, mas
não cheguei a alcançar ele18. 

Mesmo não tendo “alcançado” o avô em vida, Sr. Hélio guarda tradições e costumes

que lhes chegaram por meio de seu pai. O conhecimento e manejo das plantas medicinais que

se transformaram em seu ganha pão, com o comércio no Mercado Municipal com a “Casa das

Raízes”,  após  o  acidente  em  que  perdeu  o  movimento  de  uma  das  pernas,  o  que  o

impossibilitou de continuar a trabalhar na lida com a terra.

Muitas ruas levam o nome das igrejas que se localizam em seu percurso, como a Rua

da  Abadia e  a  Rua  do  Carmo.  Elas  também são  trajetos  das  procissões  religiosas  mais

importantes da cidade como a de Nossa Senhora do Rosário e a de Corpus Christi, quando os

18 Idem.

Figura 2 – Calendário com a fotografia de 
Manoel do Carmo, avô do Senhor Hélio.
Fonte: Acervo pessoal Hélio do Carmo.

Foto 30 – Atual Rua da Machorra, onde um dia foi o Campo da 
Forca.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016,
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moradores  enfeitam suas  janelas  com toalhas  e  jarros  de flores  para  receber  o santo que

passeia em cima do andor carregado pelas mãos dos fiéis. 

À margem direita  do Rio Vermelho,  essas ruas  abrigam moradores tradicionais da

cidade, gente que passou a vida em residência própria ou em visita às casas de parentes, como

é o caso do Sr. João Chaves que tinha a casa da avó na  Rua da Abadia  durante a infância,

morou em outras ruas da cidade e hoje voltou para uma residência que pertence à família. 

Então pra nós ela era tudo [referindo-se à avó], era muito carinhosa com a
turma.  Os  primos moravam perto,  a  família  pequena,  porque do  lado da
minha avó só tinha meu pai que era o mais velho e o Tio Tó que era o mais
novo. Os primos moravam de frente, tudo parede e meia também, foi muito
bom, uma infância boa.  A  Rua da Abadia aqui  tenho várias recordações,
Festas de Nossa Senhora da Abadia no dia 15 de agosto, a Festa de Santa
Bárbara no dia 04 de setembro, era mais as festas religiosas, outubro por
exemplo que é a Festa de Nossa Senhora do Rosário.  Na época,  saia 22
andores na rua, tinha quermesse aqui embaixo, vinha circo, era a animação,
hoje que está totalmente diferente, mudou muito, totalmente diferente!19

Dona Judite, atualmente, vive na Rua Joaquim Bonifácio, ou a Rua da Goiandira do

Couto como ficou conhecida, paralela à Rua da Abadia onde viveu toda a infância com seus

pais. Ela também se recorda dos animados carnavais quando os jovens se concentravam em

diferentes  blocos  carnavalescos  para  festejar.  Pela  Rua  da  Abadia passava  o  bloco  de

Goiandira do Couto que seguia para levá-la para brincar o carnaval na praça.

Todos nós fomos criados nessa casa, sabe? Numa casinha aí nessa rua da
Abadia. […] Naquele tempo nossa vida de criança era estudar, meus pais
puseram nós no grupo eu e minha irmã, aí foram indo os outros, estudando e
tinha as dificuldades, mas a gente nem prestava atenção, porque os pais nem
reclamavam. Meu pai  era militar, minha mãe doméstica mesmo, dona de
casa.  Lembro  muito  das  brincadeiras  de  quando  a  gente  era  criança,
reuníamos  sempre  à  tarde  com  a  vizinhança,  tinha  bastante  amizade,  as
crianças reuniam pra brincadeiras de roda, de esconde-esconde, pular corda,
aquelas brincadeiras antigas. Aos domingos a gente fazia os quitutes, era a
cozinhadinha.  A gente  mesmo é  que  fabricava  as  bonecas  de  pano,  uma
senhora nos ensinou, porque naquele tempo mesmo que tivesse boneca pra
comprar, não tinha assim facilidade pra comprar, éramos pobres.
[…]
A gente ficava alegre de ir [referindo-se ao carnaval], meus pais nos levavam
para ver,  e  nessa  rua,  essa  aí  [aponta  na direção da  Rua da Abadia]  era
animada, porque eles vinham para a casa de Goiandira, e o bloco saia daí.
Reuniam os blocos todos lá para baixo, e um atrás do outro andavam pela
cidade, dançando as marchas carnavalescas, era bonito!20

19 Entrevista concedida à autora por João Chaves em outubro de 2015, Anexo 14.
20 Entrevista concedida à autora por Judite Paixão em setembro de 2015, Anexo 9.
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Na  Rua do Carmo de calçamento de pedra bastante irregular, estreita com formato

abaloado, vivem as irmãs Ritinha e Teresina na mesma casa onde passaram a infância com os

pais. A rua era o lugar do encontro com outras crianças para as brincadeiras tradicionais da

época:  jogo  de  baliza,  esconde-esconde,  roda,  pula  corda  e  outras,  trazem  de  volta  as

recordações da convivência com as crianças da vizinhança: 

Nós brincávamos na porta, morávamos aqui e em frente tinha um casal com
duas ou três filhas, depois eles mudaram daqui. Sei que sentava na porta de
tarde e ficava. Elas chamavam a gente sentava no corredor delas e ia jogar
baliza, outra hora elas vinham e sentavam no corredor daqui pra jogar baliza,
a distração era essa. Depois a gente cresceu mais um pouquinho tinha o tal
de barrabol, ficava uma turma de um lado e outra do outro, eles mandavam a
bola  pra  cá  e  a  gente  rebatia  pra  lá.  Sei  que  era  divertido,  depois  umas
senhoras que moravam na rua aqui começaram a achar ruim, porque a rua é
estreita. Aí nós tivemos que mudar e ir jogar na pracinha21.

21 Entrevista concedida à autora por Teresa Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.

Foto 31 – Procissão de Nossa Senhora do Rosário na 
Rua da Abadia no ano de 1936.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo família Ferreira.

Foto 32 – Procissão de Nossa Senhora do Rosário 
na Rua da Abadia em 2015.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.

Foto 33 – Rua do Carmo na Década de 1930.
Autor: Joaquim Craveiro.
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 34 – Rua do Carmo nos dias atuais.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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A Rua 13 de maio é bem curta, possui  apenas duas quadras, fica entre a  Praça do

Coreto e  o  antigo  Cais  do Rio Vermelho.  Sempre obstinada a conhecer  a  história  de sua

cidade, seja por meio de livros e documentos ou por meio do depoimento de outras pessoas,

Dona Nini conta que o nome de sua rua, que faz uma homenagem a data da abolição da

escravidão, nem sempre foi esse. Durante a entrevista, ela mostra um documento que revela o

nome da rua na planta da cidade de 1782, chama-se Travessa Joaquim Rodrigues. “Eu não sei

porque  esse  nome,  e  tenho  loucura  para  saber!  A  Rua da  Pedra é  também chamada  de

Joaquim Rodrigues, está na placa, mas o nome popular é Rua da Pedra22”. 

Na Semana Santa, a Rua 13 de Maio recebe a procissão de Nosso Senhor dos Passos,

também conhecida  como  procissão  do  encontro,  quando  os  moradores  ornamentam suas

portas com altares cobertos por panos roxos, a cor símbolo da quaresma. Dona Nini, explica

que a procissão representa a via crucis de Jesus Cristo rumo ao calvário. Na porta de algumas

casas, nas ruas onde existiram uma espécie de capela como na  Rua 13,  são feitos altares

especiais para que a procissão pare diante dele com o andor e para que o coral cante uma

música lúgubre de origem medieval, conhecida como moteto. A casa de Dona Nini foi uma

dessas paradas da procissão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos, que depois seguiu

em direção à Igreja da Boa Morte onde encontrou a imagem de Nossa Senhora das Dores. 

Rezam em seis passos que já acabaram, hoje em dia tem só dois: um no
Largo do Chafariz e outro do lado da Igreja da Boa Morte, param e cantam
o moteto dos passos no dia da procissão do encontro, quando sai o senhor
dos  passos.  Ele  sai  fugido  da  Igreja  de  São Francisco para  a  Igreja  do
Rosário,  aí  paga  um  dízimo  pra  dormir  lá,  e  no  outro  dia  ele  sai  para
procissão do encontro. Passa na Rua Nova da Relação, na Rua do Carmo e
passa  aqui.  Em cada  rua,  antigamente  tinha  os  passos  que  pertenciam à
igreja, à irmandade, hoje em dia acabaram, o pessoal foi comprando as casas
e incorporou, só existe um numa casa que é lá na Praça do Chafariz, vizinho
da casa de Dona Silvinha que faz alfenim, por ali perto [….] Aqui na minha
casa foi Passos  [mostra a foto do altar na porta de sua casa], enfeitei a rua,
recebi aqui no dia que passa só o Nosso Senhor aqui e Nossa Senhora sai da
Igreja da Catedral e encontra com ele ali em frente a Igreja da Boa Morte.
Tem o sermão, fala do encontro deles e conta a história e tal. Eu fiz porque
tinha na casa de meu avô antes23. 

22 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
23 Idem.
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O carinho de Dona Nini pela Rua 13 de maio vem desde sua infância, foi na casa de

seu  avô  que  ela  nasceu  e  onde  sempre  ia  passar  as  férias  na  juventude.  Foram  tantos

momentos alegres que deixaram uma saudade constante que a trouxe de volta. Após vários

anos vivendo na capital, Dona Nini escolheu voltar e viver o final de sua vida na rua de seu

coração.

Nasci na  Rua 13 de maio, número 26, que era a casa do meu avô, e aqui
convivi sempre […] toda tarde vínhamos jantar com meu avô, ele tinha uma
loja em frente à farmácia de meu pai e buscava as três irmãs, eu tenho uma
gêmea, ela morreu há dois anos. Vínhamos com ele e aqui ficávamos, toda a

Foto 35– Encontro de Nosso Senhor e Nossa Senhora 
em frente a Igreja da Boa Morte na Procissão de 
2016.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.

Foto 36 – Parada da Procissão em frente a uma 
janela para a cantar o moteto.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.

Foto 38 – Rua 13 de Maio numa manhã ensolarada de 
domingo.
Autora: Maria Antonieta Jubé.
Fonte: Acervo pessoal de D. Nini.

Foto 37 – Passo, espécie de capela, 
que ainda existe ao lado de uma casa 
na Praça do Chafariz.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016
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vida aqui foi nosso reino encantado, entendeu? Brincava, tinha as amizades,
era a rainha e dona da casa dele. Essa rua é a minha história, de meninice de
juventude,  porque  depois  veio  a  juventude,  as  serenatas,  os  namorados
[risos],  e  continuei  vivendo aqui  […]  As  serenatas  eram os  rapazes  que
faziam para  as  moças,  tinha  uns  que  nem cantavam,  mas  arrumavam os
amigos que cantavam. Teve um mês de julho que eu tive serenata o mês
inteiro! Gente, não posso nem me esquecer! Porque julho não chove, janeiro
chove,  mas  no  dia  que  tinha  uma  brechinha  faziam serenata.  Era  muito
bonito acordar ao som de uma serenata, a coisa mais linda que tinha! Gosto
das músicas antigas, naquela época era aquelas músicas dolentes, de morrer
de amor, de paixão, o rapaz morria por causa da moça, era romântico morrer
de amor, hoje matam por amor, não morrem mais [risos]24.

4.3. Os rios: lugar de lavadeiras e de crianças

As mudanças que ocorreram na cidade ao longo dos anos são descritas nos relatos que

se referem a muitos lugares, aqueles que não mudaram as características físicas, não possuem

mais o mesmo uso de antes, assumiram vários sentidos de acordo com a realidade de cada

tempo. Mas o lugar onde a mudança parece estarrecedora e é constatada de maneira triste por

todos os moradores são nos rios da cidade. Antes caudalosos e bravios, hoje minguados e

fatigados, escorrem por entre as pedras saltadas o pouco de água que lhes restou, em certas

épocas exibem o seu leito totalmente seco.

O Rio da Prata evocado nas lembranças de Sr. Arcilon como um rio vivo que matava

sede e que proporcionava alegria às crianças que brincavam em seu curso, virou depósito de

esgoto e foi recentemente canalizado na cidade por causa do mal cheiro que incomodava os

moradores da região. O  Rio Vermelho, que foi parcialmente recuperado, pois era uma das

condições para a obtenção do Título de Patrimônio da Humanidade, não tem mais o mesmo

vigor  e  força  de  antes.  Dona  Neném  constata  estarrecida:  “Tinha  aquele  águão.  Nossa

Senhora! Rio Vermelho era Rio Vermelho!25”. O Rio Bacalhau, único a escapar da poluição por

ser o rio que abastece parte da cidade, não aguentou a sobrecarga que lhe impuseram e acabou

totalmente seco no período da estiagem em 2015. 

Tais  modificações  evidenciam na  paisagem a  degradação  causada  pelo  homem ao

meio físico. “Há, na paisagem, uma fisionomia, um olhar, uma escuta, como uma expectativa

ou lembrança” (Dardel,  2011, p.33).  Mais do que uma cena a se contemplar, a paisagem

revela a “inserção do homem no mundo” e o passado que foi esculpido nas formas que são

24 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
25 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.
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reveladas no presente. A situação atual dos rios da cidade é o reflexo da forma de ocupação

desse espaço que se inicia,  de maneira perversa,  com a mineração no séc.  XVIII no  Rio

Vermelho, e chega aos dias atuais com poucas e insuficientes iniciativas de despoluição e  de

recuperação das cabeceiras e mananciais.

A origem da cidade, o antigo arraial de Sant'Anna, liga-se ao Rio Vermelho, e o coloca

como o elemento fundante da vila colonial. Os veios do rio que escondia o ouro atraíram o

explorador que cativou os índios goyazes, como revela a lenda: o Anhanguera colocou fogo

num prato com álcool e disse que faria o mesmo com nas águas do rio se não revelassem o

lugar do ouro, a partir de então, pintaram suas águas com o vermelho do mercúrio usado na

atividade garimpeira. 

O rio deságua no Rio Araguaia, e também é conhecido por cortar o centro histórico ao

meio. A divisão que faz da cidade não é apenas física, pois muitas pessoas percebem uma

mudança  no  clima,  o  que  se  tornou  uma  fronteira  simbólica  entre  os  moradores  que  se

posicionam firmemente para defender  qual  lado é  melhor. Aqueles que moram à margem

direita  dizem  que  o  clima  é  mais  ameno,  o  movimento  é  menor,  as  pessoas  são  mais

conhecidas, não tem pernilongo e outras vantagens; os da margem esquerda criticam a outra

parte por ser desprovida de órgãos públicos importantes e por não viabilizar o crescimento e

desenvolvimento da cidade pela impossibilidade ambiental de ocupação dos morros.

Ancestral da cidade, o rio aparece na poesia de Cora Coralina que pede sua benção e o

chama de “avô”,  ao reconhecê-lo como o “rio do princípio do mundo” “da contagem das

eras”. Bravio e valente mostrou sua força causando medo e tristeza na enchente que ocorreu

no ano em que a cidade recebia o Título de Patrimônio da Humanidade. Hoje corre manso e

raso, a pouca água revela as inúmeras pedras de seu curso.

Foi lugar de trabalho e lazer, para lavadeiras, garimpeiros e crianças que ainda hoje

contam sua história  e esperam vê-lo sobreviver  apesar de tudo. Os relatos revelam que a

experiência dos moradores com o rio ultrapassa a dimensão apenas estética de apreciação da

natureza,  é  uma  ligação  sensorial  que  advém  das  lembranças  ligadas  ao  contato,

principalmente, na fase da infância, quando sentiam o correr da água fria por seus corpos, a

textura áspera das pedras, ouviam o som dos pássaros nas árvores, viam o correr dos peixes

pelas  águas  translúcidas,  e o cheiro do sabão das lavadeiras.  Um contato que,  para Tuan

(1980,  p.110)  é  pessoal  e  duradouro  e  que  reforça  o  sentimento  afetivo  pelo  lugar,  com
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percebemos no relato de Dona Teresinha e Dona Maria Antônia:

Tia Menta morava na Cambaúba [rua], ela, Euza, Inês, todo mundo tomava
banho  no  rio.  Saia  no  portão  do  quintal  e  já  saia  no  Rio  Vermelho.  Eu
passava lá, descia e já ia também. Não era poluído, não tinha esgoto assim de
casa, porque não tinha esses esgotos ainda. Cada um tinha o sanitário nos
quintais e não levava pro rio.  É a  Chácara Dona Eurita,  Bacalhauzinho.
Com as tias, eu ia no Rio Vermelho ou no Bacalhau, não perdia vaga, quando
convidavam eu ia26. 

Esse rio aqui, o Rio Vermelho, era lindo, a gente tomava banho nele quando
eu era pequena, o Rio Vermelho lá em cima, tinha o postinho, o posto de São
Benedito que a gente ia tomar banho, aqui pertinho tinha uma chácara que
tinha  uma  aguada  muito  boa,  tinha  uma  bica  maravilhosa,  bica  deste
tamanho, gente magrinha não podia ir na bica, senão caia, porque a água caia
nas costas da gente e derrubava a gente, porque era alta. Eu tive infância,
tudo que você fala  que é de criança,  eu participei,  porque meu pai  dava
oportunidade pra isso. Graças a Deus!27

No curso do Rio Vermelho existem lugares específicos que levam outros nomes, como

a Carioca, nome do chafariz localizado próximo à margem do rio, a primeira fonte pública

construída  para  o  abastecimento  da  cidade.  Lugar  que  reunia  moradores  e  os  viajantes

tropeiros que por ali chegavam vindos pelo antigo caminho da estrada real. Ainda hoje, reúne

moradores que vão tomar banho no rio, no Poço do Bispo, conhecido antigamente por ser um

lugar privativo aos homens da cidade como narra Dona Nini. As crianças saem da escola e

vão direto se refrescar, ou famílias aos finais de semana que fazem churrasco e piquenique

aproveitando a sombra da copa das árvores.

No  Rio Vermelho a  gente  tomava,  pra  cima ali,  tinha  três  poços ali  que
podiam tomar:  Pedra Branca, era um que tinha uma gameleira grande. Na
época  daquela  enchente  horrorosa  que  teve  quando  Goiás  ganhou  o
patrimônio, rodou a gameleira, então era o poço da gameleira. Agora o Poço
do Bispo nunca tomei banho porque lá era dos homens. Porque antigamente,
quando Goiás não tinha água encanada e nem chuveiro nas casas, os homens
importantes da cidade botavam a toalha aqui [faz um gesto que mostra o
ombro]  e  um  vestido  mesmo assim,  porque  o  povo  passeava  e  ia  fazer
piquenique até de terno, mas iam lá pro Poço do Bispo tudo de Adão. Então
as mulheres não podiam nem passar. O Poço do Bispo era proibidíssimo pra
você  passar,  era  só  homem,  hoje  não,  vai  todo mundo.  Gostoso demais!
Gosto  muito  de  fazer  caminhada  por  aí,  mas  nessa  época  não.  A gente
passeava por lá porque tinha uva pra vender: vamos passear na Carioca pra
comprar uva28. 

26 Entrevista concedida à autora por Teresa Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
27 Entrevista concedida à autora por Maria Antônia de Oliveira em setembro de 2015, Anexo 8.
28 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
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A cena das mulheres que lavavam a roupa no rio,  perdura na memória de muitos

moradores da cidade. O ofício realizado hoje no espaço privado da casa, por máquinas que

tornaram a vida mais simples, era feito por mulheres, de origem humilde, nos braços do rio,

uma atividade que servia para ajudar no sustento da casa, como na família de Dona Diva.  Nas

fotos antigas, nota-se que a “lavação” ocorria sempre em grupo, um momento de socialização

em que as crianças também sempre estavam presentes brincando na água. 

Mas naquela época minha filha,  quando era assim mais jovem, Goiás,  as
mulheres  pegavam as  bacias  de roupa,  grandona assim,  enchia  de roupa,
punha na cabeça e ia pro Rio Vermelho. Era até bonito, o Rio Vermelho daqui
assim ali  pra  cima do  Hospital  São Pedro  e  até  chegar  na  Carioca,  era
mulher de um lado e de outro. Cada uma tinha o seu batedor, elas pegavam
uma laje de pedra e igual fazia o travesseiro da gente dormir. Elas faziam,
pegavam uma pedra e punham outra em cima e fazia o batedor de roupa.
Então as mulheres lavavam as roupas dentro do rio, era cheinho de mulher
de um lado e de outro, lavando roupa. A gente tomava muito banho no rio
também, só que lá em cima, porque ele passa pertinho da chácara nossa. Era
assim, as águas eram pegadas em poço ou chafariz, e as roupas eram lavadas
tudo no rio. Pra você ver o tanto que povo antigo sofria muito. Pra levar a
roupa pro rio levava a roupa seca, mas na hora de voltar, tinha que voltar
com a roupa molhada dentro da bacia, era um peso medonho! As mulheres
não podiam colocar a roupa pra secar lá, então, tinham que levar na bacia a
roupa molhada de volta.  Punha na cabeça e vinha até em casa pra poder
estender no varal pra secar. Pra você ver o tanto que era difícil29.

Lavava roupa também era no rio, no Rio Vermelho mesmo ali onde que é a
ponte do hospital, tinha aquele águão. Nossa Senhora! Rio Vermelho era Rio
Vermelho! Mas a mamãe lavava roupa era no Bagagem. A mulher que lavava
roupa,  o  dia  que  ela  queria,  nós  tudo  íamos  junto  para  passar  o  dia  no
Bagagem e ela ia pra lavar roupa. Era bom! Eu ia, falhava escola pra ir pra

29 Entrevista concedida à autora por Hélio do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.

Foto 39 – Poço do Bispo na década de 1920.
Autor: desconhecido.
Fonte: Acervo Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 40 – Poço do Bispo atualmente.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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Bagagem tomar banho. Tinha uma tal Pedra Branca também. Tem ela até
hoje ali no fundo do… no fundo da Carioca. Ali o  Rio Vermelho descia da
Carioca e tinha uma pedra branca grande. Esses dias  perguntei pra Lurdes:
“Lurdes e a pedra branca?” Ela falou: “Tá do mesmo jeito”. Nós íamos pra
lá, subia na pedra e pulava no poço, mas não era de biquíni, não. Era de
camisola, como esse vestido pra tomar banho. Falo pra você,  já vi tanta
coisa nesse mundo e estou vendo. Quando que vi esse sol que estamos com
ele, nunca vi isso não, não! A atmosfera abaixou demais, esse calor, fazia
calor mas não era assim.30 

As  lavadeiras,  lembradas  nos  relatos,  também  foram  evocadas  pela  poetisa  Cora

Coralina que as descrevem como mulheres sofridas, com mãos e braços castigados pela lida

cotidiana, corajosas por serem as provedoras de um lar repleto de filhos:

[…] Essa mulher
tem quarentanos de lavadeira.
Doze filhos
crescidos e crescendo.
Viúva, naturalmente.
Tranquila, exata, corajosa.
Temente dos castigos do céu.
Enrodilhada no seu mundo pobre.
Madrugadeira.
Salva a aurora
Espera pelo o sol.
Abre os portais do dia
entre trouxas e barrelas.
Sonha calada.
Enquanto a filharada cresce, trabalham suas mãos pesadas.

        (Cora Coralina, 2008, p. 267)

30 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.

Foto 41 – Lavadeiras no Rio Vermelho, 
década de 1920.
Autor: Joaquim Craveiro de Sá.
Fonte: Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 42 – Rio Vermelho nos dias atuais.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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A experiência com os rios é unânime entre os velhos moradores, não só com o  Rio

Vermelho, não há ninguém que não tenha se banhado nas águas, ou acompanhado o ritual de

lavação de roupa, ou ainda se esforçado na atividade de carregar o latão d'água na cabeça para

abastecer a casa, como fazia Sr. Arcilon e seus irmãos no Rio da Prata, próximo de sua casa

na  Rua São Paulo. Para ele, é ainda mais difícil constatar a morte desse rio que representa

muito mais do que um dramático desastre ambiental, pois envolve também a perda dolorosa

das memórias mais felizes de suas vidas.

No meu tempo era Rio da Prata, depois mudou pra Córrego da Prata. Mas
essa água aí era muito boa pra tomar banho, lavar vasilha, a gente pegava e
trazia pra casa. A mãe da gente, pais e tios usavam essa água aí, água pra
beber, dava-se o nome de “cacimba”.  Era também na beirada do  Rio da
Prata, só que tinha uma gameleira grande. Faz tantos anos que não olho aí!
Acho  que  não  tem  mais,  “cacimba”.  O  rio  corria  assim  e  tinha  uma
gameleira grande do lado de lá e tinha um poço lá que a gente dava o nome
de “cacimba”. A água saia de dentro da pedra e era diariamente cheia. Você
podia  beber  lá  sem problema nenhum,  água sadia  mesmo.  Mas depois  o
tempo vai mudando, construção, nem sei se tem essa “cacimba” lá ainda,
mas era bem no pé da gameleira e onde pegávamos água pra beber quando
não achava nos chafarizes a gente pegava; talvez fosse uma água melhor até
do que a do chafariz. […] É uma tristeza o  Rio da Prata também. Lá as
lavadeiras de roupas, lavavam roupa ali, tinha uma pedreira ali no fundo do
Rio da Prata. As lavadeiras estendiam as roupas lá e ficava aquele cheiro
bom. Naquele tempo lavava a roupa era com São Caetano e Sabão da terra
[risos], não tinha esse negócio de sabão em pó, você chegava lá e tava aquela
roupa cheirosa, hoje joga a roupa no tanquinho e acaba com tudo31. 

Outro rio  que aparece muito nos relatos,  é o  Rio Bacalhau, localiza-se próximo à

entrada da cidade no sentido Goiânia-Goiás. Próximo ao rio constitui-se um bairro com o

mesmo nome. As casas do bairro ficam fechadas na maior parte do ano, pois pertencem a

31 Entrevista concedida à autoria por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.

Foto 43 – Rio da Prata maltratado pelo esgoto nos dias atuais.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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famílias que moram em outra cidade e que voltam a Goiás para passar fins de semana, ou a

pessoas que moram em Goiás no centro histórico e têm uma casa de veraneio para passeios

esporádicos no Bairro Bacalhau, como é o caso de Dona Circe e Dona Nini.  

Hoje  muitas  crianças  e  jovens  da  cidade  aproveitam  os  rios  que  resistiram,

principalmente,  o  curso  do  Rio  Vermelho  que  foi  despoluído,  próximo  ao  Chafariz  da

Carioca, e o Poço da Sota no Rio Bacalhau. É comum nesses lugares aos finais de semana,

encontrar famílias que vão passar o dia nos rios, ou aqueles que passam para um banho rápido

como forma de aliviar o calor intenso.

Aí no Bacalhau como é mais longe quase não ia. Teresinha que gostava mais
de ir com as amigas. Como chama aquele rio? Que agora já está dentro da
cidade?  Poço da Espuma. Ela aprendeu a nadar, eu não aprendi. Eu ia na
Sota  [poço  no  Rio  Bacalhau] de  vez  em  quando,  quando  vinham  umas
amigas de Goiânia passar férias aqui. A gente ia fazer piquenique, não tinha
perigo, ia a pé, levava uma cestinha com o lanche, ficávamos lá,  não me
arriscava a ir no fundo, não sabia nadar, não aprendi. Tinha também o Poço
da Mandobeira, passava uma casa, próximo do Setor Bacalhau, eu ia com
uma tia e uns primos. A gente passava dentro do quintal de uma casa, antes
da  Sota,  esse poço era antes e tinha essa  Mandobeira que caia dentro da
água, que caia um galho curvo dentro da água, por isso esse nome32.

Bacalhau,  por  exemplo,  a  gente  ia.  O  Bagagem,  além  desse  aqui,  o
Cachoeira Grande  porque  o  Bagagem é  o  Cachoeira Grande e  aqui  no
Bacalhauzinho, era os lugares que a gente frequentava. Era a Sota [poço do
Rio Bacalhau] que a gente chamava. Hoje acabou tudo! A Sota, por exemplo,
é um lajedo de pedra muito bonito, com essa falta de água que está, secou,
está sequinho, mas agora nas águas volta a água novamente.33 

A gente ia muito no Bacalhau [Rio], não no Rio Vermelho, porque em 1956
meu pai comprou uma casinha lá no Bacalhau [setor], hoje é um Bairro de
Goiás.  A casa era pra passar as férias, porque a vida aqui já tava agitada
também né  [risos].  Então  a  gente  passava  as  férias  no  Bacalhau.  Foram
férias maravilhosas! Meu pai levava cavalo pra gente andar, nós íamos até
Areias [povoado próximo ao bairro Bacalhau], aquele punhado de menino, a
gente, muitas amigas pra casa, era maravilha! Tenho saudades demais disso,
muita mesmo!34

O abastecimento de água de uma parte  da Cidade de Goiás é  feito num ponto de

captação no Rio Bacalhau. Em 2015, uma seca severa atingiu esse manancial, o que deixou os

moradores sem água por um longo período de tempo. Nesse período, o abastecimento teve

32 Entrevista concedida à autora por Rita da Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
33 Entrevista concedida à autora por João Chaves em outubro de 2015, Anexo 14.
34 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, Anexo 6.
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que ser realizado por caminhões pipas que traziam água captada em outro rio no município

vizinho, Itaberaí. O fornecimento da água era feito por escalonamento, a cada duas horas era

interrompido. Foi uma situação difícil que deixou muitas pessoas surpresas, pois nunca havia

ocorrido falta de água na cidade antes. Essa preocupação foi expressa nos relatos quando os

moradores disseram que estão “matando” o rio ao citar algumas atividades que podem ser a

causa da degradação, como a retirada de areia e a captação de água por fazendas que possuem

granja em escala comercial.

Meu avô levava a gente e a gente ficava lá até, ele pegava a espingarda e
punha no ombro e íamos, mas ali a gente tomava banho e ficava até tarde e
quando o sol ia esfriando ele trazia a gente de volta. Era gostoso demais da
conta!  Agora  até  matar  o  Bacalhau e  ninguém  toma  providência.  O
Bacalhau e  o  Bagagem no  dia  de  domingo,  minha  mãe  levantava  de
madrugada e fazia a comida, era arroz e feijão, era a carne xuxada, essa parte
me  lembro  direitinho,  a  gente  ia  lá  pro  Bagagem,  aí  a  farra  era  o  dia
inteirinho.  Levava  banana,  não  tinha  esse  negócio  de  ter  que  levar
refrigerante, não!35 

Íamos muito pro  Bacalhau. Minha mãe alugou até uma casinha, porque a
gente tinha uma tia que tinha uma casinha lá, aí minha mãe alugou pra gente
passar lá um fim de semana assim, poder sair. A gente ia muito, tinha um
poço bom ali  na ponte, tinha outro bom também que é no  Rio Bagagem.
Hoje em dia tá tudo acabado. O rio era ótimo, tinha muita lavadeira, porque
antigamente  se lavava roupa no rio.  Mas acabou isso tudo,  o rio mesmo
acabou, de tanto eles tirarem areia, acaba tudo, mas era muito bom. A gente
fazia piquenique, a gente ia com minha mãe, levava, fazia fogão de pedra, já
levava mais ou menos a comida pronta, era mais só pra esquentar. Tinha o
tempinho pra diversão. Minha mãe nunca deixou passar os aniversários meu
como os das minhas irmãs sem fazer nada, sempre tinha, nem que seja um
docinho. Vivemos bem graças a Deus, tudo conforme a gente podia36. 

35 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.
36 Entrevista concedida à autora por Benedita Velasco em maio de 2015, Anexo 5.

Foto 44 – Fotografias do Rio Bacalhau na seca de 2015.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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4.4. As Escolas: o lugar das primeiras letras

A vida escolar narrada pelos velhos moradores é repleta de boas lembranças, apesar da

rigidez das escolas típica de uma época em que educação e disciplina eram faces de uma

mesma moeda. O que prevaleceu na recordação foram os momentos de convivência com os

amigos, o prazer do aprendizado, e a certeza de uma educação melhor do que a oferecida aos

jovens de hoje.

A distância temporal do fato ocorrido até a lembrança narrada ressignifica o passado,

impregnando-o dos sentidos que foram adquiridos no decorrer da vida. O reconhecimento do

passado que a memória faz não o traz em sua essência, pois os fatos retornam na narrativa

como outra coisa. O que Ricoeur (2007) denomina de “alteridade da memória” , isso não

permite que ela seja tomada como dado concreto, comprovável. O que buscamos nesse estudo

não é a exata correspondência com os fatos do passado, por saber ser algo impossível mesmo

ao historiador que estabelece técnicas e métodos para a busca da verdade. A intenção também

não é, tampouco, duvidar do que foi narrado, mas sim ouvir e buscar compreender o modo

como os velhos significaram seu passado e a relação que estabelecem com sua cidade, a partir

de suas lembranças. Identificar o sentido dessa realidade pela perspectiva do vivido, ou seja, o

que importa é a ótica assumida pelos velhos moradores ao falarem de si. 

A experiência  de  cada  um com as  primeiras  letras  ocorreu  de  maneira  distinta  a

depender de muitos fatores como o sexo, o status social, as condições econômicas. Para as

mulheres, a difícil decisão entre o caminho da carreira profissional e da vida familiar, coisas

quase irreconciliáveis para a sociedade tradicional goiana de outrora. Existem aquelas que

preferiram seguir sozinhas e tornaram-se mestras dos filhos que não foram seus, como Dona

Ritinha, Dona Teresinha e Dona Maria Antônia; outras decidiram interromper os estudos e

dedicar-se a batalhar contra as carências e dificuldades, ao lado do companheiro para criar

seus filhos como Dona Neném e Dona Benedita; também existem outras que conseguiram, de

maneira orquestrada, conciliar o trabalho e a vida familiar vencendo as dificuldades dia a dia

como Dona Judite, Dona Circe, Dona Nini e Dona Silvinha. Há ainda quem siga até hoje o

caminho das letras para continuar dando sentido à vida e procurando uma resposta para o que

não pôde encontrar no passado, como Dona Diva que retomou os estudos na velhice. 

Para  os  homens,  a  escola  não  foi  prioridade,  pois  o  trabalho  se  impunha  pela
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necessidade de ajudar nas despesas familiares. Mesmo com as dificuldades, persistiram até

quando puderam como Sr. Arcilon que deixou os estudos quando perdeu o pai e teve que

começar a trabalhar como alfaiate para ajudar nas despesas de casa, depois seguiu a carreira

de militar, destino de quase todos os homens de sua família. Sr. Hélio conviveu por muito

tempo com a curiosidade de decifrar as letras, mas só teve ocasião para o estudo quando

estava adulto, mesmo assim aproveitou o tempo corrido e lembra com satisfação de como

conseguiu aprender nas aulas e  como era harmônica a convivência com os colegas.

Acompanhar os relatos de vida dos velhos moradores, que um dia foram estudantes, é

ter  a  oportunidade  de  perceber  um  pouco  as  diferenças  de  acesso  à  educação  entre  as

diferentes  classes  sociais.  As  famílias  com melhores  condições  financeiras  mantinham as

filhas no colégio de freira para que fossem educadas, instruídas na religião, e moldadas dentro

da cultura patriarcalista; os filhos de pais pobres que conseguiam ir para escola, tiveram que

se  dividir  entre  o  trabalho  e  os  estudos,  uma dificuldade  que  impediu  muitos  outros  de

prosseguirem no caminho das letras, pela necessidade de provimento do lar. 

Também podemos observar como o sistema educacional mudou ao longo do tempo,

desde  a  relação  professor/aluno  até  a  própria  estruturação  do  currículo  escolar.  Todos

lamentam  como  conteúdos  que  consideravam  tão  fundamentais  para  uma  formação  de

qualidade tenham sido suprimidos, compadecem-se da desvalorização do professor que não

tem  mais  o  mesmo  respeito  dos  alunos  e  tampouco  a  dignidade  de  um  salário  justo.

Sobretudo, os velhos moradores sofrem por verem as escolas onde passaram boa parte de suas

vidas fechadas por falta  de recurso público ou má administração.  Muitas das escolas não

existem  mais,  mudaram  de  lugar  ou  fecharam  como  é  o  caso  mais  recente  do  Colégio

Santana. São marcas de um histórico de perdas que vem desde a mudança da capital quando

muitas escolas foram transferidas. Dona Neném que era estudante na época lembra-se:

O Lyceu era equiparado ao Colégio Pedro II do Rio. Aí eu fiquei no Lyceu
até no quarto ano, no quinto, aqui não tinha nada, tinha que ir pro Rio de
Janeiro  pra  estudar.  Esses  mestres  antigos  tudo  iam  pro  Rio  de  Janeiro
estudar, porque aqui não tinha estudo pra eles mais. Aí saí, porque a capital
era aqui, tinha tudo aqui, tudo, o governo, aí vamos mudar a capital! Pedro
Ludovico lá inventou de mudar a capital, Goiás deu um pra trás, deu um pra
trás, foi tudo embora as escolas, só ficou o  Colégio Santana e as escolas
particulares. Aí saí do Lyceu e casei, fui embora pra fazenda, larguei meu
estudo no quarto ano, eu formava no outro ano. Larguei meu estudo, casei e
fui embora pra fazenda, minhas colegas falavam: “uai, mas você vai?” Eu
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falei: “eu vou!”37. 

O Colégio Lyceu, criado na antiga capital em 1847, foi transferido para a nova capital,

Goiânia, em 1937. Após anos de reivindicação da comunidade vilaboense foi instalado na

cidade um novo colégio público para “substituir” o antigo Lyceu, com o nome de Ginásio

Oficial de Goiás (GOG), onde estudaram Dona Maria Antônia, Dona Benedita e Dona Judite

que  se  recordam  da  mudança  da  capital,  como  estudantes,  se  lembram  das  mudanças

constantes  de nomes das  escolas  que fecharam e  depois  reabriram. Dona Judite  descreve

como até mesmo a grafia do nome da cidade mudou:

Quando fui  pra  escola,  em 1935,  foi  a  época em que estava mudando a
capital, porque aqui era capital. Nasci em 1928, ainda era capital, até quando
eu  comecei  a  ir  pra  escola.  Nós  começamos  a  escrever,  eu  não  sei
oficialmente quando a capital mudou, a gente escrevia Goiás com Y e Z, eu
achava muito mais bonito se continuasse Y e Z, mas teve tanta mudança. O
grupo  que  fui  chamavam  Grupo  Escolar,  antes  chamava  Grupo  Escolar
Modelo, depois passou a chamar Grupo Escolar do Estado de Goiás, sabe?
Aí foi mudando os nomes com o tempo, porque antes era Grupo, agora é
Escola Estadual38. 

A senhora também comentou sobre os bailes de carnaval que aconteciam no pátio do

Colégio, depois do desfile dos blocos nas ruas da cidade, as pessoas se reuniam nos salões

para os bailes que iam até mais tarde. Frequentado pela classe mais abastada da cidade, no

salão do antigo  Lyceu não entrava a população mais pobre que acabava por criar espaços

alternativos para festejar. Dona Judite menciona um outro salão, na Rua XV.

Os bailes de carnaval, de festa da sociedade era ali no Lyceu, no salão. Baile
do carnaval era ali, a gente ia pra assistir e ficava tanta gente, desde a porta,
às  vezes  nem  dava  conta  de  entrar,  aí  tinha  que  deixar  o  salão  vazio,
anunciavam a entrada dos blocos. Cada bloco tinha o seu nome, aí entrava a
porta bandeira e davam uma volta cantando e ficava lá,  aí  entrava outro
bloco, outro saía ou passava pro outro salão. Sei que cada hora que entrava
um  bloco  era  anunciado  e  cada  um  cantava  sua  marchinha,  aquelas
marchinhas antigas. Quando era o tempo de carnaval a gente gostava de
ficar ouvindo rádio, porque tinham os compositores que faziam as marchas
pra ver qual era que ia ganhar. A gente ficava acompanhando e achando
aquelas  marchas  e  aqueles  sambas  tudo  bonito.  Ah,  e  tinha  o  baile  do
pessoal que não entrava no salão, mas eu nunca tinha nem percebido que
tinha essa diferença sabe, depois que eu fiquei mais adolescente é que eu fui
saber, como é que eles falavam lá? O salão onde hoje é… lá na  Rua XV,
onde é polícia eu acho, ali pra cima do Boticário [loja], onde tem aquela

37 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.
38 Entrevista concedida à autora por Judite Paixão em setembro de 2015, Anexo 9.
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esquina, ali que era o baile. Naquele tempo, quem ia lá naquele salão, não ia
no baile do Lyceu, e a gente que ia no Lyceu não ia no baile de lá39.

O Grupo Escolar Modelo mencionado por Dona Judite, Dona Nini e Dona Silvinha

era  a  escola  primária  onde  foram  alfabetizadas,  no  mesmo  prédio  funcionava  a  Escola

Normal Oficial que formavam mulheres com habilitação para o magistério no ensino infantil.

No prédio onde era o Grupo atualmente funciona a Subsecretaria de Educação do Estado. O

edifício ficou confinado à área do  Colégio Alcides Jubé, pois em frente foi construído um

extenso pavilhão que abriga as salas, e ao lado foi feita uma quadra de esportes que cobriu

completamente a visão e o acesso ao antigo Grupo Escolar. Dona Nini lamenta que as colegas

que estudaram no  Grupo, moram em outras cidades e pedem para que fotografe o prédio e

coloque em sua rede social, mas ela não consegue: “eu fui lá e não consegui tirar nenhuma

fotografia, porque lá não tem espaço mais, e o prédio está todo acabado!40”.

39 Idem.
40 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.

Foto 45 – Fachada do Colégio Lyceu na década de 
1930.
Autor: desconhecido.
Fonte: Aquivo Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 46 – Colégio Lyceu atualmente.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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Para  seguir  no  ensino  secundário,  os  estudantes  eram  avaliados  com  uma  prova

conhecida  como  “exame  de  admissão”.  Uma  espécie  de  “vestibular”  que  testava  os

conhecimentos dos alunos nas mais diversas disciplinas. Para serem capacitados a fazer a

prova, muitos passaram por uma espécie de “cursinho”, um reforço escolar que era ministrado

por professores em casas particulares. Dona Neném se lembra que fez o preparatório para a

admissão numa casa que ela não soube precisar exatamente o local, mas que se situa na rua

que dá acesso ao Largo do Rosário. Quem ministrava as aulas era o professor Pedro Gomes,

que mais tarde foi homenageado com o Colégio de mesmo nome, em Goiânia:

O vestibular  era assim: tinha um livro que chamava exame de admissão.
Nesse livro tinha tudo: geografia, português, francês, tinha tudo, tudo desse
exame de admissão. Era um livro grosso, aí fui pro Lyceu, e pra prestar esse
exame de admissão eu fui pra uma aula particular de Pedro Gomes, era um
homem que se chamava Pedro Gomes, que hoje tem o Colégio Pedro Gomes
lá em Goiânia. Ele dava o exame de admissão ali na Rua Professor Ferreira,
a gente chama lá de Professor Ferreira ou Eugênio Jardim, é a rua que vai lá
pro Rosário [igreja]. Você sabe onde tem aquela rua? Tinha uma casona lá e
o professor morava ali,  ele tinha família e dava aula,  fui  pra lá.  Era dez
mirréis por mês, era uma sala do tamanho dessa aqui e tinha umas carteiras
assim, eram duas horas de aula.  Aí a gente prestava o exame e ia pra o
Lyceu, porque o  Lyceu era um, tinha o  Colégio Santana e o  Lyceu, mas o
Colégio Santana nesse tempo era pago, era só de gente rico.41 

Outros moradores que, posteriormente, também passaram pelo “exame de admissão”

para  ingressar  no  ginásio  recordam-se  do  preparatório  em outro  lugar:  na  casa  de  Dona

Colombina Caiado,  localizada na  Rua Maximiano Mendes,  próximo ao  Colégio Lyceu.  A

41 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, anexo 12.

Foto 47 – Grupo Escolar Modelo e a Escola 
Normal Oficial. Sem data.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo pessoal D. Nini.

Foto 48 – Edifício onde funciona atualmente a 
Subsecretaria de Educação do Estado.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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residência se destaca no conjunto arquitetônico de linhas simples da maioria das outras casas,

chama  atenção  pela  mistura  de  elementos  de  distintas  influências  arquitetônicas,  possui

janelas redondas e feições de pilares em alto relevo que lembram o estilo greco-romano. Sr.

Arcilon e Dona Maria Antônia descrevem como era a relação com a professora que ministrava

as aulas, e como o curso era importante para o ingresso no ginásio:

Depois  do  terceiro  ano  do  Grupo a  gente  tirava  o  diploma,  chamava-se
exame de admissão. Esse exame de admissão, onde eu tirei chamava Dona
Colombina, povo de Caiado de Castro. Dona Colombina era muito severa, se
você chegasse lá… Ela marcava a lição no dia anterior, no outro dia, se você
chegasse lá  e  não  soubesse  responder, ficava lá  até  dar  a  resposta  certa.
Funcionava na casa dela, até hoje, você entra lá no portão e lá fora tem um
tipo de uma varandona.  Ela dava aula lá,  ela e a filha dela, Dona Dorci.
Dorci Caiado de Castro, as duas é que davam aula lá. Dona Dorci, a filha
dela,  daqui  da  Cidade  de  Goiás  era  uma  das  melhores  professoras  de
matemática. No curso primário chamava-se aritmética, e o mais elevado era
matemática,  então  quando  a  gente  estudava  no  curso  primário  era  a
aritmética, as quatro operações, seria somar, dividir, multiplicar e … A outra
eu me esqueci, era as quatro operações iniciais. Ela era severa, se chegasse lá
e não desse,  naquele tempo era  português,  história,  aritmética,  e ciências
parece,  mas  muito  simples.  Ela  marcava  as  lições  pra  gente,  se  você
chegasse lá no outro dia e se não soubesse responder, ficava lá até dar a
resposta certa [risos], castigo, ficava lá42. 

Eu  estudava  e  trabalhava  ao  mesmo tempo,  estudei  três  anos  no  Mestre
Inhola  [colégio], um ano particular, porque é  o cursinho de admissão ao
ginásio. Era particular na casa de Dona Colombina Caiado de Castro, ela foi
minha professora,  e eu guardo muita  lembrança dela.  A gente  fazia  uma
prova pra poder passar para o ginásio, era uma admissão ao ginásio, era uma
espécie de um vestibularzinho, tinha a prova escrita e oral. Então se passasse
nessa prova escrita e oral,  naturalmente faria o primeiro ano ginasial.[…]
Essa  casa  fica  ali  onde  mora  hoje  o  Doutor  Abner, casa  azul,  da  janela
redonda que tem um portão ao lado. No fundo ali era a escolinha, na mesma
rua onde é o  Lyceu. O marido dela era inspetor federal, então era com ele
que as coisas funcionavam, por ordem dele que funcionavam os cursos dos
colégios. Nesse tempo, não era de primeiro ao oitavo como hoje, a gente
falava era de primeiro ao quarto ano, que é o correspondente ao oitavo hoje.
Quando eu estava fazendo o ginásio, criou-se o científico aqui, o que pra
mim foi uma beleza, porque eu iria fazer o científico fora, é o ensino médio
hoje. Tinha o clássico, o científico, eu fiz o científico, três anos, que era
considerado o ensino médio, era no Lyceu, no mesmo prédio.43

42 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.
43 Entrevista concedida à autora por Maria Antônia de Oliveira em setembro de 2015, Anexo 8.
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Quem não fazia o “exame de admissão” para entrar no  Lyceu,  estudava no  Colégio

Santana que era particular. As aulas eram ministradas pelas freiras que exigiam das alunas

muita disciplina, além da participação nos eventos que a igreja promovia como missas e festas

religiosas.  As senhoras contam que inicialmente o colégio recebia apenas as meninas das

famílias tradicionais da cidade, mas após alguns anos foi aberto para receber os meninos.

Também foi mantido um internato com uma espécie de cota para as moças que moravam em

outras cidades e não tinham condições de serem mantidas pela família na cidade. O Colégio

passou por  algumas  modificações  ao  longo do tempo,  elas  descrevem que a  fachada era

diferente do que se vê hoje, sem o muro da frente e com outro acesso à capela. 

Fui da primeira série de lá, era lá no fundo, quer dizer, o colégio estava em
reforma, então a parte do primeiro e do segundo primário dava pra outra rua.
A gente entrava pela frente, eu sei que descia e atravessava o quintal, tinha
muita mangueira, era muito grande e a gente ia, era um cômodo só, mas
dividido, primeiro e segundo ano. Então um era uma freira, mas na mesma
sala, um pouco maior que essa assim, mas formava uma só. De um lado, o
primeiro ano, do outro o segundo, mas tudo junto. Engraçado que era uma
disciplina, não tinha barulho, não tinha nada.44

Eu  também  comecei  no  Colégio  Santana estudando:  primário,  ginásio,
normal. Quando ela terminou [referindo-se á irmã], eu estava entrando no
Colégio Santana, ela já foi nomeada professora do Mestre Inhola e eu tava
entrando  pro  Colégio.  Eu  estudei  lá  quatro  anos:  o  primário,  o  ginásio
quatro, o normal foram três anos. Ao todo foram 11 anos. Mas as mestras, as
professoras  eram irmãs,  só tive  de fora  umas duas  que  eram pessoas  da

44 Entrevista concedida à autora por Teresa Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.

Foto 49 – Casa em que funcionava o cursinho para o exame 
de admissão.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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cidade. No ginásio acho que foi uma e no normal eram duas que eram da
cidade, mas o resto eram todas irmãs, eram rigorosas, severas, exigiam muito
mesmo e todo mundo que saia do colégio saia com uma base muito boa,
porque forçosamente tinha que estudar, de todo jeito tinha que estudar. […]
A frente do colégio era linda quando estudava lá, era uma entrada com duas
escadinhas e a capela maior, a frente não tinha o muro, era muito bonita45!

Então quando nós fomos pro  Colégio Santana,  a  parte das moças era na
parte nova já. Subia três escadas, os mais novos estudavam na parte antiga
ainda,  aqueles  corredores  antigos,  bem  colonial,  e  as  salas  de  aula  do
primário ficavam ali. Tinha um teatro também onde tinha as festas, ficava
também nessa parte antiga, e pra ir de uma parte pra outra passava debaixo
de um parreiral lindo, você passava por baixo e chegava na parte antiga do
colégio. Depois dessa parte antiga ainda tinha o quintal, porque ele vai até a
Rua Doutor Neto, não é? Tinha um pedaço de quintal grande, agora tem uma
quadra, agora nesse FICA desse ano é que eu conheci essa quadra, acredita?
Numa tinha ido mais lá.[…] Quando completei sete anos, porque só podia
entrar  pro primário com sete,  eu fui  pro Santana,  aí  então fiz meu curso
primário  no  Santana.  Adorei,  apaixonei!  Fiz  primeira  comunhão,  coroei
Nossa  Senhora  do  Rosário,  cantei  perdão,  tudo  assim,  minhas  tias  eram
muito  católicas,  elas  que  tocavam  os  órgãos  e  tudo.  Então,  o  Colégio
Santana eu amei,  adorei,  gostei  demais  das  irmãs,  me integrei  tanto que
quando meu pai  foi  pra  Jaraguá  ser  juiz,  eu saí  aos  prantos  do  Colégio
Santana, porque eu não queria deixar46.  

45 Entrevista concedida à autora por Rita Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
46 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, anexo 11.

Foto 50 – Aula no Colégio Santana. Sem data.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi.
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Dona  Nini,  Dona  Teresinha,  Dona  Ritinha  e  Dona  Circe  lamentaram  muito  o

fechamento do  Colégio Santana que havia ocorrido no final de 2014. O colégio era uma

referência importante para manter viva a ligação entre as pessoas que ali estudaram. Dona

Ritinha falou sobre a comemoração de 30 anos de formatura de sua turma quando todos se

reuniram para trocar as fotografias e relembrar um pouco da vida de estudante normalista. A

mudança na função do prédio, que atualmente é uma das unidades da Universidade Federal de

Goiás (UFG) na cidade, fomenta as recordações que estavam ligadas também aos objetos que

ali estavam. Elas reivindicam a destinação de pelo menos uma sala no prédio que guarde os

documentos e fotografias para que possam ser consultados pelos ex-alunos:

Eu pensei  que  as  freiras  fossem pedir  ou  entrar  em acordo com a  UFG
[Universidade Federal de Goiás] pra ficar uma sala com o acervo do colégio
ali. Por exemplo, alguém que vier aqui pra ver o colégio onde estudou, pra
ver  um  documento,  onde  vai  achar  isso?  Eu  guardo  tudo!  Quando
comemorei 30 anos de formatura que reunimos a turma, fizemos a festa no
colégio, fui com a irmã guardar os álbuns de formatura, quando olhei tava
faltando vários retratos, até o meu tava faltando lá no ano que formei, e de
umas colegas também, aí como tinha muitas fotos ainda, fui lá e coloquei de
volta. Nós fizemos uma exposição dos álbuns, foi uma festinha boa, ainda
bem  que  fiz  essa  comemoração,  foi  muito  bom!  Ainda  bem  que  ainda
existem pessoas aqui pra contar essas histórias, já pensou se não tivesse.47 

O Colégio Santana, eu não entro mais lá, pode ter o que for no prédio que
não vou mais,  lá  não é  meu colégio mais,  não vou,  de jeito  nenhum! O
prédio mudou da época que eu estudei  lá,  tinha uma escadaria na frente,
sabe?  Mudou  muito,  era  uma  escadaria  bonita,  imponente,  tiraram  a

47 Entrevista concedida à autora por Rita Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.

Foto 51 – Fachada do Colégio Santana antes da 
reforma.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 52 – Fachada atual do Colégio Santana que, 
atualmente, abriga uma das unidades da UFG.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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escadaria e passaram a entrar pela capela, cortaram a capela ao meio para
fazer a entrada do colégio, sabe? Mas lá por dentro ainda é igual, as salas de
aula todas iguais a que a gente estudou, agora pra mim acabou, não vou mais
lá, dói demais, dói muito, olha que eu tenho do Santana, ainda bem que eu
não dei, pois até pensei em dar pra servir de memória, as coisas que eu tenho
de lá. Tenho retrato das minhas tias, irmãs do meu avó que estudaram das
primeiras turmas de lá. O colégio é de 1879, elas devem ter estudado nas
primeiras turmas, eu tenho o boletim e o diploma da minha mãe, os cadernos
da minha mãe,  hoje  ela  teria  101 anos.  Tenho também as  coisas  nossas,
mamãe guardava tudo,  eu tenho provinha minha,  tenho um acervo muito
bom do Santana, ainda bem que não doei pra lá, porque lá tinha um acervo
de memórias,  até  pensei  em doar  pra  lá.  […] Soube que vão dar  para  a
Secretaria de Educação daí, tenho certeza que vai acabar, porque eles não
têm nem espaço,  nem interesse, não vão ter. Precisava montar uma coisa
bem feitinha, com as fotografias, as palestras, tem muita coisa48. 

4.5. Praças, clubes, cinema, igrejas: os lugares de lazer

Às diferentes  fases  da  vida  relaciona-se  memórias  de  lugares  específicos  como  a

praça,  os clubes, o cinema, o gabinete literário,  e até mesmo as igrejas que viabilizava o

encontro entre famílias e amigos nas missas e quermesses. Nos relatos percebe-se a decepção

em constatar o quanto hoje tudo está diferente: a praça não é mais o  Jardim, o cinema não

exibe mais filmes, o Gabinete Literário, antiga biblioteca que reunia os jovens literatos da

cidade, tornou-se um prédio de livros e documentos velhos que ninguém mais se interessa, e

as igrejas não conseguem mais agregar a juventude na devoção aos santos católicos.

Não é difícil perceber como a relação com o tempo se modifica conforme o passar dos

anos. Aquilo que parecia eterno na cabeça de um jovem que se preocupava apenas com o

momento  vivido,  por  ter  um  futuro  extenso  pela  frente,  transforma-se  numa  fagulha  na

memória  do  velho  de  hoje  para  quem o passado  é  infinitamente  mais  extenso  do que  o

percurso que lhe resta percorrer. Como reconheceu Beauvoir (1970, p.15), na velhice o tempo

torna-se visível “a olho nu”, não só nos sulcos cavados na pele, mas também no espaço: os

lugares  mudam e  mesmo aqueles  que  permanecem intactos  não  guardam mais  o  mesmo

sentido de antes. A árdua impressão de que a vida prolonga-se mais do que o mundo no qual

se estava habituado a viver.  Os lugares,  os hábitos, a maneira de se relacionar alteram-se

numa velocidade em que não é possível  acompanhar.  A restrição de mobilidade a que os

velhos  estão  submetido  lhes  roubam os  seus  lugares  de  lazer  e  os  colocam à  frente  da

48 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, Anexo 6.
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televisão para acompanhar um mundo que não é mais o seu.  

Os olhos brilham quando falam das noites dançantes, do flerte no Jardim, da emoção

que despertava os filmes de cowboy, ou da empolgação em confeccionar a roupa nova para o

dia da quermesse, em seguida, algo ofusca os olhos novamente, e logo repetem: “hoje está

tudo diferente”, “já não existe mais nada disso”, ou apenas o simples e desgostoso lamento de

que “acabou!”. Ouvir seu passado é saber mais sobre eles e também sobre os lugares que

frequentavam, é  perceber  como aquilo que se tornou repartição pública  ou que está  hoje

fechado, vazio de gente, um dia teve outro uso e significado. 

Especialmente,  é  interessante  perceber  como  era  a  dinâmica  desses  lugares  que

expressava um “arranjo” social, não explícito em documentos normativos, mas que vigorava

no cotidiano da cidade. Assim como ocorria nos salões dos bailes de carnaval, o pátio do

Lyceu só era frequentado pelas pessoas da elite enquanto o salão da Rua XV era o lugar dos

pobres, a Praça do Coreto, chamada carinhosamente pelos velhos como o Jardim, e o Goiás

Clube eram lugares de segregação, onde cada um sabia o “seu lugar” mesmo que não tivesse

nenhuma norma escrita que determinasse isso.

No espaço público dá-se o contato com o outro, o que revela muito das relações de

sociabilidade. Para Mayol (2013,p. 43) sair de casa é “efetuar um ato cultural” que inscreve o

caminhante numa “rede de sinais sociais que lhe são preexistentes”: a vizinhança, a escola, o

trabalho,  os  lugares  de  lazer,  etc,  que  demonstram  a  estrutura  de  um  espaço  que  está

organizado por determinações que, muitas vezes, são sutis, mas reveladoras de segregações.

Mesmo com a “criatividade”que rompe certos limites impostos na “arte do fazer” cotidiano,

os sentidos desses espaços de segregação perduram na memória daqueles que a viveram de

maneira diferente. Há aqueles que sequer perceberam como se dava a “reserva” de certos

espaços para as pessoas da  elite,  pois foram descobrir depois de certo tempo, quando as

“barreiras” estavam sendo ultrapassadas. Outros sofreram dia-a-dia, pela cor da pele ou pela

posição social, o preconceito de não poderem entrar no passeio interno da Praça, ou no salão

de um baile e no clube dançante.

Nos relatos, os moradores revelam que na  Praça, os mais ricos tinham acesso livre

para andar dentro do Jardim, enquanto os mais pobres ficavam restritos à porção externa. 

Era praça de ir e voltar, depois começou a reunir gente na praça, sabe?! Mas
o que fizeram? Fizeram uma cerca ali em roda da praça, uma cerca de arame
com quatro cancela, uma saia pra lá, outra pra cá, outra pra lá e outra pra cá.
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A gente ia pra praça e ficava rodando ali, e fechado de arame. Você sabe que
toda a vida teve separação, essas coisas. Os que era coisa ficavam por de
fora e os maiores entravam pro Jardim, pra praça, pra rodar. E era areia, pra
gente andar ali. A banda tocava lá em cima quinta e domingo, aí era a festa!49

Tinha a praça igual tem hoje,  e antigamente aquela praça era fechada de
arame farpado, isso aí eu ainda lembro. Aí dava volta por dentro o pessoal
rico, e os pobres davam a volta por fora, pobre não entrava não, era separado
os ricos dos pobres, tanto que naquela época tinha tanto orgulho, pessoas de
cores diferentes, pessoas que eram pobres, tudo era separado, não misturava
com os ricos, eles davam a volta por dentro, e os pobres por fora50. 

Bom aqui tinha o  Jardim,  teve um tempo que eu me lembro, o  Jardim lá
onde  é  o  coreto,  lá  tinha  uma cerca  de  arame que  circulava  as  pessoas,
vamos dizer assim, de maior posse aquisitiva ficavam pro lado de dentro, os
mais pobres rodeavam pro lado de fora. Era assim, Era uma reserva, sabe?
para as pessoas de melhor posição.51 

O Jardim era diferente, tinha a parte interna, era tão bonitinho, muito mais
que agora. Tinha essa parte interna onde ficava as pessoas de maior poder
aquisitivo, a society da cidade que dava a volta por dentro. A plebe, que eu
fazia parte, era do outro lado de cá, na parte maior, mas quem era da society
mesmo dava a volta lá por dentro. Mas na minha época já não era tão assim,
quem ficava lá dentro era quem já tinha namoradinho. Era um lugar mais
aconchegante  porque  tinha  uns  banquinhos,  tudo  ali,  os  casaizinhos  de
namorados davam a volta por dentro. Mas eu ainda peguei gente e pessoas
que olhavam pra você assim [faz um gesto olhando por cima do ombro]. Até
hoje tem esse ranço aqui em Goiás52.

Com o passar do tempo, a cerca foi retirada, muitos dizem que nem se lembram de

terem presenciado esse  tempo da  cerca.  Dona Judite  conta  que  o  acesso  à  parte  interior

passou a ser reservado aos casais, e os que ainda estavam em busca de um par, davam a volta

por fora. Apesar das restrições, o Jardim foi um lugar que apareceu em quase todos os relatos,

as opções de lazer eram poucas e a Praça foi para muitas gerações a referência principal do

encontro da juventude. Passou por muitas mudanças ao longo do tempo, teve vários nomes.

Dona Ritinha conta que na época da Ditadura Militar chama-se Praça Castelo Branco, depois

passou a chamar Praça da Liberdade, e por último, virou Praça Doutor Tasso Camargo, em

referência a um médico, morador na cidade. Atualmente, é conhecida mesmo como a Praça

do Coreto. As senhoras descrevem como era o lugar em seu tempo:

49 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.
50 Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.
51 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.
52 Entrevista concedida à autora por Maria Antônia de Oliveira em setembro de 2015, Anexo 8.
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A gente passeava no  Jardim,  foi o lugar mais encantador que existia.  Era
lindo mesmo, era cheio de canteiro, flores, gramas. É onde falam hoje Praça
do Coreto, aquilo ali não é nem a sombra do que era o nosso  Jardim. Nós
falávamos o Jardim, porque era um jardim mesmo. Os bancos eram virados
pro passeio, tinha uma árvore, não sei se é ficus.[…] O Jardim era muito
bem cuidado,  se você pisava na grama, o  jardineiro já  chamava atenção,
tinha  jardineiro  cuidando  o  tempo  todo,  tinha  um  caramanchão  de
bouganville perto do coreto, contornando, fazendo um arco. Tinha a retreta
da banda de música, toda quinta e domingo. E nos canteiros tinham essas
árvores que cortavam redondinhas. Os postinhos eram pequenos, não eram
desses grandes não, o globo era redondinho, igual um que tem lá no Palácio.
Então as moças andavam assim e os rapazes assim, ficavam rodeando, as
moças  olhavam  pros  rapazes,  os  rapazes  para  as  moças.  Os  rapazes
chegavam e falavam assim:  “licença,  com licença”.  Aí  chegava  perto  da
moça que ele tava olhando pra ela, e ela pra ele. Aí as colegas saíam todas de
perto e deixavam eles conversando sozinhos. Aí começava o namoro, mas
aquele namoro de andar no Jardim, sentar no banco, conversar.53 

Teve um prefeito que colocou a fonte luminosa, outro tirou a fonte, assim
vai, um faz o outro desmancha, e assim vai indo. Hoje, acho horrível aquela
praça, não tem nem grama mais, não tem nada, não tem planta, nem coisa
nenhuma, aqueles bancos que tomam sol, chuva. Antes não era de madeira,
as pessoas derrubam as coisas ali e fica tudo manchado. Tiraram as pedras
que  tinha  lá,  antes  era  do  morro  das  lajes,  tirou  e  colocou  umas
quadradinhas, se as pessoas derrubam as coisas, mancham aquelas pedras e
depois ninguém limpa. 54

De primeiro o Jardim não era, o passeio não era de fora não, era dentro. Esse
aí é moderno, aquele prefeito que teve aqui que mandou construir esse outro
passeio que ficou maior, e as pessoas era mais... podiam andar e não pisava
nas gramas,  nem nada.  Ele mandou fazer assim, pra colocar os bancos e
deixar o centro protegido. No centro tinha o chafariz, era bonito assim. Teve
muita  mudança,  mas  o  antigo  tinha  umas  coisas  melhorzinho  do  que  a
invenção de hoje. Eu sei que acabou a beleza do nosso Jardim55. 

53 Entrevista concedida à autora por Rita Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
54 Idem.
55 Entrevista concedida à autora por Teresa Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.
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A praça  também era  o  lugar  de  se  informar  sobre  o  que  acontecia  na  cidade:  os

eventos, os falecimentos, e fatos mais importantes. Sr. Hélio conta que no Coreto existia uma

espécie de emissora de rádio local que narrava notícias e tocava músicas enquanto os jovens

passeavam pela praça. 

No carnaval, era o lugar onde as bandas dos blocos carnavalescos se reuniam para

esperar o Rei Momo numa grande festa. Ao som das músicas os jovens se divertiam e se

embriagavam de lança perfume, um entorpecente muito comum à época que acabou sendo

proibido tempos depois.

Para falar a verdade para você, na época da juventude, o único divertimento
que tinha era aquela Praça do Coreto. Por ali antigamente minha filha, tinha
um cinemazinho que era o divertimento dos pobres, porque naquela época
não existia televisão, quase nem rádio, muito poucas rádios. Lá na praça,

Foto 53 – Jardim na década de 1920.
Autor: desconhecido.
Fonte: Acervo pessoal Hélder Camargo.

Foto 54 – Jardim na década de 1930/1940.
Autor: desconhecido.
Fonte: Acervo pessoal Hélder Camargo.

Foto 55 – Praça do Coreto nos dias atuais.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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naquele coreto lá, era um barzinho, um coreto redondo, lá em cima tinha um
alto falante, ali que dava as notícias de Goiás, porque não existia rádia, nem
rádio, nem nada! Todas as notícias de Goiás era transmitido na emissora lá,
lá em cima. Quando falecia alguma pessoa importante, era a emissora que
anunciava,  todas  as  coisas  da  cidade  era  anunciada  por  lá.[…]  Quando
comecei a arrumar alguma namoradinha que ia para a praça, eu dava a volta
por fora, e lá tinha a emissora. […] Eu ia muito, a gente vinha da zona rural
o  dia  que  passava  um  filme  bom,  de  cowboy,  aquelas  coisas  assim,
antigamente todo mundo gostava, filme de cowboy, a gente vinha da zona
rural pra assistir ao filme.56 

Na Praça do coreto, sabe ali aonde é o bar do Gesu que falam? Ali em cima
naquele sobradinho, iam buscar o rei Momo, a entrada, por exemplo, uma
hora ele vinha aqui do lado da Igreja de Santa Bárbara, outra vez ele vinha
lá do lado de onde vem de Goiânia. A turma dos blocos iam dar as boas
vindas pra ele e chegavam na  Praça do Coreto para entregar a chave da
cidade para ele, faziam uma chave desse tamanho [indica com as mãos]. A
gente  ia  ver  a  entrega para  o rei  Momo,  ele  ficava lá  no  alto  e  fazia  o
discurso e tudo, aí os blocos já cantavam e saiam rodeando ali e cantando,
cada hora um bloco.57

Tinha o carnaval,  então lá tinha,  dava-se o nome de barraquinha onde as
pessoas  vendiam  as  coisas  ali.  Na  ocasião  do  carnaval,  vendia-se  lança
perfume, livremente, dava-se o nome de barraquinha, esse lança perfume,
tinha um rodão amarelo que era o mais caro e tinha um outro de vidro, era o
puro éter, quem não podia comprava o de vidro, tomava porre, dizia tomar
porre. Tinha uns colegas meus antigos, de infância mesmo, seis amigos de
verdade, então na época de carnaval, a gente trabalhava a semana inteirinha
e juntava e comprávamos o rodão [risos], você não deve ter visto isso não.
Tinha uns rodão assim, tipo de um spray, aí saia aquele spray, você punha
num lenço e  cheirava  e  dava-se  o  nome de  porre;  “vamos  tomar  porre?
Vamos!” Era animadíssimo, animado mesmo, tinha os blocos de rua, aqui
tinha meu irmão Arnaldo. Ele tocava violão muito bem e tinha um grupo de
amigos, era o grupo dos seis amigos, e eram seis amigos mesmo, um com
violão,  outro com cavaquinho e  outro com surdo,  saíam,  fantasiava,  saia
quatro horas da tarde, saiam pra rua cantando as marchinhas daquela época,
era  animado,  muito  bom,  bom  mesmo,  o  lança  perfume  que  hoje  é
condenado, naquele tempo era livre, vendia mesmo, era normal.58 

Os blocos desfilavam e no dia da festa, cada um queria estar mais bonito do
que o outro, não tinha concurso, mas tinha a rivalidade pra ver qual ia sair
mais bonito, tinha cocho na rua. Eu lembro demais de descer a Rua Direita
aqui e o pessoal nos carros jogando lança perfume na gente, jogando confete,
serpentina, animadíssimo. O  Jardim era a coisa mais linda, cheirava lança
perfume  não  era  proibido!  Não  era  considerado  entorpecente,  então  era
perfumadíssimo, os bailes maravilhosos, tinha rainha do carnaval.59

56 Entrevista concedida à autora por Hélio Gomes do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.
57 Entrevista concedida à autora por Judite Paixão em setembro 2015, Anexo 9.
58 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.
59 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
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O cinema a que se referiu Sr. Hélio localizava-se na Rua Luiz Guedes de Amorim. O

prédio tinha a entrada nessa rua e a saída para o beco que dá na  Praça do Coreto. O Cine

Ideal funcionou nesse lugar nas décadas de 1930/1940 dirigido pelo pai de Dona Ritinha e

Dona Teresinha. Em casa, as senhoras guardam as revistas que faziam as propagandas dos

filmes, entrevistas e fotos dos atores e atrizes mais conhecidos.

Tinha os filmes nesse tempo, não tinha televisão aqui,  aí  tinha o cinema
também, era muito bom, funcionava ali onde foi a Farmácia Santa Maria,
onde é o Fisk [Escola de inglês] hoje, sabe? Mas lá não era sobrado nessa
época não. Então era assim, a frente do cinema, chamava  Cine Progresso,
antigamente funcionou o Cine Ideal, até papai nessa época foi gerente, nessa
época que era cinema mudo, antes dele casar, aliás já tinha se casado, ele e
um amigo dele foram gerentes do Cine Ideal, aí depois que foi mudando de
nome,  mudou,  passou  uma  representação  pra  outra,  aí  ficou  sendo  Cine
Progresso, passou por vários donos. Aí depois passou pra onde é o  Teatro
São Joaquim, ainda funcionou como cinema uns tempos, depois ficou sendo
teatro só, mas nem teatro tem, porque não vem teatro nenhum aqui, eu pelo
menos não fico sabendo. Eu ia muito assistir filme antigamente, esses filmes
que a gente lembra até hoje, filmes antigos.60

Dona Neném, a moradora mais velha que fez seu relato, nascida em 1913, lembra-se

de outro cinema que existiu  anterior ao  Cine Ideal,  funcionava no  Largo do Chafariz  de

Cauda, no prédio onde hoje é a agência dos Correios, era chamado de Cinema Goyano. Ainda

60 Entrevista concedida à autora por Rita Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.

Figura 3 – cartaz de um filme que 
era exibido.
Fonte: Acervo pessoal D. Ritinha.

Figura 4 – Revista sobre cinema.
Fonte: Acervo pessoal D. Ritinha.
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criança ela acompanhava o avô nas sessões de filmes mudos, e também frequentou o  Cine

Ideal na juventude. Recorda-se que lá havia uma orquestra que tocava ao mesmo tempo em

que o filme rodava, criando uma espécie de trilha sonora. 

E tinha cinema também, tinha o  Cinema Goyano,  o primeiro cinema que
teve aqui é onde é os Correios [Agência] hoje. Tinha o cinema goiano, e era
mudo,  cinema mudo,  e  isso eu ia  muito com meu avô,  porque meu avô
gostava muito de cinema, mas eu ia  mesmo só pra  cumprir  mesmo, não
entendia nada de cinema, tava pequena demais. Depois criou outro cinema,
chamava Cinema Ideal, era a orquestra de corda, tinha a banda que tocava no
cinema,  era  violino,  era  piano,  muito  bonito!  Um  cinema  muito  bem
arrumado.61 

No prédio do  Teatro São Joaquim,  hoje  passa por uma obra de requalificação que

demoliu a estrutura inteira do edifício, funcionou o Cine Anhanguera, posteriormente. Foi o

primeiro  cinema  falado  do  Estado,  e  o  último  a  permanecer  na  cidade.  Dona  Diva,  a

entrevistada mais jovem, nascida em 1950, lembra-se de frequentar o cinema para ver os

filmes de Elvis Presley e encontrar os namorados. 

O cinema era o mesmo, quer dizer no meu tempo, era o mesmo do  São
Joaquim,  entendeu?  Hoje  é  são  Joaquim  não  é?  Lá  chamava  Cine
Anhanguera? Ai meu Deus, tanto esse negócio de São Joaquim que parece
que me esqueci, mas se não me engano era Cine Anhanguera mesmo. Era a
diversão, todos os sábados e domingos, aqui em Goiás quando chegava um
filme novo, de Elvis Presley, Nossa senhora! Era apaixonada, meu Deus se
não fosse, chorava, e minha mãe falava assim: “se você vender sabão eu te
dou o dinheiro”. Aí eu vendia tudo pra mamãe me dar o dinheiro pra ir pro
cinema, eu com minhas primas. Então era Elvis Presley, filme de rei, aqui
em Goiás a fila era muito grande, enorme, o povo dava valor em cinema,

61 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.

Foto 56 – Cine Ideal na década de 1930.
Autor: desconhecido.
Fonte: Acervo pessoal Hélder Camargo.

Foto 57 – Fachada do prédio onde funcionou o 
Cine Ideal.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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hoje depois que surgiu a televisão acabou. Então era maravilhoso demais!
Tinha a primeira sessão, depois a segunda sessão, sabe como é? Aí quando o
filme  era  bom  a  gente  ia  pra  primeira  sessão  e  ficava  pra  segunda,  já
emendava, então assistia de novo o mesmo filme quando o filme era bom.
Quando já estava mocinha, assim com uns 16 ou 17 anos tinha namorado né
minha filha, então o namorado quando apagava a luz do cinema, aí você
imagina, meu Deus![risos] Era a coisa mais boa do mundo, era um beijo
assim  escondido,  mas  pra  todo  lado  que  você  virava  tinha  um  jovem
beijando,  tudo  escuro,  quando  o  guarda  vinha  [risos],  nossa  era  bom
demais!62 

Na mesma rua do antigo Cine Ideal funcionava o Gabinete Cultural Literário Goiano,

uma espécie de biblioteca onde os jovens se reuniam para pegar livros emprestados e para

conversar. Dona Nini, quando morava em Goiânia e vinha para Goiás passar férias na casa do

avô, visitava o Gabinete nos dias de chuva para ter o que ler em casa. Nesse trecho do relato,

descreve um pouco como era rotina da cidade que ela observava pela janela da casa:

Eu amava esse Gabinete, ia lá buscar livro e lia até, porque chovia aqui em
Goiás no mês de janeiro, fevereiro e março e eu lia o tempo inteiro porque
não podia sair né. Eu lia e ficava vigiando na janela, porque a janela ali da
casa  de meu avô é  ótima,  você enxergava essa  rua e  a  de  lá,  não tinha
ninguém na rua e nós ficávamos lá contando quantas pessoas passavam na
rua:  uma,  duas  [risos].  Tinha  um vizinho  nosso  que  falava  assim:  “Que
número que eu sou?” Era engraçado demais. Bonitinho, os cargueirinhos de
lenha  iam  pra  rua,  sabe?  O  pessoal  vendendo  leite  também,  feito  um
cargueiro assim, enfiavam o vidros de leite tudo assim, já tinham feito um
saquinho que caiam de um lado e outro e tinha assim uns seis, uns bolsinhos
pra pôr dentro os litros de leite, saíam pra rua vendendo quitanda, você sabe
o que é? Então, eles gritavam: quitanda! Na porta, geralmente passava uma e
pouquinho, porque o lanche da tarde era no máximo duas horas porque às
cinco horas jantavam, almoçava umas dez horas, dez e meia, levantava cedo
também. 63 

As fichas de cada sócio do Gabinete Literário, os livros e jornais permanecem hoje no

prédio  e  são  fonte  de  informação  histórica,  pouco  valorizada,  pois  o  poder  público,  em

nenhuma esfera, demonstra interesse em patrocinar a conservação do material. Dona Circe,

que  trabalhou  no  Gabinete em  sua  juventude,  foi  escolhida  pela  comunidade  para  ser  a

“presidente” e  Dona  Nini  faz  parte  da  diretoria  que  tentou  ajudar  a  reabrir  o  local  para

visitação e pesquisa. Elas falaram da dificuldade que enfrentam:

Trabalhei aqui em Goiás na primeira biblioteca do estado que é o Gabinete
Literário. Meu primeiro trabalho foi lá, eu trabalhava na prefeitura e nessa
época o  Gabinete  tinha ficado 30 anos fechado e o prefeito da época, Dr.

62 Entrevista concedida à autora por Diva Botelho em outubro de 2015, Anexo 13.
63 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
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Gerônimo Bueno, resolveu abrir. Na verdade, o  Gabinete não é um órgão
público,  o problema hoje é  esse,  porque ele  não tem verba,  até  o prédio
pertence ao próprio Gabinete onde ele está  instalado.  Não tem verba pra
manter, hoje mais do que nunca, porque antigamente, havia os sócios e como
adquirir  livros  era  uma  coisa  muito  difícil,  as  pessoas  tinham  o  maior
interesse em se manterem sócias do  Gabinete. Nós temos os registros das
pessoas que eram sócias do  Gabinete, são todos os grandes intelectuais de
Goiás. Dá pra escrever a história, a história intelectual dessas pessoas pelos
livros que elas pegavam no  Gabinete, lá você vê os empréstimos que eles
faziam,  liam entregavam,  depois  pegavam o  livro  de  novo.  Esses  sócios
pagavam uma mensalidade,  o  Gabinete vivia  disso.  Agora  não tem mais
sentido  isso,  primeiro  porque  os  livros  estão  todos  ultrapassados,  com a
ortografia  antiga,  também estão  cheios  de  fungo,  precisam todos  de  um
trabalho de higienização, então é muito difícil!64

Gabinete Literário aqui tinha um movimento imenso! O povo fala agora que
não pode  fazer  mais  nada,  eu  até  faço  parte  da  nova  diretoria,  mas  não
conseguimos reabrir, porque falta verba,  cada hora o povo confunde uma
coisa. Era assim, no fim do dia o pessoal que não tinha muito o que fazer,
depois do almoço assim, iam pra conversar, pra ler os livros, ali tinha livros
estrangeiros,  vinham livros  de  fora  pro  Gabinete,  tinha  mais  de  dez  mil
livros ali.  Era o  Gabinete Cultural Literário Goiano e segundo o Senhor
Pedro  que  foi  meu  professor  duas  vezes,  primeiro  no  Santo  Agostinho
[Colégio] e depois na Faculdade de Filosofia, ele me lecionou português, ele
considerou como sendo a primeira biblioteca pública do Estado. A presidente
é até minha amiga, nós forçamos muito no começo pra ver se conseguia, mas
não  conseguimos  não.  Ela  descrençou,  achou  assim  tanto  empecilho,  é
particular,  nunca  foi  ligado  à  prefeitura,  foi  um  grupo  que  formou  o
Gabinete, quem deu a casa foi o Barão de Ramalho, acho que é, porque foi o
Dr.  Corumbá que  deu  o  prédio  de  Lyceu,  e  essa  casa,  tem um livro  de
Consuelo de Camargo que não existe mais, quem fez foi Consuelo caiado,
ele tem a história do Gabinete todinha, mas não tem como achar mais esse
livro. Ele teve o apogeu que construiu um prédio, era ali vizinho da cadeia,
tinha  até  o  estilo  assim  de  um  xalezinho  ensobradado,  é  o  Museu  das
Bandeiras, e eu falo cadeia até hoje, é a Casa de Câmara e Cadeia quando
foi fundada né, veio planta de Portugal, dizem que é a maior que existe no
estado todinho naquela época, ela hoje é Museu das Bandeiras, mas eu falo
cadeia até hoje, então vizinha a ela tinha esse prediozinho que o  Gabinete
fez  pra  ser  sede  dele,  bonitinho,  completamente  diferente  da  construção
colonial  nossa,  ele  tinha  o  estilo  de  um  xalezinho,  mas  aí  alugou  pra
Faculdade de Direito,  nunca passou pra  lá,  ele  acabou ruindo.  Nas fotos
antigas  ainda  existe,  você  vê  muitas  fotos  da  cadeia  que  tem do lado o
prediozinho do Gabinete.65

64 Entrevista concedida à autora por Circe Camargo em maio de 2015, anexo 3.
65 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, anexo 8.
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Dona  Nini  conta  que  o  prédio  do  Goiás  Clube também  abrigava  uma  biblioteca

frequentada pelas moças da cidade, pois teve um período em que só se associavam mulheres,

a entrada dos homens era permitida mediante um pagamento à parte. Entretanto, não eram

todos os homens que podiam associar-se. Sr. Arcilon Botelho ressalta que o clube era um

lugar da “elite”, onde pobre e “caboclo moreno” sequer se atrevia a se aproximar. Ele era

músico e trabalhava aos fins de semana com uma banda para completar o sustento da família,

entrava no clube nessa condição para fazer a alegria daqueles que dançavam no salão ao som

de seu saxofone. No período colonial, nesse mesmo edifício, funcionava a Casa de Fundição

do ouro e atualmente é a sede do Ministério Público na cidade.

O Goiás Clube antes era só de mulher, a mulher que era presidente e todas as
outras. O homem pra entrar tinha que pagar, e o Goiás Clube era ótimo, uma
animação, todo mundo ia pra lá à noite, não tinha esse trem de barzinho do
povo ficar tomando cerveja não, ia pra lá pra ouvir disco e a banda tocar, dia
de quinta e domingo tinha mais ou menos umas dançadinhas, sabe? Mas os
outros dias era mesmo pra conversar e jogar baralho, tinha uma biblioteca
ótima ali. Tanto ali no Goiás Clube como aqui no Gabinete.66 

Goiás Clube era mesmo o lugar da elite, lugar da elite! Nós tocamos muito lá
no  Goiás  Clube,  hoje  lá  se  não  me  engano,  é  o  Ministério  Público  que
funciona lá, hoje como é que eles falam lá, casa da pedra? Não, como é que
chama lá, sei lá... sei que lá era o Goiás Clube, é do lado da Igreja da Boa
Morte, era muito bom, nós tocamos demais lá. Na época, tinha a diretoria lá,
a principal diretora era a Dorci Caiado de Castro, filha de Seu Agenor, era
professora, então ela era a presidente de lá. Caboclo moreno não entrava lá

66 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.

Foto 58 – Fotografia antiga onde dá para perceber, ao 
lado do Museu das Bandeiras, o prédio que pertenceu 
ao Gabinete Literário.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 59 – Casa onde localiza-se a atual sede do 
Gabinete.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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de jeito nenhum, não, não entrava mesmo! Era só da sua cor pra cima, era
proibido entrar, também ninguém ia lá né, já sabia como era, no meu caso
moreno assim nem beirava lá, já sabia que não podia entrar [risos].[…] Pra
tocar entrávamos, lá tinha o salão, o lugar dos músicos ficar lá em cima, a
gente entrava e subia lá e ficava, eu toquei lá mais quando era militar, era
escalado. Depois quando aposentei, tocava lá como particular, era eu, Abílio
meu irmão, tinha um tal de Bizuca também que já morreu, era o baterista,
tinha um outro também que tocava violão. Nós tínhamos um conjunto, então
nós íamos e tocava. Naquela época o contrato do conjunto era bom, bom
mesmo, dava um dinheirinho pro final de semana bom. […] Naquele tempo
as  músicas  sociais  mesmo  eram  o  bolero,  rumba,  baião,  foxtrote,  a
marchinha, o samba,  tinha o suingue, era toda a variedade de música lá, eles
gostavam de tudo, e a gente tocava tudo, a gente lia na partitura, tinha as
notas, a gente lia ali, ia lendo e tocando.67

As igrejas apareceram nos relatos como lugares de lazer, principalmente por causa das

festas religiosas que incluem as procissões e as quermesses. Acostumados a acompanhar o

calendário de comemorações das festas dos principais santos que ocorrem durante todo o ano,

muitos conservam o costume de frequentar as igrejas, para a maioria é o lazer que restou. A

mobilidade reduzida dificulta: Dona Benedita não acompanha mais as procissões por causa da

labirintite, Dona Neném não consegue mais subir as escadarias das igrejas que se tornaram

intransponíveis para suas pernas frágeis, Dona Teresinha não se arrisca mais a “pegar sereno”

e dar ensejo a uma gripe que possa lhe custar a vida. 

As festas religiosas também são momentos importantes no fortalecimento dos laços

sociais,  no estabelecimento  e  cultivo  dos  vínculos  de  amizade.  O instante,  como ressalta

67 Entrevista concedida à autora por Arcilon Botelho em outubro de 2015, Anexo 12.

Foto 60 – Fachada do Goiás Clube na década de 
1930.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 61 – Fachada atual do prédio do Ministério 
Público.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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Brandão (1989), estudioso das manifestações da cultura popular do Estado de Goiás, em que o

sagrado e o profano se encontram nos rituais da rua, onde as pessoas se reconhecem como

participantes de uma comunidade que comunga a mesma fé, se organizam para fazer a festa,

cada  qual  com sua  função:  aqueles  que  rezam,  os  que  cozinham,  os  que administram as

doações,  e aqueles que simplesmente festejam. A festa é o momento de inverter a ordem

social: coroar o rei e a rainha negros da congada, festejar a dança do índio, transitar por todos

os  lugares  no  cortejo,  procissão  ou  folia.  Redefine  os  lugares  dos  sujeitos  com  suas

cerimônias e símbolos. 

São  os  velhos,  que  valorizam  e  seguem  acompanhando  os  rituais,  procissões  e

quermesses, lamentam-se por não perceberem tanto envolvimento da juventude, o que pode

comprometer a sobrevivência das tradições religiosas. São as memórias do passado que os

fazem persistir, pois ainda são os anjos que coroaram Nossa Senhora na infância; as moças

que compunham o coro da igreja; as jovens que se preocupavam com o vestido novo bem

alinhado para a procissão; e o rapaz que conheceu a moça que seria sua companheira para o

resto da vida.

Bom era quando tinha Festa do Rosário, Festa de Semana Santa, aí era bom!
Era assim, todas as meninas, quando é moça é assim, todas tinham que ter
roupa nova, sapato novo. As minhas primas tinham a vida melhor porque o
pai delas tinha dinheiro, a minha mãe, nós éramos simples demais, mas eu
chorava se não tivesse um vestido, mamãe tinha que dar um dinheiro pra
comprar um vestido pra mim, sabe? Eu tinha que estar arrumada também pra
descer pra praça e ir na procissão, antigamente tinha essas coisas, você tinha
que se arrumar pra ir na procissão, sabe?68

Às vezes tinha uma comemoração, como agora que vem a Festa do Rosário,
festa de igreja eu participava, das festas, primeira comunhão, assim tudo que
tinha. Essa Igreja da Abadia aqui, como a gente morava na Rua da Abadia,
tinha umas senhoras que todo os sábados vinham fazer a oração, ladainha, o
ofício de nossa senhora da abadia, aí nós acompanhávamos, porque era um
motivo  de  sair  né,  mamãe  deixava,  aí  essa  senhora  muito  dinâmica  e
católica, nos preparou para o canto do perdão, você já ouviu?[…] Então tem
o canto do perdão na semana santa na Igreja São Francisco, tem na Igreja
do Rosário, depois ela começou a fazer aqui na Abadia [igreja], e as meninas
mesmo da  rua  é  que  cantavam,  aí  nós  cantávamos  todos  os  anos,  essas
lembranças  que  eu  tenho.  Ainda  tem,  mas  parou  uns  tempos,  porque  as
mulheres foram casando e mudando. Outro pessoal que faz parte da igreja
começou de novo o perdão, mas agora é só homem quem canta, antes em
todas as igrejas eram só as mocinhas que cantavam, agora é só homem quem
canta, mudou. Dia de sexta-feira da paixão às 10h é o canto aqui, e tinha as

68 Entrevista concedida à autora por Diva Botelho em outubro de 2015, Anexo 13.
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festas de São João nas casas das famílias amigas que a gente participava.69

Ah, eu era dessas, eu vou contar, na escola quando tinha coisa, tudo quanto
era festa eu estava [risos]. Vovô falava: “eu não aguento comprar roupa pra
você  mais  não”.  Porque  ia  apresentar  um  trem  e  eu  entrava  no  meio,
apresentava outro e eu ia cantar, cantava na igreja, tudo quanto era festa de
igreja eu cantava, frequentava tudo, eu aproveitei minha vida minha filha! 70

As igrejas da cidade são citadas nos relatos relacionadas às festas que ocorrem em

diferentes épocas do ano. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário recebe a festa  realizada no

mês de outubro. Muitas mudanças são verificadas nessa festa, principalmente em relação a

quantidade de pessoas e a ornamentação dos andores. A procissão era composta por vários

andores que mobilizava as famílias e as escolas para a sua confecção e ornamentação, cada

andor com um santo diferente. A igreja é localizada na margem direita do Rio Vermelho, lugar

que foi destinado às pessoas mais pobres no início da ocupação portuguesa, o que se refletiu

na  arquitetura  mais  modesta  das  casas  particulares  e  na  falta  das  sedes  de  poder  que  se

localizaram na outra margem do rio. 

A antiga igreja de duas torres havia sido erguida pela irmandade de Nossa Senhora do

Rosário dos  Pretos  e  tinha  um aspecto  totalmente diferente  do que é  hoje.  Apenas  Dona

Teresinha e  Dona Neném se recordaram de  ter  frequentado essa igreja,  quando tomavam

lições de catequese com as irmãs dominicanas. Essa antiga igreja foi demolida na década de

1930 para a construção da atual em estilo gótico, bem diferente das outras igrejas da cidade.

Sr. Hélio se recorda do seu pai contar que ajudou na construção da igreja nova. 

Inclusive o meu pai, que é filho desse velho, que ajudou a construir aquela
igreja lá, a torre daquela igreja, nunca vi a data de quando ela foi construída,
mas meu pai sempre falava pra nós que ele ajudou a construir. Meu pai foi
mestre de obra a vida quase toda, nós morava nas zonas rurais, tomava conta
de lá e ele trabalhava aqui na cidade, era mestre de obra aqui. Ele sempre
falava que ajudou a construir a torre daquela igreja lá.  Eu não conheci a
outra igreja, quando eu me dei por gente já tinha a torre dessa igreja lá, essa
mais nova, a mais velha já tinha sido desmanchada e construído aquela.71

A antiga é  de 1934 e  eu sou de 1942,  mas lembro das  pessoas  falarem.
Muitas pessoas têm fotografias da antiga igreja. Foi uma freira francesa que
fez o projeto com um arquiteto lá e desmanchou a igreja velha e fez essa
gótica.  Não  tem  nada  a  ver  com  a  época,  porque  todas  elas  eram
padronizadas, as igrejas de  Nossa Senhora do Rosário,  de Pirenópolis,  de

69 Entrevista concedida à autora por Judite Paixão em setembro de 2015, Anexo 9.
70 Entrevista concedida à autora por Benedita de Moraes em outubro de 2015, Anexo 15.
71 Entrevista concedida à autora por Hélio do Carmo em agosto de 2015, Anexo 7.
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Buenolândia e Barra, do Ferreiro que é de São João Batista, era tudo mais ou
menos  o  mesmo  estilo,  Jaraguá,  então  o  estilo  era  o  mesmo.  Mas  aí
desmanchou a daqui, isso em 1930 e em 1934 terminaram essa aí. A outra
era de 1734, a antiga, essa é de duzentos anos depois.72

O movimento que existia na procissão do rosário de antes é a do fogaréu de
hoje, fazendo uma comparação. Todo mundo que morava aqui perto nessas
cidades  vizinhas  vinham pra  Goiás.  É  no  primeiro  domingo  de  outubro,
saíam quinze andores,  que eram os quinze mistérios  do rosário,  além da
Nossa senhora que era o andor mais lindo. Para fazer esse andor cada família
devota de um santo, na casa de meu avô Jubé era São Vicente de Paula,
porque ele era provedor, ele ajudou a criar o asilo, por isso era o São vicente,
meu  tio  mais  velho  Juca  era  um  artista!  Você  ver  os  andores  que  ele
arrumava, ele foi três vezes festeiro do divino por causa dos andores que ele
arrumava, era o andor mais bonito que existia era o dele.73

Nós  tínhamos  a  Festa  do  Rosário  que  era  a  coisa  mais  linda,  era  uma
apoteose mesmo, sabe? Que era assim, cada classe tinha o seu padroeiro,
cada escola tinha o seu padroeiro, no dia de Nossa Senhora do Rosário, às
nove  horas  a  banda  de  música  saia  e  ia  de  lugar  em lugar  pegando  os
andores, então essa procissão era a procissão dos andores. […] Cada família
tomava conta de um andor e trabalhavam o andor porque cada um queria que
seu andor fosse o mais bonito, sabe? Cada escola, as crianças iam levando
seu padroeiro, era uma coisa linda, vinha gente de longe, Festa do Rosário
aqui em Goiás a cidade ficava dura de gente, acabou! A procissão com os
andores, as crianças andava a cidade inteira, agora os homens não dão conta
de carregar né, pesado demais, não é um absurdo um trem desses!74

72 Entrevista concedida à autora por João Chaves em outubro de 2015, Anexo 14.
73 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
74 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.

Foto 62 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
antes de 1930.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 63 – Construção da nova Igreja do Rosário.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi.
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A Igreja de Santa Bárbara é uma das que possui a arquitetura mais simples da cidade,

em linhas retas, pequena e sem adornos, é bastante conhecida e visitada devido à localização

na parte alta da cidade. Situa-se ao pé de um morro e na entrada da estrada que dá acesso ao

arraial  da Barra,  pode ser avistada de quase todos os lugares da cidade.  Segundo Coelho

(2013, p. 19) o documento que autoriza a construção dessa igreja data de 1775.

A festa tradicional de Santa Bárbara é menos conhecida atualmente, mas ainda reúne

muitos cavaleiros que saem da zona rural e se concentram ao pé da escadaria no dia da missa

para depois percorrerem a cidade tocando o berrante.

Lembro da Igreja da Santa Bárbara, a gente subindo pra igreja sem escada.
Não tinha quando eu era criança, mas acho que logo depois fizeram a escada.
Então a gente andava com cuidado, mas de tanto o povo subir e descer, já
tinha o caminho, e a gente ia pra lá passear, ficava brincando lá, as mães
ficavam conversando, e era isso o passeio.75

Eu gostava, e ia muito na [Igreja] Santa Bárbara, porque de lá enxerga quase
toda a cidade, então, o passeio principal era lá. Lá tem a igrejinha, e dá pra
observar a cidade, era muito bom! A gente não perdia, tinha muito lugar pra
gente ir. Era divertido, porque quando tinha férias a gente ia, ou mesmo no
período  de  aula,  no  domingo,  sempre  tinha  uma  pessoa  mais  idosa  que
gostava de ir, aí a gente aproveitava e ia junto.76

Tanta história, tanta coisa bonita, Goiás também o povo tem que encantar, de
primeiro a gente ia pra  Santa Bárbara [igreja] em noite de lua e tocava e
cantava,  acabou tudo né menina? […]  Santa Bárbara ainda tem hoje um
movimento,  então esse  mês [referindo-se  ao mês da festa]  era  o mês do
foguetório, meu avô tinha cachorro e eles fugiam tudo pra Chácara por causa

75 Entrevista concedida à autora por Judite Paixão em setembro de 2015, Anexo 9.
76 Entrevista concedida à autora por Teresa Veiga Jardim em maio de 2015, Anexo 4.

Foto 64 – Canto do perdão na Igreja do Rosário. Sem 
data.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 65 – Igreja do Rosário atual.
Autora: Kelly Rodrigues, 2016.
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do barulho dos foguetes, então era assim animadíssimo.77 

Não  é  mais  como  era  antigamente,  igual  a  Festa  de  Santa  Bárbara  por
exemplo era de manhã na época, lembro de minha avó que levava a gente,
era às nove horas a festa, terminava nove horas a missa, aí tinha o foguetório
e levantavam o mastro de Santa Bárbara. Era dia 04 de dezembro, começava
no dia 03 a novena, quer dizer a novena era só um tríduo que eles faziam, e
no dia 04 era de manhã, hoje é à noite que eles comemoram, mas na época
era durante o dia.78

A Catedral de Santana fica localizada ao redor da Praça do Coreto, foi mencionada

nos relatos por causa da Festa do Divino Espírito Santo, realizada no mês de maio, quando o

ápice  da festa é a chegada da procissão com o levantamento do mastro na porta da igreja, a

apresentação da congada (quando o imperador comunica e mobiliza os dançadores), a queima

da fogueira, e a brincadeira do pau de sebo. Outra festa tradicional dessa igreja é de Nossa

Senhora de Santana, padroeira da cidade, que é realizada em meados de 26 de julho.

Vai ter a Festa do Divino agora, dia 24 de maio. Então, a gente faz a pré-
novena, sorteia os nomes das pessoas, porque tem a bandeira, a coroa e o
cedro. Então, sorteia pra ver quem que cai com a bandeira e divide, e depois
que termina, a gente leva os mantimentos, qualquer coisa, leva pra igreja e
deixa lá, aí começa a Novena do Divino. Muito bonita! Você vai ver, tem a
serenata  do  Divino.  Passam nas  casas  com as  bandeiras  no  domingo  da
ressurreição, com a bandeira, aí depois vão em Areias, no Bacalhau, tem uns
domingos que vão pra Goiânia. Porque tem um pessoal daqui que mora lá e
que gosta, então, eles levam a bandeira até lá. […] Eu participo nas novenas,
recebo o Divino em casa, se pede qualquer coisa, uma rifa, tem camiseta que
eles  fazem,  vende  eu  compro,  pra  cooperar  eu  compro,  o  que  eu  posso

77 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
78 Entrevista concedida à autora por João Chaves em outubro de 2015, Anexo 14.

Foto 66 – Igreja de Santa Bárbara em 1912.
Autor: desconhecido.
Fonte: Arquivo da Fundação Frei Simão Dorvi.

Foto 67 – Igreja de Santa Bárbara atual.
Autora: Kelly Rodrigues, 2015.
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cooperar, eu gosto de ajudar, eu tendo acho bom. Depois do Divino, tem a
quermesse  aqui  no  fundo  da  igreja;  depois  vem  Santana,  dia  26,  tem  a
quermesse também. […] Eu vou, nem que eu não acompanhe porque as ruas
estão muito ruins pra andar, ando tendo muita labirintite, fico com medo de
cair, então,  vou pra  praça e fico lá,  às vezes,  acompanho um pedacinho,
espero aqui e entro na igreja, sempre participo.79

Na  época  da  Festa  do  Divino,  conforme  o  imperador  que  tenha  mais
dinheiro, ou que tenha mais tradição, ou mais não sei o quê, eles conseguem
e  fazem as  roupas  para  os  congos.  Tinha  o  índio  também,  hoje  em dia
ninguém  mais  ouve  falar  da  dança  do  índio.  Hoje  em  dia  dançam  as
criancinhas do índio, mas era muito bonito, eram os adultos. Esse ano não
teve nada, mas era muito animado. Antigamente, que nem é do meu tempo,
falavam que os pretos tomavam muito parte, então tinha a rainha preta no
reinado e tudo.80 

Festa do Divino era assim: uma bandeira, um cedro e uma coroa, foi um
bispo quem doou pra Festa do Divino.  Aí saia a folia,  percorria todas as
casas,  porque  nessa  época  Goiás  era  pequeno.  Eu  peguei  o  padres  ir
benzendo todas as casas, agora os padres não aguentam andar né. Outro erro,
porque acho que eles  deveriam cooperar  com a gente  pra  manter  aquela
coisa antiga. Aí foi criada outra bandeira, a primeira bandeira era vermelha,
aí foi criada outra  bandeira, outra coroa e outro cedro, foi criada a terceira
coroa  do  Espírito  Santo  porque  a  cidade  já  exigia  outra,  aí  a  bandeira
vermelha  e  branca  e  toda  a  vida  cooperei  porque  sempre  fui  devota  do
Espírito Santo e sempre gostei, sabe? 81

79 Entrevista concedida à autora por Benedita Velasco em maio de 2015, Anexo 5.
80 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, Anexo 11.
81 Entrevista concedida à autora por Sílvia Curado em setembro de 2015, Anexo 10.

Foto 68 – Queima da fogueira na 
Festa do Divino de 2015.
Autor: Fernando Carrijo, 2015.

Foto 69 – Levantamento do 
mastro na Festa do Divino de 
2015.
Autor: Fernando Carrijo, 2015.
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Construída no século XVIII a igreja já passou por várias reformas e reconstruções,

pois  a  parte  de  cima  sempre  desmoronava  quando  estava  terminada,  fato  explicado  pela

população local por uma lenda que associa o desabamento a uma maldição lançada por um

padre que teria sido torturado dentro da catedral. Dona Nini contou um pouco sobre isso e

lamentou as infinitas intervenções que modificaram muita coisa da igreja original:

A  Catedral é  outra judiação! Arrancaram essas janelas lindas,  grandonas,
maravilhosas e botaram aquelas janelas horrorosas lá. Botaram saia e blusa
nela. Ela era todinha de tijolinho, parecia uma abadia medieval, sabe? Eu
achava, sonhava assim que era uma abadia medieval. Sou muito sonhadora!
Fizeram aquelas janelinhas horrorosas que tem lá hoje em dia, tiraram essas
grandonas que ventilava a igreja e puseram essas pequenininhas aqui. […]
Eles falavam que tinha um padre que apanhou aí dentro da igreja. Então esse
padre jogou uma praga de que nunca essa igreja seria construída, porque essa
igreja era maravilhosa, tinha mais de quinze altares, sabe? Tinha um altar
próprio, quase uma capela que era para a Irmandade dos Passos, do Senhor
dos Passos tudo aí. Aí, caiu e foi caindo e caindo, mas aí graças a Dona
Darcília Amorim que conseguiu reerguer, porque Dom Prudêncio, quando
veio pra cá, tentou demais. Ele erguia uma parte e caia o telhado, cada hora
era uma coisa. Aí conseguiu reerguer e tava bonita, veio um trem pra cá, o
povo  fica  adulando  só  porque  é  do  IPHAN  e  não  sei  o  quê,  tem  que
perguntar o povo não é? Modificaram tanto que pintaram até de cor de rosa,
agora eles tiraram, a porta era de cor de rosa, azul que é a cor colonial não é
rosa! Quando mudou, eu vi e falei: detestei! Esses quadros aí é tudo estilo
modernoso. A igreja não é estilo moderno. Vem pintar um trem modernoso
numa igreja estilo românico igual era, esquentou demais porque tirou essas
janelas, colocou essas feiuras aí.82 

82 Entrevista concedida à autora por Maria Antonieta Jubé em setembro de 2015, anexo 8.

Foto 70 – Chegada da Procissão à Igreja de Santana.
Autor: Fernando Carrijo, 2015.
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O percurso desse álbum de memórias foi conduzido pelos relatos dos moradores, nem

todos  os  lugares  foram especificados,  buscamos  aqueles  que  foram mais  significativos  e

recorrentes nos relatos de espaço. Como todo álbum, esse também é uma espécie de quebra-

cabeças que junta partes importantes da vida de alguém por meio das fotografias que são um

anseio de permanência do tempo, uma pista, uma passagem para uma viagem ao passado.

Viagem essa,  como enfatiza Bosi  (1994),  é uma possibilidade dentre tantas outras que se

podia ter feito a partir dos relatos dos velhos moradores. 

Essa  que  escolhemos  enfatiza  detalhes  corriqueiros  e  importantes  da  vida  dos

moradores que nos mostram a passagem do tempo de suas vidas: a infância nas brincadeiras

das ruas, nos banhos dos rios e na aprendizagem nas escolas, a juventude pelas praças e festas,

e a velhice recolhida na casa repleta de lembranças. São momentos que revelam a experiência

dessas  pessoas  com o lugar  que  as  acolheu pela  maior  parte  de  sua vida,  uma trama de

detalhes que só fazem sentido àqueles que ali viveram.

Esse álbum metafórico é uma tentativa de dar um novo sentido ao Patrimônio que,

costumeiramente, está associado ao sentido simbólico e pedagógico da história, e distante do

sentido de lugar que está ligado às memórias dos moradores, aos usos desse espaço. Construí-

lo  com  as  imagens  e  relatos  é  uma  maneira  de  despertar  parte  das  histórias  que  estão

escondidas,  sem o reconhecimento  e  valorização da oficialidade do Patrimônio  Histórico,

muitas outras permanecem ocultas, a espera daqueles que procurem ouvi-las.

Foto 71 – Reconstrução da Catedral na década de 1930.
Autor: desconhecido.
Fonte: Acervo pessoal de Hélder Camargo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos  que  o  percurso  de  uma  pesquisa  é  sempre  um  caminho  que

escolhemos trilhar, deixando de lado muitas outras rotas que poderiam ter sido traçadas a

partir do mesmo ponto de partida. Chegar ao final, é olhar para trás e perceber que a trajetória

percorrida foi uma dentre tantas possibilidades pois, nesse percurso, mais do que certezas

absolutas ficaram pistas importantes para novos olhares. Assim como essa escrita, nenhuma

outra pode encontrar correspondência precisa no mundo real. O que está traçado é uma leitura

aberta e fragmentária de uma cidade e de parte das histórias de alguns moradores, com o

intuito primeiro de enxergar um pouco além do vazio patrimonial, ver as pessoas do lugar, seu

apego, suas relações e vivências nessa cidade obstinada a ser testemunho vivo do passado.

No início, pensamos que seria possível evidenciar a relação entre a conservação das

formas arquiteturais e a possível continuidade de uma memória social, pois de fato, parece

existir  num  discurso  simbólico  ligado  à  antiga  capital,  mais  próximo  à  oficialidade  do

Patrimônio Histórico. Essa ideia foi desconstruída e ressignificada com o amadurecimento

teórico e pela própria pesquisa empírica: os estudos sobre a memória mostraram a diferença

essencial entre a memória social, dita coletiva, e a memória pessoal, ligada às experiências de

cada  indivíduo,  e  os  relatos  revelaram  que  cada  sujeito  constrói  suas  narrativa  com  as

influências sociais, mas de maneira muito particular conforme a internaliza suas experiências.

Além  disso,  a  aproximação  da  Geografia  humanista  ofereceu  a  base  necessária  para  a

valorização dos relatos dos sujeitos da cidade, por evidenciar essas relações com o espaço

vivido.

O percurso escolhido foi o de revelar tais experiências, nesse sentido, os ditames da

patrimonialização não são o ponto mais importante, mas sim o sentido de lugar para essas

pessoas que vivem a cidade em seu cotidiano. Isso nos fez repensar a ideia inicial, pois não é

a imobilidade das formas materiais que possibilita a fecundidade da memória; ela existiria em

qualquer  espaço,  é  uma condição intrínseca  ao  indivíduo,  independente  do lugar  em que

esteja; advém da relação das pessoas com o lugar. Foi uma constatação que nos fez perceber

uma  nova  perspectiva  para  a  pesquisa:  a  memória  dos  indivíduos  é  capaz  de  revelar

significados  que  estão  além da  oficialidade  do  patrimônio  histórico,  oriundos  da  relação

primordial que o homem desenvolve com o lugar onde vive.

A ideia da conservação, ligada à imobilidade, também foi desconstruída, à medida que
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percebemos, no decorrer da pesquisa que, as inúmeras intervenções realizadas na cidade em

nome  do  patrimônio,  não  a  mantinham  estática,  modificavam-na,  davam  ao  espaço  um

movimento  próprio  de  uma  lógica  particular  ao  patrimônio,  mas  não  paralisante.  No

transcorrer dos apenas dois anos da pesquisa foram realizadas várias obras de restauração que

modificaram espaços e causaram desfechos e polêmicas diversas, que dividiram opiniões a

favor ou contra as modificações. Assim como esse espaço, a memória ligada a ele é dinâmica,

é construída e reconstruída nesse constante movimento, e é, sobretudo, o testemunho vivo no

presente de vestígios de um passado que não existe mais. Vincular esse trabalho de memória

dos velhos moradores a esses vestígios é dar um outro significado a essas formas estáticas, é

dotar  de vida um espaço que pode ser fadado à “fantasmagoria”,  como assevera Certeau

(2013), se a importância maior for dada aos objetos em desfavor das pessoas do lugar.

Segundo Berdoulay (2012), o entendimento de que a noção de patrimônio ultrapassa

as formas materiais foi reconhecido pela própria Unesco, a partir de 1992, quando instituiu

uma nova categoria, a de “paisagem cultural” que orienta as avaliações de propostas de forma

mais global, incluindo as relações entre cultura e espaço. Segundo este critério, por meio da

concessão  do  título  de  Patrimônio  Mundial  reconhece-se  os  territórios  nos  quais  a  inter-

relação entre  a  cultura humana e o ambiente conferem ao lugar  uma identidade singular.

Todavia,  a  perspectiva  patrimonial  para  uma cidade  não  envolve  somente  o  passado que

sobrevém à singularidade das relações de uma comunidade com seu lugar no presente, ela

corresponde, de toda maneira, a uma projeção, à expectativa que essa comunidade investe no

futuro para todos habitantes.

Muitos moradores, em seu relatos, expressaram a esperança de que a concessão do

título causou em cada um deles, a expectativa de dias melhores, de reconhecimento. Uma

espera frustrada para boa parte das pessoas que consideram que nada mudou ou que as coisas

ficaram  mais  difíceis  com  certas  imposições.  Mas  o  futuro  é  sempre  um  projeto  a  se

concretizar a cada dia e, para uma cidade, envolve os rastros que perduraram do passado,

como elementos essenciais que ajudam a determinar o amanhã. Os planos de antecipação e de

renovação  do  espaço  esperam  um  tempo  que  ainda  virá.  Para  ser  mais  completo  e

significativo  às  pessoas  do  lugar, não  pode perder  a  dimensão dos  vários  tempos  que  se

passaram ali e a responsabilidade que envolve esse futuro que se antecede no hoje. Para isso,

é necessário entender  de maneira reflexiva esses diversos tempos,  o direito à memória,  à

identidade, e, sobretudo, à projeção e às expectativas do futuro. A cidade como patrimônio e
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propriedade cultural deve incluir essas diversas histórias para que sejam partilhadas e vividas

por todos de maneira integral.

Como  enfatizou  Ítalo  Calvino  (1990),  “a  cidade  não  conta  o  seu  passado,  ela  o

contém”. Cabe então,  a quem a habita,  ler  e contar esse livro  contido em suas formas,  e

também considerá-lo de maneira valorosa para a escrita de suas páginas futuras. Sabemos,

assim como Calvino ao descrever a cidade de Zora, que a imobilidade de uma cidade com a

intenção de se preservar um passado morto que não inclui e considera as histórias de vidas

presentes  e  vivas  em seu  contexto  atual,  é  uma sentença  de  esquecimento  e  morte. É  o

movimento e as contradições cotidianas que nos permitem entender as tramas desse espaço.

Escutar as recordações que afloram dos relatos de espaço é, além de  uma maneira rica de

conhecer  as  relações  que  se  estabelecem nesse  lugar,  possibilitar  um instante  em que  o

indivíduo, ao construir  seu relato,  se reconheça como parte integrante e integradora desse

lugar.

Afinal, é o constante movimento das relações sociais que constrói o espaço. É nesse

permanente fazer, compreendido com o olhar do cotidiano, que se pode atribuir  um novo

significado ao patrimônio.  A cidade necessita  ser  compreendida  pela  perspectiva de Tuan

(2011, p. 13), “como documento histórico, a cidade é altamente seletiva ao atentar para fatos

(construções,  ruas e monumentos) que são conservados:  como um registro do tempo está

cheia  de  lacunas”.  É  preciso,  portanto,  ter  consciência  também  dos  esquecimentos  para

compreender as marcas que resistiram ao tempo e para considerar  o planejamento para o

futuro. O que está esquecido na visibilidade das formas pode ser encontrado na auscultação

dos relatos. 

Por  isso,  no  percurso  dessa  pesquisa,  constatamos  que  o  papel  da  Geografia  em

reconhecer esses relatos diversos é essencial, pois voltar a atenção aos sujeitos e à relação que

eles estabelecem com seu lugar é buscar o próprio sentido primordial da disciplina. É um

trabalho de reflexão a respeito da essência dessa ciência. O aprendizado que ficou é que o

trabalho de memória é um elemento essencial de busca dessa relação, pois muito se pode

revelar a respeito das relações dos sujeitos com seu lugar. Construir sua própria história, falar

de si, implica falar de outros e falar dos lugares. Por isso, fomos capazes de compor um álbum

desses lugares, como a descrição final desses relatos de espaço dos velhos moradores.

Os métodos e técnicas de representação disponibilizados até o presente pela Geografia

não foram suficientes para descrever as memórias individuais e sua relação com os lugares,
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mesmo com os  esforços  da  Geografia  humanista  embasada nos  aportes  fenomenológicos.

Ainda existem lacunas que apresentam desafios importantes para  aqueles que se empenham

nessa tarefa. Por isso, recorremos ao diálogo com outras ciências e estabelecemos os relatos

de  espaço  como  noção  orientadora  da  pesquisa.  É  um  caminho,  uma  maneira  de  fazer.

Evidentemente, não podemos assegurar que seja a melhor maneira possível e nem que possa

servir de modelo a outras pesquisas, mas foi o caminho que encontramos e que resolvemos

trilhar, assumindo os riscos.

Outra  conclusão a  que chego diz  respeito  aos  ganhos  pessoais  que  marcarão para

sempre minha trajetória. Junto ao álbum dos lugares, constituiu-se pouco a pouco um álbum

pessoal, com as experiências da pesquisa e o engrandecimento advindo da convivência com

cada velho morador. Escutar a construção de uma história de vida é refletir sobre a construção

de sua própria, sobre os percursos já trilhados e as possibilidades que se apresentam. 

O que esperamos é que fiquem abertos vários caminhos para novos olhares sobre essa

cidade que é fecunda em temas e problemáticas. Nos relatos, integralmente disponíveis nos

anexos,  estão  escondidas  pistas  importantes  que  podem  fomentar  novas  pesquisas  sobre

outros assuntos que sequer foram mencionados nesse estudo. A viagem ao passado por meio

dos enigmas que persistem no presente não termina nunca. Mesmo quando as testemunhas se

vão, suas experiências se prologam em memória, em relatos na voz dos que ficam. Por isso

que o fim de uma viagem deve ser apenas o início de outra.

É preciso ver o que não foi visto, ou ver outra vez o que já se viu, de outro lugar. 
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ANEXO 4

Entrevista realizada em 03 de maio de 2015 na casa das senhoras, na Cidade de Goiás.
Rita da Veiga Jardim (Ritinha). Nascida em 1936.
Teresinha da Veiga Jardim. Nascida em 1928.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Kelly: Vocês são daqui?
Dona Ritinha: Somos daqui, nascidas aqui. Ela [referindo-se a Dona Teresinha] nasceu numa
casa lá na outra rua, eu nasci nessa aqui. Eu e meu irmão, acima de mim, nascemos aqui. Só
que essa casa era bem antiga, um casarão. Foi do meu bisavô e ele que deu pra minha mãe e
minha tia,  aí  papai  comprou a parte  da minha tia.  Aí,  aos poucos,  papai  foi  reformando,
porque  precisava  trocar  madeira,  olhar  telhado,  algumas  paredes  que  já  precisavam  ser
desmanchadas e a maioria dos pisos daqui era chão batido ou então assoalho. Aquela sala lá
do meio era uma só, com um assoalho de tábuas largas. Depois, quando papai reformou,
dividiu e ficou um quartinho que nós chamamos até hoje de quarto de costura. Aí depois teve
uma onda aqui em Goiás que todo mundo queria colocar alpendre, porque todo mundo achava
melhor. Era moda nessa época colocar vitrô pra clarear mais a casa, achavam que entrava
mais luz. Então, colocou o vitrô e o alpendre, alargou mais a porta, porque antes era assim,
uma janela e uma porta imensa, como se fosse uma porta de garagem, mas não era garagem,
porque tinha um degrau para entrar. Então, lá tinha sido antigamente, chamavam de barracão,
uma espécie de armazém, porque as pessoas que alugaram a casa aqui, porque nós moramos
em Jaraguá  3  anos  e,  enquanto  isso,  aqui  ficou  alugado,  quem alugou  colocou  aqui  um
armazém.  Tinha  esse  portão  grande  e  umas  janelas  que  davam pro  beco,  tudo  assim de
madeira, então fechava e ficava tudo escuro. Quando papai reformou, colocou o alpendre,
uma salinha e mais dois quartinhos, ficaram menores porque alargou a frente e o corredor do
meio. 
Kelly: Nessa época podia fazer qualquer tipo de intervenção? A senhora lembra o ano?
Dona Ritinha: Não  tinha  tombado,  foi  mais  ou  menos  em 1964,  aí  logo  depois  veio  o
tombamento, mas papai já tinha mexido. Só que depois, ainda ficou alpendre muitos anos.
Mamãe até gostava de ficar lá debruçada vendo os meninos passando, voltando da escola. Ela
achava tudo muito divertido, tinha escola aqui atrás, eles saíam passavam aqui. Ela chamava e
dava as coisas pra eles, e essa rua era cheia de meninada, de criança e ela achava divertido
ficar lá. Aí, depois que papai faleceu, e mamãe depois, comecei a pensar que alpendre não
oferecia muita segurança, porque começaram, assim, abrir uma cancelinha e, mesmo que não
abrisse, podiam pular e passar a noite lá dentro do alpendre. A gente não sabia quem seria e
tinha certo receio. Aí, depois, quando resolvi trocar o forro do meu quarto, que era na frente,
eu  ainda  estava  pensando  se  trocava  a  janela,  voltava  ao  estilo  colonial  ou  não.  Estava
pensando nisso, quando eu tinha saído do quarto e estava dormindo pra cá, e lá estava vazio
porque ia tirar o forro, quando de madrugada escuto um estrondo: “meu Deus do céu o que
será, uma bomba?” Vim aqui na cozinha, olhei, pra lá estava escuro porque tinham tirado a
lâmpada. Aí, no outro dia cedo, o pedreiro chegou. Aí eu falei pra ele: “foi um barulhão de
madrugada, será onde foi?” Ele falou: “olha ali!”. Tinham jogado uma pedra deste tamanho,
passou onde era o vitrô e foi parar lá onde era justamente minha cama! Já não estava mais lá,
mas foi bem no lugarzinho onde era minha cabeceira. Quer dizer, se eu estivesse dormindo lá,
ia pegar na minha cabeça, porque ultrapassou o vidro, quebrou o vitrô e foi parar lá. Aí eu
pensei: vou mudar o vitrô e vou cuidar disso agora mesmo, já fui tratando de encomendar lá
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no marceneiro, deu muito trabalho pro marceneiro porque ele arrumou uma madeira verde,
depois teve que trocar por outra, deu muito trabalho, mas depois deu certo. Eu fui ao IPHAN
[Instituto  do  Patrimônio  Histórico  Artístico  Nacional],  conversei  com eles  lá  que  eu  iria
colocar o estilo anterior, só que não iria colocar o portão grandão, porque nós não iríamos
fazer garagem e nem colocar loja nem nada, então, não tinha necessidade do portão largo
aqui. Aí pôs janela de um lado e do outro e a porta no meio. Voltou ao estilo anterior com
venezianas, vidro em cima, tampado por dentro. Agora, as paredes que dão pro beco, não teve
jeito de modificar, as janelas de vitrô que dão pro beco, porque lá quando calçou o beco,
levantou  o  nível  do  terreno,  lá  ficou  mais  alto.  Sei  que  qualquer  pessoa  que  passasse
enxergava aqui dentro, nem poderia abrir a janela, e outra, não poderia mexer naquela parede,
porque aquela parede não foi  desmanchada.  Ela é  muito larga,  de adobe,  se fosse mexer
poderia abalar e iria ficar muito baixinho também o nível da janela.
Kelly: Essa reforma no beco foi depois do tombamento?
Dona  Ritinha:A  reforma  no  beco  foi  muito  depois  do  tombamento,  muitos  prefeitos
mandaram calçar o beco, era chão. Depois também teve a reforma pra fiação, passou por aí,
telefone, energia, esgoto, o antigo esgoto que era de água fluvial, e também o encanamento da
água, porque antes era do  Bacalhau, [referência ao Rio Bacalhau] agora o nosso aqui é da
Santa Bárbara [refere-se á fonte de captação de água]. 
Kelly: A senhora disse que a rua era cheia de criança, como era a infância aqui?
Dona Teresinha: Nós brincávamos na porta. Nós morávamos aqui e em frente tinha um casal
com duas ou três filhas. Sei que depois eles mudaram daqui, sentávamos na porta de tarde e
ficávamos. Elas chamavam a gente, sentava no corredor delas e ia jogar baliza, outra hora,
elas vinham e sentavam no corredor daqui pra jogar baliza, a distração era essa. Depois a
gente cresceu mais um pouquinho, tinha o tal de barrabol, ficava uma turma de um lado e
outra do outro, eles mandavam a bola pra cá e a gente rebatia pra lá. Sei que era divertido!
Depois umas senhoras que moravam na rua aqui começaram a achar ruim, porque a rua era
estreita, aí nós tivemos que mudar e ir jogar na pracinha. Fomos brincar de barrabol lá porque
ainda não tinha o Grupo [referência ao Grupo Escolar Dona Colombina de Caiado] no meio,
era uma pracinha. A gente se distraia. Aqui era uma praça, depois é que construiu o Grupo,
depois acabou né.
Kelly: Ali não existia a escola? Era praça?
Dona Ritinha: Ali existia a praça, depois de muitos anos é que construíram o grupo no meio
da praça, não tinha tombado ainda não, essa parte da cidade. Aí foi o  Grupo Escolar Dona
Colombina de Caiado, depois de muitos anos é que mudou, o grupo acabou, fechou e passou
a ser uma repartição, que eu esqueci o que era. Acho que era o Núcleo de Computação.
Kelly: Vocês estudaram onde aqui?
Dona Ritinha: Eu estudei no Colégio Santana, e ela [referindo-se à Dona Terezinha] também,
desde o primário.
Kelly: Como era a época da escola?
Dona Teresinha:  Eu fui  da  primeira  série  de lá.  Era  lá  no fundo,  quer  dizer, o  Colégio
[Santana] estava em reforma, então, a parte do primeiro e do segundo primário dava pra outra
rua. A gente entrava pela frente. Eu sei que a gente descia e atravessava o quintal, tinha muita
mangueira,  era  muito  grande  e  a  gente  ia,  era  um cômodo  só,  mas  dividido,  primeiro  e
segundo ano. Então, um era uma freira [as aulas eram ministradas pelas religiosas], mas na
mesma sala né, um pouco maior que essa assim [tenta demonstrar o tamanho, mostrando o
tamanho da sala em que estamos], mas formava uma só. De um lado, o primeiro ano; do
outro, o segundo, mas tudo junto. Engraçado que era uma disciplina, não tinha barulho, não
tinha nada.
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Dona Ritinha: Fala quantos anos você estudou no primário, porque o dela foi diferente do
meu. Era ensino complementar que chamava não é?
Dona Teresinha: Primeiro foi o primário, até a quarta série; depois foi o complementar, dois
anos, depois foi o normal. 
Kelly: A senhora lecionou?
Dona Teresinha: Eu dei aula no Mestre Inhola [Colégio Estadual], mas sempre a diretora me
punha lá. As diretoras me punham de secretária, elas viajavam e deixavam tudo na minha
mão. O Mestre Inhola era na Rua 15, lá no prédio onde é o Detran [Departamento Nacional de
Trânsito] hoje, mas o prédio lá estava muito precário e teve que mudar de lá. E ficou assim,
uma hora estudava num prédio, outra hora em outro, até que encontraram o lugar onde é o
prédio do Mestre Inhola, que foi construído pra isso.
Kelly: A senhora gostava de ser professora?
Dona Teresinha: Eu era mais assim, servia para socorrer as diretoras que falhavam demais.
Pra não mandar  menino pra  casa,  eu  substituía.  As  diretoras  eram casadas,  tinham filho,
tinham problema, não tinham horário certo. Eu que ia aguentando, quebrando o galho, sempre
estava  numa  sala  de  aula.  Cuidava  da  matrícula,  passava  a  limpo.  Todo  ano  tinha  que
matricular, né, isso tudo ficava por  minha conta. Eu ia pra Goiânia, enfrentava os políticos
pra pedir o colégio, eu que ia pedir, as outras nem se importavam. Aí eu saí, conseguiram, mas
foi tudo às minhas custas! Eu era “pronto socorro” nas escolas onde trabalhei.
Dona Ritinha:  Ela  com as diretoras sempre lutando pra ver se algum político,  deputado,
prefeito  ou governador  se  interessava pra construir  um prédio pro  Mestre Inhola,  quando
finalmente  conseguiu isso,  ela  havia  conseguido transferência  para trabalhar  no [Colégio]
Alcides Jubé e  eu também já  tinha saído de lá,  porque comecei  lá  e depois fui pro  Jubé
também. Aí,  um dia ela  disse que alguém falou uma frase que a  deixou muito chateada,
alguém disse assim: “só foi a Teresinha sair  de lá que conseguiram um lugar pro  Mestre
Inhola”, uma pessoa lá, um espírito do contra, invejosa. Foram uns 34, 35 anos trabalhando.
Eu também comecei no  Colégio Santana estudando; primário, ginásio, normal. Quando ela
terminou, eu estava entrando no Colégio Santana, ela já foi nomeada professora do  Mestre
Inhola e eu tava entrando pro colégio. Eu estudei lá quatro anos o primário, o ginásio quatro,
o normal foram três anos. Ao todo foram 11 anos. Mas as mestras, as professoras, eram irmãs,
só tive de fora umas duas que eram pessoas da cidade. No ginásio acho que foi uma e no
normal eram duas que eram da cidade, mas o resto eram todas irmãs, eram rigorosas, severas,
exigiam muito mesmo e todo mundo que saia do colégio saia com uma base muito boa,
porque forçosamente  tinha  que  estudar, de  todo jeito  tinha  que  estudar. Depois  eu  fiquei
aguardando um curso superior vir pra cá, porque eu queria estudar mais, mas eu não queria ir
pra fora, porque não tinha coragem de deixar nem a família, nem a cidade, eram duas coisas
que eu não queria, não queria sair daqui e não tinha nenhum curso nessa época. Aí eu pensava
assim, no que eu vou trabalhar?! Eu tinha o normal, podia ser professora do primário, mas não
tava querendo ser professora, pensava em ser outra coisa, mas não tinha como. Só foi surgir
aqui o curso [de graduação] com a Extensão da UFG [referência à fase de interiorização da
Universidade Federal de Goiás], depois de 9 anos que eu tinha formado. O Frei Simão junto
com a Brasilete já estavam batalhando pra trazer o curso superior aqui pra Goiás. Foram dois
batalhadores: a Brasilete ajudou muito o Frei Simão e ele foi um grande batalhador. Primeiro
veio a Extensão, ele não queria que fosse como Extensão, foram só duas turmas de pedagogia,
ele queria que as duas fossem com o título de Fundação Educacional da Cidade de Goiás, pra
depois passar como faculdade,  porque se fosse como Extensão demoraria muito pra virar
faculdade. Mas nós estávamos doidas pra fazer logo e melhorar logo a situação de professora,
porque  nesse  meio  tempo  já  tinha  sido  nomeada  professora  nesse  meio  tempo.  Quando
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formamos, colamos grau em Goiânia junto com outros cursos, fiz o curso em quatro anos e
meio. Eu lecionava e trabalhava na Subdelegacia de Ensino, nessa época fiz pós-graduação
também, mas indo e voltando de Goiânia. As provas e os trabalhos eram todos lá. Como eu
estudei  pedagogia  e  já  estava  mesmo  na  educação,  o  emprego  que  arrumei  foi  como
professora.  Pensei  que  o  jeito  era  continuar  como  professora,  porque  aqui  era  [agência]
Correios,  Delegacia  Fiscal  ou  Banco.  Eu  não  gostava  de  matemática,  ouvia  falar  que  o
concurso da Delegacia Fiscal era difícil, mas tinha gente que entrava sem concurso mesmo e a
gente sabe que quem trabalhava na Delegacia Fiscal aposentou-se muito bem. Correio nem sei
se havia  concurso nesse  período,  continuei  como professora  mesmo.  Comecei  no  Mestre
Inhola com o “prezinho” [referência aos anos iniciais  de escolarização],  gostei mesmo da
turma dos pequenos, acompanhei até o primeiro ano e voltava pro “prezinho”, foram 11 anos
assim. Depois fui pro Colégio Alcides Jubé e nesse meio tempo eu já dava aula pra 5ª série,
preferia os que estavam começando, até a 6ª ainda lecionava. Aí, depois, quando já tínhamos
terminado pedagogia, um diretor que teve aqui em Goiás, quase obrigou todo mundo que
tivesse curso superior, de pedagogia, tinha que lecionar no Normal [era um tipo de habilitação
para o magistério nas series iniciais do ensino fundamental], e era à noite. Eu tinha pavor, mas
tinha que ir, lecionava de manhã também, outra hora tinha aula à tarde também. Depois pedi
uma madrinha minha de crisma, que era minha prima, pra arrumar outro emprego pra mim.
Pedi pra que o marido arranjasse outra coisa, porque como professora ganhava pouco. Pensei
que ele, por ter amizades com políticos, poderia arrumar outra coisa, mas me esqueci de dizer
que não era na educação, mas em outro lugar que eu poderia  ganhar  melhor. Mas aí  ele
arrumou na educação mesmo. Aí eu fiquei com dois cargos, tinha que dividir a carga horária,
20 horas em um e 20 horas em outro. Trabalhei num período de manhã na Delegacia de
Ensino, fazia os outros horários de aula no [Colégio] Jubé à tarde e à noite. Mas eu gostava
muito de lecionar no primário, gostei muito no período em que trabalhei no  Mestre Inhola,
mas falaram que quem tinha curso superior tinha  que ir lecionar no ginásio. Aí eu fui pro
Colégio, trabalhei um ano também na biblioteca da Fundação, mas só mesmo porque o Frei
Simão pediu,  queria  que  eu  ficasse  lá  na  biblioteca  atendendo.  Antes,  ela  funcionava  no
Convento, agora é aqui na Rua da Abadia, aí os arquivos todos vieram pra cá. Acho que estão
querendo até trazer o  Gabinete Literário.  Eu não posso mexer  com nada de papel  velho,
porque  uma  vez  fui  pesquisar,  gostava  de  pesquisar  nos  jornais  sobre  família,  árvore
genealógica, mas me deu até tontura, porque ia desprotegida, sem luvas, nem nada, acho que
foi isso. Eu ia pro arquivo da diocese pra pesquisar no batistério, certidão de casamento, essas
coisas antigas,  consegui até muita coisa, até dar conta. A menina que trabalhava lá me ajudou
muito.
Kelly: A senhora fez pesquisa sobre a sua família?
Dona Ritinha: Fiz uma pesquisa sobre nossa família, e, ás vezes, alguém da família casada
com primo que me pedia, eu copiava e passava pra pessoa. Minha família toda é daqui. Do
lado de papai é Veiga Jardim. Nós somos bisnetos de Veiga Valle, José Joaquim da Veiga Valle
é avó de papai e meu bisavó. Ele casou-se com uma pessoa que tinha o sobrenome Jardim, aí
ficou errado o sobrenome, porque tinha que ser assim: os filhos tinham que ser Jardim Veiga
Valle, porque o Veiga Valle não podia separar. Ele veio de Pirenópolis e o Veiga e o Vale eram
juntos, mas porque a mulher dele era filha do presidente da Província, José Rodrigues Jardim.
Elas  eram cinco filhas,  e mamãe contava  que  corria  essa  noticia  de  boca  em boca.  Elas
falavam que  Jardim não  podia  desaparecer,  mas  como  tinham poucos  filhos  homens,  as
mulheres iam se casar e o [sobrenome] Jardim ia desaparecer. Elas tiveram receio e disseram
que o Jardim deveria ficar por último no sobrenome. Nossa bisavó chama-se Joaquina Porfírio
Rodrigues Jardim, uns nomes horríveis, aí os filhos, meu avó era Manoel, o caçula, tinha que



197

ser  Manoel  Jardim  Veiga  Valle.  Não  ficou  Manoel  da  Veiga  Jardim,  o  Valle  sumiu,  o
Rodrigues sumiu, e a mulher era Ângela Ludovico de Almeida, só o filho dela Idelfonso, filho
dessa Ângela é que permaneceu Ludovico de Almeida, porque a Ângela era mulher do José
Rodrigues Jardim. Estou fazendo confusão! Não é isso não, deixa eu ver. A Ângela é que tinha
dois irmãos, o Idelfonso e o Antônio. O Idelfonso, permaneceu Ludovico de Almeida e deu
origem à  família  Ludovico  de Almeida.  A Ângela  casou com um Camargo,  com Bueno,
formou as ramificações Bueno, Camargo, Lacerda. Da Ângela ficou o Jardim, o Ludovico de
Almeida sumiu. Os filhos do Veiga Valle, todos assinaram Veiga Jardim, colocaram os nomes
dos filhos de Veiga Jardim. Os filhos casaram e não colocaram os nomes das esposas, só um
filho  de  Veiga  Valle  que  colocou  o  nome da  esposa,  Joaquim que  casou com a  Inês  de
Alencastro é que colocou o nome dela, tiveram dois filhos que assinaram Alencastro Veiga,
por  isso  que  originou  essa  família,  por  causa  desse  nosso  tio-avô  que  casou  com  uma
Alencastro. Depois ele ficou viúvo e casou-se de novo, só que dessa segunda mulher não
colocou o sobrenome da mulher nos outros filhos, ficou Veiga Jardim também. 
Kelly: A família da mãe também era daqui?
Dona  Ritinha:  Da  mamãe  era  Barros  Rodrigues.  Mamãe  era  filha  de  Olegário  Delfino
Rodrigues, a mãe era Teresa de Barros Rodrigues, ela assinava o sobrenome da mãe e do pai.
Depois quando casou ficou Juraci Rodrigues da Veiga. 
Kelly: Eles tiveram vocês duas e mais quantos?
Dona Ritinha: Nós éramos seis, o mais velho chamava-se Otávio, morreu no Rio de janeiro
com 16 anos,  ele foi pra lá estudar, adoeceu e morreu,  eu não tinha nem nascido, não o
conheci. Depois que ele foi, passou-se dois anos, adoeceu, foi piorando até que morreu lá. Foi
enterrado em Resende, depois uma prima de papai mandou os ossos deles, depois de 9 anos
mandou os ossos pra enterrar aqui no cemitério. Ninguém nem pôde ir, porque naquela época
demorou uma semana pra ficar sabendo, qualquer coisa demorava 3 meses, até encomenda.
Era muito difícil! Aí mamãe sofreu muito a perda desse filho, porque quando eu nasci, quando
tinha mais ou menos 6 anos é que fui tomar conhecimento disso. Qualquer coisa que aparecia
ela procurava esconder, às vezes, ia mexer em alguma coisa ela pedia pra não mexer, eram as
cartas dele. Ela não punha retrato dele em casa porque sofria muito, quando ela estava me
esperando ele estava adoecendo lá. Ela já estava preocupada com ele. Ele era o mais velho,
depois vieram mais cinco e depois eu, fui a última.
Kelly: Os irmãos moravam todos aqui em Goiás?
Dona Ritinha: Meus irmãos todos moravam em Goiás, mas já morreram mais dois homens,
um não era casado, o outro era casado e os descendentes dele moram em Goiânia, viveram
aqui, mas depois foram pra lá, a viúva também mora lá. O outro teve uma família, mas não foi
casado. Somos três agora, um outro irmão e nós duas. O outro é aposentando como juiz e não
quis ficar em Goiânia, não aguentava ficar em apartamento sem o que fazer. Tá aí na chácara
tomando conta, agora é dele, cria gado, cuida de uma coisa e outra. Acham melhor ficar aí do
que ficar fechado em apartamento. 
Kelly: A senhora mencionou que morou em Jaraguá, foi quando isso?
Dona Ritinha: Quando eu tinha um ano e pouco papai foi transferido pra Jaraguá. Ele era dos
Correios, era telegrafista. Foi logo depois que meu irmão morreu no Rio, ele foi transferido
pra Jaraguá, aí ele teve que ir. Primeiro só foi ele, mamãe, eu e meu irmão acima de mim, que
se chama Jurênio. Teresinha e Reginaldo ficaram lá uns meses, mas voltaram pra estudar. Ela
ficou com um tio, e outro irmão ficou com um tio. O irmão mais velho trabalhava na Colônia
Agrícola,  quando  estava  construindo  Ceres,  trabalhava  com  Doutor  Saião  em  trabalho
burocrático  mesmo,  não  quis  estudar,  então  trabalhava  em tudo  que  aparecia.  De  lá  nós
voltamos pra cá. Quando voltei vim direto pra essa casa, já sabia que a gente tinha uma casa
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na rua, e tinha uma tia que morava ali embaixo, todos falavam dela, e era como se conhecesse
ela há muito tempo. Vim com quase quatro anos, já falando que queria encontrar isso e aquilo.
Aí fiquei aqui, só saio pra passear, e é muito raro. Que eu não saio do Estado de Goiás já tem
25 anos. Em 1990 fui ao Rio [de Janeiro], tinha um primo que morava lá, ele já faleceu, fui
com minha cunhada e minha sobrinha morava lá também, agora ela mora em Goiânia. Depois
disso, me deu preguiça? Não. Mas um receio de viajar.
Kelly: Qual o lugar preferido aqui da cidade, que a senhora gosta de ir ou que tenha alguma
lembrança boa?
Dona  Ritinha:  Atualmente,  o  lugar  que  mais  gosto  de  ir  porque  eu  acho  lá  uma  vista
maravilhosa da cidade, fico lá, levo o celular, tiro foto de todo jeito e ponho no facebook, que
mais gosto e admiro por causa da vista, é lá no Hotel Vila Boa. Agora tem outros lugares que
eu gosto. Gosto de todas as ruas do centro histórico, cada uma tem uma beleza diferente. Tem
uma amiga daqui, de Goiás, que morou fora muitos anos e agora mora aqui, tira foto e coloca
assim: “a minha rua é a mais bonita da cidade”, falando que é a rua mais linda que tem em
Goiás é a dela, disse que até o Jayme Monjardim [diretor da Rede Globo], quando esteve aqui,
disse que realmente é a mais bonita. Aí eu pensei: ah! não vou dizer pra ela que a minha é
mais  bonita.  Aí   coloquei  assim: “foto linda,  fotografa maravilhosa”.  Não quis  entrar  em
debate de qual rua mais bonita, não. Todas são bonitas, quer dizer, se estiverem limpinhas e o
calçamento bem feito. A gente sempre desejou que depois da fiação, refizessem o calçamento,
porque quando fizeram tiraram tudo do lugar, a gente perguntava, e no final tava sobrando
pedra  e  faltando  pedra.  Como  vai  fazer  com  nosso  calçamento?!  Pegaram  quem  queria
emprego, ninguém era especialista em nada, tiraram as pedras pra colocar a fiação, perguntei
quem ia colocar de volta e disseram que não seriam eles, que seria a prefeitura. Passaram-se
várias gestões aí, e ninguém arruma a nossa rua, e aqui era o calçamento mais perfeito que
existia, antes de mexer pra qualquer coisa. A primeira coisa que mexeu no calçamento foi pra
colocar água encanada. Eu peguei essa fase, não existia. As panhadeiras de água traziam a
água nos potes, nas latas, segurando na cabeça pra casa da gente. Pegavam lá no Chafariz, na
Carioca  [refere-se  ao  chafariz  que  existe  perto  do  curso  do  Rio  Vermelho,  num  lugar
específico  que  também ficou conhecido por  Carioca],  tinha  chafariz  pra todo o  canto  da
cidade. Tinha um chafarizinho ali, lá perto da Igreja de São Francisco, tinha o da Praça do
Chafariz, com a água limpinha porque ainda não era poluída. Mas pra cá, elas traziam da
Carioca, pra beber era da Carioca, pra usar, pra outras coisas traziam dos outros chafarizes.
Muita gente falava que gostosa era da Carioca. Uma água limpinha, vinha da mina, era mais
pura. 
Kelly: A senhora se lembra quando foi isso?
Dona  Ritinha:  A primeira  torneira  aqui  foi  bem  ali,  naquele  lugar,  onde  está  aquela
parabólica, colocou uma torneira aí uma torneira com a água direta. Pra mim foi uma festa, ai
que maravilha meu Deus, uma torneira de água em casa! Porque em casas de pessoas que
eram  melhores  de  situação,  eles  encanaram  água  do  poço  para  dentro  de  casa,  fizeram
encanamento com banheiro com água do poço, só que a água do poço daqui não prestava, era
salobra, não servia pra nada. Teve que mandar tampar o poço daqui de casa. Toda casa aqui
em Goiás tinha poço. Banho era de bacia ou então fazia aquele chuveiro com uma lata furada,
se quisesse tomar de “chuveiro”.  Quando a gente pensa o que passou, nem lamenta não,
parece que foi um período bom da vida, porque a gente acaba lembrando mais das coisas
boas. Porque nesse tempo, por exemplo, que não tinha água, eu era criança, a gente brincava
muito  aqui  na  rua,  brincava  no  quintal,  vinham  amigas  brincar  comigo.  Brincava  com
quitutes, um caquinho de telha virava qualquer coisa, a gente tinha muita criatividade. Eu falo
que as crianças de antigamente tinham muita criatividade, uma tampinha era uma vasilhinha,
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uma coisinha, uma folhinha a gente falava que aquilo era couve, apanhava uma folhinha que
tinha no canteiro e era parecida com couve, então fazia de conta. Era uma brincadeira, fazia
comidinha de brincadeira, a gente não tinha o costume de ganhar brinquedo sofisticado como
hoje.  Não existia isso,  nem me lembro se papai  me dava boneca,  me lembro que ganhei
boneca de minha tia, ou de minha madrinha. Mas em casa, não tinha o costume de dar coisa,
não tinha esses brinquedos, nem de miniatura como hoje tem. As crianças nem ligam mais pra
isso, querem saber é de computador, celular. Nem sei de que eles brincam hoje. Mas antes a
gente  brincava  muito  de  boneca,  outro  dia  até  coloquei  no  facebook:  “do fundo do baú,
lembrança  da  infância”.  Antigamente,  as  moças  passavam  ruge,  eu  passava  esmalte  nas
bochechas das bonecas pra ficar corada, e acabou que nunca saiu. E as bonecas não eram
bonitas nada. Elas desmanchavam fácil, tem uma que está toda paralítica, tive que enfaixar ela
toda, é daquele material de louça: o corpo de pano, os braços, a perna e a cabeça é desse
material que desmancha com o tempo. Eu guardo tudo, tenho uma boneca pequenininha num
bercinho, tem outra com o corpo de papelão, as pernas são desse material de louça. Uma outra
ganhei quando tinha 13 anos. Minha madrinha perguntou o que queria ganhar de presente,
fiquei acanhada, mas resolvi e falei: “boneca”. Ela me deu, essa era menos feia, porque já
estava aparecendo umas melhorzinhas.
Kelly: Vocês tomavam banho nos rios?
Dona Ritinha: No rio. Mamãe gostava muito de ir no rio lá perto da Carioca que chamava-se
Pedra Branca, não sei se ainda tem esse nome. Mamãe gostava muito de lá, nunca gostei
muito de tomar banho em rio não. Era o Rio Vermelho.
Dona Teresinha: Era no Rio Vermelho ali. Eu, por exemplo, Tia Nita morava na Cambaúba,
Euza, Inês, todo mundo tomava banho no rio. Então, eu passava na casa lá e já descia lá, não
era poluído não, nem assim, esgoto de casa tinha lá, não tinha esses esgotos ainda, cada um
tinha seus sanitários em casa e não tinha no rio não.
Dona Ritinha: Numa ocasião, Mamãe me levou no [Corrégo] Manoel Gomes. Nesse tempo
tinha uma estradinha pra ir lá no Manoel Gomes, que nem sei como era pra chegar lá. Nós
chegamos lá, tinha mato em volta desse córrego, quando enche fica fundo e até perigoso. Nós
estávamos lá e vi passando coisas assim, pessoas que tinham feito [defecado] ali perto do rio e
foi pra dentro da água. E eu disse: “não vou mais nesse rio não! Deus me livre!” [risos]. Aí no
Bacalhau como é mais longe quase não ia. Teresinha que gostava mais de ir com as amigas.
Como chama aquele rio? Que agora já está dentro da cidade? Poço da Espuma. Ela aprendeu
a nadar, eu não aprendi. Eu ia na  Sota  [poço do Rio Bacalhau] de vez em quando, quando
vinham umas amigas de Goiânia passar férias aqui. A gente ia fazer piquenique, não tinha
perigo, ia a pé, levava uma cestinha com o lanche, ficávamos lá, não me arriscava a ir no
fundo, não sabia nadar, não aprendi. Tinha também o Poço da Mandobeira, passava uma casa,
próximo do Setor Bacalhau, eu ia com uma tia e uns primos. A gente passava dentro do
quintal de uma casa, antes da  Sota, esse poço era antes e tinha essa  Mandobeira que caia
dentro da água, que caia um galho curvo dentro da água, por isso esse nome.
Kelly: E a senhora Dona Teresinha, lembra-se dos rios?
Dona Teresinha: Não tinha como furar muito porque no fundo tinha uma pedra grande que
era salobra,  às vezes,  faltava também. Era o  Rio Vermelho,  eu,  por exemplo,  a tia Menta
morava na Cambaúba, ela, Euza, Inês, todo mundo tomava banho no rio. Saia no portão do
quintal e já saia no Rio Vermelho. Eu passava lá, descia e já ia também. Não era poluído, não
tinha esgoto assim de casa, porque não tinha esses esgotos ainda. Cada um tinha o sanitário
nos quintais e não levava pro rio. É a Chácara Dona Eurita, Bacalhauzinho. Com as tias, eu
ia no Rio Vermelho ou no Bacalhau, não perdia vaga, quando convidavam eu ia. Tinham umas
tias que gostavam de ir lá no Bacalhauzinho, eu ia com elas. Ela me chamava: “Tereza você
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não quer ir no bagagem, na Sota?” Eu gostava muito e ia muito na [Igreja]  Santa Bárbara,
porque de lá enxerga quase toda a cidade, então, o passeio principal era lá. Lá tem a igrejinha,
e dá pra observar a cidade, era muito bom! A gente não perdia, tinha muito lugar pra gente ir.
Era  divertido,  porque quando  tinha  férias  a  gente  ia,  ou  mesmo no  período  de  aula,  no
domingo, sempre tinha uma pessoa mais idosa que gostava de ir, né, aí a gente aproveitava e
ia junto. Eu sei que foi bom! Agora tá mais difícil, é tudo muito na vista, devassado, antes era
tudo mais reservadinho, era mais fácil de ir. 
[A campainha toca e chega uma amiga das senhoras]
Kelly: Vocês se conhecem desde a infância?
Dona Ritinha: Nos conhecemos na adolescência.
Dona Benedita: Meu marido era primo delas. 
Dona  Ritinha:  Ela  tava  namorando  meu  primo.  Ela  namorava  Euriquinho.  Ela  também
estudava no  Colégio Santana, o marido dela é Veiga Jardim também. A gente passeava no
Jardim,  foi o lugar mais encantador que existia! Era lindo mesmo! Era cheio de canteiro,
flores, gramas! É onde falam hoje Praça do Coreto, aquilo ali não é nem a sombra do que era
“o nosso jardim”. Nós falávamos “o Jardim”, porque era um jardim mesmo. Os bancos eram
virados pro passeio, tinha uma árvore, não sei se é ficus, tem gente que coloca muita foto.
Esses dias eu achei e coloquei de Euriquinho e Reginaldo e mais dois amigos sentados no
banco do Jardim, só que é preto e branco, não dá pra ver direito. Mas tem gente que tem foto
do Jardim antigo, perfeita, Antônio Carlos tem muita. Ele põe lá, perfeita! Ele pesquisa com
todo mundo que tem foto antiga e coloca lá. Tem umas ótimas! Ele até colocou umas do
acervo de Olgani [referindo-se a uma senhora da cidade que possui acervo fotográfico], fotos
lindas.  O Jardim era muito bem cuidado. Se você pisava na grama, o jardineiro já chamava
atenção, tinha jardineiro cuidando o tempo todo, tinha um caramanchão de bouganville perto
do  Coreto, contornando, fazendo um arco. Tinha retreta da banda de música, toda quinta e
domingo. E nos canteiros tinham essas árvores que cortavam redondinhas, os postinhos eram
pequenos, não eram desses grandes não, o globo era redondinho, igual um que tem lá no
Palácio. Então, as moças andavam assim e os rapazes assim, ficavam rodeando. As moças
olhavam pros rapazes,  os rapazes  para as  moças.  Os rapazes  chegavam e falavam assim:
“licença, com licença”, aí chegava perto da moça que ele tava olhando pra ela, e ela pra ele.
Aí as colegas saíam todas de perto e deixavam eles conversando sozinhos. Aí começava o
namoro, mas aquele namoro de andar no Jardim, sentar no banco, conversar. 
Dona Teresinha: De primeiro, o  Jardim não era, o passeio não era de fora não, era dentro.
Esse aí é moderno. Aquele prefeito, que teve aqui, mandou construir esse outro passeio, que
ficou maior e as pessoas era mais, podiam andar e não pisavam nas gramas, nem nada. Ele
mandou fazer assim, pra colocar os bancos e deixar o centro protegido. No centro tinha o
chafariz, era bonito assim. Teve muita mudança, mas o antigo tinha umas coisas, melhorzinho
do que a invenção de hoje. Eu sei que acabou a beleza do nosso Jardim. O Chafariz toda vida
foi mais simples.
Dona Ritinha: Teve um prefeito que colocou a fonte luminosa. Outro tirou a fonte, assim vai,
um faz o outro desmancha, e assim vai indo. Hoje, acho horrível aquela praça, não tem nem
grama mais, não tem nada, não tem planta, nem coisa nenhuma. Aqueles bancos que tomam
sol, chuva, antes não, era de madeira. As pessoas derrubam as coisas ali e fica tudo manchado.
Tiraram  as  pedras  que  tinha  lá,  antes  era  do  morro  das  lajes,  tirou  e  colocou  umas
quadradinhas. Se as pessoas derrubam as coisas, mancham aquelas pedras e depois ninguém
limpa, aquele pessoal do coreto não é capaz de limpar em volta, limpar o chão, fazer um
asseio ali. 
Dona Teresinha: Acabou a beleza do Jardim. 
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Kelly: A Praça do Chafariz era diferente também?
Dona Ritinha:  Do  Chafariz eu só me lembro dos oitizeiros e tinha uma parte de grama.
Aquela rua passa ali  no meio,  a saída pra Goiânia.  Naquela época não tinha ainda outras
saídas pra estrada,  então,  saia só por ali.  Passava ali  no meio da Praça.  A rua pra ir  pro
Colégio [Santana] também não tinha, depois é que foi feito ali. Depois cortou o morro e fez a
estrada que vai pra Aruanã. Aí abriu outra rua que vai sair no Colégio Alcides Jubé, aí ficaram
mais duas entradas pra cidade. Antes era só essa do Chafariz.
Kelly: Ali já teve um teatro de arena?
Dona  Ritinha:  Inventaram,  uma  vez,  fazer  um  negócio  fundo  ali,  tipo  um  teatro,  mas
ninguém gostou daquilo. Não existia, inventaram fazer isso lá, não sei quem foi se foi IPHAN
[Instituto  do Patrimônio  Histórico  Artístico  Nacional]  ou  se foi  a  prefeitura.  Fizeram um
fundo assim, mas aquilo lá, todo mundo pensou a mesma coisa, que seria esconderijo para
fazer coisa mal feita. Aquele prédio onde foi o Canta Galo [Clube] tá tão desperdiçado, não
sei a quem pertence, se é da União. Mas deviam entregar isso pro governo, ou sei lá a quem
pertence, porque os acionistas, meu irmão era, e muitos parentes também eram, mas aí ficou
em nada, só na mão de Dona Eleuza e o irmão dela. Ele morreu, ficou só na mão dela, ela está
de idade, nem mexe com isso mais, então, esse prédio está lá desperdiçado. Nesse prédio já
funcionou cadeia, não assim como ele é agora, foi  Grupo Escolar Mestre Inhola antes de ir
pra  Rua XV,  eu era muito pequena, depois funcionou cadeia, depois Jileno tomou conta e
mandou, ele com os acionistas venderam ações e arrumaram o prédio para virar clube, mas
era sempre alugando o clube. Marize que tomava conta. Tinha outro lá em cima, o Vila Boa.
Eu também acho que quem for dono daquele terreno ou doar, ou vender pro governo estadual
ou federal, e ali fazer uma quadra de esportes, bem moderna, bonita, com piscina e tudo o que
for preciso, porque ali já está perto da faculdade mesmo, e tirar aquela quadra que tampa a
frente do prédio histórico onde é a Subdelegacia de Ensino. Antes não existia aquela quadra.
Porque aquilo ali enfeiou o prédio. Aqui hoje não tem clube nenhum. Na nossa época tinha o
Goiás  Clube,  era  pouco  gente,  tinha  horas  dançantes,  era  o  clube  das  moças,  onde  é  a
promotoria hoje, ali vizinha do Museu de Arte Sacra, do Palácio [Conde dos Arcos], ali que
era o clube das moças, feminino; os rapazes entravam, mas com convite. Tinha dança no salão
do fundo, tinha horas dançantes na quinta e no domingo. Tinha também o  Aero Clube, ali
vizinho da Secretaria de Saúde, era Aero Clube, tinha também horas dançantes lá. 
Kelly: Qual era o lazer para a juventude da época?
Dona Ritinha:  Tinha os filmes nesse tempo. Não tinha televisão aqui. Aí tinha o cinema
também, era muito bom, funcionava ali onde é Farmácia Santa Maria, onde é o Fisk [escola
de inglês] hoje, sabe? Mas lá não era sobrado nessa época não. Então, era assim, a frente do
cinema, chamava Cine Progresso, antigamente funcionou o Cine Ideal, até papai nessa época
foi gerente, nessa época que era cinema mudo, antes dele casar. Aliás, ele já tinha se casado,
ele e um amigo dele foram gerentes do  Cine Ideal.  Aí depois que foi mudando de nome,
mudou, passou uma representação pra outra, aí ficou sendo Cine Progresso, passou por vários
donos. Aí depois passou pra onde é o Teatro São Joaquim, ainda funcionou como cinema uns
tempos, depois ficou sendo teatro só. Mas nem teatro tem, porque não vem teatro nenhum
aqui. Eu pelo menos não fico sabendo. Eu ia muito assistir filme antigamente, esses filmes
que a gente lembra até hoje, filmes antigos.
Dona Teresinha: Mas ali quando eu era menina, como chama aquele prédio grande ali no
Largo do Chafariz? O que é lá hoje?
Dona Ritinha:  Quartel dos XX que hoje é o IFG [Instituto Federal de Goiás]. Lá funcionou
várias coisas que me lembro, já foi hospital, ixi! Cada hora utilizava pra uma coisa, já foi Tiro
de Guerra. De vez em quando tinham uns eventos lá, quando era o  CEP [Centro de Ensino
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Profissionalizante] também, já foi hotel também. Cada prédio de Goiás tem um pouquinho de
cada coisa pra contar.
Dona Teresinha: De vez em quando eu ia em alguma coisa lá, à noite, não sei mais o que era.
Kelly:  A senhora  acha  que  houve alguma modificação  aqui  na  cidade,  depois  que  virou
Patrimônio?
Dona Ritinha:  A única coisa que mudou foi, assim, parece que todo mundo estava muito
entusiasmado, todos, todos os habitantes acho que falavam com entusiasmo nesse patrimônio,
isso e aquilo, que ia melhorar muito, que Goiás teria ajuda, aquilo e aquilo outro. Mas depois,
com aquela enchente que teve logo em seguida, que estragou muita coisa, parece que jogou
uma água na fervura, todo mundo ficou, assim, apático. Ficou assim, todo mundo desanimou,
muitas pessoas ficaram sem casa, outros tiveram muito prejuízo, outros tiveram até que mudar
daqui pra ter emprego, não sei como começou a haver muito desemprego. E outra coisa, não
sei porquê, fecharam várias escolas,  o  Colombina,  o  Constâncio Gomes,  agora o  Colégio
Santana esse ano. Agora, estou ouvindo falar que talvez feche o  Alcides Jubé e o  Mestre
Inhola.  Não é possível!  Onde eu trabalhei vai fechar, nem acredito numa coisa dessas! O
colégio que eu estudei fechou, agora onde trabalhei vai fechar também!
Kelly: Mas a senhora acha que isso tem a ver com o patrimônio?
Dona Ritinha: Meu irmão, que já morreu, era contra Goiás ser patrimônio, demais da conta.
Ele falava assim: “vocês vão ver o que vai ser Goiás quando for patrimônio”. Eu falava: “não
fala  isso não Reginaldo”,  porque eu era entusiasmada.  Eu tava sempre nas  reuniões  com
Brasilete,  ela  era  muito  entusiasmada,  fundou  o  Movimento  Goiás  Pró-Patrimônio  da
Humanidade.  Tinha  reuniões  com  todos  os  representantes  de  Goiás.  A  gente  tava
entusiasmada com o título. Ela fazia muitas coisas por Goiás, batalhava muito. A gente era
entusiasmada por isso, por ver o entusiasmo de muitas pessoas, depois o negócio esfriou de
uma hora  pra  outra.  Gente  mudando  daqui,  ela  morreu,  fomos  perdendo muitas  pessoas.
Quando meu irmão morreu um ano depois, não, ele morreu no começo de 2001, passou a ser
patrimônio em dezembro de 2001, e a enchente foi em 31 de dezembro de 2001. Então, ele
não viu Goiás receber o título, nem a enchente. A enchente entrou na casa que ele alugava
pelo fundo e saia pela frente a água, foi um horror.
Kelly: Atingiu a casa de vocês também?
Dona Ritinha: Aqui não atingiu não, foi quase perto, o  Rio [Vermelho] foi entrando pelas
casas  de  frente.  A parte  de  lá  é  mais  baixa.  Mas  se  continuasse  e  se  houvesse  algum
desmoronamento e represar, a água viria ali atrás pela ponte e já vinha subindo, vinha de lá,
vinha pelo beco, a gente tava cercada. Eu fiquei apavorada quando sai e vi a situação. Eu
consegui tirar umas fotos, depois o filme acabou. Naquele tempo não tinha digital nem nada,
aí o filme acabou, não tinha jeito de comprar. De noite, né, foi do dia 31 pra 01. À noite, já
tinha acabado a energia, não tinha telefone, não tinha celular nessa época, tive que ir na casa
de um vizinho que tinha, telefonei não sei pra quem quando pude falar, depois sem jeito de
comunicar, não podia ver televisão, nem nada. Acendi vela e pus no meio da casa. Uma [irmã]
sentada numa poltrona e a outra na outra, olhando uma pra cara da outra, sem poder fazer
nada, sem poder ir à missa, porque nem a missa da meia noite que a gente queria ir não
pudemos, porque era só lama pra passar na ponte. Não tinha como chamar um táxi, porque o
taxista teria que ficar esperando, porque era um lamaçal, foi um horror. Essa ponte de lá acho
que caiu. A Cruz do Anhanguera caiu, foi uma coisa esquisita. Quando vejo mostrando outros
lugares do Brasil que tem enchente, eu falo: “como estão sofrendo, coitados”. A gente com
essa que deve ser menos até do que a deles, ficamos apavoradas, imagine! Um senhor que tem
casa aqui e mora em Goiânia, tem um filho autista e a cozinha dele era embaixo, a água
entrou pelo fundo e tava uma piscina, não tinha como fazer nada. Eu corri aqui e fiz um
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macarrão depressa, não lembro se tinha frango pronto, levei pra eles, porque não tinha como o
filho almoçar e não tinha como deixar de almoçar naquela hora. Depois disso não vieram
mais, antes vinha tanta gente que tem casa nessa rua, vinham, abriam as portas e janelas,
agora é uma rua de casas fechadas, de portas janelas fechadas, porque muitos que vêm não
abrem as portas, passam pelo fundo.
Kelly: Aqui tem muita casa fechada não é?
Dona Ritinha: Hoje o centro histórico está cheio de casas fechadas, são pessoas daqui que
moram em Goiânia e perderam o entusiasmo e quase não vêm mais. 
Dona Teresinha: Aqui  na frente tem mesmo a casa de Antônio Celso.
Dona Ritinha: [cita os nomes das pessoas donas das casas vizinhas uma a uma dizendo que
estão fechadas].
Kelly: Como é a relação com os vizinhos?
Dona Ritinha: Eu acho que agora, não sei se devido a todo mundo ter muito o que fazer,
parece que não temos mais tanto contato como antes. Antes parece que tinha mais tempo.
Vizinho mesmo, quanto tempo que eu não entro na casa de Neuza, às vezes, na casa da Nice
que tem 96 anos. Ela só fica por conta das cuidadoras, penso em dar uma chegadinha lá, mas
aí vem uma tosse, aí penso que não posso levar vírus nenhum pra ela. Mas tem hora que fico
com vontade de fazer visita pra várias pessoas que moram sozinhas aqui em Goiás, ou, que só
tem uma pessoa, outros cuidam né. Mas a gente tem que ter um tempo, tirar um dia na semana
pra fazer isso.
Kelly: Vocês se consideram parte do Patrimônio?
Dona Ritinha: Eu acho que faço parte do Patrimônio porque só de ter nascido, morado aqui,
só ter morado fora dois anos e pouco e nem conta, porque era muito criança. Então, minha
vida toda aqui, minha experiência de vida toda aqui, meus parentes todos, todas as nossas
raízes, nossa história toda está aqui. Eu sinto muito ter fechado o  Colégio Santana porque
também foi  parte da minha vida.  Mas disseram que não tinha jeito  então,  o que se pode
fazer?! Mas também do jeito que estava, não que eu esteja menosprezando pessoas de fora,
que lecionavam lá, eram pessoas competentes. Mas antes eram só irmãs, tinha mais respeito, e
a gente tinha uma formação religiosa também, tinha com os pais e tinha lá no colégio, a gente
recebia aula de religião todos os dias. Foi uma formação completa e acho que temos muito
que recordar, o que lembrar aqui de Goiás. E o que mais gosto é de lembrar das histórias de
mamãe, queria ter escrito e gravado tudo o que ela contou. Teria muita coisa. Daria um livro
tudo o que ela sabia sobre Goiás, porque a família e toda a história dela era daqui e de papai
também.
Dona Teresinha: Eu fico pensando no Colégio Santana, o que virou a capela de lá.
Dona Ritinha: Eles diminuíram lá, a frente do Colégio era linda quando eu estudava lá, era
uma entrada com duas escadinhas e a capela maior, a frente não tinha o muro, era muito
bonita. Eu fiz um trabalho quando tava no curso de pedagogia, um deles era sobre o Colégio
Santana.  Esses  dias  encontrei  ele,  porque  guardo  todos  os  trabalhos  de  colégio,  até  os
cadernos de primeiro ano primário eu tenho guardado, todinho, toda a história. Agora eu fico
pensando: “o que fizeram do álbum de retrato meu Deus!” Eu queria que fizessem uma sala,
até já tinha, mas se vai funcionar outra escola, como a Universidade Federal, podia ter uma
sala com um memorial com esses álbuns, as fotos das irmãs, dos alunos, do colégio como ele
era, porque até tinha antes, na entrada do Colégio, mas não sei se elas levaram. 
Kelly: Agora lá é uma unidade da UFG não é?
Dona Ritinha:  Eu pensei  que  as  freiras  fossem pedir  ou  entrar  em acordo  com a  UFG
[Universidade Federal de Goiás] pra ficar uma sala com o acervo do Colégio ali. Por exemplo,
alguém que vier aqui pra ver o colégio onde estudou, pra ver um documento, onde vai achar
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isso né? Eu guardo tudo. Quando comemorei 30 anos de formatura que reunimos a turma,
fizemos a festa no colégio, fui com a irmã guardar os álbuns de formatura, quando olhei tava
faltando vários retratos, até o meu tava faltando lá no ano que formei, e de umas colegas
também,  aí  como tinha  muitas  fotos  ainda,  fui  lá  e  coloquei  de  volta.  Nós fizemos uma
exposição dos álbuns, foi uma festinha boa, ainda bem que fiz essa comemoração, foi muito
bom! Ainda bem que ainda existem pessoas aqui pra contar essas histórias, já pensou se não
tivesse.
Kelly: E a senhora Dona Teresinha sente-se parte do patrimônio?
Dona Teresinha: Já fiz parte, agora tô encostada, estou em casa de mão no queixo.
Dona Ritinha: Faz parte sim. Quantas pessoas você já atendeu contando suas experiências e
suas histórias?
Dona Teresinha: Mas não sei não, já passou, acabou.
Dona Ritinha: Ainda bem que ainda existem as pessoas aqui pra contar o que aconteceu.
Dona Benedita: A gente gosta da cidade, tem amor. A gente que mora no interior considera
todo mundo como parente, porque conhece todo mundo, fica na porta um passa e conversa,
nem  que  não  frequente  as  festas,  o  FICA  [Festival  Internacional  de  Cinema  e  Vídeo
Ambiental] e esses trem, mas a gente gosta, faz parte, é bom. A gente vai à missa à noite,
senta no banco lá, bate um papinho, é bom. 
Dona Teresinha: Antigamente eu ia ali perto do Larguinho, ali na Rua XV. Teve uma ocasião,
uma festa lá, uma quermesse, quadrilha, tinha muita coisa, agora foi acabando. Não saio mais
de casa, não tenho saído mais não, pra mim é difícil caminhar aqui. Não tá acontecendo mais
nada, a gente não fica sabendo, antigamente tinha as coisas, a quermesse lá, por exemplo, hoje
em dia a gente não fica sabendo de mais nada.
Dona Benedita: Agora, no domingo, na praça, a banda tá tocando lá no Jardim. Esses dias, eu
sai da igreja e fiquei lá, tava tão bonito! 
Kelly: Estou vendo que vocês têm muitas fotos aqui, são todas da família?
Dona Ritinha: Essa aqui eu falo sempre, é a caipirada, porque é lá na chácara, todas as férias
tinha que ir pra lá. Um sobrinho levava a máquina do pai dele e dizia: “ajunta tudo aí”. Lá
tinha muita galinha, porco, nessa época. Aqui [mostra indicando as pessoas da foto] era papai,
meu irmão que eu falei que era contra o patrimônio, eu, mamãe, meu primo, já é falecido,
Teresinha, meu irmão que agora mora na chácara, e o outro irmão não tava aí porque já tinha
morrido. Todo ano papai fazia questão de a gente ir pra lá, em janeiro, e só voltava em março
e era a cavalo, não tinha estrada de carro não. Era uma estrada péssima, passava por cima do
morro, um morro chamado Serafim e quando era época de chuva escorregava e deixava até
marca na pedra sabão. No começo ia sentada na frente do arreio com o papai, depois passei
andar na garupa,  depois já andava sozinha no cavalo,  isso até chegar a idade de nem sei
quantos anos, quando foi feita a estrada. Acho que eu já tinha uns 17 anos, aí que conseguiu
fazer a estrada pra lá, arranjaram um lugar pra fazer, assim mesmo tem uma subida de pedra,
tentaram arrebentar  essa pedra,  mas não adianta.  Daqui lá  são 15 minutos,  chama  Pedra
Preta. Na época era só foto preto e branco. Hoje, meu irmão mandou fazer aqui na frente
[apontando a foto] uma espécie de uma cozinha com uma churrasqueira e o outro mandou
fazer uma casa pra ele do lado, ficou duas casas, uma mais antiga pros descendentes do meu
irmão e pra nós, mas nós vendemos nossa parte. 
[Mostrando outra fotografia]
Dona Ritinha: Essa casa azul aqui é onde minha mãe nasceu. Eu ganhei essa foto por isso,
essa casa foi onde minha mãe nasceu, meus avós moraram lá e ela também até se casar, e hoje
em dia é a casa de um sobrinho, mais embaixo é onde meu irmão morou. A rua é a Praça do
Rosário, mais na frente ali é a casa de Cora [Coralina]. 
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[Outra fotografia]
Dona Ritinha: Ali é o Largo do Chafariz, só que é uma ampliação de uma foto antiga. Ali
tem escola de farmácia e o museu, a escola de farmácia caiu e não mandaram depois fazer
outra. Ali,  aquelas casinhas é onde depois construiu o  Colégio Santana, onde tem aqueles
coqueirinhos ali atrás, e essas pessoas descendo na rua, tava escrito na foto, Revolução em
Goiás, em 1909, eles iam a cavalo pra fronteira. Essa foto era de papai, eu levei pra Goiânia e
pedi pra ampliar. 

CONVERSA NO DIA 17 DE MAIO DE 2015, NÃO FOI GRAVADA
Dona  Ritinha mencionou  a  reforma  da  casa  novamente,  descreveu  como  foram  as
modificações, a troca do forro, os episódios em que se deparou com animais andando por
cima do forro e caindo em casa. Disse que o pai teve urgência de fazer as modificações antes
que viesse o tombamento. Segundo ela, nessa época já tinha ocorrido o tombamento de alguns
prédios  antigos  que  viraram  museus.  Ela  disse  que  um  parente,  que  é  arquiteto,  fez
modificações em várias casas, colocando o alpendre, mas que, depois da patrimonialização,
ele próprio se arrependeu das intervenções e que as casas de diversos parentes, assim como a
dela,  depois  de  outras  reformas,  retomaram o  estilo  colonial,  por  opção  das  pessoas  da
família. Mesmo que dê trabalho, achar a madeira certa, produzir as janelas e portas e dar a
manutenção para que o cupim não tome conta.
Em seguida, falou das fotos que tem da cidade, do grupo que ela pretende criar, intitulado
“Becos e Ruas de Goiás” para postar as fotos e trocar com outras pessoas. Mencionou que
gostou muito da troca dos postes de energia. Disse que observa as fotos que ela tem de antes,
quando a fiação não era subterrânea e que gosta muito mais agora. Apesar de achar que a
manutenção dos postes não é feita da maneira adequada. “Passam pessoas nas ruas às vezes
que  destroem,  quebram  os  postes,  e  demoram  muito  pra  arrumar,  porque  dizem  que  a
manutenção é cara, tem que mandar vir de São Paulo, não acham por aqui”.
Falou das ruas que têm apelidos: “Aqui em Goiás é assim, toda rua tem um nome e tem um
apelido, aqui mesmo, é Rua Doutor Couto Magalhães, mas todo mundo fala Rua do Carmo,
por causa da Igreja do Carmo. Eu acho que deveria ter uma espécie de votação, consulta às
pessoas, para deixar o nome  Rua do Carmo pelo menos dali do hospital, até chegar ali na
esquina de cima”.
Citou várias outras ruas com a mesma situação: Rua Professor Ferreira é a Rua do Comércio;
Rua Bartolomeu Bueno é Rua da Cambaúba, a casa do bisavô foi residência de Bartolomeu
Bueno, localizada nessa rua. O Largo do Rosário é Praça Alves Castro; Praça do Chafariz é
Praça  Doutor  Brasil  Ramos  Caiado e  já  se  chamou  Monsenhor  Confuso;  Rua  Félix  de
Bulhões é  Rua do Horto;  Rua Hugo Ramos é a  Rua Rosa Gomes;  Rua Eugênio Jardim é a
Rua Nova;  Rua Passo da Pátria é a  Rua do Cemitério;  Rua Hérmogenes Coelho [nome do
prefeito que colocou água em Goiás] é Rua Nova; Rua Joaquim Rodrigues é a Rua da Pedra;
a Praça do Jardim já teve vários outros nomes: Praça Castelo Branco [na época da ditadura
militar], depois Praça da Liberdade, depois virou Praça Doutor Tasso Camargo [nome de um
médico que morava ali perto]. Dona Ritinha:“O nome das ruas homenageiam as pessoas. Mas
aqui é assim, homenageavam um, daí passava um tempo e resolviam homenagear outro, aí
trocava o nome da rua”. A Rua do Lyceu que era  Doutor Corumbá, virou  Rua Maximiano
Mendes. Rua 3 de Maio, é a Rua do Fogo.
Dona Ritinha contou de seu trauma de infância, quando via os cortejos fúnebres passando
por sua rua, com os caixões de cor roxa, e os músicos andando junto ao cortejo tocando uma
música fúnebre: “Eu tinha uns 6 anos de idade, perguntava pra minha mãe porque as pessoas
morriam, e um dia ela me respondeu que era porque Adão e Eva tinham pecado. Eu respondi
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assim: ‘que raiva que eu tenho desse Adão e Eva, e minha mãe ria muito’ ”. Lembrou que em
frente à Praça do Coreto, num daqueles prédios, havia uma emissora de rádio que transmitia
o dia todo, com a música fúnebre, o nome da pessoa que havia morrido. Falou das lembranças
do pai doente em casa, antes de morrer, prepararam um quarto para recebê-lo e os irmãos se
revezavam para cuidar dele. Ela, na época, estava na faculdade e olhava o pai enquanto lia e
estudava as coisas da faculdade. Fala da saudade que sente dele e como foi difícil perder o pai
e a mãe. Falou das lembranças da infância,  das brincadeiras que tinham: barra  manteiga,
baliza,  queimada  na  rua,  das  peripécias  com  um  de  seus  primos  mais  velho  que  fazia
embrulhos de papel com dizeres do tipo: “não abra, algo de muito valioso”, colocavam no
outro lado da rua e ficavam na fresta da janela observando quem passava na rua e pegava o
pacote, e depois se desiludia ao ver as pedras que eles colocavam no embrulho. Contou da
cobra de meia, amarrada a um fio de nylon, para assustar as pessoas que passavam na rua. 
Dona Ritinha: “essa rua era uma meninada só, até na época de meus sobrinhos ainda era
assim, hoje em dia não tem criança nenhuma, a gente nem vê ninguém andar aí, as casas
quase  todas  sempre  fechadas”.  Contou  da  juventude,  quando  ficava  na  fresta  da  janela
observando os rapazes passarem pela rua para frequentar um bordel que tinha na rua atrás da
sua: “é um sobrado que tem ali atrás, na época da nossa juventude, era um bordel onde tocava
uma banda a noite inteira”. Falou dos carnavais, que era doida pra ir, mas que nessa época, a
família  sempre  estava  na  chácara  e  que  ela  sempre  perdia  a  festa:  “Uma  vez  papai  me
prometeu que viria na terça-feira de carnaval para me levar ao clube, mas caiu uma chuva, e
como vinhamos à cavalo, não deu pra vir naquele dia. No outro dia ele tinha que vir pra fazer
um comércio, resolver as coisas dele, e eu quis vir mesmo assim, mesmo sendo já a quarta-
feira de cinzas, quando tudo já tinha acabado”. Conta o caso de uma colega muito sapeca da
época da escola, que fez um pássaro de papel e colocou no cabelo da colega da frente, e
repetia em francês que a professora não tinha atenção. Conta como tinha vontade de rir e não
podia porque as freiras eram muito rígidas, da dificuldade que tinha com a matemática e que
não tinha coragem de perguntar suas dúvidas porque a professora era muito séria e autoritária.
Fala que tinham que decorar  muitos  textos,  sem esquecer nada:  “Naquela época era tudo
assim,  tinha  que  decorar  tudo,  sem esquecer  uma  vírgula,  senão  as  freiras  chamavam a
atenção  e  faziam  repetir  tudo,  até  aprender”.  Mostrou  uma  espécie  de  livro  que  ela
confeccionou com a história de seus pais, no qual há as cartas e certidões de casamento. Falou
dos  documentos,  álbuns  de  fotos  que  guarda  com a  lembrança  da  família  e  demonstrou
preocupação em não saber para onde isso tudo vai quando ela não estiver mais aqui: “Acho
que vão enfiar tudo dentro de um saco e deixar por aí, não vejo que ninguém tenha interesse
em guardar e preservar essas coisas”. Disse que gosta de guardar e organizar essas coisas, e
fala de uma vizinha que se vangloria de jogar todas as coisas velhas fora.
Dona Ritinha:“O que anima a cidade aqui são essas festas de santos que tem, reúnem as
pessoas ainda”. 
Dona Teresinha disse que se lembra  da antiga  Igreja  do Rosário,  que tinha  duas  torres.
Assistia às aulas de catequese. Descreveu como eram os bancos da igreja, umas tábuas sem
nenhum encosto, tomavam as lições das orações, do Pai Nosso, Ave Maria, com as freiras que
eram muito rígidas e sérias. 
Dona Teresinha: “Eu fui nesse carnaval uma vez, a mãe de umas amigas fez uma fantasia
para mim, acho que tinha uns 14 anos, foi bom, era uma matinê, com música. Mas eu fui só
essa vez, depois não quis voltar mais.
Mamãe contava muita história pra gente, sabia de muita coisa,  não só da família,  mas as
histórias da cidade.
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ANEXO 5 

Entrevista realizada em 08 de maio de 2015, na casa da senhora, na Cidade de Goiás.
Nome: Benedita Velasco Veiga Jardim (Dona Fia). Nascida em 1938.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Dona Benedita Inicia contando de uma entrevista que a neta fez com ela. [Diz o que a neta
perguntou]: “O que a senhora achou quando a gente chegou? Eu disse: “nossa! Achei bom
demais,  a  família  aumentar, é  tão  bom quando a vovó está  com a  casa  cheia  em férias,
feriado”. 
Kelly: Onde a senhora nasceu?
Dona Benedita: Eu nasci em Goiás, na  Rua XV, sabe a  Rua XV? Numa casa que tinha ali,
quase em frente à Câmara, pra cá da sorveteria, agora é uma gráfica, parece. Eram duas casas
ali,  uma do lado da outra, morava minha mãe e minha tia, abriram uma porta por dentro,
comunicava tudo por dentro, a frente de uma ficava fechada. Nasci em primeiro de janeiro de
1938. 
Kelly: A senhora passou a infância toda nessa rua?
Dona Benedita: Toda ali. Antes de vir pra Rua XV, nós moramos na Rua São Paulo, uma rua
que dá no asilo, sabe? Mas nós vivemos mais com meus avós maternos, porque meu pai
nunca parou, ele sempre gostava de sair, não era uma má pessoa, mas não se importava com a
família. A gente foi criada pela minha mãe, pelos meus avós, aí depois eles faleceram, aí
minha mãe alugou essa casa na Rua XV, ele [o pai] foi embora e nunca mais deu notícia.
Kelly: A senhora não conheceu ele?
Dona Benedita: Eu tinha 12 anos quando ele foi embora. Eu sou a mais velha, nós somos
quatro: três mulheres e um homem. Minha mãe ficou grávida de Maria Helena, minha irmã,
quando ele foi embora. Sou, bem dizer, 12 anos mais velha que ela. Ela tem uma loja ali,
Agropex, em frente ao Supermercado Master, mas mora aqui em frente. Tenho também outra
irmã que mora na  Rua XV, ela tem uma filha que tem problemas, é especial, não fala, mas
anda, entende tudo, sabe pegar as coisas, se quer água, ela mesma sabe pegar, tá bem. Toda
vida minha mãe trabalhava muito pra nos sustentar, todos éramos pequenos, ela fazia muito
salgado pra vender. Minha mãe não tinha aquele cilindro pra poder abrir a massa né, então, ela
abria com uma garrafa, tinha a garrafinha dela. Todos os dias, cinco e meia da manhã, a gente
já escutava o barulhinho da garrafa. Eu ajudava mais porque era a mais velha, a gente ajudava
a fritar, a levar nos bares. Eu e minha irmã levávamos nesses bares que tinham no mercado,
ela  tinha  as  encomendas  certas.  Quando  tinha  algum  aniversário,  casamento,  ela  fazia
pastelinho, doces, docinho de banana. Sei que ela trabalhou muito, mesmo tendo uma vista só,
porque machucaram uma vista dela quando ainda era criança. Brincando, uma prima dela,
com a unha, machucou, aquilo inflamou, pôs remédio e fechou, mas quando abriram, ela já
não enxergava mais. Ela sofreu muito, porque não tinha nem fogão a gás. Eu me casei em
1957, mudamos, meu marido tinha uma loja de produtos de roça,  aqui na esquina,  nesse
prédio aqui, que é da gente até hoje. Aí, nós, eu com minhas irmãs, demos um fogão pra ela.
Foi quando melhorou, porque o outro era fogão à lenha, muita fumaça, inflamava o olho dela,
trabalhoso.  Ela trabalhou muito coitada,  e nunca reclamou de nada.  Criou nós direitinho,
graças a Deus. Aí depois ela operou da vista, colocou uma prótese. Ela tirava pra lavar e tudo,
não recuperou a vista, mas ficou melhor, porque a gente tinha medo de uma inflamação do
olho passar para o outro, aí ficava cega dos dois né. E ela fazia crochê muito bem feito, fazia
as coisas tudo com uma vista só. Foi uma luta, mas nós tivemos uma infância boa, fomos bem
criados, tivemos boas amizades, nunca demos trabalho nenhum pra ela.
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Kelly: Na época da infância, vocês brincavam muito na rua?
Dona Benedita:  A gente brincava muito na  rua,  de pique,  de pular  corda,  de maré.  Nós
tivemos uma infância boa. A gente não podia, assim. Eu me lembro que antes do meu marido
ter essa loja, tinha uma outra que se chamava Alencastro Veiga, era aqui, e tinha umas vitrines
muito bonitas. Na época de natal, todo mundo vinha pra ver as vitrines, ver os brinquedos, e
eu era louca por uma boneca, minha mãe não podia. Aí a gente ganhava boneca de pano. Hoje
as bonecas de pano são bonitas, a gente ganhava umas do asilo, que os internos mesmo que
faziam. Eu ganhava e contentava né, fazer o quê?!, Mas eu tinha loucura por uma boneca. A
loja era aqui na esquina, aí depois eles venderam pro meu marido, e já tinha casado, fiquei
moça, casou, e eles compraram a loja. 
Kelly: A senhora conheceu o esposo da senhora onde?
Dona Benedita: Aqui mesmo em Goiás. Ele morava do lado de lá do rio, perto da Igreja do
Rosário, sabe? Ele morava lá, e eu toda vida morei cá, na  Rua XV. Nos conhecemos aqui,
apesar  que eu não ia assim em festa, em nada. De primeiro, hoje em dia entra criança em
festa que não pode ir criança, antigamente você não podia ir. Carnaval não podia entrar à
noite, porque tinha a matinê durante o dia para as crianças, e à noite para os jovens. Mas eu
aproveitei. 
Kelly: A senhora se lembra do lugar que conheceu ele?
Dona Benedita: Conheci ele na Praça do Coreto. É como Ritinha falou pra você, no Jardim.
Eu vinha sempre, toda quinta e domingo que tinha a retreta, era a banda de música que ficava
em cima, então a gente conheceu aí na praça. Depois que fiquei assim com 15, 16 e 17 anos,
eu ia em baile, mas não ia sozinha não. A mãe de uma amiga que levava a gente, buscava,
podia estar com o namorado, mas ela ia junto. Era bom, muito sadio, muito diferente de hoje. 
Kelly: Nessa época da juventude a senhora se lembra dos lugares que frequentava?
Dona Benedita: A gente ia muito às igrejas, ia pra beira de rio. Você podia ir pra beira de rio
com colega, não tinha nada, hoje em dia você tem medo de ir pra beira de rio, mas a gente ia
muito. Íamos muito pro Bacalhau. Minha mãe alugou até uma casinha, porque a gente tinha
uma tia que tinha uma casinha lá, aí minha mãe alugou pra gente passar lá um fim de semana
assim, poder sair. A gente ia muito, tinha um poço bom ali na ponte, tinha outro bom também
que é no Rio Bagagem. Hoje em dia tá tudo acabado. O rio era ótimo, tinha muita lavadeira,
porque antigamente se lavava roupa no rio. Mas acabou isso tudo, o rio mesmo acabou, de
tanto eles tirarem areia, acaba tudo, mas era muito bom. A gente fazia piquenique, a gente ia
com minha mãe, levava, fazia fogão de pedra, já levava mais ou menos a comida pronta, era
mais só pra esquentar. Tinha o tempinho pra diversão. Minha mãe nunca deixou passar os
aniversários meu como os das minhas irmãs sem fazer nada, sempre tinha, nem que seja um
docinho. Vivemos bem graças a Deus, tudo conforme a gente podia.
Kelly: Depois que seu pai foi embora a senhora nunca mais o viu?
Dona Benedita: Depois que eu fiquei noiva, voltou. Pra mim ele já tinha morrido, porque ele
não dava notícias pra gente, nunca. Ele arrumou outra família por lá, adquiriu mais quatro
filhos, ela lá não tinha culpa né, porque não sabia de nada. Então, ele veio, não conhecia
minha irmã, a Maria Helena, veio conhecer a Maria Helena com dois anos. Mas ninguém teve
raiva dele, a gente não tem assim aquela coisa de filho pra pai, porque nós, até no fim da vida
dele, ajudamos ele. A Maria Helena mesmo pagava aluguel de casa, ele não era sadio, a gente
dava as receitas.  A filha dele vinha,  trazia a receita pra Teresinha,  minha irmã, e a gente
comprava; dava assim uma cesta básica, não era de frequentar a casa dele não, mas ajudava.
Conhecemos  os  outros  irmãos,  mas  não tínhamos  amizade  com eles  não,  se  encontrava,
cumprimentava assim um bom dia, mas não era amizade não. Mas minha mãe nunca falou
nada, você acredita?! De ter raiva, nossa era muito boa, a cabeça boa, deu conta de tudo. Se
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fosse hoje em dia, acho que minha mãe não dava conta de criar a gente não, porque hoje em
dia as coisas estão muito difíceis. Apesar que, antigamente, o custo de vida era mais fácil, mas
só que hoje em dia você acha tudo pronto, o café, o arroz. Antigamente não era assim, você
tinha que torrar o café, assim, naquelas bolas. Eu mesma, quando me casei, tinha minha mãe
que fazia isso pra mim, eu tinha essa bola, ela vinha aqui e torrava, também tinha o moinho
pra moer o café. Mas foi desse jeito, uma luta. 
Kelly: A senhora teve a mãe até quando?
Dona Benedita: Minha mãe viveu quase 87 anos, morreu em julho com 86 [anos], e em 13 de
agosto, ela ia fazer 87. Porque ela foi fazer uma cirurgia, fez uma cirurgia no intestino, mas
assim crunou, teve que fazer outra no outro dia, mas ela não aguentou pela idade né. Ela
morava com Maria Helena, a mais nova, minha mãe morava com ela. Ficava tudo aqui perto,
ela ia muito em [casa de] Teresinha na Rua XV, vinha aqui em casa que era só atravessar a
rua. Viveu bem, ela gostava da casa cheia, dos netos. Ela não conheceu a bisneta não, quando
ela  faleceu,  minha neta  já  estava  grávida  da  primeira  filha,  já  vai  fazer  17 anos que ela
faleceu, por pouco ela não conhece.
Kelly: Como é a relação da senhora com os vizinhos?
Dona Benedita: Olha, eu tenho a Rita, tenho amizade assim, quando tem qualquer coisa a
gente vai, mas não sou assim de frequentar. Nem a Maria Helena, minha irmã, que mora na
frente, eu sou de ir lá, muito difícil assim. Venho assim na frente, porque ela senta muito na
porta à noite, tem dia que eu sento com ela. A gente senta na porta, mas você não vê ninguém
passar na rua né. A Teresinha vem da Rua XV pra cá, mas eu vou todos os dias na Teresinha,
na casa dela. Ela mora na Rua XV, numa casa azul, em frente aquele Armazém D’Ávila sabe?
Naquela casa, eu vou bem dizer todos os dias, pode contar o dia que eu não vou, nós sentamos
na porta, vou pra lá umas sete horas, venho de lá umas nove horas, ficamos sentadas lá na
porta. Agora mesmo eu quase não tô indo porque nós estamos fazendo a pré-novena, porque
vai ter a Festa do Divino agora, dia 24 de maio. Então, a gente faz a pré-novena, sorteia os
nomes das pessoas, porque tem a bandeira, a coroa e o cedro né. Então, sorteia pra ver quem
que cai com a bandeira e divide, e depois que termina, a gente leva os mantimentos, qualquer
coisa né, leva pra igreja e deixa lá, aí começa a Novena do Divino. Muito bonita! Você vai
ver,  tem  a  serenata  do  Divino.  Passam  nas  casas  com  as  bandeiras  no  domingo  da
ressurreição, com a bandeira, aí depois vão em Areias [povoado do município de Goiás], no
Bacalhau [bairro], tem uns domingos que vão pra Goiânia. Porque tem um pessoal daqui que
mora lá e que gosta, então, eles levam a bandeira até lá.
Kelly: A senhora participa desde criança?
Dona Benedita: Desde criança, mas eu não tiro esmola não. Eu participo nas novenas, recebo
o Divino em casa, se pede qualquer coisa, uma rifa, tem camiseta que eles fazem, vende eu
compro, pra cooperar eu compro, o que eu posso cooperar, eu gosto de ajudar, eu tendo acho
bom.
Kelly: Aqui tem muita festa religiosa, a senhora participa de outras?
Dona Benedita: Depois do Divino, tem a quermesse aqui no fundo da igreja; depois vem
Santana, dia 26, tem a quermesse também, novena; tem Festa do Rosário, em outubro, tem
muita festa. No Divino tem a congada, é sempre na igreja. Antigamente tinha os índios e tinha
o congo, agora não sei.  Ano passado, não me lembro se teve,  mas é na Festa do Divino
Espírito Santo que tem o congo, mas é muito boa as festas aqui. Depois da Festa do Divino,
10 dias depois, tem Corpus Christi, quando o imperador, que é sorteado, porque é sorteio né,
vai receber a coroa. Ele vai na procissão acompanhar, o antigo presta as contas do que gastou. 
Kelly: A procissão do Divino é que dia?
Dona Benedita: Dia 24. Eu vou, nem que eu não acompanhe porque as ruas estão muito ruins
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pra andar, ando tendo muita labirintite, fico com medo de cair, então, vou pra praça e fico lá,
às vezes, acompanho um pedacinho, espero aqui e entro na igreja, sempre participo. Hoje em
dia, jovem não vai em lugar nenhum, pra você ver, teve a Procissão dos Passos, não sei se
você viu. Ela sai uma vez por ano, tem a missa toda sexta, é o “moteto” que fala, canta muito
bonito, não é o Coral do Tão [referindo-se a uma pessoa que conduz um dos corais na cidade],
é com umas pessoas mais antigas, tem jovem também. Mas o Senhor dos Passos sai, vai até a
Igreja do Rosário,  sai,  contorna a praça e vai pra lá.  Fica lá na  Igreja do Rosário,  aí  no
domingo lá tem a missa 8 horas, depois tem a Procissão do Encontro, a Nossa Senhora da Boa
Morte saí daqui da Catedral e encontra ali perto do Palácio, mais ali perto daquele cajazeiro,
sabe? Eles encontram. Ela sai e Nosso Senhor sai também, eles encontram e entra pra Igreja
da Matriz, aí na segunda feira ele volta pra igreja dele. Você nunca viu Nosso Senhor dos
Passos? É muito lindo, ele carrega uma cruz enorme, os cabelos grandes, cacheados, muito
bonito. Vai numa sexta-feira aqui na igreja, é aquela do sino. Toda sexta-feira é tão linda a
procissão, tem muita festa bonita aqui em Goiás, muita mesmo. 
Kelly: A senhora acha que mudou muito essas festas?
Dona Benedita: Antigamente, parece que tinha mais gente, a Festa do Rosário mesmo mudou
muito.  Mudou,  quando  eu  falo  nesse  sentido,  as  senhoras  que  moravam  aqui,  Dona
Colombina,  tomava  conta  da  Irmandade  de  Nossa  Senhora  Santana.  Ela  é  linda  Nossa
Senhora de Santana, aqui, pra arrumar o andor, tinham vários andores que saiam com a Nossa
Senhora do Rosário. Hoje em dia não tem isso mais, sai só Nossa Senhora do Rosário, tiraram
os outros andores. Mas é que o pessoal antigo foi morrendo, e muitos também mudaram pra
Goiânia, aí não tem isso assim mais. Na procissão da Semana Santa, as mulheres carregam
Nossa Senhora e os homens carregam o Nosso Senhor. 
Kelly: A senhora tem dificuldades de andar nas ruas daqui?
Dona Benedita: Eu não tenho dificuldade, mas à noite com vela acesa eu não gosto, porque
você tem que prestar atenção no chão. A Procissão do Fogaréu você já viu? É muito bonita né,
não me lembro dela quando mais nova. Lembro já mais velha, quando já era casada. Dizem
que existia antes, mas não me lembro. É a mesma coisa aquela outra procissão, tem dois anos
já, é na Semana Santa que sai [da Igreja] do Rosário, a Procissão das Almas, já ouviu falar?
Eu nunca vi, nem lembro, sai mais tarde, não sei se veste alguma coisa, alguma roupa branca,
esses  dias  eu ouvi  falar, mas eu  nunca  fui.  Tem muita  festa.  Aqui  tem a festa  da  Nossa
Senhora Aparecida, lá na igrejinha, vão até lá em cima, vão a pé, lá pra Areias. Em setembro
tem a festa de Nossa Senhora da Guia, lá no  Bacalhau, tem uma igrejinha lá. Tem a Santa
Rita, tá tendo agora, só fui uma vez, é mais longe.
Kelly: A senhora acompanhou o crescimento da cidade, os bairros novos?
Dona Benedita: Cresceu demais a cidade. Demais da conta, tem rua pra lá que eu não sei, sei
assim, ali na Praça do João Francisco, ali onde tem aqueles supermercados Gegê. Mas se me
soltar lá naquele Setor Rio Vermelho, eu não sei nada. Cresceu muito, e está crescendo ainda.
E é diferente demais, outra cidade. Minhas noras gostam de vir aqui e ir lá naquela Raio de
Sol [loja], lá tem muita coisa. Eu falo assim: “nossa vocês parecem que estão morando no
interior, vocês vem aqui e lá é o shopping seus” [risos].
Kelly: Aqui embaixo tinha mais comércio antigamente?
Dona Benedita: Aqui antes tinha [as lojas] Pernambucanas, Riachuello, das lojas antigas só a
loja de Dona Maria Rosinha mesmo. Sabe a loja que você sobe, vizinha da farmácia, é a única
antiga, as outras acabaram tudo.  Casa Rios é antiga, mas não tanto; tinha Casa Veiga, tinha
Casa do seu Dorival, tinha Riachuello, tinha muita loja antiga, acabaram tudo. Agora tem
essas mais novas,  tem mais tempo né,  mas não é  como essas de [há] muito tempo. Elas
acabaram antes de virar patrimônio. Não sei porque fecharam, porque você vê em Goiânia
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ainda tem Pernambucanas, tem Riachuello, que a gente sempre vê propaganda na televisão.
Pernambucanas que eu vejo mais. 
Kelly: A senhora tem alguma lembrança da mudança da capital?
Dona Benedita: Eu lembro que meu pai tinha ido pra Goiânia com a capital, ele trabalhava
aqui e foi, mas quem o levou foi um padrinho dele, pra trabalhar. Mas meu pai não tinha
constância com nada, foi pra lá e não gostou, porque era só mato, se ele tivesse ficado lá tava
muito bem. Mas ele veio embora, perdeu o emprego, deixou tudo, ficou sem nada. Foi pra
trabalhar e não ficou, não tinha constância com nada, quem não tem constância não adquire
nada.
Kelly: Tem algum acontecimento ou pessoa que a senhora se lembra daqui da cidade?
Dona Benedita: A gente lembra muito das famílias, Velasco, famílias grandes, Veiga Jardim.
Meu marido mesmo, era mais velho, sete anos mais velho, mas ele lembrava mais coisas da
cidade, ele acompanhava, não acompanhei a juventude com ele. Comecei a namorar cedo,
tinha 15 anos, e foi. A gente lembra da mãe, dos avôs, como era; a gente passava o dia,
posava, minha tia costurava; eu gostava de sempre ter uma roupinha nova, minha mãe não
tinha condição, minha tia dava a roupa pronta.
Kelly: A senhora estudou onde?
Dona Benedita: Eu estudei no Lyceu e uns tempos no Colégio Santana. Fiz só o ginásio, o
Lyceu é esse aqui na rua, um colégio muito bom, as professoras muito boas, eram assim mais
maduras, não eram muito jovens não, eram mais velhas, mas eram preparadas mesmo, que
sabiam, era um Lyceu muito bom, sempre existiu aqui, eu acho que nunca fechou. Mas em
Goiânia tem um Lyceu também, mas esse aqui foi o primeiro, quantos formaram e estudaram
aqui e hoje são doutores. Eu fiz só o ginásio, hoje nem sei como fala mais, muda tudo. Porque
agora já tem o nono, vai mudando tudo né. Até pra ensinar as bisnetas, esses dias eu perguntei
pra Débora: “hoje em dia não ensina a soletrar?” Ela disse: “não vó, não ensina não”, nem
juntar as letras, tudo é diferente. Então, tá custoso pra ensinar. Era muito bom na escola, tinha
muitas colegas, minhas irmãs também tudo estudaram no Lyceu.
Kelly: A senhora lembra se o Colégio Santana era pago?
Dona Benedita: No meu tempo o  Santana era particular. Agora no tempo dos meus filhos,
eles fizeram o ginásio no Colégio Santana, todos os três, porque já podiam receber homem,
porque  na  minha  época  não  recebia,  era  só  mulher,  tinha  internato,  na  época  dos  meus
meninos ainda tinha internato. Euriquinho, meu marido, conseguiu bolsa para os três, para
estudarem no Colégio Santana, estudaram com bolsa os três. Não tive mulher, só homem; as
netas é que vieram mulher, tenho três e as bisnetas, vai inteirar seis agora. 
Kelly: Como é viver aqui em Goiás hoje?
Dona Benedita: Tranquilo, graças a Deus! A gente, de vez em quando, ouve dizer que surge
por aí ladrão, mas aqui não. Esses dias a gente ouviu dizer que teve aqui no Rodolfo, sabe
Rodolfo que mexe com computador, esses  trem,  ali  diz  que teve.  Ele  mora  aqui  comigo
[refere-se ao neto que chega nesse momento], desde que começou a trabalhar aqui, veio morar
aqui, porque os pais moram em Goiânia. É uma boa companhia! Quando casar vou sentir falta
dele, é menino bom, assim caseiro, não é de ficar pra rua e bom, gosta de ficar em casa. Os
pais vêm toda semana, tem semana que ele vai também. Ele tá noivo, a família do pai dela é
daqui é Fleury Craveiro Curado. Ela tem uma loja ali na galeria, só de produto integral. Ela é
formada em nutrição, chama-se Luana, bonitinha, já mora aqui. 
De primeiro tinha a Carioca [referindo-se ao chafariz], não sei se você conhece? Antigamente
tinha um chafariz. Acho que hoje não tem mais não, não sei porque não vou lá. Todo mundo
que vinha bebia a água, porque era uma água de mina, nem precisava ser filtrada. Aí todo
mundo que vinha, bebeu a água da Carioca não vai embora mais, fica aqui [risos]. Eu quero ir
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lá, chamar Débora pra levar as meninas lá pra elas verem. Antes tinha água, era uma beleza,
não secava. Antes não tinha água, era só do chafariz. Em casa não tinha água, e, às vezes, o
chafariz secava, você tinha que ir de madrugada pra ver se conseguia água, chegava na parte
da tarde, ou assim de manhã, conforme o horário, você chegava e não tinha água. Na Rua XV
mesmo, tinha um chafariz, tinha vários. Tinha ali no  Largo, na  Praça do Chafariz, lá tinha
água também, ali no  Jardim onde tem aquela estátua, ali era um chafariz, tinha água. Aqui
vizinho também, você indo como se fosse pro Banco do Brasil, tinha. As pessoas buscavam a
água. 
Kelly: A senhora se lembra de quando colocou água encanada, ou da fiação elétrica?
Dona Benedita: Não lembro quando colocou em casa, tem muitos anos, não me lembro, você
acredita? Antigamente tinha as energias à noite, era cá ali na Praça de eventos. Pra lá assim
tinha um lugar que eles acendiam e depois apagava. Esses postes da rua eram outros, eu me
lembro, eu já morava nessa casa quando trocou. Só morei nessas duas casas, só quando foi
reformar essa fui pra outra casa, ali na Rua do Carmo, a rua da Rita. Fiquei lá uns sete meses,
antes da enchente eu tinha mudado. 
Kelly: A enchente atingiu a casa da senhora?
Dona Benedita:  A enchente foi  só lá  pra baixo mesmo.  Foi  horrível!  Quando eu  via  na
televisão  pensava assim: “ah! eles aumentam né?!” Mas não aumenta nada. Acabou com as
ruas, acabou com tudo. Foi muito feio, muito estrago, muita despesa que teve pro governo.
Não foi fácil. Foi em 2001. 
Kelly: Antes também teve uma enchente?
Dona Benedita: Dizem que teve uma antes, mas eu não tinha nem nascido, vejo contar isso,
dizem que rodaram até igreja. Minha mãe não tinha tempo pra sentar com a gente, pra contar
e explicar, a gente ficava sabendo de escutar  conversa,  assim.  Até meus avôs eram mais
fechados, parece que antigamente era um povo mais sistemático né. Eu não, sou uma avó que
comunico com todos, com as netas, com os netos, quando têm namorado, ligam pra mim.
Minha neta, com 16 anos, ligou pra mim, e eu disse que se fosse a mãe dela não deixava ela
namorar: “você é muito nova, bonita, inteligente, acho que você tem de pensar em viver, ter
sua vida, é mais fácil”. Você arruma um namorado, ele prende a gente tudo, acaba até as
amizades que a gente tem. É uma coisa passageira, você acha que vai gostar, e não gosta, é
convivência. Aí, quando acabou, eu perguntei, ela disse que nunca mais viu, foi bom, porque
ninguém proibiu. A mãe tem cabeça boa, é nova, conversou. Minha neta quase não sai em
Goiânia, porque é muito difícil, uma cidade muito perigosa. 
Kelly: A senhora já morou em Goiânia? Nunca saiu de Goiás?
Dona Benedita:  Nunca sai  de Goiás,  e  nem pretendo,  eu vou sempre  lá,  mas pra ir  em
médico. Há 15 dias atrás fui no cardiologista, não tenho nada, mas faço os exames rotineiros,
mas graças a Deus, por enquanto, tá tudo bem.
Kelly: E os filhos foram quando?
Dona Benedita: Meus filhos foi pra estudar. Eles fizeram o científico até o 2º ano aqui, aí o 3º
foram pra lá, fizeram faculdade e ficaram lá. O Luís Antônio, o mais novo fez, administração;
o Zé Maria,  ciências  contábeis;  o  Eurico,  o  dono da padaria,  não  sei  se  você  conhece a
padaria, vizinha do Banco do Brasil? É do meu filho Eurico, ele fez educação física, não
ficou, se formou e veio embora. Conseguiu emprego aqui no Estado mesmo e veio embora,
não ficou lá, os outros ficaram. O Luís Antônio trabalhou muitos anos mesmo na CAIXEGO
[Caixa Econômica do Estado de Goiás],  quando fechou,  foi  duma noite  pro dia,  aí  ficou
naquela coisa, não achava emprego, veio pra cá, fez concurso na prefeitura e morou aqui. Os
meninos dele ainda eram pequenos né,  eram dois,  morou aqui,  ficou aqui uns tempos,  aí
depois conseguiu emprego lá no Tribunal, foi como emprestado daqui. Aí o governador, na
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campanha  dele,  prometeu  de  voltar  os  antigos  que  saíram  nessa  época  que  fecharam  a
CAIXEGO a voltar, aí voltou. Em outro órgão, mas voltou, continuou no Tribunal, mas pelo
Estado. Então, só o Eurico que mora aqui. O outro meu, o Zé Maria, que é o mais velho,
trabalha no Tribunal de Contas do Município, já tá perto de aposentar também, acho que vai
aposentar o ano que vem. Ele falou que vai aposentar, e ficar 15 dias aqui e 15 dias lá. Vai
deixar uma filha lá com as netas né, moram no mesmo prédio, acostumou. Mas ele disse que
vai ficar assim, 15 dias aqui, porque aí vai pra fazenda, porque aqui é fácil de andar né, não
precisa nem de carro nem nada. Aqui no centro não precisa de carro pra andar.
Kelly: Vocês vão passear em fazenda, é da família?
Dona Benedita: A fazenda que meus filhos têm era do meu marido. Aí antes dele falecer, era
sócio com os irmãos dele, separaram as terras e dividiram. Ele tem uma irmã também que tem
uma casa aqui, mas mora em Goiânia. Ela tem uma casa na pracinha ali perto [da Igreja] do
Rosário, foi Veiga Vale, tem uma placa, a casa dela é lá, foi dos pais dela, agora é dela. Então,
eles dividiram as terras, eu não quis, não dou conta de nada. Aí os meninos já dividiram para
os três, cada um tem a sua, mas tudo perto, são tudo família, vou, fico muito com meu filho
mais velho lá. Eu gosto de ir, há muitos anos a gente vai pra lá. Tinha a sede velha, hoje é da
minha cunhada. Eu tinha meu quarto lá, mas meu menino fez um quarto pra mim na casa dele,
aí eu levei minhas coisas pra lá. Mas é bom, a gente vai assim quando tem um feriado grande
assim. Lá é município de Itaberaí, depois da ponte, da polícia da barreira. É pertinho, eles vão
e voltam. 
Kelly: A senhora perdeu o esposo há muito tempo?
Dona Benedita: Tem 12 anos. Ele foi fazer uma cirurgia, angioplastia, fez, a segunda vez, lá
naquele  Hospital  Lúcio  Rebelo,  foi  fazer,  fez,  tudo,  e  parece  que  enquanto  fazia,  sentiu
qualquer coisa. Eles deviam ter parado. Disseram que a veia era diferente, era muito raro, não
sei o quê. Lá nesse hospital, levou pra UTI de um dia pro outro. Ele saiu, conversou, pediu pra
levar uma sandália japonesa, porque ele não gostava de pôr o pé em chão de hospital, tinha
que calçar uma sandália. Aí, quando nós chegamos lá, eu e meu filho mais novo, deixaram a
gente entrar do jeito que a gente tava, não pusemos nada, entramos na UTI. Ele tava lá ruim
lá, pra morrer, não tinha um médico da equipe que operou ele. Deu hemorragia e tinham que
ter aberto ele, pra poder tirar o sangue, e não abriram, só fizeram massagem e não resolveram.
Depois que o médico chegou, explicou para os meus filhos que isso era muito difícil dar.
Explicou lá para os meus meninos e perguntou: “quer que a gente abre para vocês ver?” Eu
disse que não, não adianta, depois da morte não, não vai dar mais vida. Eu fiquei muito tempo
com aquilo na cabeça.  Ele era forte,  fazia caminhada,  ia pra fazenda olhar as coisas pros
meninos, sabe? Forte, não sentia nada. Tomava remédio pra pressão, tinha um pouquinho de
diabetes, mas não comia as coisas que fazia mal, não abusava das coisas, cuidava, sabe. Eu
pensei nossa, isso pra mim foi barbeiragem, não pode, não tinha um médico responsável ali,
enfermeira nenhuma chamou. Ele fazia sempre exame, então, não deu certo, faleceu assim
sem mais nem menos, foi bom pro hospital e saiu morto. Mas eu acho que, sei lá, isso é Deus.
A vida da gente já é contadinha né, só Deus sabe... Teve um fim de vida até bom, porque não
sofreu, não foi pra cama, ele tinha horror. Ele falava que se for pra sofrer, preferia que Deus
tirasse, não queria ficar na cama, não tinha natureza de ficar quieto. Foi um bom pai, um bom
avô, graças a Deus foi tudo certo.
Kelly: Como é a rotina da senhora aqui na cidade?
Dona Benedita: Eu sou muito caseira. Tenho essa menina que trabalha comigo há 19 anos,
boa, de confiança, a casa enche, a carinha a mesma coisa, não muda nada. Sabe conversar,
sabe receber os outros. Então, minha vida é aqui. Gosto de fazer meu docinho, eu que faço, e
gosto de fazer. Gosto de fazer um biscoito, faço um biscoito e congelo pra deixar pro fim de
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semana, quando os meninos vêm. Saio, faço muita compra, ando, vou em supermercado. Faço
muita caminhada aqui na Praça de Eventos, mas agora tem mais de 2 meses que eu não faço,
porque tive essa labirintite muito forte. Mas já estou melhorando e, agora, com fé em Deus
que vou voltar. Gosto muito de andar, aí  é novo, e eu gosto. Eu tenho minhas atividades
assim: saio, olho uns negócios, vou em banco, tem aposentadoria pra receber, eu mesmo vou.
Zé Maria, meu filho, fala assim: “mãe, chama Rodolfo, ele vai com a senhora”. Eu falo: “não
precisa não”, ou então falo assim: “então vamos fazer uma procuração pra você Rodolfo que
você mesmo vai e não precisa de eu ir, é bom eu ir que a gente passa na frente, não tem que
esperar”.  Mas  eu  gosto  de  sair,  ir  no  Mercado  [municipal],  no  supermercado,  fazer  uma
comprinha. De manhã gosto de sair muito, mas à tarde fico mais em casa. De tarde, acabo de
almoçar, deito no sofá pra ver as notícias, essas coisas, jornal, acabo que eu cochilo, porque
eu também gosto de rezar meu terço. Mas é uma vidinha boa: vou na casa de minhas irmãs, de
Teresinha, de Maria Helena sempre na porta, vou lá na loja, vejo ela, porque ela trabalha
muito, o dia todo, não adianta vir aqui, então eu vou na loja. 
Kelly: Em relação ao Mercado [Municipal] que estão reformando, a senhora se lembra como
era?
Dona Benedita: Eles dizem que vai voltar como era. Tenho pouca lembrança de como era.
Mas não tinha aquela parte no meio, tinha só aquela parte de lá, eu me lembro mais, no meio
era um pátio enorme, tinham uns armazéns em volta, assim, ali onde tem a Casa Rios, não
Casa  Rios,  não,  o  Robinho [bar],  ali  onde  tem  aquelas  lojas  de  colchão.  Não  tinha  a
rodoviária. Agora eles estão fazendo aqueles cômodos ali. Isso que falei, quero só ver se vai
mesmo voltar como era. Eu me lembro, quando eu era novinha, nova, teve um Circo Garcia
aqui, ficou aqui na Praça do Mercado, ficou aqui três dias, porque era enorme a praça. Agora
eu quero ver, até  hoje não tô  entendendo,  estão dizendo que vai  voltar  como antes,  mas
acredito que não volta não. Porque já fizeram aqueles cômodos ali onde não tinha, era aberto
pra lá, tinha um portão, assim como tem esse portão dessa entrada daqui, tinha três portões.
Quero só ver como vai ser. Fechava, tinha esse portão que a gente entra, tinha aquele outro
que saia lá pro lado do rio, e tinha um de cá, do lado do supermercado, me lembro assim. Não
tinha banheiro, naquela época também não tinha banheiro assim em casa, nem nada né, fazia
era um buraco em quintal né. Nojento né?! Mas era. Antigamente, no meu tempo, a gente não
ia no Mercado. Interessante, né, mulher, mocinha assim, os pais não deixavam ir no Mercado.
Minha mãe ia pra levar o pastel, quando ficamos mocinhas também ia pra entregar alguma
coisa, mas entrar assim pra fazer uma compra, a gente não ia. Vinha, trazia muito trem a
cavalo. Hoje tá muito acabado, quero só ver se vai voltar.
Kelly: Mas a senhora gostou da reforma?
Dona Benedita: Por enquanto, não tô entendendo aquilo ali. Não sei o que vão fazer com
aquele pessoal lá. Tem a Dona Inês que faz aquele bolo de arroz, você já comeu aquele bolo
de arroz ali? Onde tem o Macalé [pastelaria], dizem que ali antigamente não tinha, aquelas
lojas lá. Eu quero ver pra onde vai, de dentro do mercado já saíram pra cá, a Lena que vende
verdura; o restaurante ali, já saíram pra cá. Depois vão reformar e disseram que volta pra lá,
vamos ver. Onde tem o Mival, onde faz o pastel, não existia, não tinha, isso eu quero ver
como vai ficar. Quero só ver depois que ficar pronto, se não vai demorar né. Hoje vou muito
lá, vou todo domingo e compro jornal. Quando meus meninos estão aqui, eles gostam, volto,
passo na padaria, compro o que tenho de comprar e venho pra casa. Vou muito ali no Master
[supermercado], vou até lá em cima no João Francisco [bairro]. No [supermercado] Tem de
Tudo, eu ia muito a pé, ultimamente não tô indo mais, é longe. Aqui em Goiás tudo é subida,
já reparou? Tudo é subida.
Kelly: Em relação à paisagem natural, o que a senhora acha?
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Dona Benedita: O morro é tão lindo quando tá a lua cheia. Você já prestou atenção como é
bonito? Muito bonito! A cidade é buraco, tudo em volta de morro, tem o Canta Galo, o Morro
das Lajes, perto do cemitério, do lado de lá, a  Serra Dourada, bonita, né? Uma pena que
derrubaram a pedra goiana, era uma pedra pequena, com uma grande em cima, não conheci
não, mas todo mundo que foi fala que era muito bonita.  Hoje em dia não tem jeito,  não
colocou de volta, como faz? Era uma coisa da natureza, não tem jeito de arrumar. Derrubaram
de desespero, rapazinho novo, foram lá e conseguiram virar. Uma pedra pequena, uma grande
em cima. Lá na serra [refere-se à Serra Dourada] também tem muita areia colorida. A Dona
Goiandira, você já ouviu falar nela? Goiandira do Couto, pintava com areia, a coisa mais
linda. 
Kelly: A senhora conheceu ela?
Dona Benedita:  Conheci  demais,  pessoa  excelente,  simpática,  educada,  trabalhava  muito
bem. Ela tinha uma mesa enorme, maior do que essa, na sala dela lá, tinha uns pires com
todas as cores de areia que ela pintava. A coisa mais linda! Buscava na Serra Dourada. Tem
um menino que pinta muito bem, perto do Armazém D’Ávila, que deve ter ficado na belas
artes né, porque ele pinta muito bem, mas não sei se pinta com areia, acho que ele pinta, tenho
quase certeza.
Kelly: A senhora fez belas artes?
Dona Benedita: Não, falo que nasci pra ser doméstica, até que fazer comida todos os dias
enjoa,  negócio de fazer prato todo dia,  isso não é muito comigo, sei  fazer. Mas eu gosto
mesmo de fazer é meus doces: doce mais antigo, doce de leite, doce de ovos com queijo,
ambrosia, de laranja da terra, pega a laranja e descasca, curte ela, doce de figo, esses doces
mais antigos, aprendi com minha mãe. Eu falo queijo de leite, mas não é “queijo de leite”, é
um pudim, mas ao invés de fazer de leite condensado, eu não faço, faço com leite de vaca.
Engrosso o leite, por exemplo, faço hoje e amanhã ponho ele pra assar, bato os ovos e ponho
naquele engrossado, passo manteiga na forma e ponho pra assar, mamãe falava “queijo de
leite”, todo mundo fala assim, mas não tem nada de queijo, é só leite, ovos e açúcar. 
Kelly: Tem algum lugar preferido aqui na cidade?
Dona Benedita: Ih, tenho isso não! Quando a gente está assim, mas animada, quando a gente
não tá, tá com astral baixo, você não acha nada bom. 
Kelly: E da rua aqui da senhora?
Dona Benedita:  Da minha rua eu gosto,  já acostumei,  tinha medo demais.  Depois que o
Euriquinho [marido] morreu, eu pensava assim, Meu Deus, como vou fazer né, sozinha, mas
Deus dá tanta força pra gente, graças a Deus. Os filhos estavam casados, e eu sozinha, mas a
casa tava sempre cheia, até hoje, nunca fica vazia a casa. De manhã é mais animado aqui, tem
a Débora com as meninas, tem o Rodolfo, tem o Gabriel que vem da faculdade e almoça aqui.
Depois da uma hora, Rodolfo vai trabalhar, as meninas vão pra escola, aí fica mais quieto.
Kelly: A senhora se lembra de quando a cidade virou patrimônio?
Dona Benedita:  Eu me lembro, mas não participei não. Eu ia, assim, na praça quando ia
assistir  algum  filme.  No  começo  tinha  muito  movimento,  a  gente  gostava  assim  do
movimento né. Mas não vou no cinema hoje, porque chega fim de semana, a casa fica cheia, a
gente corre pra um lado e pro outro o dia todo, depois não dou conta, porque a gente já está
mais pra lá do que pra cá [risos]. Os meus meninos gostam daqui, nasceram aqui né. Goiás é
uma cidade tranquila, graças a Deus. 
Kelly: A senhora percebeu alguma mudança depois que virou patrimônio?
Dona Benedita:  Mas olha quando mudou,  eu achei  que ia  melhorar  muito as  coisas  pra
Goiás. Mas agora achei que fez foi dificultar mais. Você veja só, o comércio mesmo, acabou,
todo mundo achou que ia ter um emprego, uma coisa pras pessoas trabalharem, mas não tem
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nada. O povo aqui de Goiás mesmo não tem dinheiro, porque quais são os funcionários daqui
que  não  são  do  Estado,  da  prefeitura?!  Não  tem,  pra  você  ver  a  prefeitura  com salário
atrasado, dizem que o governador pagou só a metade do salário. Acho que dificultou mais,
todo mundo achava que ia ter assim, um emprego, mais oportunidade para as pessoas, pro
jovem trabalhar, mas não tem.
Kelly: O turismo não aumentou?
Dona Benedita: Aumentou, mas o movimento que vem do turismo mesmo fica mais pra lá,
fica só aqui na Praça do Coreto, do Mercado [Municipal], pras igrejas, pros museus, mas aqui
não tem nada, tem os hotéis que ficam cheios, mas só de um dia pro outro, enche mesmo nas
festas  mais  longas,  como  FICA [Festival  Internacional  de  Cinema  e  Vídeo  Ambiental],
Semana Santa, a cidade fica cheia, movimentada, eu gosto. Não gosto de paradão não, gosto
da cidade é movimentada. Agora eu tenho uma “cuncunhada” que gosta de chegar na porta e
não ver ninguém, ver só o céu, eu falo: “cruz credo, é tão bom ver gente” né.
Kelly: A senhora acha que diminuiu o movimento?
Dona Benedita:  O movimento aumentou na época  que tem as  festas  aqui,  mas  no geral
diminuiu. 
Kelly: A senhora já fez reforma, precisou pedir autorização?
Dona Benedita:  Sempre peço autorização no IPHAN, qualquer coisa que você vai mexer
você tem que pedir.
Kelly: Acha isso difícil?
Dona  Benedita:  Eu  não  acho  difícil,  porque  me  dou  bem  lá.  Tem  gente  que  não  sabe
conversar que já fica nervoso, acho que a gente sabendo conversar resolve, não é? Eu nunca
tive dificuldades nem problema com esse pessoal do IPHAN. Quando vai reformar a rua,
ninguém pergunta nada, mas tá bom, o que fizer pra melhorar a cidade tá ótimo. Eles vem
olha a casa, a reforma e depois que dão requerimento pra você. Quando fui arrumar as janelas,
porque parece que a madeira era verde e soltou, então da rua dava pra enxergar os quartos lá
na frente. Aí  mandei arrumar sem pedir, não sabia, passar uma coisinha pra fechar e depois
pintar só a frente, porque tava muito feia, aí eles vieram aqui, foi o Rodolfo que estava, ele
falou: “vó veio um moço aqui do IPHAN, ele falou pra senhora ir lá”. Eu falei: “vou, eu já sei
o que é”. Conhecia né, por causa desse pedacinho ali. Fui, expliquei o que era e tudo, e logo já
pintou, mas toda vez que pinto a casa ou só a frente, tenho que ir lá. Eles mostram a cor pra
gente no computador, eu falo mais ou menos a cor que a gente quer, eles dão as sugestões
deles,  a gente conversa e resolve bem, comigo nunca teve problemas.  Eles são enjoados,
porque muitas vezes você quer fazer alguma coisa e não pode, mas como a maioria aqui
queria Goiás patrimônio, então tá aí. 
Kelly: A senhora acha que foi uma decisão da maioria?
Dona Benedita:  Não sei se foi a maioria, porque tem as pessoas que vão em reunião, eu
mesmo não participo de reunião de nada, sabe? Então, muita gente queria, eu queria, porque
era aqui ou era Pirenópolis. Achei que precisava, uma coisa boa pra Goiás, mas pra mim não
alterou  nada.  A gente  até  participa  de  algumas  coisas,  vai  na  praça  ver,  mas  assim  de
frequentar todas as coisas não.
Kelly: E as gravações da novela que teve aqui, o que a senhora achou?
Dona Benedita: Achei as gravações ótimo, mas a novela foi péssima! Goiás apareceu só um
pouquinho, no começo. Aquela outra que acabou, que tinha aquele Zé, aqueles brilhantes, foi
melhor do que a outra de Goiás. Achei bom, mas esperava que fosse uma coisa melhor na
novela, mas..
Kelly: Em relação a alguma lenda ou mito da cidade, a senhora sabe contar algum?
Dona Benedita: Não sei não, nenhum. Mas você já ouviu falar da Maria Grampinho? Nem
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sei também de onde ela veio, como apareceu, mas ela andava por aí com aquele monte de
saia,  uma  trouxa  na  cabeça,  com  o  cabelo  cheio  de  grampo,  chamavam  ela  de  “Maria
Grampinho”. Ela ficava ali numa casa ali perto do Mercado. Ela não falava nada e nem fazia
nada pra ninguém. Não sei nem de onde ela veio, como veio parar aqui. 
Kelly: E a Cora? A senhora se lembra dela?
Dona Benedita: Eu lembro de Dona Cora, antes dela ser famosa, porque ela ficou famosa
mesmo foi depois que morreu né. Devia ser famoso antes de morrer. Ela fazia doce muito
bem, mas sistemática demais da conta. Minha nora não gosta dela, muito sem educação, ela
foi lá com uma sobrinha de Goiânia, pra ver a casa de Cora, mas não deixaram ela entrar, só
porque ela era daqui, deixou a outra, mas ela não, porque ela tinha mais oportunidade de ir lá.
Ela era assim, muito sem educação, era o jeito dela, mas trabalhava bem, fazia o doce muito
bem feito, vendia o doce. Eu me lembro dela andando assim na rua, fazia doce cristalizado. A
Maria Grampinho morava lá no fundo.
Kelly: Das modificações que teve na cidade? A senhora se lembra de alguma
Dona Benedita: A Praça do Coreto era muito bonitinha, toda vida sempre teve picolé, uns
picolé sempre bom, sempre passando de um dono pro outro; e a até hoje a gente fala em
“Jardim”, hoje o jovem fala “Praça do Coreto”. Muito diferente hoje. Hoje o “Jardim” é feio,
entra prefeito, sai prefeito, desmancha tudo né, porque desmanchou! Como era bonitinha a
praça lá.
Kelly: A cidade mudou pouco?
Dona Benedita: Aqui no centro, você já reparou que não tem garagem, só mesmo aqueles que
já tinham que ficou né,  mas ali  vizinho da tapioca,  sabe? Fizeram uma garagem ali,  não
existia, como que deixaram fazer? No centro da cidade, e os outros que querem modificar,
quer pôr outra porta de qualquer coisa, não pode pôr. Acho que não devia ter isso não, como
que deixou fazer aquela garagem? Como ela conseguiu, porque não tinha, tem pouco tempo
que tem. E tanta gente quer modificar, aqui a  Casa Veiga mesmo, não pôde mexer, prédio
antigo aqui, não pode fazer nada, tem que ficar desse jeito, é difícil até pra alugar.
Kelly: A senhora se considera parte do Patrimônio?
Dona Benedita: Eu considero né?! Porque tudo que vem pra Goiás, que a gente gosta de
Goiás,  a  gente  tem  contribuir,  que  dar  um  pouco  da  gente.  Só  de  receber  as  pessoas,
conversar, a gente tá na porta, passa alguém, a gente conversa, responde, tudo faz parte, já é,
não faz parte?!
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ANEXO 6

Entrevista realizada no dia 20 de maio de 2015, na casa da senhora, Cidade de Goiás.
Nome: Circe Camargo Correia. Nascida em 1951.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Kelly: A senhora nasceu aqui?
Dona Circe: Eu, infelizmente não! Nasci em Goiânia, mas minha família toda é daqui, os
avós, todo mundo nasceu aqui. Minha mãe, quando teve a mudança da capital [refere-se à
mudança da capital do Estado, da Cidade de Goiás para Goiânia em 1937], era funcionária da
Secretária da Fazenda e meu pai dos Correios, mas os dois ainda não eram casados não. Mas
aí os dois foram trabalhar em Goiânia e lá eles se casaram, não foi aqui. Eles foram com a
mudança, com os respectivos serviços que eles tinham: minha mãe na Secretaria da Fazenda e
meu pai nos Correios. Quando teve a mudança da capital, as repartições públicas tiveram que
ir, aí minha mãe foi. Ela conta que foi numa Semana Santa que acontecia nos mesmos padrões
da Semana Santa da Cidade de Goiás que era lá na Igreja Coração de Maria. Ela foi assistir a
Semana Santa lá, e aí choveu e meu pai deu uma carona pra ela de caminhão, no caminhão
dos Correios, foi aí que começaram a namorar e se casaram e ficaram morando em Goiânia.
Aí,  em 1954,  meu  pai  achou que  Goiânia  estava  grande demais,  sabe?  Não estava  mais
aguentando morar em Goiânia. Aí ele pediu a transferência dele pra Goiás. Foi aí que eles
vieram e aí nos viemos pra cá, eu era a mais nova, tinha 3 anos; minha outra irmã tinha 4; e a
outra tinha 6. Então nós fomos todas criadas aqui, e nesta mesma casa já. Quando viemos, já
foi pra essa casa. Meus pais permaneceram aqui até morrer. 
Kelly: Quais as lembranças que a senhora tem daqui, da época da infância?
Dona Circe: Aqui era a coisa mais maravilhosa do mundo! Costumo agradecer a Deus todos
os dias o fato de meu pai ter achado que Goiânia estava grande demais e que não queria morar
lá mais e veio pra cá, porque isso nos proporcionou uma infância sem igual. Esse quintal
enorme que nós  temos  aqui,  que  ainda  era  maior  na  época,  porque meu pai  vendeu um
pedaço,  mas ainda  era  maior. Aqui  era  o  nosso paraíso!  A gente  brincava  muito,  porque
antigamente menino brincava era no quintal. Hoje ficam todos com tablet na mão e ninguém
quer saber de brincar em quintal. A gente só ficava no quintal, e eu ainda tenho na memória
até hoje, quando meu pai comprou a casa e nós viemos aqui conhecer a casa, meu pai abriu a
porta  e  nós  entramos  correndo  aqui  e  o  quintal  estava  cheio  de  rolinhas  fogo-pagou.
Engraçado, não só eu, como minha irmã também, esses dias ela me disse isso, que também
tem na memória o canto da rolinha fogo-pagou no quintal da casa. Ficou pra sempre esse dia
que nós entramos aqui pela primeira vez, eu tinha 3 anos de idade e até hoje tenho aquela
sonoridade  guardada  na  memória.  Então,  nossa  vinda  pra  cá  foi  maravilhosa,  muito  boa
mesmo. À tarde a gente brincava na porta, tinha pouquíssimos carros na cidade, meu pai até
tinha um carro, mas a maior parte da população não tinha. Acho até que tinha uma meia dúzia
de carros em Goiás nessa época, então não passava carro na rua, os pais iam se sentar na
porta,  os  vizinhos  também,  a  gente  ia  brincar  de roda,  jogar  baliza,  aquelas  brincadeiras
infantis que hoje quase não se tem mais. Foi uma infância muito boa. Meu pai tinha uma
paciência que poucos pais costumam ter com os filhos. Ele não media esforços pra encher
nossa infância  de muita  fantasia,  sempre levava a  gente pra tomar banho no rio.  Era ele
sempre que levava, minha mãe não era muito dessas coisas. Meu pai ficou surdo com 15 anos
de idade, sabe? Ele teve uma esclerose e ficou surdo, então não pôde estudar. Os meus tios
todos estudaram, tinha engenheiro, farmacêutico, agrimensor, mas meu pai com 15 anos ficou
surdo e não pôde estudar mais. A escola não aceitava também né, então, ele estudou pouco. Já
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minha mãe não, ela veio de uma família de intelectuais, ficou sempre nesse âmbito intelectual,
gostava muito de ler, escrever, e também trabalhava o dia todo. Então era sempre meu pai que
levava a gente nas coisas, para o nosso deleite. Meu pai era assim: “o rio tá cheio”? “Podemos
tomar banho”? “Sim, pode sim”! Mas ele sempre tava junto, qualquer coisa estava lá pra
socorrer. Então era uma infância sem igual.
Kelly: Qual o rio que vocês iam?
Dona Circe: A gente ia muito no Bacalhau [Rio], não no Rio vermelho, porque em 1956 meu
pai comprou uma casinha lá no Bacalhau, hoje é um Bairro de Goiás. A casa era pra passar as
férias, porque a vida aqui já tava agitada também né [risos]. Então a gente passava as férias no
Bacalhau. Foram férias maravilhosas! Meu pai levava cavalo pra gente andar, nós íamos até
areias, aquele punhado de menino, a gente, muitas amigas pra casa, era maravilha! Tenho
saudades demais disso, muita mesmo!
Kelly: A família dos pais da senhora eram todos daqui?
Dona Circe: A família dos meu pais era toda daqui, tanto do meu pai quanto da minha mãe,
os avós. Meu bisavó era de Jaraguá, mas minha bisavó era daqui. Mas eles tinham raízes em
Bonfim, hoje Silvânia, tanto é que hoje a cidade se chama Silvânia em homenagem a um
antepassado da minha avó, foi um dos moradores antigos de lá.
Kelly: E a época da escola como foi? Estudou em qual escola?
Dona Circe: Estudei a vida inteira no  Colégio Santana. Comecei no jardim da infância do
município, mas não fiquei lá até o final porque eu e minha irmã, nós temos a diferença de
idade de um ano e um mês. Nós fomos pro jardim da infância juntas, mas aí ela completou o
jardim na minha frente, foi pro [Colégio] Santana e eu não queria ficar sozinha lá. Então fui
pro Colégio Santana e só sai de lá quando completei o curso normal, que era o último curso a
se fazer lá. E hoje, pra minha tristeza, vejo o  Colégio Santana, melancolicamente, fechado
sem nenhum respeito à memória da educação e dos alunos que passaram por ele, porque por
aí passou gente importante demais.  A maior parte dos escritores que fazem parte hoje de
academias  literárias  foram alunos do  Colégio  Santana,  e  elas  chegam da noite  pro dia  e
fecham o Colégio. Um desrespeito total à história e à memória! Por mais que digam que o
Colégio  não  estava  em  condições  de  funcionar  por  questões  financeiras,  no  meu
entendimento, se refere a má administração. Fecharam sem avisar os pais, havia aqueles que
já tinham feito matrícula. Foram 125 anos de existência! Foi a única escola que permaneceu
em Goiás quando houve a mudança da capital.  Foi embora o  Lyceu  [Colégio], os grupos
escolares, tudo foi embora, até a banda de música foi embora. Minha mãe contava que foi
uma das coisas mais tristes que ela assistiu aqui, foi o dia em que a banda de música foi
embora. Ela foi tocando a valsa da despedida e o povo chorando atrás e a banda subindo a rua
que dá na estrada pra ir embora. A gente fica imaginando a tristeza! Foi tudo embora! Porque
o motivo da mudança da capital não foi só a questão do lugar insalubre, era muito mais uma
questão política, para tirar o poder dos Caiado, o que moveu foi mais isso, porque tirando a
capital da cidade dos Caiado, tirava a força. Foi muito triste. O povo de Goiás sofreu muito,
quem ficou sofreu muito.
Kelly: Interessante que seu pai teve a oportunidade de voltar pra cá.
Dona Circe: A mudança da capital foi em 1937, nós voltamos pra cá em 1954, mas tinha
ainda muita gente que estava indo embora,  e nós estávamos voltando. Graças a Deus, foi
muito bom meu pai ter achado que Goiânia estava grande, porque ele nos proporcionou uma
infância que jamais teríamos em Goiânia.  Vivíamos junto à natureza, com liberdade, uma
infância sem igual. Eu agradeço muito a Deus por isso.
Kelly: A senhora fez até o normal [curso] aqui?
Dona Circe: Fiz aqui até o normal, depois me casei e fui morar em Brasília, lá entrei na UnB
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[Universidade de Brasília]  comecei  a fazer  o curso de biblioteconomia,  mas não conclui,
porque mudei de lá e não conclui o curso. Fiz só um ano de biblioteconomia, o básico. 
Kelly: A senhora voltou pra Goiás quando?
Dona Circe: Andei por um punhado de lugares: saí de Brasília e morei em Goiânia; depois fui
pra Santa Helena de Goiás, depois voltei pra Goiânia; me separei e fiquei em Goiânia por
mais de 20 anos, mas sempre pensei que estava de passagem. Por todos os lugares por onde
andei, sempre me senti de passagem. Minha casa sempre foi esta casa, na Cidade de Goiás! A
minha cidade é sempre a cidade de Goiás, amor incondicional à cidade! Trabalhei, fiquei 20
anos em Goiânia,  trabalhando no Tribunal de Contas até  me aposentar, mas meu coração
sempre ficou aqui! 
Kelly: Tem quanto tempo que a senhora voltou?
Dona Circe: Tem oito anos que voltei.
Kelly: E voltou pra mesma casa?
Dona Circe: Meus pais faleceram e fizeram a divisão das coisas. Eu sempre disse que queria
essa casa, porque nós temos a outra casa do Bacalhau [bairro], sempre disse que queria a casa
da Rua Hugo Ramos porque aqui está meu coração. A casa do Bacalhau posso vender, mas
essa casa aqui não tem preço!
Kelly: Como foi a reforma da casa? A manutenção da estrutura como é?
Dona Circe:  Enquanto estava em Goiânia,  a  casa ficou alugada,  o  inquilino morou aqui
durante 20 anos. A gente ficava na casa do Bacalhau, mas foi ficando insuportável por causa
do som alto na beira do rio, porque na minha casa o quintal sai dentro do rio. Ali na ponte
velha, do outro lado tem um bar que era assim você passava do céu ao inferno sem ir ao
purgatório, porque quando começava o som, a minha casa que é no alto, ficava insuportável,
não conseguia conversar dentro da casa quando tem som, ou no bar, ou quando os carros
param lá e colocam o som, aquelas caixas de som que tem nas caminhonetes de hoje. Eu
ficava contrariada demais com isso, à noite tive que vir aqui muitas vezes pra chamar a polícia
e ir lá porque a gente não dormia. Aí depois, pensei: não vou esperar me aposentar não. Vou
pedir minha casa da cidade porque a minha intenção era pedir quando me aposentasse, porque
sempre disse isso que voltaria, sabe? Quando pedi a casa ainda faltava uns três anos para me
aposentar, porque eu vinha pelo menos uma vez por mês. Vinha reabastecer as baterias [risos]
pra aguentar a cidade grande. Aí pedi a casa, reformei e deixei ela prontinha, me esperando,
me aposentei num dia e, literalmente, mudei pra Goiás no outro dia. E essa ideia de manter a
casa sempre igual é pelo fato de que: primeiro, trabalhei aqui em Goiás na primeira biblioteca
do  Estado  que  é  o  Gabinete  Literário,  meu  primeiro  trabalho  foi  lá,  eu  trabalhava  na
prefeitura e nessa época o gabinete tinha ficado 30 anos fechado, e o prefeito da época, Dr.
Gerônimo Bueno, resolveu abrir. Na verdade, o Gabinete [Literário] não é um órgão público.
O problema hoje é esse, porque ele não tem verba, até o prédio pertence ao próprio Gabinete,
onde está instalado. Não tem verba pra manter, hoje mais do que nunca, porque antigamente
havia os sócios e, como adquirir livros era uma coisa muito difícil, as pessoas tinham o maior
interesse em se manterem sócias do Gabinete. Nós temos os registros das pessoas que eram
sócias do Gabinete, são todos os grandes intelectuais de Goiás. Dá pra escrever a história, a
história intelectual, dessas pessoas pelos livros que elas pegavam no Gabinete. Lá você vê os
empréstimos que eles faziam, liam, entregavam, depois pegavam o livro de novo. Esses sócios
pagavam uma mensalidade, o Gabinete vivia disso. Agora não tem mais sentido isso, primeiro
porque os livros estão todos ultrapassados, com a ortografia antiga; também estão cheios de
fungo, precisam todos de um trabalho de higienização, então é muito difícil.
Kelly: A senhora trabalhou no Gabinete quando?
Dona Circe: Quando trabalhei lá eu tinha 17 anos. Sempre gostei muito de história, fui uma
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aluna,  modéstia  parte,  sempre  brilhante  em  história,  gostava  demais  de  história.  Lá  no
Gabinete tive contato com os livros, principalmente, com os livros de história de Goiás. Sou
apaixonada pela história de Goiás. Tenho, inclusive, um armário aqui em casa que é destinado
a guardar só os livros de história de Goiás e literatura goiana. Aprendi a gostar, amar demais
história! Hoje me dedico quase que exclusivamente a ler os livros que tenho sobre a história
de Goiás. Tenho bastante coisa, inclusive, livros raros de história de Goiás e literatura goiana.
Kelly: A senhora quando saiu de lá, se mudou pra Brasília?
Dona Circe: Naquela época a gente reorganizou o Gabinete. Ele funciona na entrada da Rua
13 de Maio, é um salão apenas. Hoje em dia sou a presidente de lá, porque não tive jeito de
não aceitar. Estou até tentando fazer alguma coisa,  mas tá muito difícil conseguir, porque
precisa de muito dinheiro pra resolver. É necessário higienizar tudo, microfilmar os jornais.
Lá estão todos os jornais antigos de Goiás, tem jornal de 1800 e setenta e poucos. Não abro lá
todos os dias porque não tem funcionário. Sou a presidente, tem a vice que é a Fátima, mas
que trabalha ali na Fundação [Frei Simão Dorvi]; o Rafael é o tesoureiro, mas trabalha na
Prefeitura,  então,  ninguém tem disposição,  tempo  pra  fazer  isso  e  não  tem dinheiro  pra
contratar alguém. Inclusive sou eu quem paga as despesas de lá, como luz, água, sou eu quem
paga. Então vou lá, abro, pra poder arejar, mas não vou todos os dias, por causa do meu
problema alérgico, porque os livros de lá precisam ser mesmo higienizados, todos. Outra, o
prédio tá precisando de uma reforma, tem muitos anos que não se faz nada lá, tem muito
rachado e outras coisas mais, não tem como ajudar, não se acha verba. O pessoal sempre fala:
“ah, vai atrás dos sócios”, mas como eu vou?! Todos, a maioria, já até morreram, praticamente
todos, e hoje em dia não adianta você querer que a pessoa colabore com 50, 100 reais, hoje
colabora,  amanhã  já  não  tem.  Não  adianta  querer  que  o  Gabinete funcione  assim,  pra
funcionar  precisa  de  muito  dinheiro,  máquinas,  equipamentos  para  higienizar  os  livros,
dinheiro  pra  pagar  os  funcionários.  Outro  agravante,  lá  é  só  uma  sala  sem  instalações
sanitárias, como você pode trabalhar lá sem isso? Tem uma série de coisas que dificultam
demais, sabe?! A gente até já tentou junto ao governador, mas ele não deu resposta, então
estamos vivendo um momento bem difícil. Como conseguir patrocínio pra cultura, se a saúde
tá uma crise danada, a cultura é sempre o que fica por último.
Kelly: A senhora acompanhou a patrimonialização da cidade?
Dona Circe: Eu acompanhei de Goiânia, porque nessa época não estava morando aqui, mas
eu vinha sempre. Quando tinha os eventos, colaborava quando angariavam um dinheiro pra
arrumar alguma coisa, para o próprio prédio do  Gabinete, na época eles pediram a gente e
minha família toda colaborou pra poder fazer uma reforma que estava precisando. 
Kelly: A senhora percebeu alguma modificação na cidade após o título?
Dona Circe: Mas eu acho que faltaram algumas coisas. Faltou, por exemplo, conscientização
do povo do que era ser patrimônio, porque muita gente achou que ia chover dinheiro em
Goiás, que todo mundo ia conseguir trabalho com o patrimônio e não é assim. E tem bairros
como o João Francisco que não se integra ao centro histórico, isso foi falta de explicar quando
a cidade virou patrimônio, para que o povo entendesse e se sentisse parte da cidade. O João
Francisco  [bairro],  por  exemplo  não se sente  parte  da cidade  não é?  É outra  cidade!  As
pessoas não vêm, quando tem festa aqui, eles não descem pra cá, quando tem festa lá, os do
centro histórico até vão lá, mas geralmente quem é de lá não desce pra cá. Eles não se sentem
parte da cidade. Acho também que seria o papel do IPHAN, quando se vai fazer uma reforma
numa casa,  tem que conversar mais com o povo, porque criou aquela coisa o IPHAN não
deixa, aquela hostilidade para com o órgão, e não é isso, o objetivo do órgão é outro, é manter
a  cidade,  tem  que  mostrar  a  importância  disso  tudo.  Teria  que  haver  mais  conversa,  e
atualmente com as crianças, tem que partir para as escolas e fazer esse trabalho. Tá faltando
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muito amor pela cidade, sabe? Aqui também tem muito pessimismo. Acho que isso já vem
desde a época da mudança da capital, sabe?! O povo aqui é muito pessimista, acham que nada
dá certo aqui. Só Itaberaí é que dá certo, e não valoriza o que mais importante há aqui na
cidade de Goiás, que é a tranquilidade que ainda se vive aqui. Gente, isso não tem preço!
Itaberaí, por exemplo, já não tem isso mais, foi pra lá uma série de coisas, a Super Frango
[indústria]  e  tudo  mais,  hoje acabou  a  tranquilidade  de  lá.  Aqui  a  gente  ainda  tem,
particularmente, nesse lado de cá da cidade. Você não vê roubos, essas coisas. Aqui nessa rua,
por exemplo, todas as casas daqui são habitadas pelos descendentes dos que já habitaram.
Aqui sou eu que moro na casa que era dos meus pais; vizinho aqui é Joãozinho, que mora
também na casa que era dos pais dele; abaixo, é Dona Marlene [a casa] que era dos pais dela;
mais abaixo é de Ouvidinho, que a casa era das tias; do outro lado da rua é o Hélio, que a casa
era dos pais dele, são pouquíssimas pessoas aqui que a casa não foi de seus antepassados e
isso é muito bom, que cria um laço, sabe?! Aqui qualquer coisinha eu comemoro sozinha.
Aqui as pessoas se preocupam se eu demoro a abrir a porta. Não é pra bisbilhotar, não, é
preocupados comigo, se eu poderia ter tido alguma coisa à noite. Um cuidado, é uma família
mesmo,  sabe?!  Às vezes,  por  exemplo,  tenho bronquite,  me dá uma tosse  muito  forte,  o
pessoal  preocupa e  traz  um chazinho pra  mim.  Dizem:  “olha,  você  tá  tossindo muito  de
noite”, e traz um chá, essa parte humana de Goiás não é valorizado e é a coisa mais valiosa
que existe. Não é dinheiro, não é casa bonita, nada disso vale. O que vale é a parte humana,
aqui a gente ainda tem muito disso, essa preocupação com outro, tem muito. 
Kelly: Sobre o movimento que a cidade tinha antes, isso mudou?
Dona  Circe:  Aqui  as  casas  da  rua  também  muitas  eram  das  famílias,  então  os  velhos
morreram, e as casas ficam para os filhos e todos moram fora e só vêm em época de festa em
Goiás. Normalmente não vêm, quando adquire a casa começa a vir todo fim de semana, num
entusiasmo, depois a vida vai levando, e a vida segue e com isso, às vezes, as casas ficam o
mês inteiro fechadas. Acho que não tem nada a ver com o patrimônio, porque as pessoas
mudam e ficam com os descendentes não alugam. A casa pode ficar fechada anos e anos, mas
não alugam, porque eles querem a casa à sua disposição para que na hora que quiserem vir a
casa estar  aí,  a  casa do meu avó,  dos  meus pais.  Acho que é  o apego ao lugar. Eu,  por
exemplo, minha casa do Bacalhau, poderia alugá-la, mas não alugo, nem em festa pra turista.
Não alugo. Fica lá, às vezes, não vai ninguém pra lá, mas fica lá. Porque você aluga pra outras
pessoas, estragam suas coisas. Aqui, por exemplo, costumo dizer que as coisas mais novas
daqui são os cachorros e eu, porque o resto tudo é mais velho [risos]. Quando você aluga, a
pessoa não sabe que aquilo tem uma importância pra você, nem nada. As camas são frágeis,
antigas, então quebram, o dinheiro não paga um bem que destruíram e que eu nunca mais vou
conseguir. Eu prefiro que seja assim.
Kelly: Em relação às mudanças da cidade, que ocorreram ao longo do tempo, o que a senhora
observa?
Dona Circe: O Teatro São Joaquim foi a casa do meu avó. A CELG [Centrais Elétricas de
Goiás]  era  uma residência  do  Dr. Austuro  Caiado.  Felizmente  a  CELG comprou  a  casa,
reformou e ainda manteve as características. A casa do [Banco] Bradesco, me lembro muito
bem, era um bar da época que eu era mocinha, chama-se Bar Continental. Esses dias mesmo,
entrei lá e me lembrei, pensei: “gente esse espaço aqui era tão grande”. Hoje entro e não acho
mais, é os “olhos da infância”, né, bem diferente. Então, a mesma coisa o [Banco] Itaú que
também demoliu uma casa e fez aquele prédio que não tem nada a ver. A Caixa Econômica
era  o  famoso  sobrado  dos  Vieira,  que  Dona  Cora  fez  um  poema  para  o  sobrado.  Eles
compraram  e  fizeram  aquele  prédio,  a  frente  é  até  bem  razoável,  mas  foi  um  sobrado
histórico.  Ela fala  no poema do sobrado,  ela  fez quando ele  estava caindo.  É um poema
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belíssimo, uma das coisas mais lindas de Dona Cora é esse poema! O Banco do Brasil é a casa
que era da minha vizinha aqui, a Zilá Mundim, filha do Dr. André Mundim. Eles demoliram e
fizeram ali aquele prédio. Ela chama ali de “elefante branco” [risos], mas venderam né, aí
pronto. Falo que uma das razões que me fizeram querer ficar com essa casa é que assisti uma
cena que me tocou profundamente, eu estava na casa da minha cunhada, lá onde hoje tá a
Casa Rios [loja], sabe? Ali foi a casa dos Alencastro Veiga. Ali funcionou o fotógrafo que ele
foi,  o pioneiro na cidade,  o Zeca de Alencastro,  porque assim que inventaram a máquina
fotográfica, logo depois Goiás já tinha fotógrafo. Goiás foi pioneiro em muita coisa. Em 1909,
Goiás  já  tinha  cinema,  comecinho  do  século  XX,  Goiás  já  tinha  fotógrafo,  inclusive  o
Alencastro  Veiga  que  tirava  fotografia  nesse  prédio.  Então,  eu  estava  na  casa  da  minha
cunhada que morava nessa casa alugada, quando bateu uma pessoa na porta e ela foi atender,
aí era seu Júlio de Alencastro, filho de seu Zeca. Ele pediu licença pra entrar na casa, porque
era a casa que ele tinha nascido, sido criado; ela deixou ele entrar e ele olhava e foi fazendo
aquela viagem pela casa. Viagem pela memória da infância! Aquilo doeu tanto dentro de mim.
Pensei que o dia que meus pais morrerem se a casa ficasse com uma das minhas irmãs e elas
poderiam vender, quando eu quisesse entrar na casa  teria que bater na porta e pedir licença
pra entrar na minha história, porque a casa é a minha história, faz parte de mim. Decidi que a
única coisa que queria era a casa da  Hugo Ramos  [Rua], por essa experiência de ver essa
pessoa bater humildemente e pedir pra entrar na casa que é sua, que faz parte de você, da sua
história, da sua vivência. Pensei que isso temos que preservar, e já estou “escolando” os filhos
para quem herdar continuar. [risos]
Kelly: Os [seus] filhos moram aqui?
Dona Circe:  Meus filhos moram em Goiânia: um fez turismo, o outro fez computação, e
tenho uma filha farmacêutica que mora em Brasília, mas eles gostam muito daqui. Esse que
fez turismo tem um carinho especial pela cidade. Ele quis se casar aqui em Goiás, batizou o
filho dele aqui em Goiás. Isso é muito bom, já demonstra que gosta. Sempre ele fala que
quando eu morrer isso aqui será dele, e eu falo assim: “ainda vai demorar, demorar muito”
[risos].
Kelly: Em relação aos lugares que frequentava na época da juventude, se lembra de quais?
Dona Circe: A gente foi criada em colégio de freira, inclusive quando teve o centenário eu era
a aluna que mais tinha permanecido no Colégio [Santana], daí a minha dor de ver o colégio
fechado hoje. Carnaval, por exemplo, a gente não ia. Minha mãe achava que a gente não devia
ir, então a gente não ia. A lembrança que tenho de carnaval é só o carnaval de rua, porque
tinha os bailes que funcionavam no salão do Lyceu que era onde é o Colégio Lyceu de Goiás,
na Rua Americano do Brasil, tinha dois salões lá, onde aconteciam os bailes de carnaval. Mas
tinha na rua também, lá era só mais tarde, mais cedo tinham os blocos, sempre teve os blocos
na rua. Então a gente ia, meu pai, minha mãe, ia todo mundo, a gente via os blocos e depois
vinha embora. Aí depois comecei a namorar, tinha uns 16 anos, aí que fui a primeira vez em
baile à noite. O Jardim era o ponto de encontro de todo mundo, mas o jardim de hoje não é o
Jardim da nossa época, que tinha os banquinhos, umas árvores cortadinhas no estilo francês,
bem arrumadinho. Era outro Jardim. Então tinha assim do lado de fora um passeio, que de um
lado andava as mulheres e do outro os homens, aí começavam os flertes né, mas quando
começava o namoro passava pra dentro do Jardim. Tinha outro pedaço que era só quem tava
namorando que andava lá dentro, quando o namoro tava mais sério andava lá dentro, quando
ainda não tava muito sério andava lá fora, mas quando ficava sério você andava lá dentro. No
cinema,  a  gente  ia  toda  semana.  Os  filmes  bons  todos  passavam aqui.  O cinema era  no
bequinho que sai  lá na  Praça do Coreto,  onde tem uma escola de inglês,  sabe? Era lá o
cinema, mas Goiás teve outros cinemas. Minha mãe conta que na época dela tinha uns dois ou
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três,  tinha  teatro,  cinema.  Tinha  uma vida cultural  muito  rica,  peças  de teatro feitas  pela
própria população, sabe?! Havia teatro nas residências. Há um caso que acho interessante: lá
na chácara de seu João Vicente da Costa Campos, numa chacrinha que tem ali na Carioca, no
alto, sabe?! Ali as filhas dele faziam o teatro, e teve uma vez que a casa encheu tanto e iam
fazer uma outra sessão e ele resolveu demolir uma parede da casa pra aumentar o espaço para
que as pessoas pudessem entrar na casa pra assistir ao teatro. Era feito pelas pessoas mesmo.
Música, todo mundo tocava algum instrumento. Falo assim todo mundo, mas era o pessoal da
elite  que estudava no  Colégio  Lyceu,  porque no  Lyceu tinha  francês,  tinha alemão,  tinha
grego, tudo isso. Tenho a relação das matérias que meu avô estudava no Lyceu que era isso
tudo. Era outra educação, meu avô saiu daqui com o francês que aprendeu no Colégio Lyceu e
foi pra França, estudou lá e formou-se lá com o francês que estudou no Lyceu de Goiás. Hoje
em dia nem se fala. Minha mãe que estudou no  Colégio Santana nos dizia que aprendeu
análise sintática dos poemas de Camões. A coisa era assim, uma riqueza cultural já que não
tinha outras coisas, muito longe do mar, muito longe de tudo, então o povo se fez através da
cultura. 
Kelly: Sobre a paisagem natural da cidade, o que acha?
Dona Circe: Eu me sinto muito bem aqui entre os morros. Jamais moraria à beira mar, a
amplidão, sabe, não me faz bem. Acho que é porque fui criada aqui entre as montanhas. Sinto
o aconchego das montanhas,  sinto como se elas me abraçassem, a  amplidão me faz mal.
Quando morava em Brasília, me sentia muito mal. Quando ia chegando, que via de longe as
luzes da cidade, meu coração apertava sabe?! Aí um dia, lendo um poema de um autor de
Brasília, nem lembro mais quem, mas ele diz: “a amplidão do planalto oprime”. Pensei, tá aí a
resposta, é isso que eu sentia, opressão. Aqui me sinto bem! Quando fico longe daqui, quando
chego, vou descendo areias para chegar aqui, a coisa já muda, penso: “lar, doce lar”. É paixão
mesmo! Eu me sinto em casa quando vejo a serra, me faz bem estar assim entre as montanhas.
Agora tem gente que já não sente né, que se sente mal. Vou pra beira mar, vejo e tudo, mas já
estou de malas prontas pra vir embora.
Kelly: Sobre a divisão da cidade, do lado de cá e de lá do rio, a senhora sente isso?
Dona Circe: Minha mãe nasceu nessa casa onde hoje é o Restaurante do Ipê. Foi o avô dela
que construiu aquela casa e ela nasceu lá. Quando foi pra meu pai comprar casa aqui, pra vir,
ele tinha olhado uma casa do lado de lá do rio, mas minha mãe disse: “eu nasci e me criei do
lado de lá e quero uma casa do lado de lá”. Aí meu pai comprou essa daqui porque é do lado
de cá. O clima do outro lado é muito diferente. E tem outra coisa, essa tranquilidade que falo é
muito maior aqui, porque pra cá não tem mais como a cidade crescer, acaba ali, não tem mais
pra onde crescer. Esse apego também é porque as casas são todas dos descendentes. Então
você fica tranquila, conhece todo mundo, saí e volta a pé, sem perigo algum. Quantas vezes já
dormi com essa porta aberta, só com a do meio com o tramelão, sempre esqueço de fechar a
da rua e vou dormir, no outro dia eu vejo, mas o dia já amanheceu, graças a Deus. Acho que
isso não tem preço! As pessoas deveriam valorizar mais a qualidade de vida que se tem em
Goiás e largar dessa história de reclamar que não tem movimento, não tem progresso. Sim, é
fato, a questão da falta de trabalho é muito séria aqui, mas não tem que denegrir por conta
disso, tem que valorizar o lado positivo, que é essa qualidade de vida que tem aqui e não tem
em outro lugar.
Kelly: O que a senhora acha dessa história de que a cidade é dos aposentados, das pessoas
mais velhas?
Dona Circe: Isso é por não ter trabalho. Não tem trabalho para as pessoas. Acho que o destino
de Goiás é virar uma cidade cultural ou universitária, tem que ser por aí. Não tem como trazer
uma fábrica pra cá, não tem matéria-prima, nós não temos. Você não vai abrir fábrica se não
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tem, quando a matéria-prima está muito distante, encarece o produto, não é? Então, o destino
de Goiás é cultura, e o turismo que precisa melhorar muito também, o atendimento que se tem
aqui é muito precário, os donos dos estabelecimentos não fazem o menor esforço em atender
bem. O IPHAN não quer que Goiás vire outra Pirenópolis, embora aqui sempre se compare.
Mas pra começar, Pirenópolis é muito próximo de Brasília que vão pra lá todos os fins de
semana. Eles vão porque é muito próximo. As casas de lá hoje, do centro histórico, são quase
todas do pessoal de Brasília. Quem é de Pirenópolis mesmo são poucos que ainda têm casa, os
outros já venderam, inclusive, encareceu tudo demais por conta disso. Esse povo da política
de Brasília  tudo tem casa lá,  ministro e tudo. Aí  não tem como comparar. Não há como
comparar, porque eles vêm com outra cultura, outra coisa, vão com dinheiro pra gastar. Aqui
em Goiás o povo é muito pobre, não sei se você já percebeu isso, aqui não tem gente rica,
aqui é classe média, média pobre, e pobre. Não tem condições de investir. Mas a qualidade de
vida é outra coisa, não tem preço! Você vive aqui com pouco dinheiro, tem tranquilidade, se
tiver um imóvel pra morar então,  a vida fica muito barata.  Eu coloco aqui trinta reais de
combustível, mas fica muitos dias, porque tudo é pertinho, vai muito a pé e mesmo que de
carro  é  muito  perto.  Goiás  tem que  ser  valorizada  pela  parte  humana,  não  é  só  a  parte
histórica,  a vantagem de se viver bem, ter  qualidade de vida,  amizades maravilhosas que
temos aqui. Fofoca tem em todo lugar, não tem jeito, mas não dá ouvidos pra fofoca, não
participa delas e vive uma vida linda, maravilhosa, só agradecer a Deus por estar aqui.
Kelly: A senhora sabe de alguma história ou personagem importante da cidade?
Dona Circe: Goiás é rica em personagens, tem os folclóricos e tem os históricos. Admiro
muito o seguinte: Goiás quando teve a abolição da escravatura, Goiás não tinha mais nenhum
escravo, o Estado sim, mas a cidade não tinha nenhum, porque havia o clube abolicionista que
fazia  parte  a família  Bulhões  que eram anti-escravidão.  As mulheres  trabalhavam, faziam
rifas, bailes para arrecadar dinheiro e com esse dinheiro compravam a liberdade dos escravos.
Então, quando acabou a escravidão, Goiás já não tinha mais escravos, pessoas maravilhosas,
acho fantástico! Aqui quem fundou a primeira Academia de Letras de Goiás foi uma mulher,
Dona Euridice Tantau e Silva em 1903. A primeira academia era dessa época em que a mulher
nem estudava em outros lugares. Havia, por exemplo, uma família aqui que morava ali no
Largo do Rosário,  Dona Ana Tocantins  que  era  casada  com José  do  Patrocínio  Marques
Tocantins. Ela era da família Bulhões que foi uma família que mandou na política durante uns
30 anos, aqui em Goiás, os Fleury. Depois vieram os Bulhões, depois vieram os Caiado e
assim foi,  as oligarquias de Goiás né.  Mas ele era negro,  o cara era  gênio,  falava vários
idiomas,  tocava  todos  os  instrumentos  de  sopro,  era  formado  em  mineralogia.  Era
impressionante o Tocantins e se casa com Dona Ana, dessa família, teve uma tia que morre de
paixão por ela ter casado com um negro, mas ele era fantástico, tanto que a cidade começa a
gravitar  em torno deles,  todos frequentavam a casa  deles.  Ele  era  o diretor  do  Jornal  O
Publicador  Goiano.  Tenho uma fotografia  dele  lá  na  gráfica,  todas  as  funcionárias  eram
mulheres, uma fotografia histórica, que foi encontrada no lixo. Quem encontrou foi a Fátima
lá  da  Fundação  Frei  Simão.  A foto  estava  rasgada,  levei  pra  Goiânia  e  mandei  fazer  a
restauração, mandei fazer cópia. Era de uma senhora, uma velhinha, que morreu solteira, o
pessoal que morava com ela jogou as coisas dela fora e foi junto essa foto. Nós somos umas
catadoras de lixo, quando a gente sabe que tá reformando uma casa, ou que alguém morreu e
que o povo está jogando as coisas fora, a gente dá um jeito de ir olhar o lixo da casa, sempre
tem uma coisa boa no lixo. Essa foto valeu a pena! Só as mulheres trabalhando e isso assim
final de 1800 e tanto, início dos 1900.  É uma cidade muito rica, na casa do Tocantins, ele
tocava, a Dona Ana também. Na casa deles fazia-se os saraus, abriam-se as janelas e a casa
enchia de gente pra escutar, tocar, declamar poesias, e quem não podia entrar ficava do lado
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de fora, e chamavam o pessoal do sereno, porque ficavam do lado de fora, porque não cabia.
É a casa que hoje é o Centro Espírita. A Dona Loya deixou para o Centro Espírita, ela não
teve filho e deixou pro Centro, acabou a geração deles.
Kelly: Aqui observo que tem umas casas com os nomes das pessoas que viveram nelas.
Dona Circe: Aqui em Goiás tem o nome de algumas pessoas numa placa na porta das casas
né, algumas tem isso. Porque assim você lembra das pessoas que passaram. Eu tinha vontade
de fazer aqui um trabalho como o que Jarbas Jaime fez em Pirenópolis. Ele tem um livro
sobre as casas de Pirenópolis, é um livro fantástico, é a casa de Deus que são as igrejas, casa
dos homens e o outro eu esqueci o que é. Ele pega a rua inteirinha e vai falando de todas as
pessoas que moraram lá, até onde conseguiu, tem umas que vai até o começo da história da
cidade. Mas aqui em Goiás é impossível, fazer isso. Eu queria fazer, não sobre a cidade inteira
porque seria impossível, mas pegar certas casas que você sabe que teve muita história, não
precisa  ser  uma  pessoa  importante,  mas  aquela  casa  que  teve  alguém significativo.  Não
precisa ser uma casa maravilhosa, porque na verdade, as casas daqui são muito simples todas
elas.  Mas  o  problema  aqui  é  você  conseguir  entrar  no  cartório  pra  fazer  isso,  aqui  é
impossível, o cartório de registros é impossível. 
Kelly: A senhora se lembra de alguma outra casa com história assim?
Dona Circe:  Tinha também o  Sobrado dos Vieira,  que onde é  a Caixa Econômica,  onde
acontecia tudo, as coisas importantes de Goiás. Havia as reuniões da cúpula do  Gabinete
Literário, tinha os saraus, no poema de Cora você tem o retrato do sobrado e de tudo que
acontecia lá. Era uma família. Ela, no poema, lembra de todas as pessoas, conta dos saraus,
como funcionava, e depois quando o sobrado está caindo e as pessoas passam ao largo com
medo de que caia alguma coisa nelas. Ela fala bem que podia ser preservado, é lindo o poema.
Pega o livro de Cora, que poema bonito, você enxerga o sobrado. Eu não conheci por dentro,
tenho uma memória não muito nítida dele por fora, mas ele já estava caindo. Falam muito que
lá onde é a Secretaria da Fazenda, apesar de não existir nenhuma comprovação assim, mas
falam que foi da famílias Távora, que eles fizeram aquele sobrado e aquele em frente e tinham
também  mais  duas  fazendas,  você  já  ouviu  falar  da  Quinta?  Quando  você  sai  pra
Mossâmedes,  você entra assim e tem a Quinta.  Lá tem um casarão histórico maravilhoso
também foi construído por eles, e tinha um também chamado Santo Izidro,  que também foi
construído  pelos  Távoras,  aí  eles  foi  o  seguinte,  quando  teve  o  atentado  a  Dom João I,
primeiro lá em Portugal, a família Távora foi acusada de ter mandado fazer esse atentado a
Dom João e eles passaram a perseguir os Távoras do mundo inteiro. Os Távoras daqui de
Goiás foram embora presos, os bens deles foram confiscados todos. Eles moravam aqui e não
tinham nada a ver com o atentado, mas foram perseguidos no mundo inteiro pelo Marques de
Pombal por causa do atentando a Dom João, em Portugal
Kelly: Em relação aos nomes das ruas, muda muito e tem vários nomes não é?
Dona Circe: Essa rua nossa aqui tem mais de 100 anos que ela não chama Rosa Gomes, mas
a gente ainda fala. Onde você mora? Na Rosa Gomes. Agora quem foi Rosa Gomes? Ela foi
uma escrava que trabalhava pra um senhor da família Barros. Acho que ele gostava dela na
verdade, tinha um afeto por ela. E tinham os escravos que trabalhavam por fora e juntava um
dinheirinho, ela mesmo juntava dinheiro de uns trabalhos que fazia e comprava a liberdade de
outros escravos, sabe? Ela só não conseguia comprar a própria liberdade, porque toda vez que
ela tinha o dinheiro pra comprar a sua liberdade, ele subia o preço. Foi preciso a intervenção
do governador, sabe? Ele lançou um documento oficial para ele dizendo que não podia fazer
isso, senão ia ficar desmoralizado. Aí então que ela consegue comprar a liberdade, depois que
o governador interviu pra ela comprar a liberdade, Rosa Gomes. Agora eu tinha vontade de
saber  a  casa,  porque certamente  ela  morava  nessa  rua,  porque  chamava-se  Rua  de  Rosa
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Gomes, se é de é posse né, mas em qual casa a gente não sabe, não é? Que mudou de nome
tem mais de 100 anos. Eu sei porque nas pesquisas que faço sempre olho isso, porque nos
jornais tinha uma relação das ruas e dos proprietários pra pagar a “décima”, o imposto da
época. Então, por lá vejo que já tem mais de 100 anos que ela não chama mais Rosa Gomes,
mas ainda hoje se chama a rua por esse nome, porque o Hugo de Carvalho Ramos foi só
depois da década de 1920 não é? Quando ele morreu, aí que deram essa homenagem pra ele e
tiraram o nome Rosa Gomes. Essa rua também chamou Santa Cruz, teve outros nomes, mas
nunca pegou, sabe? Esses outros nomes ninguém falava, era sempre Rosa Gomes.
Kelly: Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar, ou alguma vivência que tenha tido?
Dona Circe: O Colégio Santana, não entro mais lá! Pode ter o que for no prédio do Santana,
eu não vou mais, lá não é meu colégio mais, não vou, de jeito nenhum! O prédio mudou da
época que estudei lá. Tinha uma escadaria na frente, sabe? Mudou muito, era uma escadaria
bonita,  imponente,  sabe,  tiraram a escadaria  e  passaram a entrar  pela  capela.  Cortaram a
capela ao meio para fazer a entrada do colégio, sabe? Mas lá por dentro ainda é igual, as salas
de aula todas iguais a que a gente estudou, agora pra mim acabou, não vou mais lá,  dói
demais, dói muito! Olha que eu tenho do Santana, ainda bem que não dei, pois até pensei em
dar pra servir de memória, as coisas que tenho de lá. Tenho retrato das minhas tias, irmãs do
meu avó, que estudaram nas primeiras turmas de lá. O  colégio é de 1879, elas devem ter
estudado nas primeiras turmas. Tenho o boletim e o diploma da minha mãe, os cadernos da
minha mãe, hoje ela teria 101 anos. Tenho também as coisas nossas, mamãe guardava tudo,
tenho provinha minha, tenho um acervo muito bom do Santana. Ainda bem que não doei pra
lá, porque lá tinha um acervo de memórias, até pensei em doar pra lá, mas foi muito bom. 
Kelly: A senhora sabe o que foi feito desses objetos?
Dona Circe: Soube que vão dar para a Secretaria de Educação daí, e eu tenho certeza que vai
acabar, porque eles não têm nem espaço, nem interesse, não vão ter! La precisava montar uma
coisa bem feitinha,  com as fotografias,  as palestras,  tem muita  coisa.  As irmãs decidiram
fechar porque disseram que não estava dando nem para o custeio, sabe? O Lyceu de Goiás
também foi um colégio fantástico, foi o segundo estabelecimento de ensino secundário do
Brasil, o primeiro é o Dom Pedro II e o segundo é esse daqui de Goiás.
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ANEXO 7

Entrevista realizada em 29 de agosto de 2015,  na loja provisória “Casa das raízes”,
enquanto o Mercado Municipal passava por reforma, Cidade de Goiás.
Nome: Hélio Gomes do Carmo. Nascido em 1946.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Senhor Hélio: Sou descendente desse senhor aqui. Lê aqui pra você ver: Manoel do Carmo,
ex-escravo, é meu avó [Mostrando o calendário com a fotografia do avô, que ele e os parentes
fizeram para homenageá-lo]
Kelly: O senhor chegou a conhecer ele? Seu pai contava história dele?
Senhor Hélio: Meu pai contava muita história dele, porque ele foi casado duas vezes. Meu
pai era o filho mais novo da segunda esposa dele. Conheci a minha avó. Ela conheci. Ela
chamava Florência. Meu avô nasceu em Santa Rita, uma cidadezinha que tem ali perto do
Faina, aí depois ele veio pra Goiás. Moro no mesmo lugar onde ele morava, na Rua Coronel
Santa Cruz, é aqui no Centro Histórico. Lá chamava “campo da forca”, porque lá tinha um
esteio de aroeira. Hoje ele se encontra lá no Museu das Bandeiras, tem uma argolona. Lá era
o lugar de enforcar os escravos antigamente, na mesma rua onde meu avô morou e onde moro
agora, abaixo um pouco onde tinha uma pracinha. A história é essa que lá tinha, não cheguei a
lembrar do esteio lá não, porque tiraram ele, depois que meu avô morreu e passaram uns anos,
arrancaram e levaram pro  Museu das Bandeiras.  Antigamente era  assim: pegava escravo,
batia, espancava eles, degolavam. Meu avô foi escravo. Inclusive essas pedras cortadas que
têm aí nas ruas, que são calçadas de pedras apariadinhas assim, foi meu avô que ajudou a
fazer, ajudou a parear essas pedras. Aí tem a data de quando ele morreu, foi em 1939. Sou de
1946, quando ele morreu meu pai ainda era solteiro, depois de uns dois ou três anos que ele
casou. Na minha família, em irmandade, nos somos 13 irmãos, todos estão vivos até hoje,
graças a Deus! Sou o terceiro de cima pra baixo, abaixo de mim tem mais dez. Minha família
é grande. 
Kelly: E o senhor nasceu nessa casa onde ele morava?
Senhor Hélio:  Nasci numa chácara, porque meu pai,  logo quando casou, foi morar numa
chácara. Nasci lá, aí depois que casei que vim pra cidade, mas aí a casa onde meu avó morava
já tinha sido quase toda destruída, acabado mesmo, só tinha uns esteinhos de aroeira lá. Aí
construí uma outra casa no mesmo local. Aí passei a morar aqui em Goiás, têm uns 38 anos
que moro aqui, mas antes morava nas zonas rurais, convivia, trabalhava aqui na cidade, mas
meu início foi na fazenda. Trabalhei muito na fazenda, mexia com gado, com tropa, depois
que quebrei a perna é que vim pra cidade. 
Kelly: E o comércio aqui no Mercado [municipal]? Começou quando?
Senhor Hélio: Estou aqui no Mercado desde 1982, trabalhando aqui, já tem bastante tempo.
Hoje ainda estava falando pra um colega ali, que daqui mais uns quatro ou cinco anos vou
deixar. Aí ele falou assim: “mas o que você vai fazer?” Falei: “não vou fazer nada”. Chega de
trabalhar também, já vou fazer 70 anos o ano que vem, então pra quê trabalhar mais? Tem que
descansar uma hora. Minha vida aqui em Goiás foi assim sabe?! Morava nas zonas rurais,
depois vim pra cidade. Conheci um Goiás muito diferente de hoje, porque naquela época,
quando comecei a me entender por gente, tava com uns 14, 15 anos, aqui em Goiás era muito
raro ver um veículo na rua. Antigamente só tinha carro aquelas pessoas que eram coronel, um
pessoal mais elevado é que tinha um carrinho. Era muito pouco carro nas ruas da cidade.
Agora a cidade é cheia de carro. Eu mesmo tenho dois carros [risos], usados mais tenho. A
cidade mudou muito, demais. 
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Kelly: O que mudou?
Senhor Hélio: Mesmo o  centro histórico mudou muita coisa. Agora mesmo falam que vão
voltar o Mercado antigo, voltar o Centro Histórico, mas não volta como era, não tem jeito. 
Kelly: Como era o Mercado antes?
Senhor Hélio: O Mercado mesmo era só aquela parte de lá, onde está restaurando hoje. Não
tinha essa rodoviária,  nem aquele galpão da frente  existia,  só existia  aquele de lá.  Nessa
época, eu trabalhava nas zonas rurais e trazia mantimento pra vender lá dentro do Mercado,
porque  antigamente  não  era  com  comerciantes  como  eu  e  outros  hoje  que  pegam  as
mercadorias para revender. O  Mercado era  dos próprios produtores! Me lembro de Goiás
quando a cidade  era  fechada de  cancela,  com cadeado,  todas  as  entradas  de  Goiás  eram
fechadas com cadeado, com corrente e cadeado. Durante o dia não fechava, ficava aberto, mas
tinha o porteiro na cancela e tudo que você produzia nas zonas rurais trazia pra cidade pra ser
vendido. Naquela época trazia carne seca na “muraca”, era uma bolsa grande feita com couro
de vaca. Então a gente trazia: toucinho, carne, rapadura, açúcar de barro, arroz de monjolo,
socado no monjolo. Aí, chegava na entrada da cidade tinha que pagar uma taxinha, porque
tinha a corretoria da prefeitura. Aí você pagava uma taxa pro porteiro deixar você entrar com
as  mercadorias  e  quando  você  chegava  fora  de  hora,  à  noite,  tinha  que  chamar  ele  pra
destrancar a cancela pra entrar na cidade. Tudo que entrava na cidade tinha que ser divulgado,
o que você tava levando, o que ia vender na cidade. Aí eles davam um talãozinho pra você,
quando  chegava  no  Mercado,  tinha  outro  fiscal,  aí  apresentava  esse  papel  e  a  nota  que
mostrava que você já tinha pagado na entrada pra poder vender a mercadoria. Era assim a
cidade,  quando conto isso para os outros, eles não acreditam, dizem: “desde quando uma
cidade fechada!” Mas Goiás era uma cidade fechada, todas as entradas. Quem vinha passear
entrava por cima ou por baixo da cancela, mas com mantimentos não tinha como entrar. 
Kelly: O senhor se lembra das histórias da mudança da capital?
Senhor Hélio: A capital foi antes de eu nascer. Lembro mais ou menos as histórias porque
meu  tio, irmão  de  meu  pai,  esse  Benedito  Calixto  do  Carmo,  era  motorista  do  Pedro
Ludovico, na época em que transferiu a capital de Goiás para Goiânia. Aqui era comandado
pelos Caiado, quem mandava eram eles. Aí quando Pedro Ludovico ganhou a política em
Goiás, ele era de outro partido, mas  ganhou pra ser governo do Estado de Goiás. Ele achou
muito difícil aumentar Goiás devido à localidade, por causa das serras, das montanhas, achou
que era  incapaz  de  construir  uma cidade  maior, sabe?!  Aí  o  que  ele  fez?  Transferiu  pra
Goiânia.  Ainda  não  existia  Goiânia,  existia  só  Campinas.  Hoje  quase  ninguém conhece,
porque ali onde é um bairro, era uma cidadezinha antiga. Ele construiu Goiânia depois de
Campinas, depois que foi crescendo, crescendo e uniu as duas. Foi assim, Pedro Ludovico
transferiu então a capital de Goiás para Goiânia. Foi assim que surgiu Goiânia, mas aí os
Caiado não queria que saísse daqui, brigaram muito. E o Pedro Ludovico naquela época só
tinha forças maiores em Anápolis, que também é uma cidade antiga. Aí ele pediu reforço em
Anápolis para levar o cofre de Goiás, o cofre do Palácio, as coisas do Palácio, por isso que até
hoje existe o Palácio Conde dos Arcos aqui em Goiás, porque a capital era aqui. Mas naquela
época, não sei muito, foi em 1937, sou de 1946, eu ainda não era nascido, então não lembro.
Kelly: Quando o senhor casou já morava aqui em Goiás? Como conheceu a esposa?
Senhor Hélio: Quando casei morava na chácara ainda, nas zonas rurais. Minha esposa era de
Tocantins, de Tacajá. O pai e a mãe dela vieram pra cá, compraram uma chácara também aqui
e depois eles mudaram pra cidade e a gente ficou [se] conhecendo aqui na cidade, mas ela é
nortista, minha esposa é nortista.
Kelly: E quais os lugares que o senhor frequentava na juventude?
Senhor Hélio: Para falar a verdade para você, na época da juventude, o único divertimento
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que tinha era aquela Praça do Coreto. Lá na Praça do Coreto antigamente minha filha, tinha
um  cinemazinho  que  era  o  divertimento  dos  pobres,  porque  naquela  época  não  existia
televisão, quase nem rádio, muito poucas rádio. Então lá na praça, naquele coreto lá, era um
barzinho, um coreto redondo, lá em cima tinha um alto falante, ali que dava as notícias de
Goiás, porque não existia rádia, nem rádio, nem nada. Então todas as notícias de Goiás era
transmitido  na  emissora  lá,  lá  em cima,  quando  falecia  alguma pessoa  importante,  era  a
emissora lá que anunciava, todas as coisas da cidade era anunciada por lá. E tinha a praça
igual  tem hoje,  e  antigamente  aquela  praça  era  fechada  de  arame farpado,  isso  aí  ainda
lembro. Aí dava volta por dentro o pessoal rico, e os pobres davam a volta por fora, pobre não
entrava não, era separado os ricos dos pobres, tanto que naquela época tinha tanto orgulho,
pessoas de cores diferentes, pessoas que eram pobres, tudo era separado, não misturava com
os ricos, eles davam a volta por dentro, e os pobres por fora. 
Kelly: O senhor dava a volta por dentro ou por fora?
Senhor Hélio: Por fora. Quando comecei a arrumar alguma namoradinha que ia para a praça,
dava a volta por fora, e lá tinha a emissora. Lá tinha uns discos, ainda tenho até hoje lá em
casa, era uns disquinhos pequenininhos assim, de pedra, é outra coisa que falo e as pessoas
não sabem. Hoje nem existe aparelho quase pra tocar disco, nem tocar fita, hoje é só dvd, cd,
essas coisas. Então lá tinhas os disquinhos de pedra e passava as músicas e transmitia pro alto
falante, o divertimento de Goiás era esse, não tinha outro! Não tinha clube, o cinema era bem
ali num beco que tem descendo a Praça do Coreto, tem um beco que desce e saí na Rua 13 de
Maio, ali tinha um cinema, e o mesmo aquele Teatro São Joaquim, que está em reforma hoje,
é o mesmo, depois que construíram o teatro transferiram ele pra lá. 
Kelly: O senhor ia muito ao cinema?
Senhor Hélio: Ia muito. A gente vinha da zona rural o dia que passava um filme bom, de
cowboy, aquelas coisas assim. Antigamente todo mundo gostava, filme de  cowboy, a gente
vinha da zona rural pra assistir ao filme.Também quando comecei a estudar, já estava com 22
anos, vinha da zona rural pra estudar. Comecei a estudar no Orfanato São José  que fica na
Rua da Pedra,  sabe?  Dali   prestei  “admissão”,  tive  muita  dificuldade  quando passei  pro
ginasial. Tive muita dificuldade porque não fiz o primário, não fiz primeiro ano, nem segundo
ano primário, nem o terceiro, fiz o “admissão”, passei e fui pro ginásio.
Kelly: O senhor já era alfabetizado?
Senhor Hélio: Não, estava com 22 anos quando comecei a estudar, fiz até o terceiro ano em
contabilidade e daí depois casei. Aprendi a ler já era adulto já. O orfanato era das freiras, mas
tinha as professoras que lecionavam lá. Até uma professora minha que dava aula lá, hoje ela
mora lá no convento com Frei Marcos, se chama Lurdinha, já conheceu ela? Naquela época
ela deveria ter a mesma idade minha, eram jovem ainda. Pois é, aí meu pai morava aqui em
Goiás no tempo que ele era vivo, morava com o pai dele, esse que foi escravo, aqui em Goiás,
aí ele casou também. Ele foi o contrário de mim, quando casou ele foi para a zona rural e eu
quando casei vim das zonas rurais pra cidade.
Kelly: O senhor trabalhava com o quê antes do Mercado?
Senhor Hélio: Mexia com gado na fazenda. Ia todos os dias e voltava, mas depois tive um
acidente, quebrei um joelho sabe, fiquei defeituoso, não pude mais mexer com isso. Também
aposentei, tem 35 anos que sou aposentado, aí vim pra cidade mexer com a frutaria e com as
plantas. Conheço muito dos remédios naturais devido a esse velho aqui [mostra a foto do
avô], porque quando eu morava nas zonas rurais, tudo o que a gente sentia, meu pai falava:
“vai ali e pega aquilo, faz um chá”. E esse velho aqui [mostrando a foto do avô], meu pai
disse que morreu com 107 anos, sem tomar um comprimido de farmácia, nunca tomou um
remédio de farmácia, tomava só raiz, e foi por isso que investi nas raízes. Fui comprando



231

livros sobre tratamentos com ervas medicinais e fui estudando, estudando, sabe, e, hoje em
dia, chega gente aqui e me fala que em lugar nenhum no Estado de Goiás acha tanta erva igual
tenho aqui. Atendo aqui, farmacêutico manda freguês pra mim, médico manda freguês pra
mim,  curador,  benzedor,  tudo  manda  freguês  pra  mim aqui.  Eles  falam que  dificilmente
acham uma loja de raiz que encontra tudo, entendeu? 
Kelly: E o senhor arruma as ervas onde?
Senhor Hélio: Tenho muitos produtores que trazem pra mim, outras busco, mas agora quase
não tenho mais tempo de ir pro campo buscar. Então, tô comprando muito de fora. Ia muito
buscar e ainda vou até hoje. Quando falta medicamento aqui, vou buscar, corro pra zona rural
e busco. Conheço muita coisa, e graças a Deus minha filha, todo mundo que vem aqui e quer
uma garrafada, quer um remédio pra isso, pra aquilo, graças a Deus, nunca ouvi falar que
tomasse o remédio e fizesse o efeito contrário. Porque não é só falar isso é bom pra isso, não.
Você tem que saber como tomar, a quantidade, como preparar, tudo isso. Não é muito fácil
trabalhar com isso não, tem muitas ervas que tem dois, três nomes, às vezes, aqui em Goiás
tem um nome, lá em Mato Grosso tem outro nome, chega em Minas tem outro nome, tem que
saber tudo isso.
Kelly: E o senhor percebe mudança na vegetação ao longo desses anos?
Senhor  Hélio:  Tem  alguns  lugares  preservados,  mas  com  esse  negócio  de  desmatar  os
campos, acabou com muita erva, muita coisa você não acha aqui mais. 
Kelly: Tem alguma coisa que o senhor não encontra mais?
Senhor Hélio: Tem muita coisa que tenho porque compro de fora, porque daqui da região não
encontra mais, porque o povo está destruindo as matas, os campos, então fica difícil. Trabalho
com essas ervas aqui, porque conheço muita gente, encomendo um, encomendo a outro pra
trazer pra mim.Trabalho com muitos medicamentos aqui que vem do Mato Grosso.Compro
muita coisa dos índios. Aprendi muita coisa com eles, com os Carajás, vou muito em Aruanã,
atravesso pra o Mato Grosso, vou lá nas tribos, converso com eles, peço opinião pra eles sobre
os remédios, porque os índios conhecem muito mais os medicamentos do que nós. Hoje já
tem muitos que usam o medicamento de farmácia, mas antigamente viviam igual ao meu avó
viveu, também viviam só de ervas. Eles têm bom conhecimento, por meio deles também fui
aperfeiçoando, e hoje me dizem: “mas se o senhor morrer quem vai ficar?” Não sei quem vai
tomar conta…
Kelly: E os filhos do senhor?
Senhor Hélio: Só tenho um casal de filhos que moram em Goiânia. Meu filho estudou muito
pouco, começou a trabalhar no  Hotel Vila Boa como garçom, depois não achou que estava
bom, arrumou uma colega do hotel, engabelou com ela, virou a cabeça pra ir pra Goiânia. Lá
fez  curso  e  hoje  trabalha  num  salão  em  Goiânia,  é  cabeleireiro.  Minha  filha  também
desembestou a cabeça, ainda tava de menor, foi pra casa das tias em Goiânia e não quis voltar,
por lá ficou, por lá casou, e hoje ela tem uma facção, mexe com costura, fecha mais de três
mil  peças  por  semana.  Aí  ficamos  eu  e  a  esposa  aqui.  Minha esposa  brigou,  brigou pra
mudarmos pra Goiânia, porque antes da gente casar ela morou em Goiânia por algum tempo,
gosta demais de Goiânia. Aí ela ficou brigando pra nós ir embora, aí disse que não ia não, que
enquanto tiver mãe não iria. Minha mãe é viva até hoje, tá com 93 anos, fez dia 22 de agosto.
Kelly: Ela mora com o senhor?
Senhor Hélio: Ela mora lá onde nasci, na fazenda. Já quis trazer pra cidade, mas não ela quis
vir, disse que se quiser ver ela morrer mais depressa é trazer ela pra cidade, então deixa ela lá.
Tem um irmão meu que mora com ela, zela dela. Minha esposa danou a me chamar pra ir pra
Goiânia, porque os filhos ficavam de cima, aí um dia ela foi, ficava lá a semana inteira com a
minha filha, todo sábado vinha, depois voltava, depois cansou. Agora ela nem quer ir pra lá
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mais, não fui né, aí ela conformou. 
Kelly: O senhor nunca pensou em sair daqui?
Senhor Hélio: Não aguento Goiânia não. Acho muito corrido, fico louco, gosto é de Goiás
mesmo, acostumei aqui. 
Kelly:  Tem  algum  acontecimento  que  foi  marcante  para  o  senhor,  na  infância  ou  na
juventude?
Senhor  Hélio: Ah,  acho  que  não  tem  nada  não,  de  acontecimento.  A gente  tinha  uma
esperança  de  ver  Goiás  desenvolver  mais.  Toda  vida  tinha  esperança,  assim,  de  Goiás
melhorar, mas essa esperança da gente tá custando a ser realizada, porque aqui não sei viu, se
é devido às pessoas, ou à administração das pessoas, uma começa a fazer uma coisa, o outro
vem e deixa acabar o que o outro fez. Os dirigentes não se interessam muito. Aqui tem esse tal
de “patrimônio mundial” sabe, mas hoje ninguém mais quer viver do passado, e o patrimônio
só  quer  viver  do  passado,  e  o  povo quer  tudo  moderno,  modernizar  as  coisas.  Então,  o
patrimônio quer viver do passado, voltar tudo como era antigamente e isso é muito difícil. 
Kelly: O senhor se lembra de quando a cidade virou patrimônio? O que mudou?
Senhor Hélio: Lembro demais! Ah, minha filha, não mudou quase nada! A única coisa foi que
a cidade cresceu muito em volta da parte que é patrimônio, cresceu ao redor, porque muita
gente já não gosta mais de morar nessa parte de patrimônio. Moro na parte tombada, mas
muita gente já não gosta de morar nas parte tombada, porque é muito difícil. Você não pode
fazer nada, você quer mudar o estilo da sua casa e não pode, tem que ser do jeitinho que eles
exigem. 
Kelly: O senhor já teve problema com isso?
Senhor Hélio: Ixi! Acabei de fazer, quer dizer há três anos atrás e até hoje tem uma parte pra
terminar e não deu, porque o tanto que pelejamos pra arrumar do tipo que a gente queria, não
teve como, porque o patrimônio não deixou, aí deixamos por conta deles. Minha esposa, que
trabalhava na prefeitura, foi no patrimônio e falou que precisava reformar a casa, eles foram
lá, fizeram um orçamento e ficaram três anos para fazer um empréstimo pra nós pra reformar
pelo patrimônio. O dinheiro nem deu, gastamos outro tanto e ainda ficou uma parte pra ser
terminada. Tivemos que reformar dentro da ordem do patrimônio, do jeito que eles quiseram,
porque não tem como, às vezes, por meio de briga pode modificar alguma coisinha só. Aí
muita gente que queria um ambiente melhor, um lar mais moderno, teve que deixar a parte de
patrimônio e construir fora, igual no João Francisco, e outras regiões, Goiás 2, Tempo Novo
[referência a bairros]. Aqui no centro não pode construir nenhum dois andar, nem um andar
deixam mais construir, já no João Francisco constrói. 
Kelly: E a mudança no Mercado, o que o senhor está achando?
Senhor Hélio: Ah! Essa mudança aqui, sei lá. Será boa, mas só estou indignado com essa
mudança é que conseguiram um rio de dinheiro pra fazer essa restauração no Mercado, mas
acho que estão fazendo um serviço muito porco, muito mal acabado, entendeu? Porque o
Mercado aqui está fazendo séculos, foi construído em 1926, o Mercado velho lá. A minha loja
era lá dento, vou voltar pra lá agora também, só terminar eu volto. Aquilo lá foi construído em
1926, e tava mesmo precisando de restauração, de cuidado, mas pela idade que tinha ainda
tava funcionando muito bem. E hoje estão fazendo essas obras mal feitas. Não tem 6 meses
que começaram e não terminaram ainda, o piso não colocou, as paredes não pintaram, essa
instalação é provisória, as pias quando você liga as torneiras logo a água retorna o esgoto, o
banheiro ali já estourou umas três vezes aqui. Estão fazendo umas redes de esgoto muito fina,
sabe? As torneiras não tem pressão de água. Acho que, pela verba que veio, deveriam fazer
umas coisas melhor, mais bem feitinho. E lá no Mercado estão fazendo a mesma coisa.
Kelly: Como foi a negociação para vir pra cá?
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Senhor Hélio: Eles fizeram várias reuniões, já tem mais de oito anos que veio essa verba da
restauração, mas muitos prefeitos anteriores não quiseram, passaram dois mandatos que não
aceitou a fazer a reforma. 
Kelly: Nunca tinham feito reforma?
Senhor Hélio: Já tinham feito antes, reforminha pouca! Já tinham trocado o telhado, pintura
já  tinham feito  várias  vezes,  mas  uma reforma maior  é  só  agora  mesmo,  mas  os  outros
prefeitos  não  quiseram  porque  iria prejudicar  muito  a  gente.  Outra  coisa,  é  derrubar  a
rodoviária velha. Então, naturalmente, aqui o pessoal tá prejudicado porque não tá passando
ônibus mais. Eles fecharam muito as ruas, apertaram as ruas, porque esse galpão aqui não está
mais na área do Mercado, aqui era estacionamento do supermercado e da rodoviária. Estreitou
demais a rua, não tem como o ônibus passar, beneficia uns e prejudica outros.
Kelly: Todos que tinham loja aqui vão continuar tendo?
Senhor Hélio: Todos vão continuar, mas perde um pouco por causa do ponto. Fizemos muitas
reuniões pra poder mostrar, mostraram no telão, como ia ser, muitas vezes não aceitou. Aí
cada prefeito que foi passava e passava, aí com essa prefeita aí aceitou a fazer a reforma, mas
não é muito assim não né.
[chega cliente]
Senhor Hélio: Então, já fiz várias entrevistas sobre as raízes, pode puxar aí na internet Casa
das Raízes Cidade de Goiás que você me acha na internet.
Kelly: Aqui que mexe com as plantas é só o senhor?
Senhor Hélio: É só eu mesmo. Já fui muitas vezes entrevistado. Esses dias mesmo, depois
que  passei pra cá, veio um pessoal de São Paulo, fez uma entrevista comigo, disse que iam
colocar na internet, mas nem procurei. 
[chega outro cliente]
Senhor Hélio:  Sempre  chega gente de faculdade,  de  fora,  de Goiânia,  de Brasília,  pedia
alguém pra  fazer  entrevista,  e  todo  mundo  corria,  sabe?  Achavam difícil,  sabe.  Eu  não.
Chegavam em mim e perguntavam se eu aceitava, aí traziam filmadora, filmavam, faziam
entrevista  e  todo  mundo  ficava  satisfeito,  graças  a  Deus!  Com isso  já  fui  muitas  vezes
entrevistado,  já  participei  de  dois  filmes  aqui  em Goiás.  Participei  do  filme  “Círculo  de
Fogo”, que foi filmado uma parte dentro do Mercado e outras partes nas zonas rurais.
Kelly: O senhor participou como?
Senhor Hélio: Como ator mesmo, sabe?! O outro [filme] foi as “Tranças de Maria”. Participei
foi muitos dias com eles, me pegaram de supetão assim e me levaram pro campo pra ajudar
caçar sucuri, de mentira, sabe?! Levaram uma sucuri de borracha pra lá e mais as tranças de
Maria, disse que o sucuri tinha engolido a Maria, sabe?! Ela tinha desaparecido, a história era
essa: uma moça jovem que tinha ido para o córrego tomar banho e lá ela desapareceu e aí
tudo. O acontecimento era que o sucuri tinha engolido ela, aí fomos procurar a sucuri, muitos
dias  procurando,  com  cachorro,  com  arma  de  fogo.  Até  que  achamos  a  sucuri,  mas  de
mentirinha. Aí achamos o sucuri, matamos e fomos abrir a barriga do sucuri pra tirar a Maria
e só tava as tranças do cabelo [risos]. Uma história, sabe! O filme passou aqui no Teatro São
Joaquim. Eles vieram aqui no Mercado e me avisou: “Olha, o filme vai passar o mês que vem
aqui, viremos aqui e avisamos”, mas nunca mais voltaram e quando fiquei sabendo, já tinha
passado. Mas também não interesso muito por isso, nada, porque a gente que faz parte das
filmagens vê que aquilo tudo é assim, história só. Não fiz muita questão não, mas participei de
dois filmes aqui em Goiás. E o povo fica doidinho procurando eu pra fazer entrevista, fazer
perguntas, assim como você. 
Kelly: Pois é, o senhor tem muita história boa.
Senhor Hélio: Não sei se estou respondendo alguma coisa que vá tirar proveito.
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Kelly: Quem teve a ideia de fazer a folhinha?
Senhor Hélio: Essa folhinha [mostrando o calendário que tem a fotografia do avô] foi meu
irmão quem fez, é do ano passado, não é desse ano não. Meu irmão quem fez essa folhinha.
Tem uma irmã minha que é professora, dá aula, já aposentou da prefeitura, mas dá aula no
Estado ainda e tem uma filha dela que dá aula na faculdade, é professora da faculdade, e elas
duas, minha irmã e minha sobrinha dizem que ainda vão fazer um livro de história do meu
avô. Elas estão fazendo um apanhado da vida dele pra fazer o livro de história. 
Kelly: O que o senhor sabe da vida dele?
Senhor Hélio: Da vida dele sei muito pouco. Sei que ele pegou uma parte da escravidão, foi
escravo por um determinado tempo. Depois que terminou a escravidão, logo ele veio a óbito,
mas foi uma pessoa sofrida. Ele nasceu nas zonas rurais e naquela época só comiam milho de
canjica com costela, cozido, feijoada, essas coisas. Ele tinha o apelido de “Manoel carne de
porco”, carregava esse apelido. Aqui em Goiás, quando ainda tava mais forte, mas de idade já,
ele vendia carne de porco na gamela aí na rua. Ele comprava o porco nas zonas rurais, trazia,
matava e punha dentro da gamela, colocava na cabeça e saia vendendo na rua: pernil, lombo,
costelinha de porco. E por ele vender a carne de porco, pegou o apelido: “Manoel carne de
porco”. Queria ter conhecido ele, mas não cheguei a alcançar ele.
Kelly: Mas o senhor tem muita coisa dele ?
Senhor Hélio: Inclusive, meu pai parecia muito com ele, e onde vou, ontem mesmo, chegou
um cara aqui e falou pra mim assim que o único dos filhos que parecem mais com meu pai,
sou eu. E vejo que a fisionomia dele é quase igual a minha também, do meu avô, pra mim é a
mesma coisa. Quando tinha essa folhinha aqui, o ano passado, meu irmão mandou pra mim
um pacotão, punha lá na loja de artesanato, porque lá no Mercado tinha a Casa das Raízes, a
frutaria e tinha uma loja de artesanato ao lado, sabe? Aí eu colocava essas folhinhas lá, e não
tinha quem não pegasse, esse pessoal de faculdade, estudante, todo mundo queria. 
Kelly:  É  interessante  essa  história  do  avô  do  senhor.  A gente  conhece  muito  pouco  das
histórias assim, e outras também que o senhor contou como a da Praça do Coreto...
Senhor Hélio: Como falei pra você, que Goiás antigamente era fechado de cancela. Pouca
gente que se lembra disso e hoje o jovem não acredita, falam que dá onde fechar uma cidade,
ser fechado. Você pode procurar as pessoas de idade, da minha idade ou mais velho que eu,
sabe, lembra disso também, sabe contar essa história também. Então, o único divertimento
que tinha era  Praça da Liberdade e cineminha em Goiás. Lá era  Praça da Liberdade, hoje
todo mundo fala Praça do Coreto, mas era Praça da Liberdade.
Kelly: Aqui em Goiás tem muito isso, as ruas também com vários nomes.
Senhor Hélio: Naturalmente, tem rua aqui que tem três ou quatro nome, igual a minha. A
minha rua antigamente era “Campo da Forca”, depois passou pra “Rua da Machorra”, sabe?
E hoje é Rua Coronel Santa Cruz, tem o nome bem mais bonito né? Era Rua da Forca porque
lá ficava a praça de enforcar os escravos, então chamava “Campo da Forca”, depois virou
“Rua da Machorra”, não sei porque mudou o nome. Aí quando mudei pra lá, ainda era “Rua
da Machorra”, depois trocou o nome pra Rua Coronel Santo Cruz. 
Kelly: Fica onde?
Senhor Hélio: Fica de lá do rio, fica abaixo da Rua do Cemitério, primeira rua abaixo da Rua
do Cemitério. Inclusive tinha uma menina aqui que veio fazer esse último filme, até queriam
que eu fosse pra lá, mas pelo que eles me ofereceram foi muito pouco. Queriam que eu ficasse
um dia com eles lá, só pra ficar andando na rua pra baixo e pra cima, pra fazerem a filmagem,
sabe? Aí eles me ofereceram muito pouco o valor, aí não quis ir, não compensava. E essa
menina teve aqui, fez entrevista comigo, me filmou, teve lá na minha rua, chegou a filmar
minha casa. Ela achou muito importante as coisas que passei pra ela e também as entrevistas
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que fez comigo. Ela foi embora, porque mora no Rio de Janeiro. Terminou a filmagem aqui e
foi embora, mas ela falou que quer voltar pra continuar e fazer mais umas entrevistas comigo 
Kelly: Depois também gostaria de conhecer a casa do senhor, se for possível.
Senhor Hélio:  Minha casa já não está mais assim como era do meu avô. Mudou muito a
frente dela, porque não é pra falar assim que minha casa é boa não, porque minha casa é
simplesinha. Outra coisa é que o patrimônio não deixa fazer casa boa, mas na minha rua, uma
das casas mais melhorzinhas de frente, assim, é a minha.
Kelly: Em relação à aposentadoria, o senhor disse que quer parar daqui um tempo, é isso?
Senhor Hélio:  Já  estou fazendo 70 anos e  outra  coisa,  meus  filhos  já  estão  tudo criado,
moram em Goiânia, já não depende tanto da gente. Minha esposa também já é aposentada. A
gente não para de correr, trabalho muito. Ainda hoje, falei pra o rapaz aqui ao lado, somos
colegas de trabalho, falei pra ele que corro atrás de muita coisa, trabalho muito, não paro nem
no dia de domingo.
Kelly: Como é a rotina do senhor?
Senhor Hélio: A minha rotina aqui é difícil. Hoje ainda falei pra minha esposa, que não sou
casado com ela,  sou casado com o  Mercado.  Quem permaneceu aqui  35 anos dentro  do
Mercado, sem falhar nenhum dia. Vou em Goiânia fazer compra, é verdade, mas saio cedo,
quando é meio dia já estou aqui de volta. Então, quer dizer que sou casado com o Mercado,
entendeu? Passo o dia todinho aqui, saio de casa às seis horas e chego em casa às sete da
noite, chego já pra dormir. Não vou nem pra almoçar, almoço aqui mesmo. De primeiro ia,
quando comecei  eu ia  em casa almoçar, mas agora fiquei  sozinho, é dificilmente a gente
arrumar um funcionário pra dar conta de olhar as coisas da gente, sabe? E hoje então é muito
complicada  a  minha loja  aqui,  por  causa  da  Casas  das  Raízes,  tenho quase  quatrocentas
qualidade de medicamento, entendeu? Até tinha um senhor que vinha pra cá e me ajudava,
mas ele vendia gato por lebre. A pessoa pedia um medicamento e ele vendia outro, por causa
disso até falava pra ele: “se o senhor não entender, o senhor não vende, se não der conta do
remédio certo, não vende”. Aí, hoje, quem olha aqui pra mim quando dou uma saidinha é
minha mulher, que vem pra cá.
Kelly: Ela também entende das plantas?
Senhor Hélio: Ela entende até bastantinho! Só não entende melhor por falta de interesse dela,
porque trabalhou vinte  anos no hospital,  era  enfermeira,  ajudava a fazer  cirurgia,  mas só
acreditava mais no remédio da drogaria. Não acreditava tanto nos remédio naturais, mas hoje
ela quase só toma remédios naturais, e eu também. Vou contar um caso pra você: já tem bem
uns três anos atrás, um dia arrumei uma dor nas cadeiras assim, sabe? E com essa dor que me
incomodava, uma dorzinha assim enjoativa nas cadeiras,  aí  a dor passou assim pro pé da
barriga, sabe?! Doía, doía, doía, sabe?! Tinha dia que eu deitava e não dormia direito com
essa dor, mas não quis falar pra minha esposa não. Já tinha mais de mês que tava com essa
dor, e era contínua, era dia e noite. Aí resolvi e falei pra ela, aí ela falou: “vou falar com os
meninos pra marcar uma consulta pra você”. Aí os meninos marcaram a consulta pra mim lá
em Goiânia, lá no Hospital dos Rins, em Goiânia. Aí, saí daqui de madrugada, fui, fiz os
exames, colhi material, na outra semana voltei, busquei o resultado dos exames. Os médicos
olharam meus exames e falaram pra mim: “olha você não tem nada, sua bexiga tá muito boa,
sua próstata tá boa”, e foi falando: “seus rins tá bom, você não tem diabetes”. Foi falando tudo
as coisas pra mim. Aí falou: “olha, vou passar você pra outro médico que tem lá no Hospital
Samaritano, colega meu, pra ver se ele descobre alguma coisa”. A dor continuou a mesma
coisa,  me passou pra outro médico,  corri  lá  no mesmo dia,  colhi  material  e  fiz  todos os
exames. Na outra semana voltei lá pra pegar os resultados, o médico já tinha olhado e falou:
“não, seus exames aqui também não deu nada, nem lá nem aqui também não deu nada”. Aí ele
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falou pra mim assim: “às vezes, devido a essa perna sua quebrada, você manca um pouco,
puxa um pouco, às vezes, é devido a essa perna que tá, deve estar dando desgaste em algum
osso. Vou passar você pra um médico ortopedista”. Aí me deu sabe? Uma guia pra poder
procurar outro médico e falei não, vou embora. E vim embora. Cheguei aqui minha filha,
tinha um rapazinho que trabalhava pra mim, e  falei pra ele tô bestando também né, com tanta
erva aqui e eu com essa dor. Falei pro menino atender os fregueses, ele era entendido, já tinha
três anos que tava comigo. Aí peguei os livros, porque tenho uns livros, umas apostilas ali
sobre  ervas  medicinais,  fui  pegando e  lendo,  tudo que  achava no livro  pra  problema de
próstata, de rins, de bexiga, pra dor muscular...fui pegando e separando e levei pra casa à
tarde. Cheguei lá, lavei aquelas folhas, raízes, fiz uma coisa de doido mesmo, sabe? Peguei
um tacho grande e taquei tudo no tacho. Pegava um punhadinho de cada um,  peguei umas
onze  ervas,  onze  ou  treze  que  levei.  Taquei  no  tacho  e  fervi  tudo,  bem  fervido.  Ficou
vermelhinho, igual o tipo de um vinho, aí coei bem direitinho e não esperei nem esfriar, tava
na hora de deitar mesmo, que não sou de dormir muito tarde, aí peguei uma copada e tomei, e
todos os dias acordava umas quatro horas da manhã com uma dor, e esse dia quando acordei,
menina do céu, já era quase sete horas. Falei: “Nossa Senhora tá na hora de ir embora!” E
preocupei tanto de vir embora que nem lembrei da dor, quando cheguei no mercado que abri a
frutaria é que lembrei, pensei: “uai, mas minha dor tá longe”, lenta a dor, longe, só aquela
dorzinha assim longe. Aí liguei lá em casa e falei pra minha mulher: “olha, manda mais um
pouco daquele xarope que fiz aí ontem à noite”. Tinha posto na geladeira. Aí ela mandou,
você acredita que bebi só três vezes? E cadê, nunca mais! Os médicos não descobriram o que
eu tinha, também não sei o que eu tinha, só sei que tomei os remédios e acabou, desapareceu a
dor, até hoje nunca mais doeu, desapareceu mesmo. E aqui é assim, chega mulher, homem,
jovem, tudo, eles aqui, acham bom fazer perguntas sobre as ervas sabe? Porque chega aqui,
moça e fala: “olha, tô com um corrimento danado”. Outras falam assim: “tô com uma cólica
danada”.  Outra  hora  é:  “minha  menstruação  que  não  para”.  Aí  é  desse  jeito,  arrumo os
remédios pra elas e é tira e queda. Mas também sou assim, sabe, uma pessoa simples, não
critico de nada, tudo que elas me expõe fica aqui dentro sabe?! Não sou de falar pra ninguém,
também faço garrafada.  Tem muitas que mora até fora daqui e vem me agradecer, falam:
“olha seu remédio foi a mesma coisa que tirar com a mão, uma beleza”. Então é desse jeito!
As pessoas gostam muito de mim porque sabem que podem confiar. Umas moças, às vezes,
casa já elevada de idade, ou a moça que toma muito anticoncepcional e depois quando quer
arrumar um filho é difícil. Já criou mioma, cisto no ovário, aí tem que limpar tudo aquilo,
tomar garrafada, tomar os remédios depurativos pra limpar e arrumar o filho. Já veio uma
moça, que veio com o próprio marido aqui, casou com 38 anos essa mulher. Veio aqui e pediu
pra  arrumar  a  garrafada  pra  ela,  porque queria  engravidar  e  já  tinha  dois  anos  que  tava
tratando em médico e não conseguia. Arrumei a garrafada pra ela, aí, daí um ano já veio com
o menino no braço. É desse jeitinho. Tenho um compadre que fala assim pra mim: “você vai
acabar matando um com esses remédios”. [risos], Falo: “não mato!” Quando foi um dia né,
ele mora em Itapuranga, chegou aqui no ruim. Falei: “uai compadre o que aconteceu com o
senhor?”  Ele  falou:  “uai  compadre,  aposentando,  fico  muito  na  beirada  de  rio,  tomando
banho, pescando”. A junta da perna dele tava bem inchada, entrou na água, no Araguaia lá, a
água tava muito fria, pegou um resfriado e não tava aguentando nem dirigir. Aí ele pediu meu
remédio pra reumatismo. Faço remédio pra reumatismo. Aí preparei o remédio, dei pra ele e
ele  bebeu,  no  outro  dia  veio  depressa.  Quando  vi  ele  perguntei:  “uai  compadre  cadê  a
manqueira?”  “Uai  compadre,  vim aqui  pra  você  arrumar  meio  litro  daquele  remédio  pra
mim”. Falei: “compadre, o senhor falava que ia matar um, vou matar é o senhor”. [risos]. É
brincadeira né. 
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Kelly: As bebidas também é o senhor quem prepara?
Senhor Hélio: As bebidas também, tudo é eu que preparo: pinga com frutas, com raízes, com
murici, com mutamba, com jenipapo, com cajuzinho, com cajazinho, e as pinga mais famosa,
sabe? A gente também faz com arnica, com outros tipos de raízes também. Preparo muitos
remédios.  Hoje  mesmo  tenho  que  preparar  uns  remédios  pra  sinusite,  faço  muito  esse
remédio, vendo muito, tem um pessoal de Brasília que vem aqui e leva oito, dez vidros. Esses
dias mesmo chegou um senhor aqui e falou: “o senhor que é o raizeiro famoso?” Falei: “não é
não, não sou famoso”. Ele falou: “é você que não sabe o tanto que sua fama tá correndo
longe”. Ele era de Uberlândia. Perguntei quem foi que falou pra ele que eu mexia com esse
trem. Ele falou: “sua fama corre o mundo, você que não tá sabendo da sua fama fora daqui”.
Ih, falei: “a hora que der errado, aí minha fama vai pra água abaixo” [risos]. Mas graças a
Deus nunca deu errado, sabe? Até minha esposa tinha medo. Ela ficava com muito medo
quando os outros chegavam e eu ia medicar eles. Ela ficava com medo, falava: “você põe
remédio demais, e é perigoso demais”. Aí falei: “não, não é perigoso, porque  estudo os livros,
os livros me ensina”. Primeiro muitas garrafadas eu preparo e tomo primeiro pra ver a reação,
pra depois vender. Não vou preparando os trem a torto e a direita não.
Kelly: Tem que ter uma ciência né?
Senhor Hélio: Tem que ter a ciência, não é assim de qualquer jeito não.
Kelly: O senhor considera que isso faz parte do patrimônio, que a vida do senhor faz parte
também?
Senhor Hélio: Ah! Acho que faz parte um pouco do patrimônio, sabe?! Porque recebo muita
visita de gente de fora, como de Minas, esse senhor; de Mato Grosso, de Goiânia, de Brasília,
muita gente saí de lá pra vir aqui, atrás de meus medicamentos e isso faz parte do turismo não
é? Muita gente que vem em Goiás quer levar uma pinguinha dessa, quer levar um remédio,
quer levar uma lembrança. Aqui quase não tô mexendo com artesanato. 
[A vizinha de loja chega perguntando se ele pode emprestar um alicate]
Senhor Hélio: Como falei pra você, acho que sou casado com o Mercado e não com a minha
esposa, porque convivo mais aqui e dia a dia com o povo. Conversando com o povo, trocando
ideia com o povo, recebendo ideia do povo também, que vem aqui me visitar.
Kelly: O senhor é mais antigo aqui do Mercado?
Senhor Hélio: O mais antigo hoje do Mercado, porque quando entrei no Mercado eram mais,
só de fruteiro éramos quinze pessoas, hoje só resta dois, eu e esse pessoal aqui de baixo, só
nós dois, dos quinze só resta nós dois. Os outros foram morrendo ou deixando, mas a maioria
já morreu todos. Depois que entrei pro Mercado, de colega de trabalho do Mercado devem ter
morrido umas quarenta pessoas. O ano passado mesmo perdemos um que era o mais velho
que eu no  Mercado, ele faleceu. O mais velho hoje está doente em casa e hoje ainda tava
conversando com um colega, acho que ele não vai voltar nem pra visitar o  Mercado mais,
porque já sofreu derrame três vezes, tá acamado, não tem condições de voltar pro Mercado
mais. Então, de mais velho do Mercado sou eu e esse pessoal aqui debaixo. Quando conheci
Goiás, quando vim pra Goiás, até antes de vir pra Goiás, quando vinha das zonas rurais trazer
mantimentos  pra vender, tudo que era produzido nas zonas rurais  e em outras regiões de
Goiás, tudo era trazido e vendido dentro do  Mercado, porque o único comércio que tinha
dentro da cidade era o Mercado. Nessa época, não existia um armazém fora do Mercado. Não
existia um supermercado, tudo que tinha que comprar. Se você vivesse dentro da Cidade de
Goiás, morasse aqui, você tinha que sair da sua residência e ir ao  Mercado. Carne era no
Mercado,  verdura  era  no Mercado,  arroz,  feijão,  tudo que  você  precisasse era  dentro  do
Mercado. A única coisa que tinha de fora do Mercado, mas era no portão, era a padaria, mas o
resto, tudo que precisasse, de uma linha, de uma roupa, de comida, tudo que você precisasse
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era dentro do Mercado. Esse “mercadinho” ali, abastecia a cidade inteirinha.
Kelly: E o senhor vendia o quê nessa época?
Senhor Hélio:  Vendia verdura nessa época,  mas era a produção nossa. Hoje não produzo
mais.  Vendo tudo de intermediário, mas naquela época produzia e vendia dentro do mercado
também, banana, alface, couve, tomate, plantava lavoura grande de hortaliça. A fazenda é aqui
pertinho, é quatro quilômetros só da cidade. Então a gente produzia e trazia tudo pra cidade.
Naquela época a gente trazia na carroça, não tinha carro, enchia a carroça cheiinha de verdura
e trazia e vendia aí dentro do Mercado.
Kelly: O senhor se lembra da época que não tinha água encanada aqui na cidade?
Senhor Hélio: As águas todinha era em poço e cisterna. Na Carioca também tinha água, tinha
o chafariz. Hoje ainda existe o chafariz, só que o povo não deixa. Arrumam a torneira lá e o
povo quebra  as  torneiras,  arrancam tudo,  mas  lá  tem uma mina  de  água,  num barranco,
debaixo daquela estrada, do asfalto, tem uma mina de água que sai lá. Tem muito tempo que
não vou lá,  mas acho que  água ainda  mina  lá  dentro  ainda.  Aí  encanaram ela  e  saia  na
torneira. Aí todo mundo, as mulheres, tinham que ir pegar água no Chafariz. Tinha também o
outro chafariz, que é o de “cauda” que o povo fala, ali na Praça do Chafariz. Tinha esse da
Carioca e tinha um no portão do  Mercado lá, ao lado da  Igreja de São Francisco, tem um
chafarizinho lá também. Lá na minha rua também tinha um chafariz, ali pra cima da Praça
Tiradentes tinha outro chafariz. O povo que não pegava água no chafariz,  tinha as cisternas
em casa.
Kelly: O senhor tinha cisterna em casa?
Senhor Hélio: Tenho até hoje uma cisterna na minha casa. Quando construí a minha casa lá
no lugar onde meu avô morava, a minha casa era o último lote, pra cima da minha casa era só
chácara. Aí quando construí a casa fui na Saneago e requeri a água  e o pessoal de lá falou pra
mim que lá não ia água. Nessa época, a água da cidade era só do Bacalhau [rio] e a água do
Bacalhau não jogava lá não. Aí povo lá pra cima da minha casa só tinha cisterna. Furei uma
cisterna no fundo da minha casa e tá lá até hoje jogando água. Botei uma bomba nela, tá até
hoje. Vivi lá quase vinte anos com água da cisterna e agora, quando foi o ano passado, gosto
de molhar planta no quintal, aí paguei um rapaz pra limpar ela, coloquei outra bomba nela e tá
lá jogando água. Todo dia de manhã cedinho, madrugada, ligo pra molhar as plantas com água
da cisterna. Mas naquela época minha filha, quando era assim mais jovem, Goiás, as mulheres
pegavam as bacias de roupa, grandona assim, enchia de roupa, punha na cabeça e ia pro Rio
Vermelho. Era até bonito, o Rio Vermelho daqui assim ali pra cima do Hospital São Pedro e
até chegar na Carioca, era mulher de um lado e de outro. Cada uma tinha o seu batedor, elas
pegavam uma laje de pedra e igual fazia o travesseiro da gente dormir. Elas faziam, pegavam
uma pedra e punham outra em cima e fazia o batedor de roupa. Então as mulheres lavavam as
roupas dentro do rio, era cheiinho de mulher de um lado e de outro, lavando roupa. A gente
tomava muito banho no rio também, só que lá em cima, porque ele passa pertinho da chácara
nossa. Era assim, as águas eram pegadas em poço ou chafariz, e as roupas eram lavadas tudo
no rio. Pra você ver o tanto que povo antigo sofria muito. Pra levar a roupa pro rio levava a
roupa seca, mas na hora de voltar, tinha que voltar com a roupa molhada dentro da bacia, era
um peso medonho! As mulheres não podiam colocar a roupa pra secar lá, então, tinham que
levar na bacia a roupa molhada de volta. Punha na cabeça e vinha até em casa pra poder
estender no varal pra secar. Pra você ver o tanto que era difícil. 
Kelly: A esposa do senhor chegou a fazer isso?
Senhor Hélio: Não, ela não, lava roupa em casa, agora hoje nem em tanque lava mais. Lá em
casa tem máquina, tem tanquinho, quando é roupa mais suja põe no tanquinho, quando é mais
limpa põe na máquina. Hoje as coisas estão mais fáceis, porque quando eu era jovem, arroz a
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gente tinha que socar no pilão,  café a gente tinha que socar, torrar, moer no moinho.  Se
quisesse vir passear na cidade à noite, tinha que pegar um ferro daquele ali [aponta pra um
ferro antigo que segura a porta], fazia as brasas, colocava dentro dele e passava as roupas pra
gente poder passear. Agora hoje é tudo mais fácil. A gente já tem o ferro de passar roupa em
casa. Hoje já acha o feijão que não precisa nem catar, o arroz vem escrito que não precisa nem
de lavar, mas a gente lava, porque quase ninguém confia, mas antes no feijão vinha muita
pedra, o arroz também, tinha que tirar e catar tudinho. O café tinha que moer, torrar. A roupa
era trabalho demais pra você passar, tinha que fazer brasa de lenha pra poder passar a roupa.
Antigamente a vida era difícil, era uma vida gostosa, mas era bem mais difícil. Hoje tá tudo
na facilidade, pra mulher tá muito mais fácil.  Antigamente pra colocar um fogo no fogão
caipira tinha que quase criar papo de tanto soprar pra poder dar uma labareda e fazer uma
comida.  Agora  hoje  é  só  apertar  um botãozinho  e  a  chama  acende.  Mas  é  isso,  a  vida
antigamente  era  difícil,  mas  era  gostosa,  não  tinha  as  ambições  que  tem  hoje,  essas
ladroagens, esses roubos, as pessoas eram mais honestas, você podia confiar mais nas pessoas.
Hoje não se pode confiar nem na roupa que veste, antigamente tinha mais bondade. 
Kelly: Mas aqui em Goiás ainda é tranquilo não é?
Senhor Hélio: É tranquilo, mas não está assim muito mais não. Era muito tranquilo até uns
três ou quatro anos atrás era tranquilo demais, mas hoje já tem muito bandido. Pra você ver,
esses dias mesmo, tava aqui com minha mulher e chegou um moço aqui, me deu uma nota de
cem reais e comprou uns vinte reais de coisas aqui, e não tinha troco pra ele. Aí pedi pra ela
trocar pra mim, ela foi ali naquela padaria. Tava aqui e o moço bem ali, e vim aqui pra porta
pra olhar se ela tava vindo e quando olhei ele já tava sentado na cadeira onde minha esposa
tava antes. Eu tinha dado um celular pra ela de mil e cem reais, daqueles grande assim, e
quando olhei pra lá, ele estava sentado lá onde ela estava e nem imaginei que ele poderia ter
sentando lá com maldade de pegar o celular  dela.  Quando ela  chegou passei o troco e  a
mercadoria pra ele, quando ele virou as costas que ela foi caçar o celular, cadê? Já era! Aí nós
ligamos nele, tocou e então ele desligou o celular, nunca mais, pois é, e freguês da gente. Hoje
não pode ter confiança. Pra pegar uma rapadura daquela ou pegar um objeto desse de pouco
valor, nêgo pega mesmo. Não posso dar uma saidinha que tem gente que fala pra mim: “olha
fulano entrou lá e pegou aquilo”. Hoje a gente não pode ter muita confiança nada. Quando
tem mais movimento na cidade, com essas festas, fica ainda mais difícil. A gente tem que
prestar atenção até no dinheiro pra não pegar nota falsa. Esse pessoal de fora traz muita nota
falsa pro interior, mesmo de vez em quando pego nota falsa. Então a gente não pode estar
mais tranquilo como ficava antigamente,  em regiões nenhuma mais, que a bandidagem tá
demais.
Kelly: O senhor pensa em fazer o quê quando parar de trabalhar?
Senhor Hélio: Quando parar de trabalhar não vou fazer nada [risos]. Mas não dou conta não
minha filha! Tenho certeza que não dou conta. Não vou ser capaz de ficar à toa, entendeu?
Gosto muito de passear nas matas, nas zonas rurais, gosto de passear demais. Seu sempre vou
pra chácara onde minha mãe mora, vou com a desculpa de ver ela. Vou pra lá, passo a metade
do dia lá, mas quase não tenho tempo. Amanhã mesmo [domingo], trabalho até quase meio
dia, uma hora. Quando é segunda-feira, vou pra Goiânia fazer compra. Então minha vida é
essa, por isso que falei pra você que sou casado é com o Mercado. 
Kelly: A esposa não tem ciúme não?
Senhor Hélio: Tem nada! Ela já reclamou muitas vezes, hoje já nem reclama mais não. Hoje
[sábado] também fecho mais cedo um pouquinho, lá pelas quatro horas, mas dia de semana
chego em casa lá pelas sete horas. Quando chego mais cedo, ela pergunta: “uai o que foi que
você veio cedo hoje?” Mas tem dia que a gente tá cansado, mesmo não tendo movimento, a



240

gente cansa muito. Até que quando tem movimento o dia passa mais depressa, mas quando tá
mais parado, como no dia de sábado à tarde, como falei pra você vir hoje por isso, na parte da
manhã é mais movimentado, mas à tarde é tranquilo. 
Kelly: O senhor sente falta da loja de lá?
Senhor Hélio: Tô nada, ah, sinto mais falta do que tá em reforma porque lá era um pouco
mais espaçoso, aqui é meio apertado. Trouxeram nós pra cá e disseram que com noventa dias,
três meses, nós voltava, mas já está fazendo quatro meses e lá ainda vai mais uns dois ou três
meses. Creio que vamos voltar pra lá em dezembro ou janeiro. E não vai ser como era, não vai
voltar mais os armazéns pro Mercado. O único armazém que tinha lá era de um colega que
agora tá aqui em baixo e já não vai voltar mais pra lá. O patrimônio já não vai levar pra lá
mais, ele vai ficar aqui embaixo. Então pra voltar o Mercado como era antigamente é difícil.
Sorveteria era dentro do Mercado, os lanches, os açougues, tinha mais de dez açougues dentro
do  Mercado,  as  frutarias  dentro  do  Mercado,  os  armazéns  todos  dentro  do  Mercado,
entendeu? Pra voltar como era antigamente tinha que voltar tudo isso, e vai voltar pra lá só
duas  frutarias  que  são  as  nossas.  Assim  mesmo  só  vai  voltar  porque  somos  antigos  do
Mercado, senão nem isso iria voltar. Dizem que é pra ser só área de alimentação, entendeu?
Lanchonete. Quem mexia mais com artesanato lá era eu, aqui não tenho, porque não tem onde
pôr. Sabendo que ia vir pra cá e o lugar é apertado fui dispondo das coisas. Mas remédios,
essas caixas de remédios assim, lá em casa tem um mundão de caixa, muitos remédios em
casa. Muita coisa minha está guardada em casa, não coube aqui e tive que levar tudo pra casa.
Quando voltar pro Mercado, se der, tenho que trazer.
Kelly: Hoje em dia o centro comercial de Goiás é outro lugar não é?
Senhor Hélio: Virou o João Francisco. Esses dias ainda fui lá e conversei com aquele menino
lá do Supermercado Souza, aquele que tem lá na saída de Jussara. Supermercado grande que
tem lá. Ele falou pra mim assim: “vocês nem lembram de nós daqui da periferia”. Falei pra
ele: “periferia é lá onde nós estamos, lá que é periferia, porque a rede maior de supermercado
tudo é aqui em cima, as lojas maiores são aqui em cima, farmácias maiores são aqui em cima,
tudo melhor é aqui em cima, só não tem é banco aqui em cima”. Mas a área comercial maior é
toda no bairro João Francisco hoje, o centro de Goiás é lá. Mas o povo antigo, mais velho, se
ouvir falar que o centro de Goiás é lá eles brigam com a gente, não concordam não. Mas lá o
movimento é mais, de gente de carro, de tudo, loja, comércio da cidade é lá. 
Kelly: O senhor frequenta essa parte?
Senhor Hélio: Frequento muito, sempre vou lá, quase todos os dias vou lá em cima. Quando
não é de dia, é à noite. Mas é muito diferente. Olha, até uns cinco anos atrás o povo de lá não
convivia com o povo de cá, e nem o povo daqui com o povo de lá. Era todo assim, sabe?
Desunido. Agora hoje não, parece que já tá tudo comum, normalizou.
Kelly: Por quê o senhor acha que acontece isso?
Senhor Hélio: O povo achava que eles eram muito inferior de que o povo daqui, devido lá ter
crescido e aumentado a região de lá. A população aumentou, as lojas aumentou, agora o povo
de lá considera quase igual que aqui em baixo, mas antigamente o povo de lá sentia parece
que inferior a nós aqui. Então, pra conversar com o povo de lá era meio difícil, tinha um
pouco de orgulho, era diferente, mas hoje tá tudo normal. Parece que a convivência fez unir
todo mundo, tanto os comerciantes, quanto a população de lá  e daqui.
Kelly: Qual o seu lugar preferido da cidade 
Senhor Hélio: Lugar preferido da cidade? Ai meu Deus! Você agora fez uma pergunta difícil
demais! Mas o lugar preferido meu é aqui embaixo, sabe por quê? Há muito tempo moro aqui
e do meu lado, e adoro o meu lado, gosto, amo, a parte histórica da cidade, porque é uma
parte mais fresca, mais gostosa de conviver, mais gostosa de morar. Tenho uma cunhada que
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mora de lá, na parte do João Francisco. Acho muito quente. Acho difícil conviver lá pra cima.
Acho aqui  embaixo melhor,  por  causa  do rio,  o  clima de  cá  é  mais  gostoso,  aqui  venta
bastante, é mais fresco, toda a vida, enquanto lá faz calor demais, aqui é fresquinho do lado de
cá. Pra gente alimentar acho melhor. Lugar mais fresco, pra gente dormir, você dorme melhor,
alimenta melhor. Do lado de cá é um calor terrível nessa época agora é demais, e do meu lado
é fresquinho. Lá em casa, você pode chegar uma hora dessa assim, aqui tá um calorão danado,
lá você chega, entra dentro da casa e dá vontade até de deitar no chão assim e dormir, de tão
fresquinho e do lado de cá, tem hora que você entra dentro de uma casa dessa e não aguenta
ficar dentro dela. Então, o lado que mais amo é de lá, gosto do lado de lá. E minha mulher
fala: “ele não muda daqui é nunca”. Minha cunhada queria que nós mudasse lá pra perto dela,
mas não dou conta de morar pra lá. É o melhor lugar de viver. Muita gente que mora daqui
gosta demais e quando muitas pessoas que mudam de cá pra lá, depois não quer voltar de jeito
nenhum.
Kelly: Aqui em Goiás tem é muita casa fechada não é?
Senhor Hélio: Tem demais. Olha aquele lado de lá perto do  Chafariz tem casa demais, na
Praça do Jardim tem casa demais,  Bacalhau. Você conhece lá o Setor Bacalhau? Bacalhau
quase todo é fechado durante a semana, só nos finais de semana que as pessoas que moram
fora, porque muita gente mora em Goiânia, Brasília, tem casa no Bacalhau, mas moram fora.
Aí quando é final  de semana,  eles vêm passar o final de semana aí  no  Bacalhau,  mas a
maioria das casas do Bacalhau, você vai lá durante a semana e as casas estão tudo fechadas. E
engraçado aqui tem muita casa, você roda Goiás assim e vê esse mundo de casa fechada. Aí
você vai procurar pra alugar, e não, tem móvel dentro, o dono tá morando aí, só que está fora.
É desse jeito. A casa não tem inquilino morando, não aluga, os donos moram fora e quando
vêm querem a casa pra passar os dias. 
Kelly: Sempre foi assim seu Hélio?
Senhor Hélio: Ficou assim depois que virou patrimônio, viu? Muita gente mudou de Goiás,
depois  que  virou  patrimônio  muita  gente.  Não  venderam  as  casas,  não  vende  a  casa,
permanece a casa aí, mas moram fora de Goiás. Devido ao tempo, como férias, eventos, finais
de semana, sempre vêm, retorna pra Goiás e é onde eles ocupa a casa novamente.
Kelly: O senhor sabe porquê isso aconteceu?
Senhor  Hélio:  Isso  acontece  devido  a  Goiás  não  ter  uma  indústria.  Não  ter  vínculo  de
emprego pro jovem, porque de estudo, Goiás é até muito bom, tem faculdade, tem escola, mas
vínculo de emprego não tem. Pode ser formado, mas não arruma emprego aqui, porque é
difícil. Você tem que caçar um emprego fora, naturalmente é isso, às vezes, os pais mantêm os
filhos aqui até um grau, depois eles têm que ir embora daqui. Às vezes, o filho vai arruma
emprego fora, e os pais acham ruim e mudam pra lá também, pra Goiânia ou Brasília, seja
onde for. Não ficam mais aqui, mas deixam as residências permanecerem aqui na cidade de
Goiás. Eu mesmo falo, aqui em Goiás criar filho é uma beleza, mas chegou uma determinada
idade, você educou seus filhos, cresceram, mas chegou ao ponto de arrumar emprego ou um
estudo melhor, você tem que sair daqui. Os meus filhos foram tudo pra Goiânia. 
Kelly: Seus filhos mesmo, tiveram que sair daqui não é?
Senhor Hélio: Mas eu nunca, nem quando quebrei a minha perna, meu menino mais velho
estava com um ano de idade, quando quebrei minha perna, tava com três anos de casado e
meu menino com um ano, mas mesmo assim sempre falava pra eles: “meu filho a única coisa
que quero que vocês fazem é estudar, não quero filha minha na barra de saia de mãe e não
quero filho na barra de calça minha, nem pra me ajudar”. Porque quando casei, já com 32
anos e só saí da barra do meu pai quando casei, ajudava meu pai porque ele arranjou esse
tanto de filho, e era pobre e a gente tinha que lutar e ajudar pra criar os irmãos. Foi por isso
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que fui ficando até sem estudo, por isso é que fui estudar só depois quando já estava elevado.
Então, falava pra eles: “não quero vocês na barra de minha calça, não quero que vocês me
ajudem, só quero dar o estudo e vocês façam por onde, porque não tenho nada a oferecer a
vocês de herança, de coisas boas, de dinheiro, de patrimônio bom, mas quero é que vocês
estudem e trabalhem pra vocês” e foi desse jeito. Eles estudaram aqui e foram embora e hoje
vivem a vida deles por lá, em Goiânia. A gente não deixa de preocupar, porque Goiânia é uma
cidade perigosa, muito difícil, com muito bandido, muita violência, mas num ponto a gente
despreocupa porque eles começaram a se virar de novo. Meu  filho tá com a idade que me
casei, tá com 32 anos hoje. Ele já tem a casa onde morar, tem seu carro, seu trabalho, tem dois
salões de beleza e ainda trabalha no Letuche [salão de cabeleireiro] porque tem freguesia lá.
Já tem a vida dele. Eu não, sofri de ficar junto do meu pai toda a vida, perdi minha infância
todinha pra ajudar os outros irmãos, trabalhava pra ajudar o pai pra criar os irmãos. 
Kelly: Como foi a infância do senhor?
Senhor Hélio: Não tive infância nenhuma, nem estudei. Comecei a trabalhar com 6 anos, já ia
plantar arroz, plantar milho na lavoura, trabalhava, socava arroz, já fazia muita coisa com seis
anos de idade, minha filha, e nunca parei, nem nos dias de domingo, nunca parei. Depois que
fui crescendo, meu pai foi criar gado. Aí comecei a mexer com gado e tirava leite. Depois fui
mexer  com  hortaliça  e  fui  trabalhando,  nunca  parei.  Fico  indignado  quando  passa  a
propaganda  que  de  menor  não pode  trabalhar,  não  pode  ser  escravizado.  O  que  entendo
escravizar é você pegar isso aqui pra uma criança, isso pesa vinte quilos e você mandar uma
criança de 10 anos carregar. Então,  não tive infância.  Escravizar  pra mim é mandar uma
criança fazer aquilo que ela não é capaz de fazer. Desde quando você mandar uma criança de
8 ou 10 anos lavar o prato, uma vasilha, molhar uma planta, isso não é escravizar, eu acho. É
ensinar a trabalhar não é não? Agora eles falam que não pode escravizar de menor, entendeu?
Comecei a trabalhar com 6 anos na lavoura, ia pra debaixo do sol quente, debaixo de chuva,
trabalhar e estou vivo até hoje, graças a Deus, vou fazer setenta anos. Não reclamo disso.
Hoje um jovem com 16, 17 anos não pode trabalhar porque é de menor. Tudo ele pode e não
pode trabalhar. Hoje a mulher é um braço do homem, considero assim, porque nem todo
homem consegue manter a casa, os filhos sozinho, sempre a mulher dá uma ajuda. Aí se você
sai pra trabalhar, seu esposo saí pra trabalhar e você deixa seu filho em casa, o menino quando
passa de 10 anos acima só vai procurar arte, procurar fumar, beber, procurar coisa que não
presta. Aí quando completar os 18 anos, você dá conta de pôr ele pra trabalhar? Qual pai e
mãe dá conta de pôr o filho pra trabalhar depois que ele completa 18 anos? Ele já aprendeu
tudo que não presta na rua. Realmente tem que estudar, mas nas horas vagas do estudo tem
que ter um afazer. 
Kelly: O senhor quem decidiu estudar?
Senhor  Hélio:  Eu  quem quis.  Minha  mãe  sempre  falava:  “você  precisa  estudar,  precisa
estudar”. Inclusive, quem me incentivou a estudar foi os próprios colegas. Aí que eu peguei os
materiais escolar, vim pra escola e comecei. Tive muita dificuldade na vida, mas enfrentei,
nunca tomei uma bomba, e trabalhava  a mesma coisa. Estudava só à noite, vinha das zonas
rurais pra cidade, nessa época não tinha carro, não tinha condução, vinha a pé, estudava e
voltava à noite. Quando a gente tá com 22, 24 anos já é homem feito, pra tomar uma bomba
era uma vergonha muito grande, não era não? Quando comecei a estudar era só com pessoas
mais velhas, tinha pessoas com 18, 19 anos, era tudo de maior. Então a gente levava tudo a
sério, nada com brincadeira, porque a gente tava ali pra estudar mesmo.
Kelly: E os irmãos estudaram?
Senhor Hélio: Teve uns irmãos meus que começaram a estudar mais novo, porque quando
comecei  a  estudar,  já  tinha  irmã  que  era  formada,  mas  fiquei  naquela  de  segundo  pai,
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ajudando a criar os irmãos, sou um dos mais velhos. Quando acabei os estudos, me formei, é
que foi que eu casei, tirei o terceiro ano de contabilidade é que casei. 
Kelly: Aqui tem a Igreja do Rosário, mas ela era outra não é?
Senhor Hélio: Era outra. Inclusive o meu pai, que é filho desse velho, que ajudou a construir
aquela igreja lá, a torre daquela igreja. Nunca vi a data de quando ela foi construída, mas meu
pai sempre falava pra nós que ele ajudou a construir, porque meu pai foi mestre de obra a vida
quase toda. Nós morava nas zonas rurais, tomava conta de lá e ele trabalhava aqui na cidade,
era mestre de obra aqui, e ele sempre falava que ajudou a construir a torre daquela igreja lá.
Não conheci a outra igreja, quando me dei por gente já tinha a torre dessa igreja lá. Essa mais
nova, a mais velha já tinha sido desmanchada e construído aquela 
Kelly: Aqui no Mercado era diferente também?
Senhor Hélio: A frutaria nossa antes era ali entre os dois galpões do  Mercado, onde tinha
aqueles  canteiros  que acabaram de  destruir  agora.  Ali  que  era os  açougues  e  as  frutarias
todinhas eram ali, desde a pastelaria do Mival até cá embaixo no portão de baixo. Ali era um
galpão, tinha outro galpão ali dentro, sabe? Ali que era frutaria e açougue. Onde trabalhava
agora, lá dentro do Mercado pra onde vou novamente, lá era só armazéns, era bar. Aí o povo
foi  abandonando,  foram  morrendo  os  mais  velhos  e  foram  abandonando  as  partes  do
Mercado, porque nós todos vivemos lá de aluguel. É da prefeitura e nós pagamos o aluguel.
Quando o pessoal foi morrendo, envelhecendo, o pessoal foi abandonando os cômodos. Aí
tiraram nós desse galpão e puseram dentro do Mercado velho nessa outra parte, porque dentro
do Mercado, onde tá restaurando hoje, lá estava totalmente abandonado. Todo mundo já tinha
saído de lá  de dentro.  Aí  essa parte  de cá,  foi  construída bem depois,  onde tá  o  Macalé
[pastelaria] , aquele moço que vende jornal ali. E depois construíram a rodoviária aqui, porque
aqui em Goiás não tinha rodoviária. Tinha lá na  Praça do Coreto uma cabine que vendia
passagem, mas naquela época não tinha ônibus, só tinha jardineira. Aí vendia as passagens lá
pra jardineira, sabe? Depois que construíram a rodoviária aqui e passou a passar ônibus, Goiás
foi ficando mais movimentado. 
[chega um freguês]
Kelly:  Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Alguma história ou de alguma
pessoa.
Senhor Hélio: Lembro muito das pessoas mais antigas, mais passada que já faleceram todos,
mas  isso  aí  deixa  só  recordação  pra  gente  do  povo  mais  antigo.  Hoje  o  mais  velho  do
Mercado sou eu mesmo. A gente já vai “pondo a barba de molho” né minha filha, porque os
mais velhos já faleceram todos. Então a gente vai ficando preocupado, vai ficando mais velho,
tá vendo que tá caminhando já pro final da vida. Hoje quando falo pra pessoas assim que
tenho essa idade, eles falam assim: “da onde, você vai durar cem anos”, porque tirando essa
perna, não tenho nada. Falam que ainda tô bem, sou capaz de muita coisa e ainda vou viver
mais muitos anos, mas não sei não. 
Kelly: O acidente do senhor como foi?
Senhor Hélio: Foi uma batida de carro, tava de bicicleta e um carro bateu em mim, aqui perto
do joelho [levanta a calça e mostra a cicatriz] quebrou, aí fui pra Goiânia.
Kelly: Foi aqui em Goiás?
Senhor Hélio: Foi aqui em Goiás no asfalto aí. Aí sabe, fui pra Goiânia. Tratei lá em Goiânia,
engessaram a perna e mandaram vir embora. Era pra voltar com 25 dias, quando foi com 15
dias voltei, porque tava dando febre demais em mim e sentia que tinha um trem andando na
minha perna. Aí quando tiraram o gesso tava uma ferida assim, e essa ferida deu uma infecção
no osso e todos os dias mandava o médico cortar minha perna, porque queria vir embora. Aí
foram tentando, até que combateu a infecção, mas combateu a infecção e sarei fora do gesso.
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A perna colou fora do lugar e o médico, que é aqui de Goiás mesmo, falou pra mim que ele
não mexia na minha perna antes de dois anos, só depois de dois anos por causa da infecção
que poderia voltar. Ele falou que depois de dois anos arrumaria ela pra mim. Nunca importei e
quando comecei a colocar o pé no chão, os colegas me trouxeram pra dentro do Mercado e
vamos  trabalhar.  “Você  tá  bom  de  trabalhar,  nós  trazemos  a  mercadoria  pra  você”.  Me
incentivou sabe? Entrei no ramo e estou até hoje. 
Kelly: O senhor veio pro Mercado depois do acidente?
Senhor Hélio: Foi depois do acidente que vim pro  Mercado. Semana passada minha filha
marcou médico pra mim lá em Goiânia pra fazer uma revisão. Tirar uma radiografia da perna,
ver como está, porque tem dias que dói demais ainda, mas nem fui, porque deixei pra ir à
tarde e tava marcado pra cedo, perdi a consulta. Aí ela vai marcar outra pra mim. Mas sei não,
não mexo com isso mais não. Operar mais não, tá velho mesmo, pra quê operar mais? Ixi, e
essa  perna  dói  até  hoje.  Não  aguento  andar  muito  não,  se  for  pra  ir  ali  dentro  daquele
supermercado ali tenho que pensar três vezes pra ir lá porque ela dói. Daqui lá em casa então,
ainda vou, mas dá trabalho pra chegar lá. Tem dias que deixo o carro na pracinha ali do outro
lado do rio e dá trabalho pra poder ir até lá, é desse jeito. Mas casei com Mercado, fico com
dó de deixar pra poder ir fazer o tratamento da perna, nem é que precisa mais de trabalhar
tanto, nem é por isso não, é porque a gente pega a rotina, o costume, e a gente fica né. 
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ANEXO 8

Entrevista feita no dia 15 de setembro de 2015, na casa da senhora. Cidade de Goiás.
Nome: Maria Antônia de Oliveira. Nascida em 1934.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Kelly: A senhora é natural daqui de Goiás?
Dona Maria: Sou nascida aqui na cidade. Vivi toda a minha infância e juventude aqui e a
minha velhice também estou vivendo aqui. Gosto muito daqui. 
Kelly: Como foi a infância aqui? Nasceu nessa mesma casa?
Dona Maria:  Não nasci nessa casa. Vim de uma família numerosa, meu pai se casou três
vezes e sou a filha caçula do segundo casamento de meu pai. Passei toda a minha infância ali
perto da  Santa Bárbara [igreja] onde é o Posto de Saúde. Ali que  passei minha infância,
passei a infância toda ali. Era uma infância muito boa. Meu pai era uma pessoa maravilhosa,
perdi minha mãe quando ela tinha 21 anos. Ela me deixou com um ano e meio, então, meu pai
para nós representa pai e mãe, ele foi o “pãe” que a gente teve. A gente não conviveu bem
com a madrasta. Não convivíamos bem, mas meu pai deu todo o apoio para nós e a gente
cresceu junto com ele, nos deu assistência total. Fiz o curso primário aqui na cidade de Goiás
no  Colégio  Mestre  Inhola.  Tive  professoras  maravilhosas  que  a  gente  ainda  tem  muita
saudade.  Fiz o ginásio também aqui,  o científico também na Cidade de Goiás,  aí  fui  pra
Goiânia, prestei vestibular pra Farmácia, e por coincidência ou sei lá o quê do destino, me
tornei professora de história para substituir alguém. Comecei a lecionar e gostei, só que não
fiz o curso superior em história. Fiz aquele curso prático, chamava-se “Cades”. Fui professora
aqui, porque depois que me formei voltei pra cidade, achei que o meu lugar era aqui. Então
me formei com 23 anos. Trabalhei no hospital ali por muito tempo, na farmácia do hospital
São Pedro de Alcântara,  antigamente tinha em anexo uma farmácia,  ali  foi  toda a  minha
experiência como farmacêutica.
Kelly: A senhora foi professora e farmacêutica ao mesmo tempo?
Dona Maria:  Foi mais tarde que me tornei professora! Bem mais tarde, foi na década de
1960, me formei na década de 1950, e me tornei professora na década de 1960. Achei muito
boa a experiência de professora, de farmacêutica também, porém nunca tive farmácia minha,
própria, sempre trabalhei em farmácias dos outros, alugando meu nome, mas sou feliz com
isso, adquiri muita experiência. Fui muito amada, muito querida, como professora e como
farmacêutica até hoje, se eu tivesse condição ainda física de trabalhar e psicológica, porque já
tenho 82 anos,  não  tenho mais  condição.  E  ainda  tem gente  que  vem atrás  de  mim pra
trabalhar, é bom! Agora me dedico só à leitura mesmo em casa. Gosto de ler meus livrinhos,
gosto de ler meus romancinhos, e estou sempre na minha casa, gosto muito de literatura. Pois
é, a minha infância foi toda aqui na cidade de Goiás.
Kelly: Dessa época da infância do que a senhora se recorda?
Dona Maria: A gente não tinha poder aquisitivo de adquirir nem boneca se você quer saber,
mas a gente fabricava boneca de pano pra brincar. Eu gostava de brincar com meus irmãos
que eram mais velhos um pouquinho. Gostava de brincar com eles, e aquelas brincadeiras de
crianças, todas eu fiz parte, participei: peão, finca-finca, gangorra, gostava mais desses tipos
de brinquedos de homens. Bonecas eu não gostava muito não, gostava de fazer cozinhadinha.
A gente falava  quitutinho na época,  a  gente  brincou muito disso também, mas eu já  era
preocupada  demais  em  trabalhar.  Desde  criança,  pra  você  ter  ideia,  comecei  a  ter
independência financeira  aos doze anos.  Comprei meu primeiro vestido e minha primeira
sandália com doze anos e nunca mais parei de trabalhar.
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Kelly: A senhora fazia o quê nessa época?
Dona Maria:  Trabalhava como, ainda nem tinha ido fazer o curso de farmácia ainda, me
entusiasmei justamente por isso, fui trabalhar numa farmácia como lavadeira de vidro. Lavava
seringa, fazia algumas manipulações, sempre ficava de olho ali. Fiquei muito entusiasmada
com todo aquele ritual de farmácia.
Kelly: Essa farmácia era onde?
Dona Maria: Era essa farmácia do hospital, foi na década de 1950, acho que 1952. Comecei a
trabalhar, aliás foi bem menos, na década de 1940, comecei a trabalhar lavando vidro, fazendo
limpeza, lavando seringa, porque antigamente a seringa era esterilizada com álcool. Colocava
a seringa e o álcool num aparelhinho e jogava fogo pra esterilizar e usar novamente, não tinha
estufa, não tinha nada. Aprendi a manipular, me entusiasmei a fazer o curso de farmácia,
justamente por conta disso. 
Kelly: A senhora estudava e trabalhava?
Dona Maria: Estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Estudei três anos no Mestre Inhola, um
ano particular, porque é o cursinho de admissão ao ginásio, era particular na casa de Dona
Colombina Caiado de Castro. Ela foi minha professora, guardo muita lembrança dela. A gente
fazia uma prova pra poder passar pro ginásio, era uma admissão ao ginásio, era uma espécie
de um vestibularzinho, tinha a prova escrita e oral. Se passasse nessa prova escrita e oral,
naturalmente faria o primeiro ano ginasial. 
Kelly: E era no mesmo lugar?
Dona Maria: O ginásio era no Lyceu de Goiás. Agora a escola particular era na casa de Dona
Colombina, ela tinha lá no quintal dela uma espaço que ela montou pra dar aula pra gente.
Kelly: A senhora se lembra onde é essa casa?
Dona Maria: Essa casa fica ali onde mora hoje o Doutor Abner, casa azul, da janela redonda
que tem um portão ao lado, no fundo ali era a escolinha, na mesma rua onde é o  Lyceu. O
marido dela era inspetor federal, era com ele que as coisas funcionavam, por ordem dele que
funcionavam os cursos dos colégios. Nesse tempo, não era de primeiro ao oitavo como hoje, a
gente falava era de primeiro ao quarto ano, que é o correspondente ao oitavo hoje. Quando eu
estava fazendo o ginásio, criou-se o científico aqui, o que pra mim foi uma beleza, porque iria
fazer o científico fora, é o ensino médio hoje. Tinha o clássico, o científico, fiz o científico,
três anos, que era considerado o ensino médio, era no Lyceu, no mesmo prédio. Aproveita-se
os professores que davam aula nos primeiros anos, muitos outros também foram admitidos na
época,  porque era segundo grau,  teriam que ter  mais  capacidade para lecionar, os alunos
também perguntam mais, são mais curiosos, o professor tem que saber pra poder responder.
Fiz o ginásio no Lyceu, naquele tempo não era Lyceu não, quer dizer toda a vida foi Lyceu,
mas tiraram o nome de  Lyceu e colocaram Ginásio Oficial de Goiás, falavam GOG, com a
mudança da capital.
Kelly: Tem a ver com a mudança da capital?
Dona Maria:  O Lyceu foi pra Goiânia, depois que voltou de novo a funcionar com o nome
Lyceu. Foi uma homenagem à cidade, aí ficou Ginásio Oficial de Goiás. A gente estudava
assim: de manhã era a turma dos meninos, e as meninas estudavam à tarde, não era turma
heterogênea, os meninos de manhã e as meninas à tarde, isso do primeiro ao quarto ano. O
científico foram três anos, quando terminava o primeiro, segundo e terceiro ano, a gente ia pra
Goiânia, quem tinha condições financeiras ia mais cedo pra entrar num cursinho, agora quem
não tinha, fazia o vestibular de cara. Conheci Goiânia no dia em que fui fazer o vestibular,
nunca tinha ido a Goiânia. Não tinha condição financeira nenhuma. Só fui porque meu irmão
estava recém-casado, o irmão mais velho, morava em Goiânia. Ele se casou num ano e no ano
seguinte fui fazer o vestibular. Prestei o vestibular pra farmácia porque era o curso da moda da
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época e também porque bateu de frente comigo mesmo. Deu certo pra mim porque eu já tinha
prática, muita prática de farmácia, então eu falei: “é esse que eu quero!” Fiz, na época em que
a gente fazia o vestibular era complicado, passei em décimo oitavo lugar com trinta vagas. Até
passei  bem porque não fiz  cursinho e nada,  tirei  o  terceiro ano aqui  e fui  pra lá.  Fiquei
hospedada na casa da minha cunhada os três anos, não eram cinco anos como hoje, eram três
anos de farmácia,  mas quem quisesse completar mais um ano de laboratório tinha que se
deslocar pra São Paulo depois do terceiro ano. Fiz não foi farmácia e bioquímica, fiz apenas
farmácia, e a faculdade de farmácia funcionava ali, onde é hoje o Centro de Convenções. Ali
era a faculdade de farmácia e odontologia que eram juntas, estavam construindo no Setor
Universitário quando a gente tava terminando o curso. O último ano meu ainda foi cá na
[Avenida] Tocantins, e fiz o curso, mas não fiz bioquímica porque não tinha condições de me
deslocar para São Paulo. Aí fiquei só com farmácia, era o que me interessava mesmo, nunca
parei de exercer. Aposentei tem o quê, irá fazer, que me desliguei completamente, tem nove
anos, foi em 2006 que eu larguei, agora em janeiro fará dez anos que larguei de trabalhar,
trabalhei muito tempo.
Kelly: A senhora se formou em Goiânia e decidiu voltar pra cá?
Dona Maria:  Decidi  voltar  pra cá no mesmo ano em que terminei  a  faculdade.  Quando
cheguei aqui meu emprego já estava arrumado lá, na mesma farmácia que eu tinha começado
a trabalhar quando menina. Só que não entrei  como farmacêutica porque eles não tinham
condições de pagar. Eu precisava ganhar dinheiro. Quem dava o nome como farmacêutico na
época  que  entrei,  eu  trabalhava  como  gerente,  só  que  dava  o  nome  numa  farmácia  em
Goiânia, mas trabalhava aqui. Eu ia de quinze em quinze dias em Goiânia, numa farmácia em
Campinas, e quem dava o nome na farmácia aqui era um cara que foi governador do Estado
aqui em Goiás: José Ludovico de Almeida, ele dava o nome aqui e não cobrava nada. Então
eles não iriam pagar farmacêutico, porque o hospital é um hospital de caridade, a farmácia
existia justamente para dar assistência aos internos, eles não tinham condições de pagar a
gente. Fui sabendo que não era a farmacêutica de lá, mas aprendi muita coisa lá dentro, mais
ainda como gerente, novinha como gerente, aprendi muita coisa. Quando saí de lá, eu estava
apta a montar a minha própria farmácia, mas não fiz isso por causa da situação financeira.
Meu pai não tinha nenhuma condição financeira de nos ajudar, sabe? Nossa família foi muito
pobre, mas todos sempre tiveram muita vontade de estudar. Tenho um irmão que foi juiz, na
minha família tem oito advogados, tem dentistas, tem médicos, mas viemos do nada e com a
cara e a coragem a gente conquistou. 
Kelly: A senhora não quis ficar em Goiânia por quê?
Dona Maria:  Eu não quis ficar em Goiânia, quando a gente é criado numa família que é
muito unida, meu pai era tudo pra gente, eu sentia falta demais. Não fui preparada pra morar
fora da minha casa, talvez se tivesse ficado lá teria tido melhor sorte, mas naquele tempo nada
era fácil não. Era tudo muito difícil. Você prestava mil e um concursos e não era chamada.
Tudo era na base da indicação política, e como a gente não era político coisa nenhuma, você
votava por votar, não alcançava nada.  Fiz vários concursos,  passei em todos que fiz,  não
chamavam.  Mas  quando  comecei  a  lecionar,  fiz  um concurso  e  passei.  Era  concursada,
lecionava  o  que  não  tinha  nada  com farmácia,  era  história.  Isso  justamente  porque  eu
trabalhava com um médico lá no hospital que se tornou diretor de um colégio. Nessas alturas
da vida já tinha saído do prédio aqui e ido lá pro prédio do Alcides Jubé. O nome Alcides Jubé
é em homenagem a um diretor nosso que se chamava Alcides Jubé. Foi um diretor fabuloso da
minha época, era o antigo Lyceu que foi pra lá e depois é que abriu com o nome Lyceu. Nesse
período funcionou outras escolas aí, o Grupo Constâncio Gomes foi pra lá, quando o Lyceu
saiu daqui e foi lá pro prédio novo, veio o Grupo Constâncio Gomes que já não existe mais
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também, veio pra esse prédio, ficou muitos anos aí. O Alcides Jubé funcionou na década de
1960 até hoje, agora parece que hoje já está extinguindo, lá me parece que vai ser outra escola
que já nem sei o que é. Me falaram que lá será uma outra coisa, não sei se vai ser uma
extensão da faculdade, porque a [Universidade] Federal está abrindo vários cursos, acho que
lá será uma extensão da faculdade. O [colégio] Santana acabou né, uma pena, formaram tanta
gente ali. Aquele colégio não deveria ser fechado nunca, um colégio tradicional de 1889, o
ano que meu pai nasceu. Lá funcionava internato e semi internato, nunca estudei lá porque era
pago e no meu tempo só tinha o curso normal e o básico. O normal era para a formação de
professora, normalista, não fiz, fiz o científico aqui no Lyceu.
Kelly: Como foi a época da juventude aqui, qual o lazer?
Dona Maria:  O lugar de lazer da gente era ali na Praça do Coreto. Era ali o vai e vem, os
rapazes davam a volta por dentro e as moças pelo lado de fora. Ali que a gente encontrava as
paquerinhas, começava os namoricos.
Kelly: A senhora conheceu seu marido aqui?
Dona Maria:  Não casei aqui, me casei em Iporá, meu marido não era goiano. Quando eu
estava lecionando aqui, por perseguição política, porque a gente que é professor de história
tem que falar a verdade, não é? E foi naquela época da ditadura, me avisaram que eu estava
falando demais, mas continuei. E foi só perseguição em cima da gente, cortavam seu ponto,
aquela coisa que faziam com a gente.  Nesse meio tempo, tive o convite pra trabalhar em
Iporá, levavam minha transferência daqui pra lá e ainda me davam emprego numa firma boa
como farmacêutica. Fui fazer uma avaliação e achei que era bom pra mim, porque aqui já
estava ficando muito “manjada”. Aceitei, falei com papai, nesse tempo ainda era solteira, falei
com meu pai: “vou me transferi daqui”.  Achei muito ruim porque ele já era velho, mas minha
irmã cuidou muito bem dele, e fui pra lá, quando cheguei na cidade, minha transferência já
tinha chegado antes de mim. Passei a lecionar lá no Colégio Elias Rocha e trabalhava numa
firma, fui pra lá em 1972 e voltei em 1992, fiquei vinte anos lá, e foi lá que conheci meu
marido.
Kelly: Depois vocês voltaram pra Goiás?
Dona Maria:  Quando me aposentei, minha intenção era vir, porque meu pai já estava tão
velhinho, mas sempre vinha muito pra ver ele, sempre de quinze em quinze dias eu estava
aqui. Meu marido não queria vir, queria que eu me aposentasse e a gente fosse pra terra dele,
em Ribeirão Preto. Eu disse que não: “é muito longe, não deixo meu pai sozinho nessa idade”.
Então meu marido veio e viemos pra essa casa aqui. Reformamos a casa e fixamos aqui, mas
durante esse período todo, ele nunca gostou daqui de Goiás. Achava muito quente, que não
tinha nada pra ver, e eu gostava toda vida, porque sou daqui, as minhas raízes aqui, as minhas
amizades maiores são daqui. Não tem ninguém que não me conheça aqui em Goiás. Gosto
muito de viver aqui. Ele faleceu em 2003, já vai fazer doze anos que ele faleceu. Meu pai
faleceu antes. Quando meu pai faleceu, ele queria ir embora, eu falei que não ia. Tem minha
irmã que é do lado, aqui tem outra irmã, falei: “não vou, nessa idade, não estou trabalhando,
fazer o quê lá nessa distância?” Mas quando cheguei aqui, depois que meu pai faleceu, fui
convidada a trabalhar numa firma aqui, aliás foram duas firmas. Aí peguei pra trabalhar, aí
meu marido zangou muito comigo. Eu trabalhava na parte da manhã numa firma e na parte da
tarde em outra firma, e trabalhei por dez anos ainda, depois que me aposentei, foi muito bom!
Deixei totalmente em 2006, ainda tive outros convites, mas não quero mais não, já estou com
82 anos, não tenho mais condição de trabalhar não. Tem que descansar também, gosto muito
de ler, de ficar em casa, viajo quando tenho oportunidade, tenho sobrinhas que gostam muito
de sair, meninas muito inteligentes.
Kelly: A senhora não teve filhos?
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Dona Maria: Não tive filhos. Meu marido teve quatro, mas eu não tive nenhum. Casei já
tinha 38 anos, aí falei: “não, tô muito velha pra ter filho!” Trabalhei muito também, parece
que me esqueci de mim! Mas meu marido como já tinha quatro, não fez muito alarde não.
Mas a gente tem muitos sobrinhos e a gente substitui mesmo, vou te contar! Minha irmã tem
uma filha só, ela é minha afilhada e sobrinha, sou bem dizer, mãe dela. Ela mesmo fala que
tem duas mães. Você estava perguntando o que tinha aqui em Goiás. Passamos a juventude
assim, hoje muita gente fala : “nossa como vocês aguentavam umas coisas dessas?” Mas era o
que tinha, o que a cidade oferecia. A gente saia três vezes por semana, ia pra praça, ia pro
cinema, assistia muito filme bom, tinha um único cinema na cidade, que não era ali onde é o
teatro São Joaquim não, era ali onde foi a farmácia Santa Maria. Sabe aquela sorveteria nova
que abriu ali, que chama Frutos do Cerrado? Sabe um prédio fechado que tem ali de frente? É
lá, era o Cine Anhanguera, assisti bons filmes ali. O Jardim que a gente ia, também tinha as
festas nas casas das pessoas, tinha um aniversário, uma festinha, um bailinho, a gente ia com
o namoradinho, muita gente pra conversar. Era uma fase tão boa, tão boa da minha vida, tão
sadia, que passou e a gente nem percebeu! Conheci tanta gente boa nessa minha vida, pessoas
que conheci na minha juventude que são meus amigos até hoje. Muitos foram embora daqui,
mas continuam amigos da gente, também vou muito pra Goiânia, fico lá muito e me encontro
com várias pessoas que foi daquele tempo.
Kelly: E as festas religiosas?
Dona Maria:  Eram maravilhosas!  Eram muito  melhores  que  agora,  sei  lá,  parece  que  o
pessoal  era  mais  religioso,  mais  entusiasmado pra participação,  era  uma coisa  linda!  Era
muito bonito! Participo, só não estou inteirada, participando muito é de reuniões de igreja,
isso aí já não gosto disso não, mas as festas religiosas, tomo conhecimento de todas. Hoje
mesmo tive um convite pra o aniversário de um padre depois de amanhã, após a missa tem
uma confraternização. Te convido pra ir lá, é no Rosário [igreja] aqui, na quinta-feira, vai ter a
missa e depois a confraternização no pátio da igreja. Você conhece o pátio da igreja? É do Frei
Marcos, aquele barbudinho. Hoje, a Neusa Serra Dourada, outra pessoa que é muito bom você
conversar também, mora ali abaixo de Teresinha, a primeira casa, é uma pessoa maravilhosa,
muito dinâmica, é mais velha que eu, mas nem parece, é poucos anos, uns dois ou três anos só
também. É uma pessoa dinâmica que abraçou de corpo e alma essa parte religiosa, não se
casou, mas fica ali até hoje, no comando da Igreja do Rosário. Agora esse mês vai ter a festa
de Nossa Senhora, então as festas religiosas aqui mais acentuadas são: Semana Santa que tem
a Procissão do Fogaréu; tem a festa da padroeira, que é em julho, de Santana; tem a festa do
Rosário, Nossa Senhora do Rosário, que é agora dia 04 de outubro, tem quermesses. Essas
quermesses  são  coisas  lindas  que  vêm  de  outros  tempos,  eles  estão  resgatando  essas
celebrações agora. 
Kelly: A senhora acha que teve um tempo que parou?
Dona Maria:  Parou, parou! Estão resgatando tudo e acho isso muito bonito! Falta mais é
conquistar a juventude pra participar mais, porque a juventude está meio rebelde. Acho que
toda vida foi muito rebelde, mas agora tá demais. Mas estão tentando resgatar, e precisa de
gente que tenha pulso e que tenha educação também pra conversar com a juventude,  pra
colocar como eles são importantes nas celebrações. São lindas as festas daqui e tem o ano
inteiro. O bispo que dá assistência aqui na diocese é belga, perguntei se ele estava gostando,
ele disse assim: “muito, mas aqui o povo faz festa demais, tem muita festa aqui, acaba uma e
começa a outra”. Falei: “Dom Eugênio, mas aqui não tem nada, tem que fazer é isso mesmo,
esses movimentos de igreja pra poder movimentar, não é bom?” Final de semana agora tem a
festa de Nossa Senhora da Guia lá no Bacalhau. Você está convidada também. É bonita, no
sábado tem uma missa, depois tem uma quermesse com leilão, no domingo de manhã tem
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uma missa e depois termina com um almoço de confraternização, é bonito. Agora que estamos
resgatando essas festas, porque teve uma época que parou tudo, ali na década de 1970, 1980 o
trem parou, parece que Goiás tava afundando. A gente ia na igreja e não via ninguém, nas
procissões podíamos contar os gatos pingados. Pois é, então, a juventude da gente se resumia
nessas festinhas de casa, de aniversário, esses encontros, batizados, tudo terminava em festa.
E tinha os bailes, na minha época de estudante do ginásio, tinha escolha de rainha no colégio,
era uma festa maravilhosa, igual era o Miss Brasil, aquela disputa, sabe? Para escolher as
rainhas  dos  estudantes,  eu  nunca  participei,  mas  trabalhei  pra  ajudar  muitas  vezes,  eles
queriam meninas bonitas e toda vida fui feia [risos]. Era gente bonita que queriam pôr, e de
fato, tinha muita menina bonita, até hoje. Na minha turma foram duas que ganharam, uma em
um ano e a outra no outro: Reni e Uiara, mas que festa maravilhosa! Hoje, se falar em rainha
dos  estudantes,  essa  meninada  ri  da  gente.  Os  concursos  de  Miss  Brasil  era  lindo,
maravilhoso, agora não, qualquer uma serve pra ser Miss Brasil, virou um trem esquisito.
Kelly:  Teve  alguma mudança  na  cidade  ou  acontecimento  que  tenha  marcado  a  vida  da
senhora?
Dona Maria: Nasci num ano e no outro a capital mudou daqui, mas meu pai nos contava que
a cidade tinha um outro movimento. Quando a capital mudou, eu presenciei: não tem mais
nada  aqui,  virou  uma  cidade  morta.  Acho  que  a  mudança  da  capital  refletiu  demais  na
sociedade goiana, porque muita gente foi embora, tanta gente foi, a cidade ficou praticamente
uma cidade morta, e foi levando tanta coisa que funcionava aqui. Olha, há pouco tempo agora
que está resgatando as coisas daqui, hoje, por exemplo, que tem uma coisa do INSS [Instituto
Nacional de Seguridade Social], a agência regional, a Delegacia Fiscal, não tinha nada disso
não, Goiás virou uma coisa estranha, tudo era Goiânia. Acabaram as festas, ninguém mais
queria fazer nada, papai falava que tudo isso era culpa da mudança da capital. 
Kelly: O pai da senhora nunca foi pra capital?
Dona Maria: Meu pai era o seguinte: quando a gente era criança, que minha mãe faleceu, foi
uma morte muito precoce com 21 anos, ele ficou muito desesperado. Ele trabalhava com
pirotecnia, fazia foguetes, e minha mãe faleceu em julho e em setembro do mesmo ano, dois
meses após, a oficina dele incendiou, e tinha muita coisa pronta, meu pai quase morreu. Perdi
um irmão de 11 anos, o mais velho nesse acidente, e meu pai se queimou todinho que a gente
ficou sem nada, porque era ele quem tomava conta da família. Ele foi pro hospital e ficou
internado por um ano por conta dessa queimadura, aí um tio nos levou pra roça, quem estava
estudando, eu não estava ainda nessa época, mas quem tava teve que sair da escola pra ir
embora. Ficamos na roça, na zona rural aos cuidados desse tio e de uma tia, foram muito bons
pra nós. Quando meu pai voltou a trabalhar, todo mundo achava que ele não fosse mais mexer
com isso, mas ele falou: “vou voltar, é isso que  sei fazer”. E voltou com a maior dificuldade a
trabalhar, a essas alturas da vida a gente não tinha dinheiro nem pra comer. Nesse período ele
arrumou um emprego na prefeitura, foi aí que fomos pra esse lugar onde é o Postinho [de
saúde]. Aí meu pai passou a ser fiscal de barreira lá, montou a oficina, não junto da casa como
era, mais afastado e continuou trabalhando porque a prole era imensa, ele fazia as duas coisas
pra dar conta. 
Kelly: Quantos irmãos eram?
Dona Maria:  Éramos  quinze,  aí  foram morrendo,  três  do  primeiro  casamento,  cinco  do
segundo que tem eu. Minha mãe morreu com 21 anos e já tinha tido cinco filhos, e depois ele
já tinha casado com a minha madrasta que teve sete. E ficamos até, quando meus irmãos
foram crescendo, tiraram o ginásio e o ensino científico, foram pra Goiânia, como se diz: “nós
vamos levantar voo, mas sem destino, sem coisa certa”. Eles ficaram na casa de um tio, dois
irmãos ficaram na casa de um tio que era irmão de minha mãe, mas ele também era muito



251

pobre, tinham filhos demais. Aí meus irmãos, quando arrumaram o primeiro emprego deles,
alugaram uma casa e foram morar num barracão e estudaram com a maior dificuldade, todos
os dois fizeram direito,  um se tornou juiz e o outro ficou advogando. Foi então que eles
começaram a mandar dinheiro pra ajudar papai. Nesse meio tempo, a nossa madrasta não
combinava conosco e tivemos que separar, mas papai ficou do nosso lado, ia fazer visita na
casa dela, mas ficava conosco o tempo todo. Aí as meninas foram crescendo e casando muito
novas, e das mulheres fui a única que estudei, porque minha irmã, que é minha madrinha,
começou a trabalhar  cedo,  fazer  as coisas da casa,  não tinha tempo, aprendeu a costurar.
Levamos uma vida muito difícil que não foi brincadeira não. Hoje que a gente pensa: tanta
coisa difícil que passamos na vida e nunca desanimou. Nunca me desanimei com nada não,
sempre  pensava: “vai melhorar, vai melhorar, paciência e vai melhorar”. A cidade era isso aí
minha filha, uma lugar muito bom de conviver, pessoas muito boas, gosto demais da cidade.
Kelly: Esse tempo que viveu em Iporá sentia falta da cidade?
Dona Maria:  Sentia muita falta! Quando estava em Iporá vinha muito, apesar de trabalhar
muito, porque eu trabalhava durante o dia e lecionava à noite, mas vinha nas férias. Sempre
passava aqui,  fiquei lá por vinte anos, um tempinho bom.
Kelly:  A senhora se lembra de quando a cidade virou patrimônio? Acha que teve alguma
mudança depois disso?
Dona Maria: A cidade mudou, mas a meu ver, não teve uma mudança que a gente esperava,
achava que poderia mudar pra melhor. A cidade ao invés de mudar no sentido de segurar o
pessoal na cidade não, o pessoal mudou da cidade pra fora. A nossa cidade tá parecendo uma
cidade fantasma. Você passa na rua à noite, pode contar as casas que estão abertas, não é? E
eu acho que o patrimônio mudou assim,  no sentido de proteger  as coisas que já  tem, os
prédios públicos estão bem cuidados. Mas de vida, bom também veio as faculdades, tem a
Federal, tem a Estadual, tudo isso veio a contribuir para o povo permanecer na cidade. Foram
mudanças  boas,  e  nome de Goiás que foi pra além fronteiras.  Isso foi uma consequência
maravilhosa, mas olhando por outro lado, a gente pensa que poderia ter sido melhor, porque a
gente pôs na cabeça que seria uma mudança muito boa pra Goiás. Ficamos na expectativa e as
coisas não aconteceram. Você que vive na cidade deve ver, não tem nada que oferece para os
jovens. Tirando essa faculdade aí, o que tem? Nada! E acho também que o ensino piorou
muito. No meu tempo de estudante era muito melhor, quando a gente formava, a gente sabia,
hoje o povo forma e não sabe nada, estão saindo da faculdade sem levar nenhuma bagagem.
Não sei o que está acontecendo, é qualquer coisa que está errada, não é? Tem qualquer coisa
errada,  mas  de  qualquer  maneira,  ainda  acho  maravilhoso,  porque  Goiás  ficou  muito
conhecida. 
Kelly: A senhora participou desse processo de alguma forma?
Dona Maria:  Indiretamente todo mundo participou,  o  pessoal  da cidade,  porque tinha as
reuniões e a gente participava. Não era assim ir lá e resolver alguma coisa, foi um processo
muito  longo  pra  se  tornar  realidade,  essa  transformação  da  cidade  em  patrimônio.
Agradecemos  muito  a  Brasilete  Caiado,  essa  quem  foi  a  guerreira  nesse  processo  de
transformar a cidade em patrimônio. É bom porque se tivesse deixado, a cidade hoje estava
toda  depredada,  toda  deformada,  tá  voltando  o  tempo  antigo,  porque  o  pessoal  tava
derrubando parede da frente e colocando alpendre e isso descaracterizou totalmente e agora tá
voltando o que era antigamente, devagar. Durante o meu tempo de estudante também, teve
uma pessoa muita boa na minha vida que foi Frei Simão Dorvi, ele incentivou demais a gente
a  estudar.  A gente  conversava  demais  e  ele  era  um  leigo,  mas  tinha um  conhecimento
vastíssimo.  Aquela  fundação que  tem aqui  leva  o nome dele.  Ele  me incentivou demais,
conheço ele desde a adolescência. Ele é italiano e veio pra cá, nunca passou de leigo, mas
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trabalhou como uma pessoa que tivesse cursos e cursos. Ele que plantou a sementinha da
Faculdade Federal aqui em Goiás, foi ele. Esses colégios que tem aqui na região incentivados
pela igreja católica, ele levava gente daqui pra lecionar fora. Ele fez o convite pra mim na
época, mas estava trabalhando e não quis ir. Ele fez o convite pra mim ir lecionar em Ceres,
fez o convite pra mim e eu disse: “não vou porque já estou trabalhando”, senão poderia ter
ido. Ele foi um dos grandes batalhadores para a transformação da cidade na área da educação,
da cultura, foi muito bom. Goiandira do Couto foi uma guerreira também no setor cultural e
artístico,  foi  uma pessoa muita boa.  Ela levou o nome de Goiás além fronteiras,  trabalho
muito bonito. A escritora Cora, era uma mulher muito boa, competente, só era meio rebelde
[risos].
Kelly: A senhora tem lembrança dessas pessoas?
Dona Maria: Quando eu era professora a gente conversava muito, eu levava os alunos lá pra
conhecer e fazer trabalho, eu dizia que ia levar os alunos lá em tal hora, e ela falava: quem
marca a hora sou eu! Eu falava tudo bem, aí a gente marcava, ela dizia também: não fica me
enrolando muito tempo não que eu tenho o que fazer, ela era seca, curta e grosa, sabe? Mas
foi uma pessoa boa, nos ensinou muitas coisas, já leu as coisas dela? Bonito não é? Perfeito o
trabalho dela. Aquilo ali é uma coisa nata, fala sobre as coisas da cidade, sobre a casa que ela
viveu a vida inteira, aquele amor.
Kelly: E na vida da senhora o que mudou depois do patrimônio?
Dona Maria: A mim particularmente? Sempre pra gente fazer qualquer reforma em casa, aqui
é área tombada, só que quando quebrei aqui [mostra a porta] essa portinha, a cidade não era
tombada, já quando mexi na minha cozinha, tive que pedir. Eles vieram, tive que mostrar o
que queria fazer direitinho. Você não pode tirar nada do lugar sem que eles autorizem, até
dentro da residência. Por exemplo, se isso aqui fosse uma madeira que tivesse a vista, eles
falavam que não poderia tapar com madeira, teria que ficar a vista. Essa casa aqui está sendo
reaproveitada não é, a gente não tá fazendo uma reforma, mas mesmo assim tem que ir até lá
e pedir, eles vem aqui.  Na minha cozinha foi  uma briga pra poder revestir  a parede,  pra
colocar outro revestimento que pudesse lavar, pra ficar mais asseado, mais bonitinho. Eu disse
que iria cortar a madeira,  não tirar, mas cortar pra poder igualar com a parede,  porque a
parede não é certa, de um lado tá certinho e do outro você olha de lado e tá pançudo, aí
olharam e disseram: “mas a senhora não pode fazer isso”. Vieram umas três pessoas pra poder
autorizar. Disseram que eu devia deixar a madeira exposta, mas não deixei.
Kelly: Depois que faz a reforma eles vêm fazer a fiscalização?
Dona Maria:Vêm, depois vieram fazer a fiscalização, mas não disseram nada pra mim. Mas
também a maioria das coisas a gente faz tudo dentro das regras que eles determinam.  A
cidade, depois do patrimônio, acho que culturalmente mudou bastante. Teve um chamamento
pra instalações das escolas e faculdades, teve muito melhoramento na cidade no sentido de
conservação dos prédios públicos, das igrejas que estão bem conservadas. Acho que essa parte
mudou, mas tirando daí, Goiás tornou-se uma cidade, como disse uma menina de fora que
veio me visitar aqui e não conhecia a cidade, ela me disse: “aqui, classifico isso aqui como a
cidade  museu [risos].  Falei:  “realmente!  É museu mesmo,  porque o que tem são prédios
históricos, não é?” As pessoas vêm pra fotografar, pra conhecer. Ela me perguntou como eu
vivia aqui, que era muito ruim. Eu disse: “vivi a minha infância e juventude toda aqui, minha
velhice  estou  apenas  complementando,  completando  minha  vida  aqui”.  Gosto  muito  da
cidade, acho que aqui é o lugar certo pra viver, pra envelhecer. Aqui é bom pra criar crianças
até na fase escolar do ensino fundamental, e, agora faculdade não tem cursos fascinantes que
atraem, podem até vir daqui mais uns vinte anos, mas a cidade é boa de vir conhecer e voltar. 
Kelly: Porque a senhora diz que aqui é bom para envelhecer?
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Dona Maria:  Porque aqui  é  muito  calmo,  e  os  nossos  vizinhos  são  os  nossos  parentes.
Considero como parentes os vizinhos mais próximos, se eu tiver qualquer coisa, ou minha
irmã tiver qualquer coisa, basta chamar que a casa enche. Se fico com a janela fechada até
mais  tarde,  daqui  a  pouco  estão  batendo  ou  estão  ligando  pra  saber  o  que  foi,  se  está
acontecendo alguma coisa.  Se vou viajar tem que avisar para os vizinhos mais próximos,
“olha estou viajando amanhã”, porque a gente já está as duas idosas, eles acham que pode ter
acontecido qualquer coisa conosco. É uma cidade boa de se viver porque a gente conhece
todo mundo, todo mundo conhece a gente, se convive muito bem. Você senta à tarde na porta
e conversa. Toda tarde a gente senta ali na porta pra conversar e daqui a pouquinho tá aquela
roda de gente. Tempo de lua é uma maravilha! A primeira coisa é a calma e a o sossego, pra
pessoa idosa não tem coisa melhor. Aqui tem tudo que preciso, se eu não puder buscar, ligo e
peço: “fulano me manda, eu quero assim e assim”. Trazem pra você como você quer. Acho
que aqui todos somos uma família! Se morre uma pessoa você fica preocupada, bate o sino lá,
você quer saber. Isso também é coisa de interior, não é? Quem será que morreu?! Você fica
preocupada, se é gente que conhece, tem que ir. Acho uma cidade boa pra viver. Todo mundo
respeita todo mundo. Nunca fui assaltada aqui, saio sozinha, e olha que tenho 82 anos, saio
aqui, vou a banco sempre sozinha, nunca fui abordada com nada que me assustasse, ando
perfeitamente na cidade, sem nenhum atropelo. Vou sair em Goiânia sozinha? Não tem como!
Acho uma cidade maravilhosa aqui!É um lugar pra envelhecer! Se você tiver a oportunidade
de envelhecer, você vem envelhecer aqui, quem sabe você se casa com uma pessoa daqui?
[risos].
Kelly: A senhora se considera parte do patrimônio histórico?
Dona Maria: Faço porque vivo na cidade, moro aqui, participo de tudo que está acontecendo!
Tudo quanto é evento que tem eu vou, quero participar, ver como é, como funciona. Acho que
participo, e acho que foi bom pra Goiás, muito bom! Tirando essa coisa do pessoal ir embora,
o resto está tudo bom.
Kelly: Aqui na cidade tem muita casa fechada não é?
Dona Maria:  As casas fechadas acontecem, sabe porquê? Quando estourou esse negócio de
Goiás Patrimônio da Humanidade, quem comprou casa aqui achou que Goiás fosse explodir!
Quem não tinha casa aqui, tratou logo de comprar. As pessoas que moram fora, e aqueles que
moravam nas casas aqui e tiveram propostas boas, não tem como negar, venderam. Aí foram
para a periferia da cidade, construindo, e vendendo as casas aqui do centro. E as pessoas que
tem dinheiro, compra casa, mas não mora aqui e nem vem viver na cidade, vem só de vez em
quando, é isso aí. Por isso a cidade está toda desabitada. Você olha o  Centro Histórico, dá
tristeza, e não valorizou nada, pessoas pagaram caríssimo numa casa que hoje não vale nem a
metade. Conheço gente que pagou 150 mil numa casinha de nada, hoje você dá vinte mil,
vende pra você. O povo empobreceu também com esse negócio. Esse pessoal que mora fora
compraram  as  casa,  vem  só  quando  tem  carnaval,  Semana  Santa  e  FICA,  que  são  três
movimentos que fazem a cidade bombar um pouquinho, as casas permanecem fechadas, e
casa fechada o que acontece? Vai deteriorando e enfeiando a cidade. Aqui na minha rua, se
você ver o tanto de casa fechada, ninguém vende. Ah! tem meu filho, meu neto que gosta de
vir de vez em quando, mas hoje ninguém quer vir mais pra cá nada, porque não tem nada que
chame a atenção. No carnaval, o povo ainda vem, mas Semana Santa já não é mais assim,
porque o povo hoje já não é mais nem religioso. Na época do FICA já não está assim, esse ano
já bem menos gente, eu gostei! Eu Achei melhor, porque tava perdendo a essência do FICA,
porque a maioria quer saber quando é pra vir nos shows, pra saber quem vai cantar, não vê
que tem outro significado. Participei, fui ao cinema, assisti a vários filmes. 
Kelly: A senhora, que foi professora de história, disse que foi vigiada e tudo, como foi essa
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época?
Dona Maria:  Você tá dando uma matéria, tem gente que pergunta é isso assim assim, você
fala, explica, mas quando era na época da ditadura não podia falar de política de jeito nenhum.
Bom, agora você é professora de história e não vai falar em política? Não é? Claro que você
vai falar! Aí parece que tinha gente no colégio vigiando, sabe? Aí chegavam e falavam assim:
“oh, você tá falando demais”. Uai, você veja, eu dava aula de história e fiz o concurso para
uma cadeira de ciências físicas e biológicas, passei, lecionei de fevereiro a julho, aí férias. Aí
em agosto, chego pra assinar meu ponto e tinha gente assinando meu ponto. Quando saí, os
meninos perguntaram se eu não daria aula, mas já tinha gente no meu lugar. Como ainda não
tinha  sido contratada,  porque demorava a  assinar, no primeiro  concurso era nomeada,  no
segundo já fiz o concurso, demorava demais, lecionei de fevereiro a junho sem receber um
tostão e o processo de contratação em movimento na Secretaria de Educação. Então peguei e
olhei, falei com a diretoria, e ele simplesmente disse que não sabia de nada e falou: “você vai
se ter  com Brasílio Caiado”,  era o político da época.  Não sou política,  não vim aqui por
política, passei no concurso, fiz de tudo pra voltar e não consegui. Um belo dia chegou um
pacote pra mim, a mulher me entregou lá, daí fiquei só com a história. Esse pacote era meus
processos que estavam em andamento, voltou tudo pra mim, e  perdi de fevereiro a junho, sem
nenhum vintém. Aí fiquei muito contrariada, foi quando apareceu essa oportunidade pra ir
embora. Não avisei pra ninguém que ia, só passei e pedi minha transferência. E aqui todo
mundo queria  saber  porque fui  embora.  Aí  eu falava:  “fui  embora daqui  por perseguição
política”. Você fica decepcionada não é? Mas Goiás é terrível! Olha, quando me formei que
vim pra cá, ganhava pouco, nunca tinha lecionado na minha vida, mas aí tinha que arrumar
um  jeito  de  ganhar  dinheiro.  Mas  naquele  tempo  não  tinha  concurso,  era  tudo  mesmo
indicação política. Não sei porque cargas d'água, um dia chegou alguém na minha casa e era
do diretório do MDB [Movimento Democrático Brasileiro, partido político], na época, falou
pra mim assim: “vim fazer uma proposta pra senhora, pegar uma diretoria de uma escola lá
em Itapirapuã”. Mas Itapirapuã era um lugar tão ruim na época, mas tão ruim, aí eu disse:
“não vou não, mas eu aceito uma proposta pra lecionar aqui dentro. Nunca lecionei na minha
vida, mas se você me arranjar aqui pra dentro da cidade eu quero”. Ele disse: “mas pra cá não
tem, nós estamos precisando pra lá”. Pra você ver o que é o ensino. Eu, formada em farmácia,
dando aula de história, sendo que quem não era farmacêutico, não era médico, dentista e nem
nada, ninguém da área, eles davam, gente tinha vaga pra lecionar química, até que  não fui
muito  boa  em  química,  teria  que  estudar  muito  pra  lecionar,  mas  as  ciências  físicas  e
biológicas pegava.  Foi  até que fiz  o concurso depois e  passei.  Mas antes disso,  falei  pro
diretor: “porque você não troca fulana, põe na história, e deixa eu, que tenho farmácia pegar
ciência? Dá muito mais certo”. Ele falou: “mas não pode!” Tinha gente que não era gabaritado
pra  lecionar  ciências  e  tava  lecionando.  Eu  que  tinha  gabarito  pra  lecionar  ciências,  fui
lecionar  história  que  nada  tinha  a  ver. Pra  você  ver  o  que  é  o ensino,  atravessado,  tudo
esquisito, não sabe colocar gente certa no lugar certo, nada funciona nesse país por isso, não
tem ninguém certo no lugar certo. 
Kelly: Sobre os nomes das ruas aqui que tem os nomes oficiais e os apelidos.
Dona Maria: A minha rua mesmo tem quatro nomes:  Rua do Fogo é o nome de guerra, se
você falar 3 de maio ninguém sabe onde é, quem mora na cidade, mas se fala Rua do Fogo as
pessoas sabem, também tem o nome Dom Luís de Mascarenhas. Tenho correspondência com
esse nome, já liguei e pedi pra trocar, também tem o nome Silva e Souza, Rua do Fogo e 3 de
maio, o nome oficial dela é 3 de maio, a 13 de maio é lá embaixo, o oficial é esse, porque fui
no IPHAN e já vi. 
Kelly: E a senhora sabe o porquê dessas mudanças?
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Dona  Maria:  Olha,  acho  que  esses  nomes  todos  é  pra  homenagear,  isso  é  questão  de
vereadores  que  quer  aparecer.  Só  o  que  eles  sabem  fazer  é  isso,  dar  nome  a  ruas,  a
logradouros, não é isso? Culpa da própria prefeitura que deveria fazer uma reforma e colocar
logo as placas certinhas na cidade. A Rua da Abadia é certinha, toda vida foi esse nome, mas
essa que começa aqui é 3 de maio. Ah, tem o nome de José Bercó também, inclusive tinha
uma placa aqui com esse nome. Mas se falam, olha fulano mora na Rua José Bercó, ninguém
sabe, o próprio carteiro não sabe. 
Kelly: E por que Rua do fogo?
Dona Maria: O pessoal falava, não é do meu tempo e também não sei por que me contaram,
é  porque  nessa  rua  morava  muita  gente,  esse  pessoal  menos  desenvolvido  culturalmente
falando e batia muita boca, gostavam de conversar alto e brigar, pegava fogo de discussão,
qualquer coisinha era aquela briga, dizem que é isso, qualquer coisinha brigavam e pegava
fogo, essa é a informação que passaram. Aqui também tem Rua D'água. Você sabe onde é a
Rua D'água?
Kelly: Não.
Dona Maria: Sabe a Ivone que tem salão de cabeleireiro, do lado de lá do rio, sabe onde era a
Caixa [Econômica] antes de mudar pra ali,  a Casa Rios hoje? Então aquela rua que sobe,
chama-se Rua D'água, mas ela tem outro nome. Aquela outra rua que chama Rua da Pedra, é
a do orfanato, lá é Rua da Pedra, também não me pergunte por que, pois não sei. Tem o beco
do não sei o quê, o Beco do Cotovelo, você conhece? 
Kelly: Nunca ouvi falar.
Dona Maria:  Sabe ali o larguinho? Naquele larguinho você vai, a casa faz isso e assim, ai
você  passa,  mas  não passa  carro,  faz  um cotovelo  mesmo,  é  estreitinho e  saí  lá  na  Rua
Araguari,  mas é assim, as ruas aqui tem geralmente dois, três nomes. Agora, a minha era
justamente isso, porque o povo brigava demais, o povo só falava gritado, até quando vim pra
cá. Porque quando saí de lá do postinho, fui morar numa casa lá perto do Fórum, de lá vim pra
cá. Então o povo era assim: “Eh, fulano!” Falavam gritado assim, chamava o menino na rua
pra vir pra casa, colocava a mão nas cadeiras e gritava: “oh, fulano, você vem pra dentro, não
tem o que fazer não?” [risos]. Era justamente essas coisas. Então a Rua do Fogo é isso, não
sei se é isso mesmo, mas foi o que me passaram. 
Kelly: E o antigo Jardim? Como era?
Dona Maria: O Jardim era diferente, tinha a parte interna, era tão bonitinho, muito mais que
agora. Tinha essa parte interna onde ficava as pessoas de maior poder aquisitivo, a society da
cidade que dava a volta por dentro. A plebe, que eu fazia parte, era do outro lado de cá, na
parte maior, mas quem era da society mesmo dava a volta lá por dentro. Mas na minha época
já não era tão assim, quem ficava lá dentro era quem já tinha namoradinho. Era um lugar mais
aconchegante porque tinha uns banquinhos, tudo ali, os casaizinhos de namorados davam a
volta por dentro. Mas eu ainda peguei gente e pessoas que olhavam pra você assim [faz um
gesto olhando por cima do ombro]. Até hoje tem esse ranço aqui em Goiás. O povo diz que
aqui em Goiás tem muita família nobre, mas a primeira coisa que esse povo fala é, ouvi falar,
tem duas famílias nobres: Caiado e Curado, olha! Tem a santa paciência! Agora mesmo eu
tava vendo um carro que tava escrito assim: “sou Curado”. Aí perguntei: “porque você pregou
esse adesivo aí Arlene?”. Aí respondeu: “uai, porque sou Curado”. Falei: “e precisa disso?”
“Ah, mas é pra identificar”. Então vou pregar no meu também: sou Oliveira, mas Oliveira não
tem nome, não é importante, porque tem muitos na cidade. Eu sou Maria Antônia de Oliveira,
não peguei sobrenome do meu marido não, não pus não, por causa daquela canseira de trocar
documento. Acho bom demais, os Caiados era aquela coisa de andar por cima, mas pra mim, a
gente olha as coisas ninguém tem nada demais, é igual você mesmo, mas fica com aquele
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ranço, aquela coisa que pensa que tem algo, só tem o orgulho, agora de quê eu não sei!
Kelly: A respeito da divisão da cidade, porque muitos dizem que a parte de cá é diferente da
de lá?
Dona Maria:  é diferente em relação ao clima, você quando passar aqui à noite, pode olhar,
sempre dá uma variação de pelo menos um ou dois graus, dá essa variação, toda vida morei
dessa parte de cá, eu ando por lá e tudo, mas se for pra mim morar eu acho que não me
acostumo não. O lado de cá é bem mais ventilado, casa por aqui é difícil, e tanta casa fechada
não é? Nem que não venda, mas aluga, tem tanto estudante querendo, esses dias uma moça
me fez a proposta de que alugasse pelo menos um quarto pra ela, mas eu falei: “minha filha eu
não faço isso porque a gente tem parente que vem e eu só tenho mas um quarto”. Pra cá não
cresceu por causa dos morros, só aquela parte ali no Bauman [bairro], você já viu o prédio do
IFG [Instituto Federal de Goiás]. Ligou com a Vila Lyons ali. 
Kelly: E a parte nova que cresceu? A senhora visita?
Dona Maria: Raramente, porque ficou muito distante, quando a gente tinha carro eu ainda ia,
mas agora eu nem dirijo mais, mas de vez em quando eu ainda pego um táxi, ou quando
minhas sobrinhas estão aqui, a gente dá uma volta pra ver como está, eu tenho uma irmã que
morava lá perto do Gegê [supermercado], na Vila Goyaci, sempre eu ia lá, tem essa região que
cresceu muito que é o setor Rio vermelho, por sinal vai ligar ali, vai ter essa ponte ligando
essa parte de lá com a de cá, ali tem muita casa boa, é bom de morar, a cidade cresceu muito
pra lá, mas não foi desordenadamente não, mais planejado, porque obedecem as regras pra
fazer construção, tem umas casas boas, a última vez que andei por lá eu vi umas casas muito
boas, umas mansões, excelente pra morar. Hoje em dia ninguém quer morar mais no centro,
só mora aqui quem já tem casa ali, a cidade cresceu, mas eu até bato palmas, sabe? Aí você vê
quanta gente tem na cidade, porque por aqui tem pouca gente, as vezes parece até que é uma
família, mas quando é um evento chamativo mesmo sai gente de todo lado, aí você vê que a
cidade tem muita gente.
Kelly: E e a relação dessas outras pessoas com o centro?
Dona Maria: É completamente estranha, eles falam: morar naquele buraco, chamam isso aqui
de buraco, inclusive, muita gente chama essa Praça de Eventos daqui de buraco, eles falam:
“morar naquelas pedras? Tá louca, aquelas pedras horrorosas”, não convivem mesmo, tudo
que fazem por aqui é pra desabonar, mas o comércio ativo tá todo lá em cima, pode contar as
lojas estabelecidas aqui embaixo, quando você quer fazer uma compra, você tem que ligar ou
ir até lá. 
Kelly: Antes tinha mais comércio aqui embaixo?
Dona Maria: Tinha bem mais comércio, antes o Novo Mundo [loja] era aqui, agora foi pra lá,
tudo que está construindo de bom vai pra lá, mas lá oferece coisa melhor mesmo, tem mais
espaço, não é? E as casas que vem pra comprar também é pra lá. Só fica aqui no centro quem
tem raízes aqui no centro, tem família, uns vão morrendo, os outros vão querendo conservar,
outros vendem, ainda bem que tem essa coisa de conservar, porque quando começar a desabar
tudo? Eu até prestei atenção, porque todo lugar que passa tá vendo uma reforma, isso é bom
sinal,  as  casas  residenciais,  todo  mundo  reformando,  tirando  os  assoalhos  velho  e  feio,
colocando piso pra dar mais conforto na casa, quando eu vim pra essa casa aqui, o chão era
aqueles tijolos que parecem aqueles tijolos de construção, era grosseiro,  era fresquinho, a
gente jogava água com regador e ficava fresquinho, mas aquilo parece que chupava a água,
aquela pedra, mas não tinha poeira, depois coloquei uma outra cor, ficou uns quinze anos,
agora que eu troquei e pus esse clarinho, fica mais espaçoso, a casa fica mais clara, é melhor. 
Kelly: Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar, algum acontecimento marcante?
Dona Maria:  Sempre tem um evento bom, na questão cultural eles estão olhando isso, esse
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FICA foi uma coisa muito boa pra cidade, agora eles têm que implantar na cabeça dos jovens
que o FICA tem um objetivo e uma essência diferente, a intenção é a pessoa conhecer o meio
ambiente, o lugar onde vive e preservar, achei que a criação do FICA foi uma coisa boa e
enquanto permanecer na cidade vai ser bom, é uma maneira de conhecer outra coisas e tanta
gente bonita que vem, acho que pra cidade foi muito bom. 
Kelly: Em relação à paisagem natural? O que acha?
Dona Maria: Foi um trunfo para o patrimônio, esses morros aqui ficam bonitos quando estão
verdes e floridos. Essa paisagem natural que a cidade tem, a  Serra Dourada, esses morros
aqui em volta, foi um trunfo para a conquista do patrimônio. O estado natural da cidade foi
um dos trunfos que garantiu o reconhecimento para a cidade. 
Kelly: A senhora tem alguma relação com esses lugares? Frequentava em alguma época da
vida?
Dona Maria: Quando era criança a gente ia demais pra beira de rio, todo setembro papai nos
levava, juntava a família, e ele falava pra gente levar as amiguinhas também, a gente ia pro
Rio Bagagem, pegando a ponte que vai pra Itapirapuã, é na primeira ponte que tem ali, a gente
ia a pé, mas tinha muita água na época, não era igual hoje não, tinha cachoeira, era muito
bonito, tinha muita água, agora não tem mais água, a gente ia a pé, passava por aqui, cortando
esse pastão todo ali onde está fazendo o Instituto, a gente passava cortando isso aí a pé, a
gente ia quatro vezes durante o mês de setembro, a gente ia cedinho e já voltava de tardinha,
passava o dia inteiro tomando banho no rio. Esse rio aqui, o Rio Vermelho, era lindo, a gente
tomava banho nele quando eu era pequena, o  Rio Vermelho lá em cima, tinha o postinho, o
Posto de São Benedito que a gente ia tomar banho, aqui pertinho tinha uma chácara que tinha
uma aguada muito boa, tinha uma bica maravilhosa, bica deste tamanho, gente magrinha não
podia ir na bica, senão caia, porque a água caia nas costas da gente e derrubava a gente,
porque era alta. Eu tive infância, tudo que você fala que é de criança, eu participei, porque
meu pai dava oportunidade pra isso. Graças a Deus!
Kelly: Estou vendo uma foto antiga ali? É da família?
Dona Maria:  Essa  foto  é  de  quando eu  terminei  o  curso  científico,  em 1953,  olha  que
material, mas quantos aqui já faleceram! [aponta as pessoas e fala os cursos que fizeram e
onde trabalham]. Turminha boa não é? Quando fiz faculdade, saí da faculdade e pesava 48
quilos quando formei em faculdade. [mostra as outras fotos da parede] Quando me formei na
faculdade  e  esse  aqui  é  papai,  olha  como era  pomposo!  Ele  tirou  com aquele  fotógrafo,
Alencastro Veiga. [mostra as imagens de santa e fala os nomes delas].
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ANEXO 9

Entrevista realizada em 18 de setembro de 2015, na casa da senhora, Cidade de Goiás.
Nome: Judite Paixão. Nascida em 1929.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Kelly: A senhora nasceu aqui em Goiás?
Dona Judite: Sou nascida aqui, e criada, até… sempre, porque quando fiz, naquele tempo que
era  Lyceu de Goiás, não, já era  Ginásio Oficial de Goiás, estudamos, estudei até a oitava
série, que agora é nona. Depois que formamos, porque falava era formatura mesmo, como a
minha família era grande, porque meus pais tinha sete filhos, eu era a mais velha e a minha
irmã Edite, até já é falecida, tá fazendo amanhã nove meses, fomos ser professoras no sertão
de Iporá. Iporá era sertão mesmo, porque não tinha nem estrada, viajamos a cavalo pra ir pra
lá. Aí ficamos dois anos em Iporá. Depois, com a ajuda de um tio que morava em Itauçu, ele
conseguiu  nos  trazer  pra  mais  perto.  Depois  de  Itauçu,  fiquei  dois  anos  e  meio,  casei  e
continuava como professora lá, mas meu esposo conseguiu a transferência aqui pra Goiás. Ele
é goiano, mas é de Corumbaíba e os pais dele viajavam muito. Ele morou em vários interiores
de Goiás.  Aí  depois  que casei,  trabalhando aqui,  criamos sete  filhos.  Todos criados  aqui,
estudaram aqui,  só  depois  que  começaram a  ir  pra  Goiânia  pra  melhorar,  trabalhar  e  ir
estudando, tirando curso superior. Graças a Deus que foram todos!
Kelly: Como foi a infância, a senhora foi criada onde?
Dona Judite: Eu vivi, sabe essa rua aqui [aponta para o lado direito], que aqui é a Travessa,
aqui é o fundo. Todos fomos criados nessa casa, sabe? Numa casinha nessa Rua da Abadia,
onde é a biblioteca da Fátima [Fundação Frei Simão Dorvi], ali que é a  Rua da Abadia. A
nossa casa, porque ali tinha a Dona Evarista, que era uma senhora solteira e a gente tinha
muita amizade com ela, nós morávamos quase em frente pra cima, tinha amizade com ela. Fui
criada ali e como naquele tempo nossa vida de criança era estudar, meus pais puseram nós no
grupo, eu e minha irmã. Aí foram indo os outros, estudando e tinha as dificuldades, mas a
gente nem prestava atenção, porque os pais nem reclamavam. Meu pai era militar, minha mãe
doméstica mesmo, dona de casa.  Lembro muito é das brincadeiras de quando a gente era
criança. Nós reuníamos sempre à tarde com a vizinhança, tinha bastante amizade, as crianças
reuniam pra  brincadeiras  de  roda,  de  esconde-esconde,  pular  corda.  Aquelas  brincadeiras
antigas. E depois aos domingos a gente fazia os quitutes, era a cozinhadinha. A gente mesmo é
que fabricava as bonecas da gente de pano. Uma senhora nos ensinou, porque naquele tempo,
mesmo que tivesse boneca pra comprar, não tinha facilidade pra comprar. Também éramos
pobres, porque meu pai era militar. A gente reunia tudo e era comum pra ver quem fazia a
boneca mais bonita, e enchia a caixinha de boneca, sabe?! Disso que nos brincávamos. 
Kelly: A senhora se lembra dos lugares que frequentava nesse período?
Dona Judite:  Com meus pais, íamos, às vezes, com outra família, íamos passar o dia, fazer
piquenique no Rio Bagagem. Mas lá não sei, faz tempo que não vou lá. Mas dizem que está
com pouca água, íamos pra lá, passar o dia, levava as coisas e ia a pé, não tinha carro. Cada
um levava uma coisa, papai levava uma baciada de coisas de cozinha pra fazer o almoço lá.
Os outros também iam, porque reunia, ia a família pra não ficar sozinha. A gente não posava
não, íamos cedinho e voltava anoitecendo. Lá a gente brincava, tomava banho. Aí o passeio
nosso com os pais era ir no [rio] Bagagem. E minha mãe também com a vizinha, às vezes, ia
pra  Carioca, pra baixo daquela pontinha, aquela pinguelona. Tinha um lugar que chamava
“Pedra branca”, tinha um poço muito bom, às vezes, quando tava esse calor, nós e as colegas,
amigas, juntavam um tanto de crianças e ia uma pessoa responsável. Sempre ia um mais velho
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pra cuidar da gente pra tomar banho, três horas, três e meia ia pra  Carioca,  isso a gente
lembra, e também minha mãe. À tarde, não tinha esses passeios nem nada, a gente ia à tarde lá
pro lado da Praça de Eventos. Era a usina que fornecia eletricidade aqui em Goiás, não tinha
energia todos os dias não, tinha essa usina aqui, acho que apita sabe?  Você ver apitar sete
horas da manhã? Então disse que é essa usina lá que fornecia  energia, lá onde que tem, na
Praça de Eventos. Bem pra lá parece que tem uma casa, não tem? Antes de chegar, depois do
parque, tem uma casa lá que é escrito, lá agora, uma construção antiga. Ali era uma chácara de
portugueses  que  tinham  uma  horta  grande,  grande  mesmo,  vendiam:  alface,  couve,  as
verduras, cheiro verde, tudo. As vizinhanças, às vezes, a gente ia pra lá à tarde, era o passeio.
Minha mãe ia comprar as verduras com as amigas delas e íamos passeando. Outra hora íamos
pra Igreja Santa Bárbara, lembro da igreja da Santa Bárbara, a gente subindo pra igreja sem
escada. Não tinha quando eu era criança, mas acho que logo depois fizeram a escada. A gente
andava com cuidado, mas de tanto o povo subir e descer, já tinha o caminho não é, a gente ia
pra lá passear, ficava brincando lá. As mães ficavam conversando, e era isso o passeio, que tô
me lembrando é esse. E à tarde nos reuníamos pra jogar peteca, jogar bola na rua mesmo.
Quando  a  gente  era  aluno  do  Lyceu,  tinha  o  professor  de  educação  física,  vinha  até  de
Goiânia,  porque quando fui  pra  escola,  em 1935,  foi  a  época em que estava mudando a
capital, porque aqui era capital. Nasci em 1928, ainda era capital, até quando comecei a ir pra
escola.  Nós começamos a escrever, não sei  oficialmente quando a capital  mudou, a gente
escrevia Goiás com Y e Z. Eu achava muito mais bonito se continuasse Y e Z, e a gente
escrevia Y e Z, e teve tanta mudança. O grupo que fui chamavam “Grupo Escolar”. Antes
chamava Grupo Escolar Modelo, depois passou a chamar Grupo Escolar do Estado de Goiás,
sabe?  Aí  foi  mudando  os  nomes  com o  tempo,  porque  antes  era  grupo,  agora  é  Escola
Estadual.
Kelly: É onde é o Lyceu?
Dona Judite:  Estudei sabe onde? Tem o  Alcides Jubé, naquele tempo não tinha o  Alcides
Jubé, nem tinha aquele prédio. Sabe aquele prédio que tem na frente, do lado, onde tem a
Secretaria de Educação, ali que fizemos o primário, era o Grupo, e lá naquele prédio também
funcionava a  Escola Normal. Falava “Escola Normal”, pra formar professores, formavam e
chamavam normalistas. Quando saí do grupo, que era pra passar pra essa escola, mudou pra
Goiânia. Fez a mudança da capital e levou a escola, não teve mais normal. Passou um tempo e
veio pra cá o magistério, eu já era casada, não fiz. Minha irmã fez porque não era casada,
conseguiu fazer, veio de Itauçu e fez. Mas não me lembro o ano também, porque eu já tinha
os filhos e depois, no final da minha carreira, fiz o Projeto Lumén pra equiparar as professoras
que eram assistentes primário, passar a ser professoras mesmo, ter a mesma classe das que
eram formadas, das que tinham magistério. Não era só eu não, naquele tempo tinha muito.
Aqui na cidade, as escolas só aceitavam as professoras do magistério, por isso que fomos pro
interior,  porque  aqui  só  podiam as  que  tinham o  curso  de  normalista.  Fomos  pra  Iporá,
começamos a trabalhar lá, fiquei dois anos, depois viemos pra Itauçu, e de lá viemos pra cá, e
aqui estou até hoje. 
Kelly: A senhora ficou pouco tempo fora da cidade?
Dona Judite: Fiquei mais aqui em Goiás mesmo. Os filhos foram educados aqui no Colégio
Santana, primeiro no grupo onde eu trabalhava e depois passou pro  Colégio Santana, e do
Colégio Santana passou, a mais velha casou, é a Regina Emos. Você não conhece não? Ela é
da UEG [Universidade Estadual de Goiás],  ela  é a coordenadora lá do Frei Paulo, que é o
diretor. Ela também estudou aqui, casou e depois de casada é que morou no Paraná, em São
Paulo, Goiânia, depois veio pra cá e ficou. As lembranças que tenho por enquanto é essas.
Kelly: E a juventude? Quais eram os lugares de lazer?
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Dona Judite:  Era a  Praça do Coreto. A gente falava  Praça do Jardim, era o  Jardim. Ali é
quase igual como era mesmo, é um pouco diferente. Dia de feriado, ou então todo sábado e
domingo, os jovens se encontravam naquela praça e tinha o vaivém, não era o vaivém, em
outros lugares era o vaivém como quando fui em Itauçu. Ali os rapazes davam a volta ao
contrário das moças, era aquele flerte, começava o namoro, era assim, às vezes, tinha uma
comemoração, como agora que vem a  Festa do Rosário, festa de igreja, eu participava das
festas, primeira comunhão, tudo que tinha. Essa Igreja da Abadia aqui, como a gente morava
na Rua da Abadia, tinha umas senhoras que todos os sábados vinham fazer a oração, ladainha,
o ofício de Nossa Senhora da Abadia,  nós acompanhávamos, porque era um motivo de sair,
mamãe deixava. Aí essa senhora muito dinâmica e católica, nos preparou para o canto do
perdão, você já ouviu? 
Kelly: Não, nunca ouvi.
Dona Judite:  Já passou a Semana Santa aqui? Tem o canto do perdão na Semana Santa, na
Igreja São Francisco, tem na  Igreja do Rosário e depois começou a fazer aqui na Abadia
[igreja],  e  as  meninas  mesmo da  rua  é  que  cantavam.  Cantávamos  todos  os  anos!  Essas
lembranças  que  eu  tenho.  Ainda tem,  mas  parou uns  tempos,  porque as  mulheres  foram
casando e mudando, outra pessoa, que fazem parte da igreja começou de novo o [canto do]
perdão, mas agora é só homem quem canta. Antes em todas as igrejas eram só as mocinhas
que cantavam, agora é só homem quem canta, mudou. Dia de sexta-feira da paixão, às 10h, é
o  canto  aqui.  Tinha  as  festas  de  São  João  nas  casas  das  famílias  amigas  que  a  gente
participava. Naquele tempo também meu pai tinha os colegas que faziam o aniversário e ia a
banda de música pra casa daquele aniversariante e tinha um baile. A banda tocava e os jovens
dançavam.  Eu  ia  desde  criança,  depois  parece  que  foi  acabando  porque  a  banda  mudou
também pra Goiânia, mas naquele tempo quase todo aniversário dos colegas de meu pai a
gente acompanhava. 
Kelly: Na mudança da capital o pai da senhora não foi chamado a ir para Goiânia?
Dona Judite:  Foi sim, papai foi chamado pra ir, Doutor Pedro [Ludovico] chamou, a turma
foi, mas não era obrigado. Tinha que ficar uma turma aqui pra segurança, mas meu pai foi no
começo de Goiânia e nós ficamos. Papai não gosta de jeito nenhum, não gostava nem da
mudança da capital, pra ele não era pra mudar não. Ele não gostava, mas foi, chegando a
Goiânia não gostou. Tem as fotografias daquele tempo, os primeiros prédios, as primeiras
casas e ele falava: “Deus que me livre de mudar pra Goiânia! Até arrumar aquilo ali  vai
demorar. Poeira faz redemoinho, não vou levar menino pra lá não”. Muitos que não foram
ficaram aqui,  e  os  que  foram ganharam até  lote  pra  fazer  casa,  porque  não  tinha  como
comprar. O governador deu os lotes, minha mãe queria ir, mas papai não quis. Minha mãe
dizia:  “vamos porque lá a gente constrói a casa e logo melhora”,  mas ele não quis,  e no
começo não tinha quase nada de proteção. Acho que ele ficava receoso, aí nós não fomos não.
Kelly: Ele ia pra lá e voltava?
Dona Judite:  Ele ia, ficava um tempo e voltava, aí resolveu ficar aqui. Os colegas dele que
foram, ganharam lote pra casa, logo tiveram promoção e foi melhorando até chegar a coronel
e major. Meu pai ficou, quando eu era menor ele era cabo, depois foi terceiro sargento até
chegar em subtenente, foi até o cargo de tenente. Ficamos aqui mesmo, porque ele gostava
mesmo era daqui, era apaixonado por Goiás.
Kelly: Ele era daqui?
Dona Judite: Ele era daqui, a família, ele e minha mãe, todos foram criados aqui.
Kelly: A senhora se lembra dessas mudanças?
Dona  Judite:  Eu  me  lembro  pouco  das  mudanças.  Lembro  só  deles  contar,  porque  era
pequena, tinha meus 8 anos, porque quando fui pro Grupo tinha 7 anos e meu pai, olha a ideia
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do meu pai, ia esperar a segunda filha completar 7 anos, que a diferença é só de um ano, pra
levar as duas. Ele nos levava e buscava, era vizinho do quartel. Você sabe onde é? Já era lá,
aquele quartel eu conheço. Outra coisa, um colega dele morava lá, era sargento lá, às vezes,
convidava  a  gente  pra ir  pra  lá.  A gente  brincava  naquele  pátio  e  tudo,  eles  ficavam
conversando, a gente ia pra brincar, conheci ali assim, brincando. A lembrança que tenho é
disso. Lembro dos mais velhos, uns do contra, os do contra falando mal da mudança e os
outros não, isso eu lembro, mas não guardo muita coisa não, da minha infância não, sabe? 
Kelly: A senhora se mudou primeiro para Iporá e depois Itauçu, se lembra quanto tempo ficou
fora?
Dona Judite:  Fiquei dois anos em Iporá e dois anos e meio em Itauçu, foi quatro anos que
morei fora.
Kelly: A senhora se casou em Itauçu?
Dona Judite: Casei aqui, meu noivo morava em frente a minha casa. Ele era de Goiânia e se
mudou pra cá, aí começamos a namorar. Eu não quis deixar, porque já tinha quatro anos e
pouco de magistério. Não queria deixar e ele falava que eu podia deixar, mas não quis porque
perdia o trabalho, tinha que contar. Não deixei! Ele era motorista quando casei com ele, fazia
corrida daqui pra Goiânia, ia de manhã e voltava à noite, porque a estrada era estrada chão.
Antes disso, antes de casar e ir pra Iporá. Quando me formei, agora voltando atrás, naquele
tempo, quem tivesse o curso de datilografia arranjaria bom emprego e como eu não tinha e
aqui em Goiás não tinha aula pra fazer o curso, um tio, esse que nos trouxe pra Itauçu, eu
tinha só um tio, depois que ele se mudou pra Itauçu, viu que estávamos muito longe e tudo e
conseguiu. Ele era político e tinha muita amizade com o secretário da educação que era daqui
de Goiás também. Conseguimos vir  facilmente de Iporá pra Itauçu. Antes disso,  meu tio,
quando me formei, tirei a oitava série, me levou pra Goiânia. Ele estava com a família em
Goiânia, mas tinha loja em Itauçu, é pertinho. A família morava lá e ele ficava aqui. Fui morar
lá pra ficar com minha tia, e tinha menino pequeno. Ele falou: “vamos pra lá que eu arranjo
um serviço pra você e você faz a aula de datilografia”. Fui pra Goiânia, fiquei lá seis meses e
entrei  pra  aula  de  datilografia  que  tinha  as  escolas  Hamilton,  até  as  máquinas  era  tudo
Hamilton. Você conhece a máquina de datilografia? 
Kelly: Sim, conheço.
Dona Judite: Tirei o curso lá, era até na Avenida Goiás. Eu saia de casa, era tudo perto, fiquei
trabalhando, em três meses trabalhei na farmácia, vendedora sabe? Isso foi antes de dar aula.
Esse senhor que era dono da farmácia era parente, me pôs lá pra ajudar. Sei que eu tinha os
horários das aulas, ia, e foi assim que comecei a trabalhar. Depois vim pra Goiás. Eu queria
voltar pra Goiânia, não queria ficar aqui em Goiás não [risos]. Aí meu pai: “nem, de jeito
nenhum, ainda mais agora em Goiânia”. Achava que era tudo um absurdo, perigoso, que não
conhecia ninguém. Naquele tempo estava oferecendo, as moças que quisessem ir pra Goiânia
estudar  enfermagem teriam o curso de  graça.  Eu queria,  mas meu pai  não quis.  A gente
obedecia mais o pai do que a vocação da gente, mas eu não tinha vocação pra isso não, não
sei! Porque depois passei pra outra tão diferente. Não fui pra Goiânia, fiquei aqui mesmo, mas
foi bom porque casei aqui, fui feliz com eles perto. Minha mãe morava na mesma rua, eu
trabalhava e ela ajudava a olhar as crianças. 
Kelly: O seu esposo a senhora conheceu aqui?
Dona Judite: O meu esposo conheci aqui, perto de casa. A Almice, essa minha irmã, mora...
se você descer aqui, subindo, ela mora na outra esquina, num casarão lá. Ele morava do outro
lado  e  começamos  o  flerte,  e  aí  foi.  Namoramos  três  meses,  ficamos  noivos  um ano  e
casamos, foi… 
Kelly: A senhora se casou e veio morar aqui?
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Dona Judite: Morei em várias casas no tempo em que eu tinha as crianças. Só nessa Rua da
Abadia, morei acho que numas cinco casas, já morei lá do outro lado. Depois, quando minha
filha, a mais velha, Regina, entrou pro  Colégio Santana, moramos vizinho dali onde você
trabalha, naquela casa que tem pra baixo. Lá era, agora que é  Quartel do XX, era hospital,
funcionou o Hospital Brasil Caiado. Meu esposo, de motorista, com tanta coisa, vai pra um
lado  e  pro  outro  trabalhando,  um  compadre  dele,  falou:  “olha,  aqui  em  Goiás  não  tem
borracharia, Luís”. Não tinha! Eles tinham que ir mais longe pra arrumar pneu e naquele
tempo já estava começando o movimento, aí ele falou: “vamos colocar uma borracharia, você
entra com o serviço e eu entro com os aparelhos todos”. Foi e começou a borracharia ali onde
é os Correios [Agência]. Ali não tinha aquela casa não, não me lembro bem, acho que era uma
área grande, tampada e tinha porta, portão parece. Luís começou a borracharia ali, naquele
lugar. A casa que estou falando pra você estava pra alugar, ele achou bom porque ficaria perto
pra ele. Nós mudamos pra lá, morei lá por cinco anos, até os dois últimos partos que tive foi
lá.
Kelly: Os partos foram todos em casa?
Dona Judite: Todos em casa! Tinha as parteiras naquele tempo, e uma parteira me olhou até a
quarta filha. A Edna, que é a quinta filha, foi outra parteira. Quando foi a Marta e o Reginaldo,
eu já morava... a Marta primeiro, quando saí aqui da Rua da Abadia pra ir pra lá e ficar perto
pra Luís, no outro mês era pra ela nascer, em fevereiro. Mudei pra lá e Doutor Jerônimo era
nosso amigo e eu tava fazendo pré-natal, aí ele falou: “você não precisa ir pro hospital”.  A
gente já ia pro hospital pra ganhar neném. Algumas iam e outras não. Ele falou: “você fica em
casa, que arranjo uma enfermeira pra olhar você, e o parto eu faço”. Aí os dois últimos partos
foram em casa, mas feito pelo médico, mas os outros foram parteira. E não tinha esse negócio
de assistência, mas eu fazia tratamento com o médico no tempo da gestação, e é assim desse
jeito.
Kelly: A senhora veio pra essa casa quando?
Dona Judite:  Foi em 1975. Agora estamos em 2015, e aqui era casa velha. Quem conheceu
aqui acha que é outra casa.  A minha filha Ana Maria,  morava em Belo Horizonte e está
mudando agora pra Goiânia, aposentou e com a economia que tinha comprou a casa e depois
quando pôde ela reformou. Aqui dentro mudou tudo, mexeu desde o telhado. Vai fazer... Foi
em 2011, 2012 ficou sem arrumar, 2013 foi quando arrumou a casa, 14 e 15, vai fazer dois
anos que arrumou.
Kelly: A senhora gosta de morar aqui? Da vizinhança?
Dona Judite: Gosto, apesar que a gente sente falta da vizinhança, porque a minha vizinhança
aqui eram todos conhecidos. Apesar de que são bons também, a Goiandira do Couto, você já
ouviu falar? Éramos muito amigas, e… ela morreu, gostava muito dela, e tinha uma vizinha
aqui pra baixo também que era um casal que tinha filhos, mas que a senhora morreu. Ele tem
uma chácara aqui por perto e fica mais é por lá, então tem poucos vizinhos. Mas conheço tudo
aqui, dessa rua quase todos, gosto daqui. 
Kelly: A senhora considera aqui um lugar bom pra viver?
Dona Judite:  Eu acho, porque, por exemplo, agora não tenho saído sozinha, porque há um
ano atrás tive labirintite e tem hora que dá aquela tontura. Então os filhos proibiram. Quando
saio tem que ser acompanhada, ou então saio com o carro, Regina, por exemplo, hoje fui na
academia, aí o Antônio Carlos veio me buscar. Ele busca eu e minha irmã, e se tiver mais
gente ele pega, sabe? 
Kelly: É filho da senhora?
Dona Judite:  Ele é o dono da academia. Ele falou: “a senhora pode ficar indo, porque eu
pego”. Vem nos buscar e trazer. E de lá fui cortar o cabelo. Ele me deixou na porta do salão da
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Ivone.  Depois peguei o celular e liguei pra Regina e ela foi me buscar, porque esses dias fui
inventar de ir a pé pra academia e quando chegou lá eu não estava nem com vontade de fazer
exercício, calor demais também. Aí a Regina foi me buscar por causa da subida também, mas
tudo bem.
Kelly: Me disseram que a senhora faz um trabalho no asilo? Como é?
Dona Judite:  Eu me aposentei em 1980, e sou espírita desde 1969. O Centro [espírita] é cá
[aponta pra direita], nesse que frequento. Eu era católica, quando casei meu esposo falava que
era espírita, mas só porque a mãe e o pai dele eram, mas não tinha aquela coisa. Depois que
eu entrei que ele começou. Aí começamos a trabalhar, a estudar no Centro a doutrina e tudo, e
tem vários trabalhos de assistência e começamos a participar, aí tem a Briguita Molinari. Você
conhece? Ali a oficina dos Molinari que tem lá em cima?
Kelly: Não conheço.
Dona Judite: Eles eram parentes do meu esposo também, e também o Tito tinha uma creche e
a gente ia pra lá pra ajudar na evangelização. No sábado tirava o dia pra ajudar a arrumar as
roupas das crianças. O Luís me levava de carro e nós ficávamos lá depois do almoço até umas
5h costurando, eu e mais algumas. Daí o Tito mudou a creche lá pro Uru e a creche ficou
longe.  A Briguita  passou  a  ajudar  no  asilo  porque  tava  precisando  de  costureira,  depois
quando ela viu que eu tava sem nada, ela falou: “não Judite, vamos pro Asilo porque lá tá
precisando de gente pra arrumar a roupa, e você gosta”. Comecei a ir em 1984 e estou lá até
hoje. Mas é voluntário, e se tem, por exemplo, o meu esposo ficou doente, passei esse tempo
indo  e  voltando  pra  Goiânia,  porque  de  três  em  três  semanas  ele  tinha  que  tomar  a
quimioterapia. Acompanhei ele e deixei, o dia que podia ir, eu ia, toda segunda-feira que nos
reunimos, é umas senhoras, sabe? Tinha quinze, agora tá precisando outra vez chamar mais
pessoas pra ir. Tem as costureiras que sabem cortar, cortam e costuram, e outras que tem lá e
eu fazemos remendo, porque tem que remendar também. Tem horas que, por exemplo, uma
interna que estava com uma roupa que lavou poucas vezes, estava ficando gorda, porque fez
pela medida dela, a roupa estava apertada, ela ficou com raiva da roupa, pegou e rasgou tudo,
até embaixo. Agora na segunda ela chegou e falou: “olha, rasguei essa roupa, não quero essa
roupa mais não, quero que você faz outra mim”. Falou isso pra uma outra colega, ela disse:
“mas como você faz uma coisa dessas, você não devia rasgar a roupa, porque a roupa não
servia pra você, mas servia pra outra”. “Ah! não, mas eu não gostei dessa roupa!” “Pois nós
vamos arrumar a roupa e dar pra outra pessoa e você também não vai ganhar outra não”. Aí
outra que também é diretora, falou: “não vai poder dar, porque senão... tem que ter o limite,
não pode fazer  tudo que  elas  querem,  porque  senão as  outras  começavam e  ninguém ia
aguentar”. Eu faço lá é arrumar as roupas, se precisar, tem vez que pede pra fazer babador, a
gente faz, às vezes avental,  a gente faz o que precisa. Vou toda semana quando posso, às
vezes, viajo pra Goiânia, fico duas semanas. Ah! no tempo nosso também, quando eu criava
meus filhos, agora que me lembrei, tinha o acampamento que fazíamos na beira do rio, a
família junto com outras famílias também. A gente ia, escolhíamos um lugar, por exemplo, a
Santa Rosa [fazenda], tinha uma praia bem grande, cada um fazia a sua barraca com cozinha,
um bem distante do outro. Não eram a famílias todas juntas, era cada uma na sua barraca com
os filhos, iam umas duas ou três, começamos assim, aí depois com isso todo mundo gostava.
Luís  falava  assim:  “olha,  não  podemos  ir  passear  com as  crianças,  não  podemos  ir  pro
Araguaia porque é muito caro, então vamos pra beira do rio”. O fazendeiro era amigo dele, a
gente tinha entrada pra poder ficar na praia, aí íamos, de uma fazenda nós passamos pra outra.
Kelly: É aqui no município?
Dona Judite: É ali, sabe onde fala São João? onde tem a água que parece água choca? Você
toma e depois fica arrotando choco. Você nunca ouviu falar não?  Águas de São João, um
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arraialzinho, é município daqui. Passávamos por Água de São João íamos pra Poço Redondo
que é um rio que os pescadores gostavam. Meu esposo gostava e meu pai também. Meu pai ia
conosco pra pescaria, cada um levava seus pertences. A gente arrumava a barraca para os
filhos e tanto na  Fazenda Santa Rosa  como na outra,  a gente entrava só se fosse com a
permissão do dono. Mas meu pai tinha conhecimento com o dono e mais Luís, porque eles
pescavam lá, a gente ia e já tinha o lugar. Era todo o ano, a gente ia com os nossos filhos, aí a
família toda começou a ir. Convidamos meus sobrinhos que vinham de Goiânia passar dias
aqui conosco, minhas filhas eram assim, os primos lá de Goiânia vinham ficar três aqui, aí
depois iam três daqui pra lá, porque sempre todos muito unidos. Começamos todos a ir pra
beira do rio, e os que foram, gostaram, têm lembranças boas de acampamento. Esses dias
mesmo elas estavam se lembrando: “Nossa Senhora, que loucura! Naquele tempo, o tio Luís
alugava uma camionete, punha os colchões assim tudo na camionete, fazia uns assentos lá,
punha as coisas lá, e papai e a meninada ia em cima”. Eu e mais outra senhora ia na boleia
com o motorista, e tudo sentado, hoje é proibido [risos], e viajava longe, porque daqui lá é
uma hora e pouco. É perto daquele lugar que chama… como é, esqueci o nome. Sei que de lá
do acampamento  quando faltava  as  coisas,  a  gente  ia  lá  comprar  nesse  lugarejo,  sei  que
passou a vida assim, com esses movimentos. E tempo de natal, desde o tempo de meu pai,
sempre a família reúne. Naquele tempo reunia pra almoçar no dia de natal, e agora não, depois
passado um tempo, passou a reunir pra fazer a ceia, e até hoje reunimos a família, quase
setenta e poucas pessoas, e é na casa da minha irmã Amilce, porque aqui não tem espaço. A
família, todo mundo vem, um entra e saí, aquele movimento, é bom! 
Kelly: A senhora se lembra de quando a cidade virou patrimônio?
Dona Judite: Tenho lembrança um pouco, porque foi em 2001.
Kelly: A senhora participou?
Dona Judite:  Só participei de umas comemorações que tinha. A gente ia, mas fora isso não
participei de nada não.
Kelly: Acha que mudou alguma coisa depois disso?
Dona Judite:Achei que mudou pra melhor, porque conservar as casas, tudo que tem antigo.
Hoje mesmo na hora do almoço, eu e minha irmã estávamos falando que antigamente, sabe
onde é a Caixa Econômica? Ali era um sobrado, daqueles sobrados de Ouro Preto, Minas
Gerais, tem várias cidades dos interiores que são patrimônio e tem esses sobrados. Tinha dois
sobrados naquela rua que foram desmanchados, se tivesse sido patrimônio antes teria ainda
esses dois sobrados, um lá onde tem a Caixa Econômica e outro mais pra cima, e várias casas
aqui, mesmo lá perto do  Coreto.  Ali pra baixo da Receita Federal, sabe? Que tem aquele
sobrado também, aquelas casas ali, eram aquelas casas de uma porta e muitas janelas, coisas
que não tem mais, desmancharam e puseram aquelas casas modernas. Tem muita gente que
fica contrariada, porque já vi gente falando que como são pessoas ricas, os donos das casas, o
patrimônio não se importa daquelas casas estarem lá no centro. E quando vai dar uma reforma
numa casa, qualquer coisa que vai fazer numa casa, não pode fazer porque é patrimônio.
Kelly: Aqui a senhora teve algum problema quando foi reformar?
Dona Judite:  Aqui em casa só teve um problema, é porque queríamos a casa aqui, ali era
alpendre [aponta pra porta da casa]. Desmanchou porque minha filha queria fazer a garagem,
só que queríamos esse portão no alinhamento da janela, mais na frente, não pôde, e não fez, e
Ana Maria falou que não ia criar encrenca por isso não. Só isso. Ah! e as janelas que tinha que
fazer igual, a madeira é nova porque as outras já eram velhas, mas foi só isso que pediu. As
telhas também tem que ser do jeito que pedem. Tem que ser telhas coloniais, mas dentro de
casa pode fazer o que quiser. Aí não tinha esse jardim de inverno, e fez, os quartos eram mal
repartidos e fez. 
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Kelly: Tem mais algum lugar que era diferente e que a senhora se lembra?
Dona Judite: A Praça do Coreto era diferente, mas o coreto era igual. Ainda tem aquele coisa
que joga água, uma fonte, ainda tem? Às vezes, funciona, às vezes não, a diferença é que
tinha mais árvores, e os bancos a gente via muitos namorados sentados, conversando, ainda
tem os bancos mais é pouco. E o passeio dos jovens eram assim, os homens vinham e as
mulheres voltava, isso que eu me lembro mais.
Kelly: Me disseram que quem era pobre não andava lá dentro.
Dona Judite: Ah! é, já ouvi falar que quem fosse os pobrezinho não andavam, mas foi depois
que eu vim saber disso, sabe? Mas os bailes carnavalescos, isso me lembro, a Goiandira, tanto
que  foi  homenageada,  ela  era  muito  assim,  participava  muito  dos  blocos.  Era  bloco  de
Goiandira do Couto, bloco de Ceci Rocha Lima, bloco de não sei  quem, cada um queria
competir e ser o melhor. Você sabe? Com fantasia, com porta bandeira, com tudo. A gente
gostava demais! Não participei, porque não podia [faz sinal com as mãos de dinheiro]. A
gente ficava alegre de ir, meus pais nos levavam pra ver. Nessa rua, essa aí [ponta pra Rua da
Abadia] era animada, porque eles vinham pra casa da Goiandira e o bloco saia daí e reuniam
os  blocos  lá  pra  baixo.  Um atrás  do  outro  andavam  pela  cidade,  dançando  as  marchas
carnavalescas, era bonito! E um sábado antes do carnaval, tinha a chegada do rei Momo, era
aquela festa, porque escolhia, de um ano pro outro elegia quem seria o rei Momo, sempre
escolhia um homem bem forte, gordo da cidade, e sempre era um desses blocos. Os blocos
elegiam e cada vez tinha um tema na chegada do rei Momo. A chegada, sei que eu descia com
meu pai, nós, a meninada, descíamos todos com ele pra ver a chegada do rei Momo. 
Kelly: Era na rua do Rio Vermelho?
Dona Judite: Era na Praça do Coreto. Sabe ali onde é o bar do Gesu, que falam, ali em cima
naquele sobradinho. Iam buscar o rei Momo, a entrada. Ele, por exemplo, uma hora vinha
aqui do lado da  Igreja de Santa Bárbara, outra vez ele vinha lá do lado de onde vem de
Goiânia, e a turma dos blocos iam dar as boas vindas pra ele e chegavam na Praça do Coreto
e entregavam pra ele a chave da cidade, faziam uma chave desse tamanho [mostra com as
mãos]. A gente ia ver a entrega para o rei Momo. Ele ficava lá no alto e fazia o discurso e
tudo, aí os blocos já cantavam e saiam rodeando ali e cantando. Cada hora um bloco, e eles
usavam a fantasia do ano anterior. Quando era no dia do carnaval, do novo carnaval, eram
outras fantasias novas, e tinha cada fantasia bonita! E os bailes, falando do preconceito que
tinha, era assim: lá no Lyceu, tem aqueles dois salões primeiro, tem as portas de um salão pro
outro,  são três,  estudei  ali  no  Lyceu depois  do Grupo,  os  bailes  de carnaval,  de  festa  da
sociedade era ali no Lyceu, no salão. Baile do carnaval era ali, a gente ia pra assistir e ficava
tanta gente, desde a porta, às vezes, nem dava conta de entrar. Tinha que deixar o salão vazio.
Anunciava a entrada dos blocos, cada bloco tinha o seu nome, dirigido por Goiandira do
Couto. Entrava a porta bandeira e davam uma volta cantando e ficava lá, entrava outro bloco,
outro saía ou passava pro outro salão. Sei que cada hora que entrava um bloco era anunciado e
cada um cantava sua marchinha, aquelas marchinhas antigas, e acho essas marchinhas muito
mais bonitas que o canto que cantam agora, não é? As marchinhas carnavalescas são muito
mais bonitas, e também quando era o tempo de carnaval a gente gostava de ficar ouvindo
rádio, porque tinham os compositores que faziam as marchas pra ver qual era que ia ganhar, a
gente ficava acompanhando a seleção deles, a gente ficava acompanhando e achando aquelas
marchas e aqueles sambas tudo bonito, mas também é claro, cada tempo é seu tempo. Ah, e
tinha o baile do pessoal que não entrava no salão, mas eu nunca tinha nem percebido que
tinha essa diferença sabe, depois que fiquei mais adolescente é que fui saber, como é que eles
falavam lá? O salão onde hoje é… lá na Rua XV, onde é polícia acho, sabe onde é que tem um
baile de carnaval que tem ali pra cima do Boticário [loja], onde tem aquela esquina? Ali que
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era o baile.
Kelly: Onde é a Câmara?
Dona Judite:  É isso! Onde é a Câmara [Municipal], ali tem um salão porque até hoje tem
baile lá, tem festa. Naquele tempo, quem ia lá naquele salão, não ia no baile do  Lyceu, e a
gente que ia no Lyceu não ia no baile de lá. Até quando a Edna, que é minha filha mãe desses
meninos, era menina de sete anos e eu morava lá no larguinho, até vizinha da Fátima, ela era
menina e morava lá, Edna com uma turma, parece que com a irmã de Fátima e tudo, quando
passou o tal Zé Pereira, as meninas saíram pra ver o Zé Pereira. Você já viu o Zé Pereira aqui?
Não, ele tinha um capeta que saia com um chicote pra poder dizer que ia bater nos meninos, e
os meninos saíam gritando, só pra correr mesmo, os meninos iam, e quando vimos, os bailes
ainda eram separados, porque a Edna quando era menina nós assustamos, e ela sempre foi de
gostar de carnaval, e ela com a irmã da Fátima e umas outras colegas estavam começando a
dançar lá, depois que o Zé Pereira passou, a Regina minha filha foi procurar a Edna e quando
olharam na janela viram a cabecinha dela lá dançando no meio dos outros, a Regina chamou
porque não podia deixar, porque ela era menina novinha, acho que tinha uns 9 anos, estava lá
acompanhando  as  outras  [risos].  Agora  não,  agora  graças  a  Deus  não  está  tendo  esse
preconceito  mais, aliás,  ainda  tem,  pra  pessoas  que  não  têm  compreensão  ainda  existe
preconceito ainda.
Kelly: Sobre o pessoal que não mora no Centro Histórico, a senhora acha que eles frequentam
esses outros bairros e quem mora aqui também vai pouco. A senhora frequenta esses outros
bairros?
Dona Judite:  Não, não. Eu vou só assim, por exemplo, como no Centro Espírita fundou a
casa da sopa lá no Alto Santana, pra lá da Santa Bárbara.
Kelly: Onde chamam de “chupa osso”?
Dona Judite: “Chupa osso”, isso! Ali, quando eu era criança, até quando começou a casa da
sopa, era uns pobrezinhos mesmo que tinham aquelas casas ali de lona. Casa de palha, parece,
palha não, aquelas feitas de folha de coqueiro, que trançam igual índio faz, sabe? Tinham
muito dessas casinhas lá. Fomos trabalhar lá pra evangelizar, mas fui não foi pra evangelizar
não, já fui pra ajudar a fazer a sopa. Fomos senhoras e senhores que faziam parte do Centro e
pra isso antes, primeiro, foi tudo elaborado com reuniões, até comprar o terreno. A prefeitura
cedeu  um terreno  lá,  até  que  arrumou  a  casa,  ficou  pronta.  Tudo  levou  tempo,  quando
começou já estava formando as equipes pra cada uma ir trabalhar. Fui numa dessas equipes
com essa Briguita também e com outras senhoras. Cada uma tomava conta de uma equipe e ia
aos sábados pra trabalhar lá e fazer a sopa, mas a gente ia todo sábado. Uma equipe tomava
conta  e  as  outras  iam ajudando,  e  tinha  as  evangelizadoras  que  eram as  mocinhas,  e  as
crianças,  e  enquanto  evangelizavam,  uns  iam  brincar  com  as  crianças.  A gente  depois
preparava e distribuía a sopa.
Kelly: Hoje não tem mais?
Dona Judite:  Tem,  ainda  tem,  tornou  a  retornar  lá.  Acho  que  nunca  fechou,  parou  uns
tempos. É uma história porque foi fundada pelo grupo aqui, outro  Centro que participava,
como uma senhora que frequentava  aqui,  tomou conta  de lá  e  passou pra  lá,  e  deu uma
separação. Mas não teve briga e nem encrenca nenhuma, só foi afastando, porque eles mesmo
estavam tomando conta. Quando não deram conta mais chamaram o presidente do centro pra
ele ver se podia tomar conta, pra não fechar, mas agora não vou mais não. Fui durante quase
uns dez anos, todo sábado ia pra participar, pra fazer a sopa. Você já ouviu falar de casa da
sopa?
Kelly: Já sim.
Dona Judite: É sempre de um Centro Espírita, a casa da sopa. 
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Kelly: O Centro [espírita] aqui é bem antigo não é?
Dona Judite: Desde 1927, tem…, estou com 87, está com 88 anos. A tradição é católica, eu
mesmo fui criada na católica. As minhas filhas, até a quarta,  fizeram primeira comunhão,
participava de tudo da igreja. Ainda vou na igreja, por exemplo, se tem uma missa de sétimo
dia, como foi da minha irmã eu fui, se tem um casamento a gente vai, não tem nada de não ir
porque é católico e sou espírita, não tem nada disso. Até os padres hoje são diferentes. Tem
pessoas que, não tem ainda uma certa compreensão, falam assim: “nossa é espírita que horror,
tem parte com o demônio”,  isso e aquilo outro,  e tem outras pessoas,  até o Frei Marcos,
quando, aquela casa lá da Vovó Loya, lá no largo do Rosário faz parte daqui, lá tá reformando,
e dizem que quando reformar lá, não sei se eles estão fazendo um salão lá, o que é, vai passar
tudo pra lá. O Frei Marcos quando comprou lá, a casa de vovó Loya, que estavam arrumando
lá, ele chegava lá, entrava lá, conversava com os pedreiros, com a pessoa que estava lá do
centro, e no dia da inauguração ele participou lá, pra você ver que beleza não é? E hoje em dia
o Frei Paulo, você conhece o Frei Paulo?  
Kelly: Acho que conheço sim.
Dona Judite:  Ele é o diretor da UEG, é um bem moreno, é amigo do Dr. Paulo que é o
promotor que participa do Centro e já foi presidente. Quando tem uma festa na casa de Dr.
Paulo, um aniversário ou uma comemoração, Frei Paulo vai pra lá, porque são amigos. Ele vai
pra  lá,  almoça,  conversam,  trocam  ideia,  eles  não  tem  atrito  nenhum,  são  amigos.  O
importante  é  uma  compreensão  um  com  outro,  porque  hoje  em  dia  se  a  pessoa  tiver
preconceito de qualquer religião é porque ela não tem compreensão, porque todas as religiões
não  manda  fazer  o  mal  não  é?  Se  faz  o  mal  é  porque  não  é  boa!  Ouço  muito,  tem  a
televisão,tenho um canal que pega chamado “o mundo maior” que é espírita, é de São Paulo, é
a casa André Luiz, tem as reportagens e tudo, palestras. Gosto de ficar lá escutando, dando
uma descansada, outra hora fazendo qualquer coisa, prestando atenção. No Centro aqui é toda
segunda-feira, é reunião pública pra quem quiser ir, começa às sete e meia, e quarta-feira tem
duas reuniões: uma reunião de desobsessão e uma reunião de estudos. A primeira reunião é de
estudos, conhecer a doutrina e tudo. Pra tudo tem que ter estudo. Pra ser espírita, por exemplo,
não é dizer que é obrigatório não, é quem quiser conhecer, porque os padres estudam, o pastor
também faz um curso, pra ser médium também tem que estudar, trabalhar. Não sei se você
sabe, tem os médiuns que recebem, outros que fazem cura, outros que fazem, vão estudar pra
poder conhecer. Antigamente era ao léu, era de qualquer jeito, agora não! Mas quanto a esse
antigamente, devemos dar graças a Deus e não reprovar os antigos, porque por meio deles é
que conservou a doutrina. Trabalhamos, ouço falar muito, lá nesse canal que é espírita, já vi
convidarem um padre lá de São Paulo, que toma conta de uma creche lá, que é muito famosa
e que faz muita coisa boa, ele foi lá dar uma palestra, não é bom isso? Uma união! Não tem
religião melhor que a outra, porque todas estão indo, o centro é Deus e todas tem um caminho
diferente pra ir a Deus. E também doutrina nenhuma vai salvar você porque é católica ou eu,
porque sou espírita. Não vai! O que vai salvar a gente perante Deus é as boas ações que a
gente faz, não é?! As boas ou más, porque se fizer mal também conta. E outra coisa, a gente
vai compreendendo, lendo, ouvindo as palestras e estudando. A gente compreende que quem
tem que melhorar é a pessoa da gente, a reforma íntima. Se sou raivosa, nervosa, não tem
paciência, qualquer coisinha estou estressada, isso é que a gente tem que educar, reformar,
isso é o mais custoso. Praticar a caridade, fazer o bem é fácil, agora você reformar o seu eu
egoísta, orgulhoso, é difícil. 
Kelly: Sobre os nomes das ruas e apelidos, a senhora se lembra de alguma?
Dona Judite:  A Rua do Fogo agora é 03 de maio e a outra não sei qual é não. A minha é
Joaquim Bonifácio. Esse nome era de um compositor parece, o compositor ou, porque tem
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quem faz a composição, e o outro, um fez a letra da [canção] “noites goianas” e o outro fez a
música. Estudei, mas não me lembro quem fez qual. Acho que Joaquim Bonifácio foi quem
fez a música, o outro  não sei se estou errada, não me lembro. Você conhece “noites goianas”,
tão belas, tão puras, não é [cantarolou] mas aqui nessa rua, se o povo fala onde é que eu moro,
a referência é Goiandira do Couto, em frente ao Ateliê da Goiandira do Couto, sabe? Se fala o
nome da rua, às vezes, não sabe. Atrás da Igreja da Abadia, que eu moro aqui atrás, tem o
“chupa osso”, lá no Alto Santana, e tem também o “Beco do Cotovelo”, que é ali onde falei
pra você que morei vizinha de Fátima, da mãe da Fátima. Tem um bequinho que sai na outra
Rua Araguari, parece, o beco faz assim e assim [mostra o braço com o cotovelo], fala beco do
cotovelo [risos]. Os becos aqui tem vários nomes.
Kelly: A senhora se lembra dos nomes?
Dona Judite: Lembro poucos. Beco do Cotovelo, beco ali que chama Travessa do Ouro Fino
que vai subindo ali, é escrito travessa, mas todo mundo fala é beco, e lá pra cima também, ali
perto da Rua XV tem uns nomes de becos que já vi, mas não guardo. 
Kelly: E as personalidades da cidade de que a senhora se lembra?
Dona Judite: Cora Coralina conheci também. Lembro dela quando veio de São Paulo pra cá,
porque ela era jovem. Casou e mudou pra São Paulo, criou a família lá, o marido dela morreu
e ela voltou depois dos filhos todos criados. Você sabe a história dela? Aí ela se mudou pra cá,
veio  fazer  os  doces,  às  vezes,  a  família  do  meu  esposo vinha  e  queria  conhecer  a  Cora
Coralina. A gente ia lá visitá-la pra ela contar a história dela. Ela ia na cozinha e mostrava os
doces.  Tinha  uma  pessoa  que  ajudava,  mas  era  uma  casa  bem velhinha!  Bem diferente
daquela casa lá, por exemplo, ainda tem a cama dela, o quarto dela é o mesmo. Só que a casa
mudou, é claro que tem que mudar, porque a casa estava feia, era um assoalho antigo já de
buraco, ai  eles reformaram. A convivência com Goiandira era de amizade mesmo, ela,  às
vezes, nos convidava, quando vinha uma pessoa pra casa dela, muitos atores ou atriz que
vinham, ela falava: “se você quiser conhecer, vai lá pra casa”, mas eu não ia nada. [risos]
Gostava disso não! Ela tinha muito trabalho de fazer as coisas. Ela queria que a gente fosse na
casa dela,  falava pra gente ir  porque,  às vezes,  ela  fazia  um biscoitinho de queijo lá  tão
gostoso!  Ela  chamava  a  gente  pra  tomar  café.  No  aniversário  dela,  foi  agora  dia  12  de
setembro, se ela tivesse aí, estaria completando 100 anos. Aniversário dela, eu e Edna íamos
às 6h, a banda vinha tocar aqui na porta, e depois que a banda tocava estava tudo preparado.
Ela comprava salgadinho, refrigerante, era um café que oferecia pra eles, ela me chamava, eu
e  Edna  fomos,  era  a  banda  da  polícia.  Esses  dias,  você  não  foi  na  comemoração  em
homenagem a ela, no Palácio? 
Kelly: Não, não fui.
Dona Judite: Passou o documentário dela que tem quando ela começou a pintar. Ela pintava
com a tinta a óleo, teve um sonho e nesse sonho uma pessoa falou pra ela pintar com areia,
mas ficou pensando como iria pintar com areia, que jeito ia fazer isso. Ela disse que ouviu a
voz falando isso pra ela, disse que se levantou, ficou preocupada. Ela contava isso pra gente.
Aí depois de muitos dias começou, as pinturas dela é só casas de Goiás, não é? Becos, casas.
Ela disse que fez primeiro os riscos, e com as areias que ela já tinha, você entrava, ainda tem
se você entrar aí, uns guardadinhos de vidrinhos que ela arranjou. Quinhentas e tantas areias,
só a areia azul é que ela passava anilina porque não tinha o azul claro do céu, porque ela
fazias as casas e o céu. Era a única cor que ela pintava. Muita gente fala assim: “não acredito
que Goiandira tirava as areias da Serra Dourada”, mas no documentário tem ela tirando. Ela e
mais outras pessoas, é um torrão assim de terra. Ela esfarinhava e saia as areias. Muita gente
já tinha falado pra ela que tinha várias cores de areia. Ela descobriu a técnica e fez. Muita
gente não acredita que são cores naturais, porque não vai lá pra verificar não é?! Ela falava
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pra mim que era, quinhentas e vinte poucas cores de areia, e os vidrinhos em que ela guardava
era de penicilina. Ela juntou tantos! Acho que pedia e encheu tudo, tudo bem arrumadinho
num armarinho lá na parede com as amostras das areias. Tem os quadros dela com a pintura à
óleo e tem os quadros com as areias. A casa continua fechada, a sobrinha dela, Valquíria, que
cuida. Ela nunca casou, teve namorado, disse que gostava muito desse namorado, mas que o
pai dela não gostou, ficava implicando a mãe e o pai. Ela deixou. Ela dizia que, às vezes, não
era pra casar mesmo, porque ela deixou, mas gostava muito dele. Assim ela contava pra gente,
mas não falava também quem era. Ela era sempre muito dada, alegre, tinha sempre muita
visita, quando morava aí. Muita gente batia aqui na porta, no alpendre, pra perguntar por ela,
quando estava fechado. Outra hora, pediam pra telefonar. Eu telefonava, ela atendia, falava
que era fulano de tal que já tinha marcado, ela atendia, abria, às vezes era gente importante. 
Kelly: Tem mais alguma história que queira contar?
Dona Judite: De Goiandira?
Kelly: Não, da vida da senhora mesmo.
Dona Judite: Não, no momento não estou me lembrando não.
Kelly: Vou fazer uma última pergunta pra senhora: a senhora se considera parte do patrimônio
da cidade?
Dona Judite:  Olha, nunca pensei isso! Mas talvez faz, porque a gente mora aqui há muitos
anos, só nessa casa aqui desde 1975, acho que tem 38 anos. Bastante tempo. As pessoas vem
pra conhecer  a  cidade velha.  Um parente meu veio,  agora eu estou me lembrando disso,
quando  a  casa  era  velha.  Sempre  as  casa  velhas  aqui  de  Goiás  tinham ao  invés  de  pôr
janelinha ou vitrô, punham gradinha, acho que era pra entrar ar, não sei. Aí veio um pessoal
conhecer  Goiás,  visitar, parente,  estavam lá  na cozinha,  criticando Goiás,  falando:  “umas
casinhas feias”. Um falava uma coisa, outro falava outra, um falou: “olha aquela janelinha lá”,
e eu lá na cozinha, acho que fazendo almoço, e ouvindo, outros falavam das ruas, ruins pra
andar e não sei o quê. Aí falei assim: “graças à cidade velha, as casas emendadas uma na outra
e as casas velhas daqui de Goiás, e as ruas tudo mal feitas, é por isso que ela é”, ainda não era
patrimônio não, muita gente vem visitar pra conhecer, “vocês já estudaram?” “Vocês nunca
estudaram história? Existem muitas cidades como Goiás, no Brasil não existe só Goiás não,
existem mais cidades e como vocês falam isso, muita gente admira e vem aqui conhecer, tem
os corredores compridos”. Uma senhora que morava em São Paulo, sogra da minha filha, veio
aqui depois da minha filha casada, veio visitar aqui e admirava porque ela andava tudo aqui,
ia na casa da minha irmã e dizia: “mas que beleza gente! Que casa boa, casas todas com as
portas abertas e os corredores abertos, não tem ladrão, não tem nada”. Agora que tem né?! Se
vou lá pra dentro tenho que fechar ali se não tiver ninguém. Ela admirava. Outros parentes
também que trouxeram um pessoal de São Paulo, ela era até freira, tava aqui na cozinha e de
repente saiu e falou: “não, a senhora vai conversando aí, que eu vou lá pra porta, admirei
demais de ver o verde, de ver o morro, tá vendo?” Uns admiram, acham bonito, e outros
acham feio. Falei isso pra os meninos, vocês não iam achar uma cidade bonita como Goiânia,
porque a cidade é velha, e é por ser velha que eles vêm. Agora, quando falam, eu digo: “por
ela ser velha é que é patrimônio!”. Graças a Deus que não vai desmanchar mais nada. Admiro
de estar nessa cidade!.
Kelly: E o que a senhora acha de chamarem Goiás velho?
Dona Judite: Goiás velho, e tem muita gente como meu pai que fala: “Goiás velho não! Fala
Vila  Boa,  porque aqui  não  é  Goiás  Velho não,  fala  é  Vila  Boa,  porque aqui  é  Vila  Boa
também”. O primeiro nome foi Arraial de Santana e depois Vila Boa e Goiás. Muita gente
acha ruim falar Goiás velho, eu não acho não. Tem muita gente que pergunta: “a senhora, por
ser antiga,  acha ruim falar Goiás velho?” Eu falo: “acho não, uai.  Goiás é velha mesmo,
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porque vou achar ruim?” Pra mim é bom, se não fosse isso seria patrimônio? Ia ser visitada
como é visitada? Tem o FICA [Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental]  que
melhorou muito. Tem gente que fala assim: “a capital mudou e ficou ruim mesmo”, porque foi
Lyceu, foi o batalhão, outras coisas mais. Muita gente que tinha loja, tinha farmácia, foram
mudando pra melhorar não é? E Goiás foi ficando assim. Lembro de falarem que Goiás ficaria
ruim e de lá pra cá fui adolescente e casei e acho que a cidade melhorou muito, porque no
tempo de criança no “chupa osso” pra lá não tinha nada. Lá no [bairro] João Francisco era
uma pracinha que você olhava lá do outro lado, aquela praça não tinha nada. Não sei quem
morava lá, mas, às vezes, a gente ia com papai, ia pra lá, levava a gente pra passear, andar,
íamos, eram ruas que não tinha nada, não tinha aquelas praças. Agora tem o Jardim Vila Boa
que não tinha, e vilas que tem aqui quando falam não conheço nem pelo nome. Acho que
assim como a tecnologia que melhorou muito, quase tudo também. Itauçu mesmo, quando
morei lá, era uma poeira danada, quando dava aquele redemoinho, você tinha que fechar as
janelas, agora lá tá uma cidade bonitinha não é?! Todo lugar melhorou. Acho que é gente que
é negativa que fala mal não é?
Kelly: Os filhos da senhora conseguiram continuar aqui na cidade?
Dona Judite: Não, quem mora aqui é só a Regina, minha filha, que é professora lá na UEG e
é coordenadora. Ela mora aqui. Criou a família aqui. Agora os outros, tenho três em Goiânia,
uma em Anápolis, uma que morava em Goiânia, morou uns tempos, quinze anos lá em Belo
Horizonte e agora volta pra Goiânia. Meus filhos foram assim, saíram quando jovens. A Edna
é que ficou aqui, sempre morou comigo. Você não conhece ela não? Uma que trabalha no
Museu Sacro.
Kelly: Não, às vezes, até já encontrei, mas não me lembro pelo nome.
Dona Judite: O museu tava fechado, agora abriu e ela foi trabalhar. Ela mora aqui por causa
do serviço, não teve condições de ir pra Goiânia porque não dava conta de se sustentar lá com
duas crianças. Tem a Regina que sempre morou aqui e Fátima mora em Anápolis, trabalhou
em Brasília, fez enfermagem e fez concurso pro Hospital de Base, Ana Maria e Luzia fizeram
relações públicas,  ficaram em Goiânia mesmo e o Reginaldo, meu filho, porque eu tive seis
mulheres e o caçula. Ele começou aqui como officie boy do Banco do Brasil fez concurso e
passou, foi pra Goiânia, fez o curso secundário em Goiânia, fez o vestibular e continuou lá e
hoje ele trabalha no INSS [Instituto Nacional de Seguridade Social], trabalha lá em Goiânia.
Meus filhos quiseram ir pra lá, e a Regina porque casou, andou, andou e veio pra cá outra vez,
achou melhor. O esposo dela trabalhava em Goiânia e de lá veio pra cá, então ficaram aqui. 
Kelly: Aqui também tem muitas casas fechadas não é?
Dona  Judite:  Daqui  até  lá  no  Coreto.  Acho  que  até  lá  na  Praça  do  Chafariz ainda  é
patrimônio, não é? Eu não sei, acho que é, porque lá nas outras ruas do João Francisco já não
é mais.  Aqui  é que falam que é Goiás velho [risos],  porque geralmente as famílias estão
mudando daqui, ou quem morava aqui, mudou pra Goiânia e quer vir passear e não tem onde
ficar, compra casa e só vem pra temporada. Nessa rua mesmo aqui tem várias casas fechadas e
na  Rua do Carmo, a rua do hospital, muitas casas ali são fechadas porque é de temporada.
Essa casa aqui da esquina é de um senhor da Funai [Fundação Nacional do Índio], mas ele
adoeceu e eles foram pra Goiânia. Os donos que são mais velhos, não vende ou só aluga, às
vezes, ou senão, nem aluga. Na Rua da Abadia mesmo tem casa que é grande e tudo, mas está
fechada.
Kelly: O clima da cidade é diferente, a senhora sente essa diferença?
Dona Judite:  Sente sim, aqui o clima diferente. Minha filha Marta que morou e trabalhou
aqui acho que vinte anos, era pediatra aqui do hospital. Ela tem até uma casa lá no Moreira
[praça] fechada. Ela fica lá, vem, mas refeições são aqui, ela vem, às vezes, vem um pessoal
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dela conhecido que olha a casa e fica lá, fica fechada, e o clima de lá é mais quente que aqui.
Ela vinha pra ir pro centro e, às vezes, as crianças ficavam aqui, quando a gente saia de lá do
centro é como se tivesse abrindo porta de geladeira, de tão frio. Aqui é mais fresco, mas agora
não está não, tá calor. 
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ANEXO 10

Entrevista realizada em  22 de setembro de 2015, na casa da senhora, Cidade de Goiás.
Nome: Sílvia Curado. Nascida em 1932.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva

Dona Sílvia: Faço artesanato e sou doceira, faço alfenim. Você já deve ter ouvido falar. Ele é
um doce que muita pouca gente que faz. O povo fala que sou “mãos de fada” e egoísta. Então,
já nem me importo mais, por mim podem falar! O caso é  que ele requer muito da pessoa,
sabe? Requer agilidade, mão fria e arte. Nem todo mundo teve a graça que tive, mas muito de
vez em quando aparece uma fazendo, sabe? Por exemplo, no meu tempo de criança, lembro
de uma senhora só, fazendo, nunca mais eu vi.
Kelly: E a senhora aprendeu com quem?
Dona Sílvia: Com ninguém. Falo que alfenim não tem receita. Alfenim é você pegar a puxa
quente e trabalhar nela. A gente usa o polvilho porque ele esfria e a massa quente e não prega
na mão da gente, quer dizer não queima, e você tem que ter agilidade, boa vontade. Esse ano
até que não usei muito o fogão de lenha não, porque o calor foi demais, mas o comum era o
forno a lenha. Aí entra a chuva e começa o sacrífico pra mim. Aí você pega e acende o fogão
não pra esquentar a massa, mas pra fazer longe do fogo e ir secando, porque o alfenim não
gosta de umidade, sabe? Então quanto mais depressa secar ele melhor. Agora, nesse tempo,
haja coração pra perder, porque ele é muito sensível e o calor tá demais. Estou fazendo um
ramalhete ali pra um casamento, só Deus sabe o sacrifício que estou com ele.
Kelly: Aqui na cidade é só a senhora que mexe com o alfenim?
Dona Sílvia: È sim! Mas logo aparece outra. Eu nem sabia que dava conta de fazer, minha
prima era a última fazedeira de verônica1 de Goiás, aí meus meninos eram pequenos e ela
pegou e falou pra mim assim: “vem fazer a verônica pros meninos”. Aí fui, chegou lá ela
conversando com minha tia e me deu uma bola de puxa já no ponto de trabalhar. Falei: “como
faz isso Maria?” Ela falou: “faça!” Mas a verônica que o pessoal fazia era assim: pega a bola
e põe lá e prensa e tá pronta. Aí, em vez de fazer, modelei um santo e criei uma beirada,
quando criei uma beirada, ela falou: “você dá conta de fazer alfenim”. Falei: “como Maria?”
O último alfenim que vi eu tinha seis anos de idade, porque a fazedeira morava lá perto de
casa. Aí ela mudou pra Goiânia, aliás, primeiro foi nós que mudamos, depois quando voltei,
ela tinha mudado pra lá, aí nunca mais vi. Aí fiz e ela ficou muito satisfeita. Aí fui na casa de
mamãe e falei: “mãe, Maria disse que dou conta de fazer alfenim, imagina”. Ela falou: “uai,
então vai fazer”. Aí fui fazer e deu certo.  Não sabia nada sobre o alfenim. A gente sabia
porque ia lá com uma moeda e comprava na mão de Dona Neguita, nunca soube como fazia e
o que era, então não sabia. Aí pintura a óleo toda a vida gostei, mas o artesanato que  vendo é
só o alfenim, e o resto faço pra família mesmo.
Kelly: A senhora é nascida aqui em Goiás, nessa casa?
Dona Sílvia: Sou nascida e criada aqui, nessa casa não. Nasci lá em cima, na Moreira [praça].
Aqui, quando mudei pra cá, foi quando nasceu o terceiro filho meu, que mudei pra cá e nunca
mais saí daqui, tem mais de 50 anos que moro nessa casa.
Kelly: Como era a infância da senhora?
Dona Sílvia: A infância de meu tempo, minha filha, brincava era de roda, era de pegar! A
gente não assistia televisão, rádio era só meu avó que tinha, lá na minha casa não tinha. A
gente brincava na porta da rua, à tarde passava o alfenim e os pais da gente comprava pra
gente. Essas são as lembranças que tenho, agora. Aí veio a guerra, e toda noite tinha reunião

1 Tipo mais simples de alfenim que é feito a partir de um molde.
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na casa de meu avô, porque meu pai mais eles ia assistir  as notícias e nós íamos vadiar,
brincava de pegar e de tudo e na hora que cansava aí nos ia. Minha avó, hoje em dia nunca vi
fazer isso, agora vejo como ela era boa,  nós íamos pra cozinha, fazia ovo frito e pintava e
bordava, ela nunca falou pra não fazer. Era bom demais! As lembranças que tenho são lindas.
Agora, fui aluna de pintura de Goiandira, de Otto marques, Maria Guilhermina.
Kelly: A senhora estudava onde?
Dona Sílvia:  No ginásio era o  Colégio Santana, lá também fiz o normal que era o ponto
máximo no meu tempo, estudava pra ser professora. Depois de casada, abriu a escola de arte
aqui em Goiás, a [Universidade] Federal [de Goiás], mas houve tanta má influência, sabe?
Que com o tempo, depois de termos prestado vestibular, e ter tudo na escola pra abrir a escola,
não deu em nada,  sabe? Aí…Você não repara não, é porque tive uma isquemia e foge a
palavra, tem que ser devagar tá. Aí fiz concurso e passei, fiquei estudando lá uns dois anos.
Ficou sendo uma escola da prefeitura, e a Dona Goiandira foi ser professora lá, Neusa de
Moraes, fui aluna dessa turma aí. Depois Dona Goiandira me convidou, falei com ela: “Dona
Goiandira o que a senhora acha, da gente abrir uma escola infantil aqui?” Ela adorou a ideia,
aí  ela  me  passou,  já  estava  quase  na  hora  de  aposentar,  mas  ela  me  convidou  pra  ser
professora na parte infantil  e acabou sendo da infantil  e do adulto também, porque Dona
Goiandira aposentou e ficou eu e Lúcia. Aí fiquei como professora, depois aposentei também,
sabe? Lúcia foi embora e veio essa nova turma.
Kelly: A escola de arte sempre foi nesse lugar?
Dona Sílvia: Sempre, sempre, mas era uma turma boa, sabe? Dona Goiandira foi muito amiga
da gente, muito boa. 
Kelly: Aqui em Goiás tem muito artista, não é?
Dona Sílvia: Tem sim. É a formação da cidade, a paz e a tranquilidade que a gente tem, por
exemplo, quando fico doente, vou pra Goiânia, vou cedo e volto de tarde. Os meninos nem
implicam mais comigo, vou cedo e volto de tarde e já acho que fiz demais [risos]. 
Kelly: A senhora nunca morou em Goiânia?
Dona  Sílvia:  Morei,  chorava  que  nem uma  condenada  quando  menina,  tinha  7  anos,  aí
chorava, mandava falar pro meu avô que queria vir embora. Ele mandou me buscar, então eu
vim antes da minha família, morei com meus avós. Aí meu pai adoeceu com problemas de
coração e naquele tempo não dava pra morar lá, porque ele tinha a pressão muito alta, aí eles
vieram e voltei pra casa. Nunca tive vontade de morar em Goiânia, vou lá por causa de meus
filhos, a mesma coisa de Brasília. Conheci uma Brasília linda, que não tinha o movimento que
tem hoje.  Meu irmão morava lá e nós dois combinávamos muito,  depois que ele morreu,
acabou a graça, não gosto de ir lá não. Agora sou obrigada a ir nesse casamento que é lá, e é
de neto, tem que ir. 
Kelly: A senhora morou com os avós então.
Dona Sílvia: Morei sim, foi mais de seis meses que morei na casa deles, depois meus pais
voltaram e voltei também. 
Kelly: Os pais da senhora mudaram pra Goiânia por causa da mudança da capital?
Dona Sílvia: Foi sim, foi, meu pai ficou sem nada, olha, não gosto nem de falar, sabe? Porque
me faz mal! Dr. Pedro fez muito mal pra Goiás! Hoje em dia não, a turma que quer ganhar
dinheiro às  custas,  não salvou nem ele  nem Dona Gercinda,  porque quando a capital  foi
embora, e não é porque meu pai tinha bens e ficou sem nada não, sabe? Mas ele tirou daqui
todas as escolas de Goiás, inclusive aqui tinha o Grupo Escolar Modelo. Agora não sei o que
é isso, mas ele levou embora o Grupo Escolar Modelo. Aqui tinha o Lyceu que foi o terceiro a
ser fundado no Brasil por Dom Pedro, foi uma barbaridade, e ficamos sem escola, sabe? Aí
ele quis levar embora o [Colégio]  Santana, mas como aqui era dirigido ainda por França,
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tanto que todo mundo que formou lá tem uma base de francês porque era obrigatório. Aí a
diretoria daí do Santana, ele mandou falar que dava o prédio e o terreno, tudo pra ela mudar
daqui de Goiás. Ela teve que pedir licença pra França, e veio a resposta que os filhos de Goiás
também precisavam de escola, aí foi que abriram o Santa Clara [Colégio] em Goiânia, que
também é dominicano. Aí ficamos com a escola, que ficou sendo a Escola Normal, aí quando
tirou o  Lyceu que levou os professores, quem quisesse ir continuava lá, quem não quisesse
que caia fora. Aí Arnor Caiado, era Caiado mas era aquele Caiado que não misturava com
política não, não gostava de política, mas ficou revoltado e foi lá e falou pro Dr. Getúlio
Vargas  o que estava acontecendo aqui em Goiás. Aí ele falou: “mas Pedro [Ludovico], tá
ficando louco,  como faz  uma coisa  dessas?”  Aí  ele  criou,  mas  ninguém fala  mais  nisso,
porque a única pessoa que tinha isso documentado já faleceu, não sei quem mexeu na casa
dela, é pessoa muito sem ideia, é uma doida varrida que queimou os jornais, tinha tudo da
época, sabe? Um documento fantástico, ela jogou tudo no lixo, olha só como falou pra mim:
“uma bobageira, joguei tudo fora lá criando rato”. 
Kelly: Quem tinha esses documentos?
Dona Sílvia: Ah! Não, não vou falar não. Aí ele criou em Goiás a sucursal do  Lyceu, mas
chegou aqui como ia fazer? Até as carteiras tinha levado embora, não tinha professor, aí quem
ficou, médico, advogado, ficou sendo professor sem ônus. Foi assim que Goiás começou a
levantar, isso foi em 1933, 1932. Eu nasci a capital tinha mudado, sabe?
Kelly: A senhora nasceu em 1987?
Dona Sílvia: Nasci em 1932, aí… não posso mais dar entrevista, foge da cabeça, sabe?
Kelly: Não tem importância, a senhora tava falando do Lyceu...
Dona Sílvia: Tem dia que estou bem, mas hoje a cabeça tá fugindo toda hora. Pois é, aí criou
o Lyceu, os professores sem ônus foram pegar as turmas e cada pai fez as carteiras para os
seus filhos. Aí os anos foi passando e não sei contar pra você. Aí mudou de sucursal pra
Colégio Estadual de Goiás, já estudei lá como Colégio Estadual de Goiás. Aí depois passei
pro Santana, vim porque, no início, ainda não tinha a parte ginasial aí no Santana, passei pra
fazer o normal, sabe? Aí quando  formei no Normal já tinha ginásio.
Kelly: Seu pai era professor?
Dona Sílvia: Não. Meu pai era comerciante e perdeu tudo com a mudança da capital, aí… ele
tinha comércio e antigamente o comércio aqui em Goiás era roupa, calçado, tudo vendia em
armazém. Meu pai tinha comércio cá em cima, aí foi ser pedreiro pra sustentar a família,
sabe? Essa foi a nossa vida, graças a Deus educou os filhos, mas morreu cedo porque tinha
problema no coração. Aí veio a febre amarela, naquela época tinha muita febre amarela, aí ele
morreu, febre amarela, aí começou o rosário, porque minha mãe sozinha. 
Kelly: Nessa época que o pai faleceu a senhora tinha quantos anos?
Dona Sílvia: Tinha de 10 pra 11 anos, era a do meio, e a diferença nossa de um filho pro outro
era de mais ou menos um ano e tanto, meus irmãos tudo era pequenos. Hoje tenho só um
homem e três mulheres, nós éramos sete, dois já partiram, a vida é essa.
Kelly: Quem cuidou dos filhos foi a mãe da senhora?
Dona Sílvia: Minha mãe. Quando falam: “ah, fulana, ela caiu na vida por causa de enviuvar”,
acho isso uma grande safadeza, sabe? Porque minha mãe ficou viúva com esse tanto de filhos,
foi pro forno, levantava todo santo dia 2h da manhã. Quando era 6h da manhã, o bolo de arroz
tava na rua, porque naquele tempo se vendia de porta em porta, e nós, cada filho, cada dia, era
rodízio que nós fazíamos, cada dia era uma que levantava. Ela fazia não era só o bolo, contar
e por tudo na cesta, tudo isso era serviço nosso, e ninguém nunca morreu.  Acho isso um
desaforo, esses deputados, falar de pai colocar filho pra trabalhar, acho um desaforo. É por
isso que tem tanto malandro na vida. Nunca me senti diminuída por ter que trabalhar não, toda
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a vida trabalhei ajudando mamãe e depois que casei fui professora porque a vida era difícil
também, porque muito filho né?! Acho um absurdo esse negócio de falar que vai processar pai
e  mãe por deixar  filho trabalhar. Quando estou pintando,  os  meninos ficam zangados:  “a
mamãe já começa com as anarquias dela!” [risos]. Aqui nós tínhamos também, tínhamos os
rios Bagagem, o Bacalhau, eram os pontos da gente tomar banho, quando tava fazendo muito
calor. Meu avô levava a gente e a gente ficava lá até, ele pegava a espingarda e punha no
ombro e íamos, mas ali a gente tomava banho e ficava até tarde e quando o sol ia esfriando ele
trazia a gente de volta. Era gostoso demais da conta! Agora até matar o Bacalhau e ninguém
toma providência. O  Bacalhau e o  Bagagem no dia de domingo, minha mãe levantava de
madrugada e fazia a comida, era arroz e feijão, era a carne xuxada, essa parte me lembro
direitinho, a gente ia lá pro Bagagem, aí a farra era o dia inteirinho. Levava banana, não tinha
esse negócio de ter que levar refrigerante, não! Refrigerante era uma vez, no meu tempo não
existia. Agora com os meus filhos, era lá uma vez na semana que tinha refrigerante, agora eles
querem refrigerante todo dia e toda hora. Sei que era gostosa a vida aqui em Goiás, meu bem. 
Kelly: A senhora ia com os filhos?
Dona Sílvia: Minha mãe fez isso com a gente e eu fiz o mesmo com os meus filhos, passeava,
à tarde com meus filhos, quando dava de tarde, ia lá pra casa da minha mãe, mas saia com
meus filhos. Otto [referência ao artista Otto Marques] falava assim: “é, Silvinha quando você
passa aí até escurece”, porque ele era engraçado demais, era muito espirituoso o professor
Otto. Eu ia todos os dias à tarde, fazia a comida, dava comida pra eles e levava pra brincar lá
no areião. Era uma paz, não era tão fechado e nada, a meninada jogava bola e corria, mas
corria meu Deus! No meu tempo de criança foi assim e os meus filhos a mesma coisa, depois
foi acabando. O areião era em frente ao campo de futebol, ali, areia para a construção de tudo
apanhava lá, era só areia sabe, ali se chamava areião. Depois vem uns bobos que dizem amém
pra político, os marajá, os faraós, porque cada um que vem tem que colocar as placas deles, e
mudaram os nomes de tudo, mas lá era só areia. A gente ia brincar lá no areião, pra gente que
é mais velho ficou areião.
Kelly: Aqui tem muito isso, as coisas mudam de nome, as ruas mudam de nome.
Dona Sílvia: É sim. Falo que são os faraós que querem botar placas no que fez, no que fez
não, no que achou pronto. Eu me lembro do  Jardim  de Goiás, que lindo que era, era um
Jardim  de Goiás! Veio o primeiro,  foi  Divino, que nem daqui de Goiás  não era,  acabou,
porque era um jardim sonhador, todo com roseira, tinha as roseiras que era palmeiron, mudas
que vinham da França, tinha rosa Adália, rosa Amélia, não era, menina, era palmeiras, apesar
de ser no chão, tinha o chafariz que foi outro inteligente que foi lá e tirou fora e acabou
quebrando, e levou pra enfeitar a casa dos outros por aí, sabe? Aqueles bancos de cavalinho,
sabe? O Jardim era todo com aqueles banquinhos de madeira com as pernas de cavalinho e
não era aquela coisa não, e ali tinha uma coisa muito interessante: os homens davam a volta
pra um lado, só os homens; e, as mulheres ao contrário, sabe? E era palmeiras, ficou aquela
lembrança  gostosa.  Minhas  tias  nos  levavam para  passear  no Jardim,  sabe?  Agora  criei
minhas filhas numa fase boa, elas saiam sozinhas e era filho de fulano. Aqui em Goiás tem
isso também, falam é as meninas de Seu Luís Astolfo, que já era umas velhas de 89 anos, as
meninas de Dona Odete que era nós, eram as filhas de Dr. Caiado, as netas de Seu Paxeco, as
filhas de Seu Pacheco, as filhas de Dr. Brasil, não eram as filhas, eram as meninas. Então
quando hoje uns brincam: “olha as meninas, tá boa?” Falo obrigada, agora tá acabando esse
tipo de tratar. E o que mais você quer saber?
Kelly: A senhora se casou aqui em Goiás?
Dona Sílvia: Sim, meu marido era daqui também, fui morar na chácara. Nunca tinha, minha
filha, pisado numa roça! Casei e fui morar na chácara. Meu marido tinha uma serraria lá, aí
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fiquei até, já estava esperando um filho antes desse, quando ele nasceu fui ser professora, aí
mudei da chácara pra cá.
Kelly: Já na Belas Artes?
Dona Sílvia:  Não, na Belas Artes foi depois. Foi criada a parte infantil, aí peguei a parte
infantil, modo de dizer sabe, os principiantes que ficavam comigo e os que estavam pintando
melhor  já  passavam pra  Dona Goiandira  e  Lúcia.  Aí  com a  aposentadoria  da  Goiandira,
ocupei o lugar dela até ela aposentar, a faculdade não saiu faculdade, com as safadezas de
politicagem não saiu, sabe? Ficou escola pertencendo ao município, agora pertence ao Estado,
mas não ficou uma faculdade.
Kelly: Pra essa casa a senhora veio quando?
Dona Sílvia:  Quantos  anos  você  tem? [se  dirigindo  ao  filho  que  estava  na  cozinha]  Ela
precisa saber aqui, 57 anos que moro aqui. 
Kelly: Quais as mudanças que observou nesse lugar durante esse tempo?
Dona Sílvia: Por incrível que pareça foi um sobrinho de Pedro Ludovico que deu as mãos
para os alunos, fomos nos que requeremos, pedimos o segundo ciclo, porque no meu tempo
era segundo ciclo, aí Juca Ludovico atendeu, sabe? Outro fator importante foi essa estrada
federal aqui que passa por aqui e vai pro Araguaia, sabe? Ela era pra passar fora de Goiás, aí
Juca  Ludovico  era  devoto  de  Nossa  Senhora  Aparecida  e  falou:  “De  jeito  nenhum,  essa
estrada vai passar nos pés de Nossa Senhora Aparecida”, e com isso veio o desenvolvimento.
Mas, ih! minha filha, desmoronou casa na época. Aqueles casarões acabando, aquele sobrado
lá pra baixo do correio. Ih, era terrível! A gente era menino e não avaliava, achava uma graça
quando estava chovendo e ia pra escola. A mãe falava: “olha, não passa perto do muro, perto
de casa velha” [risos]. A gente achava aquilo tão bom [risos] quando desmoronava um muro e
fazia aquele barulhão: boom! Corríamos tudo pra janela pra ver. Peguei as boiadas, minha
filha, que iam pra Barretos e passavam aqui por Goiás, tinha boiada que passava duas horas, e
montávamos na janela  e  ficava  esperando.  Quando o berranteiro  passava,  a  gente  falava:
“moço,  toca  berrante  pra  nós  moço”.  Eles  tocavam,  aí  que  coisa  bonita!  Até  hoje  sou
apaixonada por berrante, acho que é a lembrança que a gente guarda. Depois passava o grosso
da boiada, aí vinha os que estavam estropiados, aí a gente falava: “ih, esse tá ruim” [risos].
Era aquela festa! Passavam por ali pela estrada velha, passavam no Moreira [praça] aqui e ia,
quando chegava em Itaberaí,  que se chamava “Curralinho”,  era uma cidade,  uma fazenda
onde tinha os currais que alugavam para o gado descansar, sabe? Aí iam até, antigamente
falavam na “linha de ferro” que ia pra Anápolis. Aqui em Goiás nós vivemos de promessa
minha filha, e o que fazem é pra encher o saco da gente. 
Kelly: Aqui os prédios públicos mudaram muito de lugar e função não é?
Dona Sílvia: Olha fiquei revoltada quando botaram elevador aí no museu, era o único prédio
virgem que a Cidade de Goiás tinha, no Museu das Bandeiras. Engraçado, toda a vida subiam
e desciam escada pra tudo e ninguém nunca morreu! Agora essa turma de agora teve que fazer
elevador em prédio, mudaram as paredes, agora a residência da gente eles querem mandar e
desmandar, mas eles mesmo não respeitam não. 
Kelly: A senhora já passou por isso aqui na casa da senhora?
Dona Sílvia: A minha casa falta quarto e eu queria fazer, era preciso fazer quarto, queria fazer
aqui na varanda, mas o telhado aparece uma ponta e não posso fazer não. Agora eles têm
direito de mexer. Aquele  Jardim ali é uma aberração, parece que não têm vergonha na cara
falar que aquilo ali é perto do outro que mamãe pegou ele, peguei ele assim com uns postes
aqui e acolá. Eu era pequena e lembro disso, mas era aquele, não sei porque a gente sonha
muito né, mas era aquele jardim lindo. Íamos ver a lua nascer lá, tinha aquelas moitas de
palmeiras,  tinha a palmeira imperial  e tinha a palmeira da pequena,  era linda,  eu gostava
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demais. Agora, acho assim, vem umas pestes que não é daqui de Goiás, que não tem um pingo
de amor nas coisas da gente, por exemplo, o sobrado da real fazenda, metalon lá? Pelo amor
de Deus! Tirar aquelas madeiras de séculos de lá que estavam perfeitas, pra onde foi? Não sei!
Pra colocar metalon, metalon, vai pro inferno! Você entra lá e vê aqueles corrimões todos de
metalon e ali era tudo torneado, sabe? Não é o que é hoje em dia não, conservou a parte de
fora.
Kelly: E o Quartel do XX, mudou muito?
Dona Sílvia: Não, esse não mudou não. Ficou. Pra você ver, lá dentro continua as salas, os
corredores de pedra, o poço que tem lá, esse conservou. Lá era fechado, depois Helder ficou
lá,  Tão, o  meu filho que tem o coral,  nós tínhamos uma sala lá, ensaiávamos lá, depois foi
pedido a  sala.  Ah, e foi  o “tiro  de guerra”,  ali  pegaram e deixaram o “tiro de guerra” ir
embora.
Kelly: O que era o “tiro de guerra”?
Dona  Sílvia:  O  “tiro  de  guerra”  é  quando  o  rapaz  inteira  18  anos  e  vai  apresentar  [ao
exército], era tranquilo, aí tirou o “tiro de guerra” daqui.
Kelly: A senhora se lembra como foi pra virar Patrimônio Histórico?
Dona Sílvia: Lutei por isso. Assim, a aceitação foi geral, mas acho que abandonaram bem a
cidade depois que virou patrimônio, sabe? Porque veio o pessoal de fora, compraram as casas,
agora parece que está dando uma melhorada, fecharam e pronto, compraram pensando no
lucro, e ficou só casa de recreio. Pra nós foi prejuízo. O Bacalhau como falei pra você, tem
cabimento um rio que nunca secou na vida, as meninadas tudo aprendia a nadar lá, agora
secar? O Rodrigo aí, você sabe quem é? Mexe com político, ele tem e fez tudo dentro da
nascente do Bacalhau, vem arrebentar aí. Dentro do Bacalhau tem uma granja, tiraram água
pra essa granja, mais pra cima tem chácara de Seu Fulano, e foram tirando a água, coitado, o
que restou? Tinham que ter  estudado isso,  nunca faltou água em Goiás! Sabe como era?
Quando a barragem arrebentava, Tãozinho era um senhor forte, um negão, subia e falava:
“vou lá arrumar a barragem”, sem instrumento, sem nada. Agora você acredita de um ano pra
outro secar um rio?  O Bagagem lá está morrendo também, jogando esgoto, isso tudo nós até
podemos perder o título de patrimônio, jogando os esgotos dentro do rio. Então minha filha,
tenho que ficar nesse cantinho meu aqui, não é desaforo um trem desses? Sei que  não sou
muito querida, sabe? Sei porque minha língua é quente. A gente sonha com a cidade da gente,
mas…
Kelly: Como foi a época da luta pelo patrimônio?
Dona Sílvia: Foi animado, todo mundo animado, depois quietou. Veio um senhor da ONU
[Organizações das Nações Unidas] aqui em casa. Naquele tempo eu não tinha malícia ainda,
não pedi pra ele assinar nada, mas ele falou: “Dona Sílvia, dificílimo achar uma praça igual a
essa”. Isso bem antes de falar em Goiás ser patrimônio, ele falou que essa cidade vai ser
patrimônio da humanidade. Aí falei pra uma turma aí e criticaram de mim, aí não falei mais
nada. Depois, quando veio a turma, aí é como a mamãe falava: “depois da onça morta todo
mundo quer fazer xixi nela”, não é? [risos] Minha mãe falava muito isso, mas não mudou em
nada.
Kelly: A senhora se sente parte do Patrimônio?
Dona Sílvia: É claro né?! Adoro minha cidade minha filha, a paz, o sossego. Aqui não tem
um ladrão. Olha, falar uma coisa pra você, houve uma rebelião aí na cadeia e fugiu o preso de
alto perigo sabe? Menina, foi uma rapidez a cidade inteira, da cadeia um telefonou, aliás, meu
sobrinho, que era tenente coronel,  avisou e na mesma hora todo mundo fechou a porta e
prenderam o homem e ninguém teve nada, se teve um assalto na mesma hora um telefona e
fala: “olha tem ladrão”. Não fica, é uma paz que você fica, muito diferente de Goiânia, você
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sai com uma bolsa sem medo. Lá em Goiânia você não tem paz de sair com uma bolsa. Aqui,
se um sente mal, esse menino aí mesmo quando era rapazinho passou mal na rua, sentiu mal e
levaram ele pro hospital e só soube na hora que ele tava bom.
Kelly: Dona Sílvia e as festas religiosas na cidade? Vi que a senhora tem ali uma bandeira do
Divino.
Dona Sílvia: Meu neto é o novo imperador do Divino. A festa daqui, sou apaixonada, não tem
assim aquela repercussão que tem, por exemplo, em Trindade, porque aqui a gente é mais
conservador, mas os padres querem ser modernos. Agora que eles estão mexendo pra ter uma
associação, mas era uma festa “profano religiosa”. Ela tanto pode ser feita pela igreja como o
povo pode fazer também sem a igreja, sabe? Mas tínhamos a Festa do Rosário que era a coisa
mais linda, era uma apoteose mesmo, sabe? Que era assim, cada classe tinha o seu padroeiro,
cada escola tinha o seu padroeiro, no dia de Nossa Senhora do Rosário, às 9h, a banda de
música saia e ia de lugar em lugar pegando os andores. Essa procissão era a “procissão dos
andores”. Aí Dom Tómas Balduíno, sabe? Que todo mundo venera tanto, fez tudo quanto é
maldade aqui pra cidade, para as festas religiosas, sabe? Ele tirou a “procissão dos andores”
porque disse que gastava um dinheirão. Ora, mas não era a igreja quem gastava, cada família
tomava conta de um andor e trabalhavam o andor porque cada um queria que seu andor fosse
o mais bonito, sabe? Cada escola, então as crianças iam levando seu padroeiro, era uma coisa
linda! Vinha gente de longe, Festa do Rosário aqui em Goiás a cidade ficava dura de gente,
acabou! A procissão com os andores, as crianças andava a cidade inteira, agora os homens não
dão conta de carregar, pesado demais, não é um absurdo um trem desses! Aí ficou a Festa do
Divino, ele quis mexer na Festa do Divino, mas não teve peito porque ela pode ser feita pelo
povo, é uma devoção popular. Então… a Festa do Divino era assim: uma bandeira, um cedro e
uma coroa, foi um bispo quem doou pra Festa do Divino. Aí saia a folia, percorria todas as
casas, porque nessa época Goiás era pequeno. Eu peguei o padres ir benzendo todas as casas,
agora os padres não aguentam andar né. Outro erro, porque acho que eles deveriam cooperar
com a gente pra manter aquela coisa antiga. Aí foi criada outra bandeira, a primeira bandeira
era vermelha, aí foi criada outra  bandeira, outra coroa e outro cedro, foi criada a terceira
coroa do Espírito Santo porque a cidade já exigia outra, aí a bandeira vermelha e branca e
toda a  vida cooperei  porque sempre  fui  devota  do Espírito  Santo  e  sempre gostei,  sabe?
Lembro isso, gravou na minha memória isso, veio aqui em casa quatro membros da folia pra
me  convidar,  porque  a  coroa  é  sempre  o  homem quem carrega  porque  ela  representa  o
homem, o cedro a mulher, e a bandeira a soberania, então nunca uma mulher havia recebido
uma coroa e eles vieram aqui me convidar porque sempre ajudei, trabalhava na folia, andava
pedindo esmola, fazia tudo quanto era que precisasse, mas nunca consegui chegar perto da
coroa nem na porta da igreja, pra mim foi uma glória.
Kelly: A senhora foi a única mulher que carregou a coroa então?
Dona Sílvia: A única que recebeu na porta da igreja a coroa do Divino Espírito Santo! Quem
pega a coroa é homem, mas eles me deram essa regalia. Eu ia saindo com a coroa e veio um
vizinho meu que estava doente e falou: “Dona Sílvia, deixa eu carregar um pouquinho a coroa
até na casa da senhora”. Dei e nunca mais [risos]. Vou lá na igreja e acho bom isso, e depois
criou a quarta coroa, e agora acho que deveria criar a quinta sabe? Porque estamos entrando
no primeiro dia  às 10h ou 11h da noite,  muito tarde né.  Antigamente tirava assim muito
dinheiro, essas casas mais ricas, pessoas mais abastadas prendiam na bandeira com alfinete de
mola as notas maiores. Tinha as famílias que já sabia que iam dar, depois tem a festa e a
novena. Na época do meu neto foi criada a pré-novena, mas depois, no ano passado, foi um
fracasso, porque um padre não deixou fazer pré-novena na paróquia dele. Achei isso horrível,
mas foi uma queda muito grande porque o que a gente recolhe em dinheiro e, em dinheiro
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porque vai o cedro lá pra igreja, fica lá com a coroa, aquela esmola fica na igreja, não é o
imperador  quem pega não,  e  pede  pra  levar  alimento.  Então,  na  hora  do  ofertório  dá  os
alimentos que hoje são revertidos pra os dependentes, a gente manda pra lá, e o dinheiro que a
gente arrecada na folia. De primeiro, era uma mesada de doce e como Goiás já tinha muita
casa desocupada, mas antes disso sempre achava uma casa que tinha entrada pela frente e
saída pelo fundo, então tinha aquela mesa imensa de doce, aí o pessoal ia servindo e saindo. O
dia inteiro comia doce por conta do imperador na Festa do Divino, depois inventaram de dar
salgado. Aí houve certo avanço, foi uns três anos salgado, mas começaram com uma falta de
educação, tacavam salgados uns nos outros, aquela molecada. Fui umas das que trabalhou pra
não  ter  mais  salgado.  Aí  passou a  oferecer  cestas,  e  agora  as  cestas  está  precisando  ser
acabada, mas a gente fica com dó porque tem os que precisam que pedem: “ai, não deixa
acabar não Dona Silvinha”. Eu não sou nada gente. Agora esse ano vem e caí aqui em casa,
vou ter que manter a cesta, não é? Meu menino fez mil e tantas cestas e sobrou um absurdo,
mas acho que, pelo menos setecentas cestas tem que ser feitas,  sabe? Doam pra pobreza,
agora, aqui na minha casa, gosto de fazer o café para os garis. Agora vou sugerir pra minha
menina, não sei se ela vai acatar, cada dia da novena, um dia das secretárias do lar, outro dia
dos garis, sabe? Acho que é esse pessoal que tem que chamar pra dentro da igreja, não é seu
doutor não [risos]. A língua, minha filha, não quieta dentro da boca [risos]. Não sei porque
que minha mãe contava isso, mas sou igual, igual ao meu avô, sabe? Ele era líder da classe
trabalhista aqui em Goiás. Ele era terrível, mas tinha uma coisa linda, achava lindo, e como
criei meus filhos. Falam que minha filha, essa mãe do que vai ser imperador, tinha nascido
freira e o marido padre, porque todos os dois gostam demais de igreja. Houve o ano da fome,
e eu era pequena, não sei falar o ano em que foi não, mas o seminário de Goiás precisava de
gente pra dar auxílio, então o que meu avô fez? Ele sustentou esses estudantes seminaristas
enquanto o seminário precisou, sabe? E de lá saiu um bispo que não vou falar qual foi. Então,
na hora do almoço, na hora do jantar, nós, nenhum servia, porque íamos pra lá né. Os meninos
falavam que eram os urubus, porque os seminaristas todos vestidos de preto, ninguém servia
na casa dele antes dos seminaristas comerem. Eles serviam e iam embora, tinha almoço e
tinha o doce depois do almoço, não era só almoço não, e não era qualquer comida não hein?!
Minha avó cozinhava muito bem e seu sei que era muito concorrida a casa dele, era ali no fim
da casa de João Caiado. Hoje derrubaram tudo. A casa dele tinha um porão alto, quase da
altura dessa casa, tinha uma mina na frente, pra você ver como é quando a pessoa tem cabeça:
ele fez uma ligação não sei de que jeito, que a água da mina não caia na rua, a água caía num
tanque e esse tanque era para regar as plantas, dessa daí caía num tanque maior que era da
gente tomar banho, mas em cima ele plantou uma roseira mármore. É outra roseira que não
era brasileira. A rosa era desse tamanho, era uns botões iguais a esses que vêm importados, era
uma trepadeira, era isso e num outro tinha o jasmineiro, aqueles jasmins cheiroso, era esse.
Não tem nada mais, compraram e cortaram as mangueiras, tinha mangueiras e jabuticabeiras,
como chama? Esqueci o nome dela,  aquela fruta que é um vermelho arroxeado, era tudo
plantado, sabe? Mas acabou tudo. A casa onde nasci também acabou, mexeram e derrubaram
tudo.
Kelly: Aqui tem muitas pessoas que nasceram na casa e ainda moram nela até hoje 
Dona Sílvia: Quando meu marido morreu, não deixei, quer dizer, não deixei não, falei pra
eles: “o que seu pai deixou é pouco, vocês sabem. Ou fazem inventário, vende tudo e divide,
ou joga no meu nome e depois, até lá a gente vê o que faz, até eu morrer”. E foi a pior burrada
que fiz porque eu é que pago tudo [risos]. Porque essa casa aqui é minha, a vizinha é minha e
tem a fazenda, então, ficou pesado pra mim. 
Kelly: Os filhos da senhora ficaram todos em Goiás?
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Dona Sílvia: Os três homens moram em Goiás e uma menina, uma filha moça. Tem outros em
Goiânia e em Água Boa, no Mato Grosso, tudo esparramado e fico sozinha. Criei três, uma
mora aqui comigo, outra mora na fazenda, e a outra mora numa chácara aí, já é professora
aposentada, e fico aqui praticamente sozinha. 
Kelly: E os netos?
Dona Sílvia: Eles estão aqui só por causa da greve, agora segunda-feira a greve acaba e vão
embora tudo, quando for segunda-feira estou sozinha. 
Kelly: A senhora perdeu o esposo quando?
Dona Sílvia: Já tem 22 anos parece. Não guardo data não, minha filha, e não procuro também
guardar sabe? O problema é esse, acho tão difícil guardar data. Ele tinha problema de coração,
a pressão altíssima e diabetes. Não gostava de fazer regime, roubava comida, ia na casa dos
parentes dele e eles davam comida pra ele, porque eu era muito ruim né, isso é uma prima
dele, e eu não fazia aqui em casa, passava até vontade de comer as coisas e não fazia por
causa dele.
Kelly: E os bairros novos da cidade? Qual o contato da senhora com eles?
Dona Sílvia: Ali, pra aquele lado, quase não cresceu. Cresceu pra cá, mas aí a ignorância, falo
que é de quem deixou, o prefeito, as ruas estreitinhas também, criou uma cidade desordenada,
porque poderia ser feita a cidade nova e a velha conservada, não. Não saio mais, meu bem.
Minhas pernas não dá mais pra andar, sou proibida de cair, não desço a escada ali se não tiver
alguém me segurando. Eles morrem de medo de eu cair, na porta eu ia direto, mas é a vida.
Kelly: Parece que quem mora nessa parte nova também não vem muito aqui né?
Dona Sílvia: Ficou separado, é o que falei pra você. Inclusive o padre, não podia ter feito
isso, porque uma pessoa tão querida por todo mundo, como é que faz uma coisa dessas, é o
santo gente, a gente vai na santa, na Festa de Santa Rita, porque Santa Rita não pode receber o
santo? Achei isso errado, agora ele foi embora, pronto! Aí chega na época da festa de lá,
porque quem construiu lá foi os daqui, não foi padre não, foi os daqui; era pedindo esmola pra
fazer, porque não tinha nada lá. Conheci aquilo lá, minha filha, não tinha ninguém nem nada,
era só uma rua. Na saída pra Jussara tinha uma igreja que pra mim era de São de Francisco e
estava desabando, tanto que achei esquisito depois colocar de Santa Rita, mas pra mim era de
São Francisco.  A igreja  de Santa Rita  foi construída depois,  ali  era  uma praça boa.  Aí  a
mentalidade curta né, pegou e deixou colocar posto de gasolina e não sei mais o quê, tem
cabimento botar numa praça aquilo? Tem? Não aguento esses trem não, eu falo sabe, então é
melhor ficar em casa, dá mais certo. 
Kelly: Hoje em dia a senhora frequenta a Escola de Artes?
Dona Sílvia: Não, porque a diretora que entrou lá, queria que eu aposentasse uai, mas não
estava  na minha mão,  quando saiu  minha aposentadoria,  recebo a  carta  do  governador  e
desapareceu meu processo, política né?! Agora, não vou pedir voto nem pra meu filho hein,
porque tenho raiva de política, raiva de politicagem, porque ninguém mais do que eu sofreu
com a política. Aí ela foi em Goiânia e fazendo fofoca por detrás e eu pelejando com ela
porque foi minha aluna. Aí a menina pra quem ela foi pedir pra colocar, porque fiquei como
professora e diretora, segurando sem ônus, sem nada, sem nomeação, só esperando a minha
aposentadoria, aí ela foi em Goiânia e fez a fofoca lá né, e como a menina era casada na nossa
família, veio me pedir perdão, e a tia dela tinha uma filha que era deficiente, ela devia favor
porque a tia dessa menina que olhava ela sabe. Então veio pedir desculpa porque ela deu o
apoio pra ela por isso, e falei: “por mim pode pedir, só estou aqui porque não tem condições
de eu sair, largar a escola”. Minha filha, entrei de férias e quando voltei nem carteira achei,
botei os meninos pra pintar no chão. Aí quando saiu a minha aposentadoria, acho que sem ter
nem pra quê, meu processo apareceu, apareceu no refeitório, aí o que você acha? O diretor era
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politiqueiro, acho que ele pensou que eu estava fazendo política, e tava cuidando da minha
vida pra cá, não estou nem aí pra política. Só voto por causa dos meus filhos, aí voto, mas se
pudesse nem isso fazia, porque não adianta, é tudo uma cambada de sem vergonha, promete
uma coisa e depois faz outra de forma muito diferente, então dane-se. Mas também dei um
tapa nela, chamei a delegada e falei: “quero que a senhora venha receber a escola”, porque
pela carta do governador, se eu apresentasse, ela ia pra cadeia, porque o processo dá cadeia. O
único processo que dá cadeia aí  falei:  “deixa ele,  Deus dá o troco pra ele”.  Aí quando o
negócio voltou contra ele, meu processo apareceu lá, um ano sem receber, trabalhando e sem
receber, porque o governador já tinha mandado a carta me cumprimentando da aposentadoria.
Falei: “olha, a única coisa minha que vai ficar aqui é essa pedra”. Tinha um trabalho, tenho
até raiva de lembrar disso, estava fazendo e Neusa que era minha professora de escultura, e eu
trabalhando nessa pedra que estava lá na porta, sabe o que ela mandou fazer? Cortou minha
pedra, era uma flor de pedra sabão, bem bonita, mandou serrar a pedra em pedaços e deu pra
menina fazer trabalho. Veio um artista aqui em Goiás e tava tinindo de raiva: “manda um
processo nela Dona Silvinha”. Falei: “não, bobagem, deixa isso pra lá”. 
Kelly: A senhora faz vários tipos de trabalho manual?
Dona Sílvia: Faço, tudo que é de mão gosto de fazer tudo e dentro da minha casa. Aí fui
lutando com marido até morrer, alfenim eu já trabalhava com isso, antes costurava pra fora.
Trabalhava,  levantava às 4h da manhã e fazia o almoço, arroz e feijão e deixava a carne
temperada, porque não existia geladeira. Aí, carregava meus meninos e deixava na casa de
minha mãe, deixava eles lá e ia, lá ficava filhos meus e filhos das minhas outras duas irmãs.
Aí dava aula, voltava e deixava o mais velho aqui, corria na casa de mamãe e pegava os
meninos e trazia. Aí esquentava o arroz e o feijão, fazia a carne e salada, de segunda a sexta,
se comia isso no almoço. Não inventava moda porque não dava tempo. Aí acabava de comer,
eu e as meninas lavavam as vasilhas, foram uma ajudando a outra e eu na máquina costurava
até de tarde.  Eu fazia uma sopa e um trem para os meninos, o que sobrava do almoço o
marido comia porque não aceitava sopa,  eu ainda levava os meninos pra passear pra não
ficarem presos, daí voltava, dava banho e pegava na máquina outra vez e ia até tarde. O banho
era de bacia, fogão de lenha, aí minha filha mais velha deixava minha roupa dobradinha na
beirada da bacia, sabonete, toalha e tudo, arrumava tudo e ia deitar, e ela um toquinho sabe? E
nunca mandei ela fazer isso pra mim. Aí, eu acabava, vinha, tomava banho e vinha descansar.
Naquele tempo tinha uma revista em quadrinhos, eu abria aquele negócio e vinha um sono só.
Foi essa vida minha filha! Até que essa meninada formou, depois comecei a fazer alfenim.
Dona Regina Lacerda falou assim: “vai fazer sim, isso é uma arte morta, faz Sílvia”. Aí  fui
fazer, mas me escondia quando chegava repórter aqui, aí passei a fazer, e foi bom né porque
naquele tempo ajudou na casa, a parte financeira da casa, aí deixei a costura e fiquei só com o
alfenim. 
Kelly: Hoje a senhora ainda faz?
Dona Sílvia: A mesma vida. Aquele tá secando ali, aquele ali é pra sexta-feira ornamentar
Nossa Senhora do Rosário na festa. Vou fazer a ornamentação lá no trono dela. O ano passado
fiz e esse ano eles pediram. A Divina pega o melado, esquenta a puxa. Ela fica brava porque
antes de acabar de fazer já grito: “outro prato!” Pra andar depressa [risos]. Não sei trabalhar
assim perto  dos  outros,  sabe?  Outra  pessoa  falando.  Outro  dia  ainda  veio  um senhor  de
Goiânia fazer uma entrevista, aí  falei não, “bota outra pessoa perto de mim quando estou
fazendo”. Ele falou: “a senhora pensa que já não vi que a senhora já perdeu aí?” Não sou
capaz de concentrar no que faço, sabe? Quando estou fazendo presépio então, não chega perto
de mim não! Ah, dou a bronca mesmo, não é que não goste sabe? Mas não sou capaz de criar,
tem que ser é sozinha. 
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Kelly: Tem mais alguma lembrança, alguma coisa que queira falar?
Dona Sílvia: Não, tenho não. Você viu como a cabeça já está falhando.
Kelly: Qual foi a melhor época da vida da senhora?
Dona Sílvia: Ah, a infância! Tive uma infância maravilhosa, minha filha! Meu pai não era
pai,  era  mãe sabe? Em casa o pai  era  mamãe,  porque ela  era  brava [risos].  Papai,  nossa
senhora! As manias dele, ele adulava a gente, amava a gente demais da conta. Olha, eu estava
com 11 anos e ainda deitava no colo dele pra dormir. Meu padrinho ia pra lá e ficava comigo e
filhota ficava lá esperando a vaga pra dormir, meu padrinho não punha na cama, quer dizer a
morte foi pesada pra nós! Hoje em dia as meninas de 11 anos já estão de namorico. A gente
nem pensava nisso não, brincava de pegar, de roda, de tudo, não tinha nada.
Kelly: A senhora conheceu o esposo no Jardim?
Dona Sílvia: Foi. Tudo começava lá, aqui todo mundo namorava e eu falava para os meninos:
“a gente namorava com os olhos primeiro”, pra pegar na mão era depois de muito tempo.
Hoje em dia eles namoram e tem um tal de “ficar”. Tenho uma raiva daquilo, ah não! Não
aceito não, sou à moda antiga. Se você precisar de alguma coisa, estou aqui minha filha.
[Perguntei pela congada]
Dona Sílvia: Quando terminou a missa que o padre liberou. Engraçado, eles não saíram por
trás da igreja, eles saíram por trás do banco e voltaram e vieram, porque tem a família real. Aí
a família realeza tava sentada na frente, eu tinha falado: “não me ponha cadeira especial, essas
coisas, não faça isso comigo que não vou”. Aí eles falaram: “então você senta aqui na frente”.
Quando penso que não menina, achei que ele ia lá só me ver né, ele fez a reverência pra mim
e me senti a própria rainha e todos os congos foram vindo de dois a dois me cumprimentando
e me abraçando. Foi a homenagem mais bonita que já recebi na vida, foi a deles, porque se é
imperador tudo bem eles vêm, se não é imperador eles vêm, e toda a vida tratei eles bem, faço
empadão, mando cerveja pra eles, gosto do congo. É coisa minha desde criança. Meus pais
gostavam de receber, meus avós gostavam, não sei achar ruim e tratar eles como qualquer um,
qualquer um que digo é porque é pobre. Você sabe como é que é, não é querer discriminar
pobre, preto e nem vermelho não e ali tem, e eles não gostam de receber a pobreza. Hoje em
dia varro a porta da rua porque não cabe eles, varro bem e ponho as cadeiras aí na rua. Aí eles
cantam aí na porta, aí mando os trem pra eles em casa, pra fazer a farra deles quando chegar,
boto a bandeira lá e eles vêm e reverenciam, porque eles só saem depois que a bandeira
levanta. Aí eles levantam cantando, faz o círculo da bandeira, reza cantando, entra e canta
salve a casa santa, depois que fazem esse canto é que saem, aí vem aqui pra casa. Mas eles
não querem tratar como eles merecem, eu adoro eles! Tenho até que ir lá ver como está a
roupa deles,  porque o governo não dá nada não, minha filha.  Eles não cobravam, mas aí
instiguei eles: “vocês têm que cobrar, não são bobos da corte!” Para o santo a gente canta
dado, mas pra eles não, vem assim, depois lá da igreja, eles saem e vão na casa do imperador,
depois na casa do alferes e da casa do alferes vêm aqui em casa. Esse ano nem alferes nem
imperador quis, então eles de lá já vieram aqui pra casa. Não tinha ninguém, agora caiu o
imperador  aqui,  quero ver  né [risos],  mas não deixo acabar  não.  O povo fala:  “acho um
absurdo cobrar dois mil reais”. Mas olha eles têm que mandar buscar de longe os que moram
fora, quem vêm perde o dia de serviço gente! E dia de serviço é duro pra pobre, é o arroz e
feijão. Imagina uma cesta pra cada um, eles botam dois quilos de arroz, às vezes, dois quilos
de feijão. Então esse ano tem que remodelar roupa porque esse ano a roupa deles tá bem feia,
sabe? Vou olhar pra ver o que faz. Estamos tendo a maior dificuldade pra arrumar o encontro
de corais aqui em Goiás, e alguém ajuda? É só coral bom que vem todos os anos, mas esse
ano não vou cantar não, estou tendo muita canseira, sabe? 
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ANEXO 11

Entrevista realizada dia 29 de setembro de 2015, na casa da senhora, Cidade de Goiás.
Nome: Maria Antonieta Jubé (Nini). Nascida em 1936.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Dona Nini:  Vim e não voltei em Goiânia desde maio, comecinho de maio, não fui lá em
Goiânia nem pra respirar. Ah! mentira, voltei três dias pra arrumar minhas malas pra ir pro
[rio] Araguaia. Tem quarenta e seis anos que vou no Araguaia, sem falta! 
Kelly: Vamos começar, a senhora estava dizendo que nasceu nessa rua.
Dona Nini: Nasci na Rua 13 de maio, número 26, que era a casa do meu avô. Aqui convivi
sempre, porque meu pai ainda não tinha feito concurso pra juiz, tinha farmácia lá na Rua do
Comércio,  que também se chama  Rua D'água,  Rua Professor  Ferreira.  Ele  lecionava no
famoso  Lyceu  [Colégio] também. Mas toda tarde vínhamos jantar com meu avô. Ele tinha
uma loja em frente à farmácia de meu pai e nos buscava as três, eu tenho uma gêmea, ela
morreu tem dois anos. Vínhamos com ele e aqui ficávamos. Então, toda a vida aqui foi nosso
reino encantado, entendeu?! Brincava, tinha as amizades, era a rainha e dona da casa dele.
Essa rua é a minha história, de meninice de juventude, porque depois veio a juventude, as
serenatas, os namorados [risos], e continuei vivendo aqui. Quando novinha, com quatro anos,
nós fomos estudar no jardim da infância, onde é hoje o Grupo São Constantino Gomes. Não
sei qual é, o jardim da infância acabou parece ou está no prédio da frente. É onde foi, antes da
mudança da capital pra Goiânia, era a Escola Normal Oficial, é lindo o prédio. Construíram
um estádio na frente e o prédio ficou no fundo, hoje está tão acabado! O pessoal pede pra tirar
foto de lá, mas fui e nem consegui tirar, porque lá não tem nem espaço assim, tá acabado o
prédio!
Kelly: É onde hoje é a Subsecretaria de Educação?
Dona Nini: É? Não sei. É onde tem o Alcides Jubé [Colégio]. Ele fica de um lado, construiu
lá. Lá chamava Mauro Borges, mas depois da revolução, o Mauro Borges foi, como se diz,
expulso. Aí eles puseram  Alcides Jubé  que é meu tio. Ele foi diretor de lá vinte anos, foi
professor, morreu como diretor. E desse lado tinha esse prédio belíssimo. De longe a gente
enxergava o Jardim, que hoje o povo chama de Praça do Coreto. Não me conformo, porque
era  Praça do Jardim, de lá aquela avenida que desce, era uma avenida de duas pistas e no
meio tinha um jardim todo florido! E o lado de cá e de lá pra descer, de lá você enxergava o
prédio, que é lindo! Não tenho foto dele. Ali estudei quatro anos. Vinha lá da Rua D'água,
porque nessa época eu morava lá,  meu pai tinha farmácia,  vinha pro  Jardim da Infância.
Quando  completei  7  anos,  porque só  podia  entrar  pro  primário  com 7,  fui  pro  [colégio]
Santana,  aí  então  fiz  meu  curso  primário  no  Santana,  adorei, apaixonei!  Fiz  primeira
comunhão, coroei Nossa Senhora do Rosário, cantei perdão, tudo assim, minhas tias eram
muito católicas,  elas que tocavam os órgãos e tudo.  Continuei  morando aqui em Goiás  e
vivendo isso, e na chácara que meu avó tinha, a gente passava todo sábado e domingo lá. Era
nosso reino encantado também, subia nas árvores, trepava nas mangueiras. Goiás tem muitas
pedreiras, não sei se você já reparou? Lá tinha uns montes de pedras assim e cada uma era
dona de uma, era o palácio, maravilhoso Goiás! 
Agora, da cidade o que mais amo, tem sete maravilhas no mundo. Falei que aqui em Goiás
não é sete não, tem é dez: a Rua 13 em primeiro lugar, não podia deixar de ser, o Morro do
Canta Galo, porque o povo quase não fala no Canta Galo, se ele é o morro mais bonito e mais
altaneiro, pra mim é o cartão postal de Goiás!
Kelly: É esse que tem a antena?
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Dona  Nini:  Não.  O  da  antena  chama-se  Dom  Francisco que  é  em  homenagem a  Dom
Francisco de Assis Mascarenhas que foi governador de Goiás, aqui se apaixonou por uma
goianinha e teve dois filhos com ela. Ela era de família ilustre. Ele foi embora e ela ficou com
os filhos, mas ele nunca deixou esses filhos, ela se casou com um antigo namorado, que era
figura  tradicional,  foi  governador  de  Goiás,  depois  senador.  Mas  o  Francisco  de  Assis
Mascarenhas mandou os filhos pra estudar em Portugal, ajudou na educação dos filhos que
foram depois também governadores, senadores. Os filhos dele um era Manoel e o outro era
José. Bom, mas esse  Morro  é o Dom Luís Mascarenhas que o pessoal confundia com um
bispo  Dom  Francisco,  que  foi  um  bispo  cego  que  teve  aqui  em  Goiás.  Mas  é  o  Dom
Francisco, porque ele quando chegou aqui era colega de classe dessa Ângela Ludovico, que
foi a paixão dele aqui e com quem teve os dois filhos. Então ele quis construir um pavilhão
pro povo distrair  e por ter  amizade com a família dela e ser colega do irmão dela lá em
Coimbra. Ele trouxe carta, foi apresentado e frequentou a casa dela. Aí o pai levou ele pra
conhecer esse morro lá em cima, e até hoje lá tem os alicerces desse pavilhão de ferro que ele
mandou construir, pro pessoal de Goiás ter um lugar pra passear. Construiu lá, depois acabou,
mas então a homenagem é pra ele, pro Dom Francisco de Assis Mascarenhas. Veio pra cá com
25 anos, novinho, não é?! 
Kelly: Esse é o que tem a antena, e o outro?
Dona Nini: O outro é o Canto Galo, o morro mais lindo que tem aqui em Goiás! 
Kelly: É o que o pessoal também fala de morro da índia?
Dona Nini: É! Índia adormecida não sei o quê. Ele é lindo! Pra mim é o cartão postal de
Goiás, belíssimo! O Morro das lajes também era lindo, de longe você chegava aqui em Goiás,
lá da altura do Largo do chafariz já dava pra enxergar o Morro Canta Galo e o  Morro das
Lajes com as lajes branquinhas nele,  lindo! Tanto tirou laje que acabou e no lugar foram
nascendo capim e não tem laje mais, maior judiação que eu acho. Então eles falam muito hoje
Morro das Lajes e Morro São Francisco e não cantam o Canta Galo que é o mais bonito! Não
é? 
Então, o Colégio Santana eu amei, adorei, gostei demais das irmãs, me integrei, tanto que
quando meu pai foi  pra Jaraguá ser juiz, saí aos prantos do  Colégio Santana,  porque não
queria deixar o Colégio Santana. 
Kelly: A senhora tinha que idade?
Dona Nini: Tinha 10 anos.
Kelly: Vocês moraram em Jaraguá quanto tempo?
Dona Nini: Cinco anos moramos em Jaraguá. Também só tenho coisa boa pra falar de Jaraguá
que por sinal era a terra de meu avô, dessa casa, Evaristo Gomes de Freitas Machado, era terra
dele. Papai estava aqui antes, como juiz substituto, porque quando passava pra juiz ficava dois
anos numa comarca como juiz substituto pra treinar. Ele estava em Goiás e não queríamos sair
daqui. Ele teve oferta para várias comarcas e não queria ir  porque não queríamos sair, aí
quando foi Jaraguá, era terra do meu avô, a família dele toda de lá e tudo. Aí fomos pra
Jaraguá, ficamos cinco anos e fiz o ginásio lá, uma turma maravilhosa. A cidade também tinha
uma serra linda, Serra de Jaraguá, muito bonita também, mas não chega aos pés da  Serra
Dourada também não, é a mais linda. De Jaraguá a gente foi pra Goiânia, ele foi ser juiz em
Goiânia,  de lá foi ser desembargador. Fomos fazer faculdade e nos rezávamos toda noite,
quase como se diz “em pedra” pra criarem uma vara em Goiás, porque de primeiro era assim
uma vara, conforme o volume dos serviços do fórum, do tamanho do município, tinha uma
vara, duas varas ou três varas e Goiás tinha só uma. Depois, quando já estávamos em Goiânia,
criou uma segunda, aí o juiz daqui perguntou a papai se queria trocar, porque ele sabia da
paixão nossa pra voltar pra Goiás. Meu pai falou que não, porque agora minhas filhas têm que
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fazer o segundo grau, apesar de aqui ter já, e faculdade, e por lá eu fiquei minha vida. Mas
todas  as  férias,  que nessa  época  eram três  meses:  dezembro,  janeiro e  fevereiro,  a  gente
passava aqui, e o mês de julho todinho e as festas principais, porque na época não tinha FICA
[Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental] e essas coisas, era semana santa e festa
de Nossa Senhora do Rosário, que era maravilhosa, nessas a gente estava presente sempre!
Agora, te falei as dez maravilhas de Goiás, comecei mas não terminei.  Rua 13 que tem que
ser,  Morro  do  Canta  Galo,  Rio  Vermelho,  o  monumento  do  Chafariz  de  cauda,  que  é
belíssimo, não é? Eu acho lindo! Igreja do Rosário, Igreja da Boa Morte que hoje é o Museu
de Arte Sacra,  Igreja da Santa Bárbara, que eu amo! [pensando nos lugares]. Tá faltando
ainda duas coisas aí. Acho que é outra igreja, qual eu pus? Até a  igreja do Carmo minha
família que tomou conta durante muitos anos, mas nem pus, [a igreja da]  Boa Morte que é
muito linda! Quando fui em Fernando de Noronha, levei um susto tão grande, porque quando
cheguei lá na frente da igreja eu estava na frente da Boa Morte! Você pensa bem, uma lá no
meio do oceano atlântico, outra no cerrado goiano, idênticas! Você assusta quando vê. Minhas
fotos ficaram em Goiânia, senão te mostrava, linda, linda. Agora, Goiás o que teve, esqueci
duas, mas já vou lembrar! Rua 13, Rio Vermelho, Morro Canta Galo, monumento do Chafariz
de Cauda. Ah, [as igrejas]  São Francisco,  Santa Bárbara,  Rosário,  Boa Morte, ainda falta
duas coisas, mas depois me lembro. Ia por as sete maravilhas, mas aí deu dez, é mais do que
sete, é dez. 
Dona Nini: Agora sobre o quê vou falar?
Kelly: A senhora viveu em Goiânia até quando Dona Nini?
Dona Nini: Até aposentar.
Kelly: A senhora se casou lá?
Dona Nini: Casei, tive um casal de filhos, agora tem seis netos e dois bisnetos, encaminhando
mais um.
Kelly: A senhora decidiu voltar quando?
Dona Nini:  Já  tem uns  oito  anos,  mas  nunca  deixei  de  vir,  a  vida  toda,  porque quando
trabalhava ainda, já tinha a casa aqui. Então vinha todo feriado, nos fins de semana, nunca
deixei de vir em nada, nas festas tradicionais todas, pertenço à irmandade dos passos, à OVAT
[Organização Vilaboense de Artes e Tradições], tem outra aí qual é gente? Ah, Santa Luzia,
esses movimentos tudo faço parte, com questão de fazer. Tanto que vovô, aqui nessa casa,
passa [a procissão de] Passos. Você sabe o que é Passos? Que tem na procissão da Semana
Santa?
Kelly: Não, nunca vi…
Dona Nini: Nunca viu falar em Passos?! Que sai na procissão do encontro e na procissão das
dores, rezam em seis passos que já acabaram. Hoje em dia tem só dois, um no  Largo do
chafariz e outro do lado da  Igreja da Boa Morte.  Cantam o “moteto dos passos” [é uma
canção de origem medieval cantada nas paradas da Procissão de Nosso Senhor dos Passos],
no dia da procissão do encontro que sai o Senhor dos Passos. Ele sai fugido da Igreja de São
Francisco pra Igreja do Rosário, aí paga um dízimo pra dormir lá, e no outro dia ele sai pra
procissão do encontro. Aí ele passa na Rua Nova da Relação, passa na Rua do Carmo e aqui.
Em cada rua antigamente tinha os passos que pertenciam à igreja, à irmandade, hoje em dia
acabaram. O pessoal foi comprando as casas e incorporou, só existe um numa casa que é lá na
Praça do chafariz, vizinho da casa de Dona Sílvia que faz alfenim [doce feito a partir do
melado, modelado com polvilho], por ali perto. Tem dois casarões grandes, é no fim de dois
casarões,  começando da rua que desce,  Rua Hermógenes Coelho que chama. Ela desce e
atravessa o chafariz. Tem dois casarões, depois do segundo tem os passos até hoje,e o outro é
do lado da Igreja da Boa Morte.
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Kelly: É uma casa que fica reservada?
Dona Nini: Não! É um passozinho mesmo, como se fosse uma capelinha. Acho que não tenho
foto de nenhum dos dois. Então, rezavam em todos, porque tem o “moteto dos passos”, cada
música cantava numa dessas capelinhas. Ainda me lembro, aqui vizinho do Fórum, a primeira
casa vizinha do Fórum tinha uma capelinha também, que derrubaram e incorporaram na casa.
Aqui  na  casa  de  meu avô,  ele  morreu,  alugou  a  casa  e  o  pessoal  que  alugou  continuou
fazendo. Depois eles mudaram também, aí passou pra casa de Seu Ranulfo que já tinha sido
também, antes de ser a casa de meu avô, e agora aqui pra casa do Bidula que é o irmão da
Salma, mas o maior tempo foi na casa de meu avô. Esse ano, tive a felicidade, porque esse
povo teve que viajar e vieram aqui e me disseram: “Nini, só tenho a confiança em você”. Já
ajudei eles a fazer o altar de Nossa Senhora das Dores porque eles não tinham. O do Senhor
dos Passos a gente sempre coloca um crucifixo grande, eles pegam na igreja e a gente monta,
eu tenho foto. [mostra as fotos do altar no celular].
[mostra uma foto da Igreja do Rosário]. Essa aqui é a  Igreja do Rosário que eu tirei pra
colocar no dia da festa, porque coloco todo dia alguma coisa [referindo-se ao facebook]. Essa
vou colocar no dia da Festa do Rosário. Olha que linda no dia da lua! Foi no dia da lua cheia
agora, tem outra que tem a lua azul que está mais linda ainda. A Igreja do Carmo já vou falar
dela hoje, essa aqui que foi da minha família. Olha o Lyceu [colégio]. Aqui é meus avós que
foram governadores. Meu bisavô esse bigodudo, cadê ele? Tem ele aqui também. 
Kelly: Essas fotos estão em algum museu?
Dona Nini: Tá aqui no Palácio Conde dos Arcos. Esse é meu tio, irmão de meu avô Evaristo,
meu bisavô é esse Bernardo Antônio de Assis Albernaz. Olha o bigodão! Isso aqui é a festa
que teve agora, o que tô procurando? Ah, é o passos!
Kelly: Os ancestrais da senhora são todos daqui?
Dona Nini: Tudo: mãe, pai, avô, e bisavô. A Rua 13 é meu amor! Ponho ela todo sábado e
domingo no face. Meus amigos já sabem e já falam: “estamos esperando no domingo” [risos].
Aqui foi na minha casa [mostra a foto do altar na porta de sua casa]. Enfeitei a rua, recebi aqui
porque eles viajaram e pediram pra mim. Tem das Dores e dos Passos, tem os dois. Aqui, esse
aqui foi dos passos, é o dia que passa só o Nosso Senhor aqui e Nossa Senhora sai da igreja da
Catedral e encontra com ele ali em frente a  Igreja da Boa Morte, ali tem o sermão, fala do
encontro deles e conta a história e tal. Aí quando passou aqui foi só esse, fiz porque tinha na
casa de meu avô antes. Olha o Senhor dos Passos passando na rua. 
Kelly: Essa imagem fica onde?
Dona Nini: Na Igreja de São Francisco, porque essa imagem ficava na Catedral, mas quando
a Catedral ruiu ela passou pra São Francisco [igreja] e de lá não saiu, sai assim, toda vez que
reforma ela vai pro Carmo [igreja]. Agora das Dores vai estar por aqui.
Kelly: A mãe da senhora também é daqui?
Dona Nini: Daqui, minha mãe, meus avós. Aí Nossa Senhora linda e maravilhosa! Você não é
católica não, é?
Kelly: Sou
Dona Nini: Ah, a maioria não é mais, até me assusto quando pergunto. Esse aqui já foi no dia
das Dores [procissão], passa no domingo que é a procissão do encontro, depois vem a Sexta-
feira das Dores, aí ela sai na rua. Interessante, ela sai procurando ele, não entendi! Aqui é
minha família olha, a filha, a neta e o outro casado com a neta. 
Kelly: O esposo da senhora não é daqui?
Dona Nini: Ele já morreu, não é daqui, mas a família dele é daqui, é Lobo.
Kelly: Ele não quis morar aqui?
Dona Nini: Não, mas eu também trabalhava. Eu trabalhava no Tribunal Eleitoral. Primeiro
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trabalhei no  Lyceu, comandava o [curso] supletivo lá, dirigia o “madureza” [curso voltado
para  alfabetização  de  adultos].  Aí  criou  o  supletivo,  naquela  reforma que  teve  do  Jaime
Passarinho, mudou a Lei de Diretrizes e Bases, aí terminou o “madureza” e incorporou o
supletivo, mas tinha muita gente ainda fazendo matéria do “madureza” pra completar, porque
se quisesse podia fazer uma matéria por vez, fazia. Aí fui junto, chorei quando sai do Lyceu,
porque  adorava  o  Lyceu.  Sou  muito  sentimental,  todo  lugar  que  deixo  pra  mim  é  um
sofrimento. Não gosto de mudar nem cadeira do lugar, aí então fui fundar o supletivo. 
Kelly: O Lyceu de Goiânia?
Dona Nini: É, porque ele saiu daqui, tiraram daqui. Ele é na rua 21, morei quase quinze anos
na 7 [rua], esquina com a [rua] 2, no centro. Minhas irmãs, depois que casaram e tudo, fiquei
morando com minha mãe, porque meu marido tinha era fazenda e eu não podia ir, não gosto
também, tinha que trabalhar. Então construí na casa deles, a casa deles era sobrado, subia
assim.  Aí  depois  meu pai  teve  muito  problema de  coração,  eles  desceram e eu  subi  pro
sobrado. Na esquina da [rua] 2, era um dos primeiros sobradinhos que tinha em Goiânia,
construíram para os funcionários, secretário de estado, sabe? Mas foi coincidência, a gente foi
pra lá e tava pra vender, meu pai comprou, a gente vendeu essa casa daqui que é da Salma
hoje, pra grande choro meu também [risos]. Compramos o sobradinho da [rua] 7, e lá fiquei
até minha mãe morrer, porque meu pai morreu primeiro, aí mudei, comprei um apartamento
em frente  à  Catedral  [metropolitana  de  Goiânia].  Cheguei  lá  e  rezei  pra  Nossa  Senhora
Auxiliadora. Falei: “quero aqui em frente, porque quando eu tiver velha ninguém precisa me
levar na igreja, vou na hora que eu quiser” [risos]. E cheguei lá em casa e abri [o jornal] “O
Popular” e tava anunciado, você acredita? O povo me pergunta como comprei e digo: “foi
Nossa Senhora Auxiliadora que me deu!” 
Kelly: A senhora veio definitivamente pra Goiás depois que aposentou?
Dona Nini: Depois que aposentei, porque daqui eu não queria sair, já vinha sempre.
Kelly: E a senhora não estava mais com o esposo?
Dona Nini: Não, não, me separei muito tempo. Vinha sozinha e com meus meninos, quando
meu avô morreu aqui, dividimos a casa dele em três, ficou eu numa menor, porque a outra
parte, que era das minhas irmãs, vendeu pra uns sobrinhos, e a outra parte que era das minhas
primas, filhas da minha tia. Ali que falo que é meu coração, minha alma, o ar que respiro, tudo
naquela casa, mas  gosto demais dessa também. Brinco muito nos  face [book], falo assim:
“essa rua, é a minha rua 13 de maio!” Aí o vizinho que mora ali, fala: “sua não, minha, do
Abner, do Seu Teixeira, de Salma”. Falei: “Edson, vou contar pra você porque é mais minha.
A casa que você mora, foi do meu bisavô, depois do meu avô. A casa que moro aqui era do
meu avô desde uma esquina até a última casinha lá, o lado de lá todo. A casa que moro
atualmente foi de meu tio-avô, então, eu que tenho mais casas na Rua 13, sou a dona [risos], e
sou a mais velha moradora e em idade”. Ele morre de rir e diz que deixa. Do lado de lá de
vovô, tenho mil fotos delas aqui, deixa eu ver se acho pra mostrar pra você. Da Rua 13 eu
tenho inúmeras, todo domingo eu ponho uai. 
Kelly: A senhora se lembra de alguma mudança que teve nessa rua?
Dona Nini: Mudança em si não teve! Teve mudança dos habitantes, mas, assim, em si não.
Essa casa aqui vizinha era uma marcenaria, ali que foi vendido pra o pai desse menino que
estou falando pra você: Euler Amorim. Ele reformou e fez inclusive duas, fez no fundo, aí
quem comprou dividiu em duas e deu para os dois filhos, essa foi a mudança grande que teve
nessa rua. Só essa que eu sei, porque as outras as casas continuam as mesmas. A minha paixão
mesmo era comprar a casa que foi de meu pai, essa que hoje é da Salma e é o irmão dela que
mora, porque foi dele. Queria voltar pra ela, mas eles não iam vender, uma época disseram
que iam, mas depois não, então acabei comprando essa.
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Kelly: Essa aqui foi do tio da senhora?
Dona Nini: É, ele deixou pra uma filha dele que morreu, então comprei aí desse jeito que
falei. Não tinha o que fazer, passei e vi, minha filha veio de Goiânia correndo. Aí o senhor
falou assim: “pode levar pra Goiânia e a senhora pensa lá”. Tava numa imobiliária, dois anos
e ninguém comprava, e minha filha dizia: “mãe compra”. Eu olhava na minha poupança, “mas
minha filha nós vamos ficar pobres, meu dinheiro vai tudo” [risos]. Comprei essa casa por
vinte e sete, dei mais mil pra passar o papel, vinte e oito, gastei mais uns vinte e três pra
reformar porque aqui tudo era diferente! Eles modernizaram a casa, essa porta aqui era uma
porta de correr, aquilo ali que coloquei aquela gradinha no muro, porque antigamente existia
isso aí em Goiás, era uma parede de vidro, aqui do lado de cá, aqui era um vitrôzinho. Vem cá
pra você ver uma coisa.  Não pode reparar muito é na bagunça,  porque minhas coisas do
Araguaia está tudo aqui ainda. [ me leva até o quarto da frente da casa e mostra a pintura no
teto restaurado]. 
Kelly: A senhora arrumou um restaurador para fazer aqui?
Dona  Nini:  Tinha  um  restaurador  que  veio  pra  trabalhar  na  reforma  da  Igreja  de  São
Francisco que fez pra mim, trabalhava lá durante o dia e vinha aqui à noite. Eu não consegui
descobrir porque essa casa aqui em Goiás é a única que tem pintura no teto, quer dizer é a
única que eu estou sabendo até hoje. Muita gente vem e fotografa, veio até a cunhada de meu
filho que fotografou e colocou no face e eu não sabia, aí ao invés de colocar pra família, ela
colocou na minha linha do tempo, aí todo mundo ficou doido, ainda falei que vou colocar
direitinho com a namoradeira, o dia que eu não tiver mais foto da Rua 13, eu ponho a minha
casa.
Kelly: Então isso foi uma surpresa pra senhora quando comprou a casa, não sabia que tinha?
Dona Nini:  Não, eu tinha uma amiga que morou aqui por muitos anos, inclusive lá era o
quarto da menininha dela, ela só tinha uma filha, eu vinha dar mamadeira pra menina aí, eu
dava a mamadeira olhando pro teto [risos]. Eu tenho até um escrito de um especialista que
veio aqui, e ela falou pra mim assim: se eu fosse a senhora não pintaria ele, porque você veja
a Igreja de São Francisco está toda reformada com pintura nova, a Abadia [igreja], ela falou:
“porque a senhora não pode mexer no original”,  e eu concordei com ela,  deixei até meio
descoradinho mesmo, mas é original, não passou outra tinta por cima, o São Francisco [igreja]
foi pintado e repintado, e a Abadia também, porque são as duas que têm o teto pintando, aqui
é mais original. Essa casa aqui é da minha filha, já fizemos a divisão, meu filhos quis ficar
com as fazendas todinhas que meu pai deixou e ela ficou com as casas aqui, ela gosta, ela que
me  ajudou  em  tudo,  eu  também tenho  os  livros  aí  que  tem as  fotos  daquelas  fazendas
maravilhosas lá de vassouras.
Kelly: O primeiro curso superior da senhora foi em que?
Dona Nini: Foi em História e Geografia e quando eu tinha cinquenta anos é que fui fazer
direito. Tinha trinta anos que tinha parado de estudar, mas meu pai, por ser juiz, desde que eu
tinha dez anos, já tinha muita convivência assim com o direito. Quando fiz filosofia, a gente
falava filosofia, não falava geografia e história não, engraçado? Até hoje falo: filosofia, e não
é filosofia, a minha Faculdade é de filosofia, mas estou no curso de história e geografia. Mas
todo mundo falava era assim, porque Goiânia tinha, na época em que a gente foi pra lá, letras
e levou a Faculdade de Direito daqui. Tinha só direito, filosofia que os padres redentoristas
criaram junto com Dom Abel, substituto de Dom Fernando que era o arcebispo, mas estava
mais  velho.  Então  Dom  Abel  é  que  tomava  conta,  e  tinha  a  Faculdade  de  Farmácia  e
Odontologia.  Então  a  gente  falava:  “estou  fazendo filosofia”,  mas  tinha  lá  o  quê?  Tinha
pedagogia,  letras  neolatinas,  anglo-germânicas,  história  e  geografia,  eram  os  cursos  que
tinham. 
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Kelly: Aqui em Goiás tinha algum curso superior nessa época?
Dona Nini: Menina, nessa época não tinha, pois levaram tudo daqui uai! Não pode xingar
Pedro Ludovico não, porque depois que fui em Cuiabá, sou muito amiga até do neto dele
agora, Mauro Borges também quando foi ser governador morou vizinho da gente, o menino
dele mesmo se casou com uma conhecida nossa,  tá  morando e tem uma casa aqui desde
sempre. Aí falei pra ele: “ei eu xingava seu avô”, tinha tanta raiva dele, pelo jeito rompante
que ele tirou a capital daqui de Goiás, sabe? 
Kelly: A senhora tem lembrança da época da mudança?
Dona Nini: Não. Sou de [19] 36, mudou em [19] 37, tanto que nasci, e o povo fica brigando
que foi em [19] 33. Gente, mas em [19] 33 foi pedra fundamental, cadê que falam que Brasília
foi construída e foi Juscelino que inaugurou, mas foi no final do governo dele. Antes não, ele
mudou  pra  lá  com o “cadetinho”  e  não sei  o  quê,  mas  não era  capital  ainda.  O dia  na
inauguração é que começa. Agora põe a pedra fundamental e Goiânia é a capital? Claro que
não! Tudo funcionava aqui uai, depois é que foi ser. Gente, na minha certidão de nascimento,
ainda quero tirar uma, pra mim guardar pra ver Goiás, capital. Engraçado, o povo do meu pai
era do lado dos Caiado, sabe? Meu tio era deputado, e o lado do meu avô aqui era do outro
lado, mas nessa época não era o Ludovico ainda, porque aqui teve três dinastias: dos Bulhões,
dos  Caiado e  dos  Ludovico.  Aí  misturou  com os  Jardim que  tem.  Então  misturaram as
famílias, mas as dinastias foram essas. Falam também na Fleury que foi antes, mas famosa
mesmo é Bulhões, Caiado e Ludovico. Misturado assim, casaram tudo assim engrenhando pra
poder conservar o poder, e porque Pedro Ludovico levou a capital daqui? Por conta de poder,
porque se ele tivesse aqui, os Caiado não deixava ele aparecer tanto, estavam tudo de cima,
porque era Caiadista. O maior motivo dele ter levado a capital daqui foi pra ele conseguir ser
independente, ter o poder, que aqui ele não seria. 
Kelly: E a história de que aqui não teria como a cidade crescer por causa dos morros?
Dona Nini: O Rio de Janeiro não cresceu? Foi isso nada, foi por isso, mas adorei depois, a
vida inteira sofri, falava assim: “pois é, e os móveis do Lyceu que não servia, as professoras”,
minhas  tias  eram professoras,  meus tios.  Nessa época meu tio  não era diretor, era  outro,
professor Ferreira, famosíssimo aqui de Goiás, que era o diretor, aí quando ele ficou mais
velho e aposentou é que meu tio Alcides Jubé passou a ser o diretor. Todos trabalhavam no
Lyceu, minhas tias ficaram, aí meu tio Alcides foi, passando fome coitado, ganhando pouco,
família de cinco filhos aqui em Goiás. Ele ficou morando numa pensãozinha em Campinas,
comida ruim. Ele ia a pé pra Goiânia, lá pro Lyceu pra dar aula, tanto que [teve] uma úlcera no
estômago que foi preciso tirar a metade do estômago. Aí criou, o doutor Gilberto pediu pra
fazer um Lyceu aqui, outro, aí veio outro. Aí que minhas tias foram professoras, todos foram
ser professores do Lyceu, mas então levou os grupos. Levou a Escola Normal, levou o Lyceu,
as Faculdades de Farmácia e de Direito, Goiás não ia sofrer? As casas todas fechadas, porque
muitos  fecharam,  famílias  que  o  marido  ia  e  as  famílias  ficavam  porque  tinham  mais
condições de ficar aqui, não tinham condições de irem pra Goiânia. Então fui criada ouvindo
essas histórias, entendeu? E a gente revoltava. O pessoal ainda falava “Goiás Velho”. Quando
fui  pra Jaraguá assustei  tanto  minha filha,  porque o pessoal  falava:  “vocês  são de  Goiás
Velho”. Não, uai, somos de Goiás, não gente a outra capital chama é Goiânia, não é Goiás
Velho não. Não entendíamos porquê, mas é termo pejorativo. Tanto que o povo acha lindo
Goiás Velho, eu adoro Vila Boa. Então por isso que falo “Vila Boa”. É pejorativo, porque a
gente que tava em Goiânia, o povo falava assim: “pra onde vocês vão? Goiás Velho?” Você
entendeu? Nesse sentido, o povo fala que acha lindo, carinhoso “Goiás Velho”, mas não foi
nesse sentido carinhoso não, foi pejorativo, então não gosto. Porque Goiânia virou capital,
veio gente do estado inteiro de fora também, porque Campinas é que ficou sendo a sede,
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porque Goiânia era os barraco, depois é que foram construindo o Palácio, o Grande Hotel,
esses sobradinhos da [rua] 7,  uns sobradinhos da rua 20,  foram os primeiros lugares que
formaram Goiânia. Quando me mudei pra Goiânia em 1950, atrás do Palácio das Esmeraldas
era tudo mato. Nós íamos pegar gabiroba, tem um senhor aqui que falou assim esses dias:
“não acho gabiroba aqui”.  Falei: “mas não acha mesmo não, gabiroba tem de Inhumas pra
lá”. Goiânia tem é muito, mas aqui não, as frutas do cerrado aqui são outras, aqui não nem
existe gabiroba. Fui conhecer em Goiânia, nem em Jaraguá não tinha. Aqui não tem não, aqui
você vê murici, mangaba, cagaita, pequi e caju não tem igual. Dizem que Pedro Ludovico
quando mudou pra Goiânia falou assim: “vocês mudam gente, isso é mentira, mudem porque
lá em Goiânia tem pequi duas vezes por ano”. Aí que o povo de Goiás resolveu ir [risos]. Mas
como estava contando, quando cheguei em Cuiabá, quase chorei menina! Não tinha mais nada
antigo, você não via, o prédio da prefeitura, a catedral, super “modernoza” por dentro, sabe?
Por fora sim, mas por dentro não tinha nada de coisa antiga, e mais uns três prédios só e uma
praça ali, só. Tudo acabou, não existia Cuiabá, porque lá é dez anos antes de Goiás. Aí entrei
na catedral e mandei celebrar uma missa pra Pedro Ludovico [risos]. Contei pro neto dele,
falei olha deixa te contar: “seu avô tem uma missa celebrada lá em Cuiabá” [risos]. É porque
faz dó, gente, graças a Deus que a capital mudou, senão não ia ter essa joia rara aqui no Brasil
central, não ia ter. Cuiabá era dez anos mais velha que Goiás, acabou tudo. Deveria ter coisas
lindas não é? Porque Goiás não teve a riqueza que teve Minas. Lá teve ouro demais, as igrejas
são maravilhosas, não é? Nós não temos, é pobre o nosso, e o ouro nosso foi tudo embora,
tem ouro mais não, quase nem teve pra ficar aqui.
Kelly: A senhora se lembra da época do garimpo no Rio Vermelho?
Dona Nini: Foi um promotor aqui que proibiu. Maravilhoso tadinho, por sinal até já morreu
num desastre de avião horrível. Ele foi ser diretor do Incra [Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária], acho, uma coisa assim dessas, depois de promotor chamaram ele pra ser,
ele saiu e foi ser, e morreu num desastre de avião. Ele tirou o garimpo do rio, o Rio Vermelho
estava um inferno, tudo acabado, desbarrancado. Fomos pro [rio] Araguaia, porque vamos
todos os anos, desde que ano? Deixa ver, meu filho tinha 5 anos quando fomos a primeira vez,
porque minha mãe não deixava eu ir. Meu pai foi, ia pro Araguaia sempre porque o tio dele, o
padrinho Guedes, foi um dos criaram a navegação do Araguaia. Então meu pai, esse tio só
tinha filha mulher, se apegou muito com meu pai, porque ele gostava mais de aventura. Ele
tinha outro irmão mas era muito intelectual, porque todos lá até foram intelectuais, porque
também não  posso  diminuir  meu  pai  não,  porque  ele  foi  juiz,  desembargador,  tudo  por
concurso, mas ele gostava disso. Gostava de andar a cavalo, de ir pro Araguaia [rio] com esse
tio, então, mamãe não deixou eu ir. Tive duas oportunidades pra ir solteira e ela não deixou, aí
quando comecei a ir casada, falei que mais nunca ia deixar de ir. Esse ano completei 80 anos,
aliás não completei ainda não, é dia 31 de dezembro, mas fiz lá no Araguaia. Falei: “não tenho
dinheiro  pra fazer  festa”.  Lá vou e levo quinze  pessoas,  gasto quase trinta  mil  lá.  Digo:
“preciso gastar meu dinheiro aqui que ir pra outro lugar”. Meus meninos: “não vó, faz um
cruzeiro”. Eu digo: “menino, quem você acha que eu sou pra fazer cruzeiro com vocês? Nem
pra mim sozinha eu tenho!” [risos]. Ainda mais pra vinte pessoas. Sei que na época desse
garimpo, fomos pro Araguaia, e a gente ficava logo abaixo do Rio Vermelho, e o garimpo era
no Rio Vermelho, se a gente ficasse acima, menina, mas deu uma alergia, uma coceira em todo
mundo. Lembro que minha nora, hoje é a atual Secretária de Turismo e Cultura aqui, ficou
com a barriga desse tamanho, cheinha de erupção. Um netinho pequenininho tadinho ficou
tudo, todo mundo teve,  aí  descobriram que era o mercúrio que vinha do  Rio Vermelho  e
estávamos logo abaixo na praia, e todo mundo teve essa alergia horrorosa. Aí ficávamos até
vinte  dias,  dessa  vez  ficamos  só  doze.  Aí  que  descobriram,  porque  ninguém  estava
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descobrindo, porque é em julho que o povo começa a acampar. Aí quem ficou ali pra cima do
Rio Vermelho, em Aruanã é o porto que os dois rios se encontram, pra cima de Aruanã não
deu problema, mas pra baixo... Estávamos logo abaixo de Aruanã, uns quarenta minutos só,
quer dizer que o mercúrio tudo foi pra praia. Então, aqui em Goiás tudo tinha, pra cima da
cidade tinha garimpo, quase acamparam com o Rio Vermelho. Gente como chama o menino?
Tão bonito,  tão inteligente e  tão maravilhoso que era o promotor  na época aqui,  ele  que
combateu mesmo na época, deu de cima e tirou, senão tinha acabado com o rio.
Kelly: Na infância vocês tomavam banho no rio aqui?
Dona Nini: No Rio Vermelho a gente tomava, pra cima ali, tinha três poços ali que podiam
tomar:  Pedra Branca, era um que tinha uma gameleira grande. Na época daquela enchente
horrorosa que teve quando Goiás ganhou o patrimônio, rodou a gameleira, então era o poço da
gameleira.  Agora o  Poço do Bispo nunca tomei banho porque lá era dos homens.  Porque
antigamente, quando Goiás não tinha água encanada e nem chuveiro nas casas, os homens
importantes da cidade botavam a toalha aqui [faz um gesto que mostra o ombro] e um vestido
mesmo assim, porque o povo passeava e ia fazer piquenique até de terno, mas iam lá pro
Poço do Bispo tudo de Adão. Então as mulheres não podiam nem passar. O Poço do Bispo era
proibidíssimo pra você passar, era só homem, hoje não, vai todo mundo. Gostoso demais!
Gosto muito de fazer caminhada por aí, mas nessa época não. A gente passeava por lá porque
tinha uva pra vender: vamos passear na  Carioca pra comprar uva. Lá na usina antigamente
pra  baixo  de  onde  foi  o  matadouro  que  hoje  falam Praça  de  Eventos,  lá  tinha  outra
pinguelinha, pinguela de usina que chamava. Lá também vendia muita uva. Goiás fazia vinho
igual Itaberaí está fazendo e vendia no convento dos padres, no asilo. Aquela casa antiga que
tem lá na Praça de eventos era o matadouro. Era lá que as vacas eram matadas. Aqui no fundo
não tinha  essa avenida,  tanto  que  até  hoje  falo  cais.  A gente  fala  cais  do  Rio Vermelho,
antigamente foi cais  da Lapa,  porque tinha uma Igreja  da Lapa que foi  rodada na maior
enchente que teve aqui. Essa enchente grande veio até a Rua 13 e foi até o Palácio Conde dos
Arcos, e derrubou, mais ou menos mil e oitocentos e…, por aí. Levou a igreja da Lapa que era
lá onde está a  Cruz do Anhanguera, era a  Igreja de Nossa Senhora da Lapa, tanto que aí a
gente falava Praça da Lapa, cais da Lapa, depois passou a ser cais do Rio Vermelho. Depois o
prefeito que teve aqui, Dijari Alencastro Veiga resolveu construir uma avenida maior, porque
essa rua era muito pequena, e passava carro demais. Nessa época até que não tinha tanto
carro, mas depois começaram os carros grandes e caminhão e tudo, abalando as casas. Muitas
casas ficaram meio assim [mostra que ficaram tortas com mão], forçaram a parede, o alicerce,
ainda  bem  que  as  paredes  são  grossas.  Você  viu  a  grossura  da  minha  lá  que  tem  até
namoradeira, mas muitas casas tiveram que reformar a frente, por causa do trânsito. Aí Dijari
resolveu  comprar  de  cada  família  que  tinha  as  casas  com quintais  que  dessem pro  cais,
comprar dez metros pra alargar e fazer uma avenida, porque aí era o cais, pequenininho e
estreitinho só passava carroça levando mercadoria, cargueiro, usava mais era cargueiro nessa
época, igual esse aqui [mostra um quadro que tem na parede de um cargueiro]. Olha esse aqui
é de lenha, passava por aqui pra vender ali no mercado.
Kelly: A senhora sabe se esse rio já foi navegável?
Dona Nini: Eles falam que já foi navegável aqui na cidade, mas não acredito nunca, porque
ali  onde  existia  a  pinguelona  que  é  pra  cima  um pouco  da  Praça  do  Eventos,  que  falo
matadouro,  existia essa pinguelona que os outros foram ficando com medo até de passar,
porque foi acabando. Vinham as enchentes muito grandes e derrubava, ficaram só cinco paus
assim,  bem grossos,  umas aroeironas.  Você passava sem ter  onde segurar, embaixo era o
boqueirão,  aquele barulhão das  cachoeiras que tinham embaixo.  Então todo mundo dizia:
“não passa na pinguelona não”, quer dizer tinha um medo da tal pinguelona, sabe? Então, mas
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se rio era tão grande, poderia passar porque passaria bem por cima e não sentia, mas pra baixo
da barra por lá, ele era navegável, mas aqui na cidade não. Eu não lembro. Tem um cara que
até falei aqui no face [book] que não existia e ele escreveu aqui no face que há cem anos atrás
existia, mas se tenho oitenta, mas ele ficou quietinho depois que falei isso sabe? Não falei
contra, só respondi um negócio aqui que ele entendeu que não era possível há cem anos atrás.
Pode ser até antes, porque aqui tem duzentos e oitenta e oito. Pode ser até que, como falei,
meados do século XVIII pode até ter sido, mas nessa época não foi não, cem anos atrás? Eu
Tenho oitenta uai, pensa. Escrevi isso porque meu pai e até a família Guedes e Amorim e não
sei qual outra que ele pôs, tinha navegação pro Araguaia, mas eles saiam daqui e iam lá pra
Aruanã e de lá que saia de barco e iam até o Pará, levar e buscar mercadoria, porque tinha o
comércio no Araguaia. Aí falei que meu pai ia, ele nadava tanto que meu tio até deixava ele
atravessar o Araguaia naquela época, nadando, mas punha de lado dele um canoeiro porque se
tivesse câimbra ou qualquer coisa acudia ele e colocava na canoa. Eu que sempre fui muito
perguntadeira e curiosa,  conversava muito e nunca ouvi dele a conversa de que o rio era
navegável em Vila Boa. Ele contava esse caso de que atravessava o rio lá, não era o caso de
contar pra mim também que saia barco daqui? Saia não, de Goiás não! Só se for em meados
do século XVIII em canoinha menor, qualquer coisinha. Não tem condição não.
Kelly: E na época que virou patrimônio, a senhora participou de alguma maneira?
Dona Nini:  Participei, fiz parte, ainda tava em Goiânia porque não tinha aposentado, mas
ficava  aqui.  No dia  da enchente,  porque meu aniversário é  dia  31 de dezembro e  nunca
passava lá, pra não ter que fazer festa, falava vou fazer festa pra mim e viajava. Tinha uma
turma grande que viajava, era da terceira idade, então a gente todo fim de ano passava fora,
porque filho casado quer ir pra uma casa e pra outra e pra não ficar atrapalhando, então vou
passear também. Minha filha veio pra ir pro Araguaia, pra Aruanã, e meu filho veio pra ir pra
fazenda que é aqui perto de Jussara e eles pararam aqui e a chuva não parava e não parava.
Eles apavoraram e ela falou: “vamos tirar os carros porque vai encher e vai passar”. Ele ainda
falou: “que é isso, você tá doida e tal”.  Ela entrou no banheiro pra tomar banho e quando saiu
lá ele já tinha tirado a caminhonete e gritou pra ela: “não tira o carro porque você não vai
aguentar a correnteza”.  Tava fortíssima, aí pegaram umas cordas, aqui tinha muita corda pra
levar  pro  Araguaia  e  amarraram  porque  lá  embaixo  tem  um  porão  grande  e  tem  umas
aroeironas e então amarraram o carro nas aroeiras. O carro era novinho do meu neto e teve
perda total, mas o marido dela era advogado e conseguiu ganhar um carro novo. Mas pra sair
daqui você precisa ver, veio um guincho lá da asseguradora e pra entrar aqui não tinha jeito,
porque deu um buraco grande, uma cratera grande aqui no cais. Tiveram que carregar o carro
pra botar dentro do guincho pra poder tirar o carro daqui. 
Kelly: Aqui na casa da senhora a água chegou?
Dona Nini: Chegou! Vem aqui pra você ver, aqui é tudo retrato antigo [mostra as fotos da
parede]. Deixa mostrar pra você como era o cais, por isso que eu chamo cais, tá vendo, só
passava cavalo e esses trem. Aqui era a casinha de luz, de força e luz, tinha uns motorzinho aí,
de noite eles vinham e ligavam. Em todos os portes tinha um cara que ia ligando a luz na
cidade, tem um do lado e do outro: daqui é da ponte do Carmo pra ponte da Lapa, aqui da
ponte da Lapa pra ponte do Carmo. Essa aqui é minha avó, esse retrato aqui é do Amauri
Menezes, famoso pintor. Eu tinha 15 anos, ele pintou pra mim, pintou eu sentada na praça lá
em Goiânia, lá na Avenida Goiás. Falei  que ele precisa vim aqui em casa ver, ele com o
caderno. Você veja que é aqueles cadernos de matemática que tinha númerozinhos, ele pegou
esse caderno de matemática e pintou, aí me deu e pus aqui. Olha aqui, tá vendo outra? Atrás
da Catedral tinha essa outra casinha de força e luz que chamava, nos cais tinham, e tinha um
outro lugar aqui em Goiás que tinha, mas não consigo me lembrar onde, acho que era lá pra
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cima, um motor a óleo que ficava nela aí. 
Aqui, olha, a água veio tá aqui [mostra o assoalho da garagem]. Entrou no porão aí, e lá no
meu porão tinha barraca do Araguaia, a sorte é que o motor que é caro, os meninos tinham
levado pra Goiânia,  porque foi minha barraca,  os meus colchões,  meus trem tudo que eu
guardo no porão. Parou aqui [mostra a soleira da porta da cozinha].
Kelly: A senhora não tem medo de acontecer de novo não?
Dona Nini: De jeito nenhum! Já assisti uma enchente muito grande aqui, que ano que foi em?
Acho que há cinco anos atrás que foi muito grande também. Chegou até aqui na beirada do
cais, na minha calçada, sabe? Eu sei que saímos por lá e fomos ao mercado pra ver como
estava, na volta, eu tava com Circe, ela passou, arregaçou a calça e passou, eu não! Tenho
medo de ter doença dessa água. Aí rodeei lá perto do  Jardim e passei pela frente. Aí meu
morro [Canta Galo] tá tampado hoje, mas é a coisa mais linda, sento até aqui pra ver ele aqui,
ele fica bem aqui em frente e aquele outro pequenininho lá. Olha, não é o das lajes, ele é
aquele ali da frente dele, esse aqui ô, esse ali que sai um assim. O Canta Galo [Morro] fica
atrás dele, esse morro era lindo. As lajes acabou tudo, de longe você enxergava brilhando, de
noite era a coisa mais linda, brilhava como se tivesse brilhante lá nas pedras. Aí não acabaram
com tudo?! Judiação! Depois proibiram de tirar, mas já tirou tudo, não aparece mais, não sei
se for lá e tirar os mato que criaram se por acaso aparece. Olha outra casa interessante que
tinha aqui em Goiás. Olha [mostra uma fotografia na parede], lá em cima que tinha, parece
assim  uma  dessas  casas  antigas  daquelas  aldeias  de  Portugal.  Tinham  duas  assim  e
desmancharam essas casas, não me conformo! Eram lá no [bairro] João Francisco, lá, era, ali
não tinha nada era só uma praça grande. Goiás não tinha sido tombado não, era tombado só o
Largo do Chafariz e as igrejas, depois é que tombou o resto. Então eles tiraram duas casinhas,
coisa mais linda, parecia aquelas casinhas das aldeias de Portugal, eu achava, nunca fui ver
não, mas achava que era. É bem diferente, completamente diferente das daqui do centro. Aqui
é eu, minha irmã gêmea e minha prima [mostrando a foto]. Não éramos gêmeas idênticas não,
aqui. Olha, bonita lá em Goiânia. Era chique, desfilava em carro no [dia] 7 de setembro,
alegórico,  eu,  minha  irmã  gêmea  e  outra  menina  lá,  Teresinha  Berquó.  Aqui,  olha,  nós
novinhas no  Jardim aqui, mas deu sombra, no  Jardim antigo. Adoeço de ver o povo falar
“Praça do Coreto”, pra mim é Jardim. Esse Jardim aqui é o meu, dos banquinhos [mostra uma
fotografia  na  parede].  O  da  minha  mãe  é  esse  [mostra  uma  outra  fotografia],  que  eles
quiseram imitar agora, mas não imitaram. Então era um jardim perfumado, cheio de roseiras,
de coqueiros, esse é o dela. Ela falava: “meu jardim era muito mais bonito que os seus”. Eu,
quando tava  no  jardim de  infância,  porque passava  a  ir  com 4 anos,  esse  jardim ali  foi
mudado, em 1943, para aquele ali, por um prefeito que veio pra cá nomeado nessa época.
Pedro Ludovico era interventor e nomeava o prefeito pra cidade. Aí ele construiu aquele e
desmanchou esse lindo, construiu aquele. 
Kelly: Esse aqui que era cercado?
Dona Nini: O cercado não conheci. Conheci aquele. Agora, eles eram cercados porque na
época tinha muita segregação social entendeu? [fala mais baixo] O povo não gosta que fala
não, mas tinha. Então o povo mais pobre não andava no Jardim, só o povo rico! As moças
andavam pro lado de lá e os moços pro lado de cá, encontravam pra flertar, “tirar linhada”
[risos]. Quando o flerte era grande e você ficava olhando pra trás, então era tirar linhada,
enrolar carretel [risos], porque a linhada era tão grande que enrolava carretel. Tudo era os
termos usados. Esse aqui já era de cimento os banquinhos e com um arvoredinho todo em
volta. Então você ficava tampadinha lá, mas era namoro inocente, não tinha nada de namoro
sem vergonha não. Olha aí, a  Catedral não estava completa. A Catedral é outra judiação!
Arrancaram  essas  janelas  lindas,  grandonas,  maravilhosas  e  botaram  aquelas  janelas
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horrorosas lá. Botaram saia e blusa nela. Ela era todinha de tijolinho, parecia uma abadia
medieval,  sabe?  Eu  achava,  sonhava  assim  que  era  uma  abadia  medieval.  Sou  muito
sonhadora!  Fizeram aquelas  janelinhas  horrorosas  que  tem lá  hoje  em dia,  tiraram essas
grandonas que ventilava a igreja e puseram essas pequenininhas aqui. 
Kelly: Não tem uma história aqui na cidade de que todas as vezes que tentaram terminar a
igreja, ela caia?
Dona Nini: Eles falavam que tinha um padre que apanhou aí dentro da igreja. Então esse
padre jogou uma praga de que  nunca  essa igreja  seria  construída,  porque essa igreja  era
maravilhosa, tinha mais de quinze altares, sabe? Tinha um altar próprio, quase uma capela que
era para a Irmandade dos Passos, do Senhor dos Passos tudo aí. Aí, caiu e foi caindo e caindo,
mas graças a Dona Darcília Amorim que conseguiu reerguer, porque Dom Prudêncio, quando
veio pra cá, tentou demais. Ele erguia uma parte e caia o telhado, cada hora era uma coisa. Aí
conseguiu reerguer e tava bonita, veio um trem pra cá, o povo fica adulando só porque é do
IPHAN e não sei o quê, tem que perguntar o povo não é? Modificaram tanto que pintaram até
de cor de rosa, agora eles tiraram, a porta era de cor de rosa, azul que é a cor colonial não é
rosa! Quando mudou, eu vi e falei: detestei! Esses quadros aí é tudo estilo modernoso. A
igreja não é estilo moderno. Vem pintar um trem modernoso numa igreja estilo românico igual
era, esquentou demais porque tirou essas janelas, colocou essas feiuras aí.
Kelly: E sobre os bailes de carnaval, como eram?
Dona Nini: Era animado demais! Tinham os blocos, briga de blocos, cada um queria ficar
mais  bonito que o outro.  Eles  faziam as  fantasias  escondidos.  Esse vizinho meu,  aqui,  o
Otavinho, a mãe dele é Nice Botelho, é intelectual, é da academia tenho até muitos livros
dela, inteligentíssima. Ela fazia um bloco, Dona Dolcy Caiado fazia outro e Dona Goiandira
do Couto outro. Aí esses blocos desfilavam e no dia da festa, cada um queria estar mais bonito
do que o outro. Não tinha concurso, mas tinha a rivalidade pra ver qual ia sair mais bonito.
Tinha  cocho na  rua.  Lembro demais  de  descer  a  rua direita  aqui  e  o  pessoal  nos  carros
jogando lança perfume na gente, jogando confete, serpentina, animadíssimo! O Jardim era a
coisa mais linda! Cheirava lança perfume não era proibido, não era considerado entorpecente,
então era perfumadíssimo. Os bailes maravilhosos. Tinha rainha do carnaval, tinha rei momo,
o rei momo entrava nos carros, não! Acabou tudo. Os bailes eram no Lyceu, agora tinha antes
também uns bailes menores no Goiás Clube, porque o Goiás Clube antes era só de mulher. A
mulher que era presidente e todas as outras, o homem pra entrar tinha que pagar, e o Goiás
Clube era  ótimo,  uma animação,  todo mundo  ia  pra  lá  à  noite.  Não  tinha  esse  trem de
barzinho do povo ficar tomando cerveja não. Ia pra lá pra ouvir disco e tocar, dia de quinta e
domingo tinha mais ou menos umas dançadinhas, sabe? Mas os outros dias era mesmo pra
conversar e jogar baralho. Tinha uma biblioteca ótima ali, tanto ali no Goiás Clube como aqui
no  Gabinete [literário] aqui.  Eu amava esse  Gabinete,  ia lá buscar livro e lia até,  porque
chovia aqui em Goiás no mês de janeiro e fevereiro e março e eu lia o tempo inteiro porque
não podia sair. Lia e ficava vigiando na janela, porque a janela ali da casa de meu avô é ótima,
você enxergava essa rua e a de lá. Não tinha ninguém na rua e ficávamos lá contando quantas
pessoas passavam na rua: uma, duas [risos]. Já tinha um vizinho nosso que falava assim: “que
número que eu sou?” Era engraçado demais, bonitinho, os cargueirinhos de lenha iam pra rua,
sabe? O pessoal vendendo leite também, feito um cargueiro assim. Enfiavam o vidros de leite
tudo assim, já tinham feito um saquinho que caia de um lado e outro e tinha assim uns seis,
uns bolsinhos pra pôr dentro os litros de leite. Saíam pra rua vendendo quitanda. Você sabe o
que é? Então,  eles gritavam: “quitanda”! Na porta,  geralmente passava uma e pouquinho,
porque o lanche da tarde era no máximo duas horas porque às cinco horas jantavam, almoçava
umas dez horas, dez e meia, levantava cedo também. Missa aqui tinha às quatro e meia da
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manhã, então o pessoal que era famoso e rico antigamente e que empobreceu por causa da
mudança da capital, a mudança empobreceu muita gente, iam nessa missa de madrugada pro
pessoal não ver as roupas. Eles se enrolavam num xale e iam pra missa de madrugada para
não serem vistos assim por tanta gente. Tinha também as missas das festas, as missas famosas,
sete e meia era a das meninas na igreja do Rosário, sabe? E das quatro e meia também era no
Rosário, tinha as seis horas no Colégio Santana. Quando a gente foi pro Colégio Santana era
obrigado a ir na missa das seis horas da manhã, no Colégio Santana. A Igreja da Boa Morte
era maravilhosa! Cheirava que você achava que estava num roseiral, como era enfeitada só
com rosas, a coisa mais linda, com angélica. 
Kelly: Lá ainda não tinha virado museu?
Dona Nini:  Não. Lá ficou sendo a Catedral de Goiás quando a outra estava em reforma,
porque a reforma da Catedral não ia pra frente. Lá era a catedral. Minha mãe se casou lá na
Catedral. Eu e minha irmã gêmea fomos batizadas lá e minha irmã mais nova no  Carmo
[igreja], porque minha família tomava conta do Carmo. O nome da minha avó é Maria Carlota
e o dela também, então ela foi batizada na Igreja do Carmo. A família do lado do meu pai que
é Jubé que tomava conta da Igreja  do Carmo,  quando Dom Cláudio,  acho que foi  Dom
Cláudio, foi embora, de bispo ele entregou a igreja pro meu avô tomar conta. Quando meu
avô morreu, ficou meu tio mais velho, depois que morreu, ficou Alcides Jubé. Depois ficaram
minhas tias ajudando a olhar a igreja, meu tio Juca ia lá, pintava a igreja, punha coisa de palha
de ouro nos altares, isso me lembro, assisti.
Kelly: Agora a igreja fica mais fechada?
Dona Nini: É sim, às vezes, ainda abre, de manhã ou de tarde, mas nesse tempo que meus tios
tomavam conta a igreja era muito bem cuidada. Tanto que, quando reformou, ela não tinha
banco. Então Antolinda chamou aí, cada um da família deu, dei um, no meu nome e outro no
nome do meu pai e minha mãe. Meu tio, Alcides Jubé, teve cinco filhos homens, meu pai só
filhas mulheres, duas gêmeas e a outra com quase só um ano de diferença, então quase não
teve diferença. As procissões eram belíssimas, a procissão do rosário era o fogaréu de hoje em
dia, era mesmo.
Kelly: A procissão do fogaréu é mais recente?
Dona Nini: O fogaréu foi ressuscitado não é? Porque ele existiu mais antigamente, na época
que esses jovens estavam mais animados, que era Helder, Antônio Carlos, Goiandira do Couto
que ajudou a criar tudo. Tanto que ela que desenhou a roupa dos personagens na procissão da
paixão, que sai Abrão, todo mundo ali, Madalena e a outra esqueci. Ela que desenhou tudo.
Engraçado que eu tinha um dicionário e ele sumiu. Estou doente por causa disso. Ele era do
meu pai, adorava ele, porque era um dicionário histórico e geográfico a primeira parte dele, a
outra era o português. Quando meus meninos iam fazer trabalho, às vezes, eu não achava nada
nessas enciclopédias, aí ia lá no dicionário e tinha, tanto que ele era completo. Lá tinha a
imagem do “farricoco” [veste própria da procissão do Fogaréu] e ela tirou desse dicionário e
criou a vestimenta do “farricoco”. Então, fazendo uma comparação entre o movimento que
existia na procissão do rosário de antes e a do fogaréu de hoje, todo mundo que morava aqui
perto, nessas cidades vizinhas, vinham pra Goiás.  Ela é no primeiro domingo de outubro,
saíam quinze andores, que eram os quinze mistérios do rosário, além da Nossa Senhora que
era o andor mais lindo. Para fazer esse andor, cada família devota de um santo, na casa de
meu avô, Jubé, era São Vicente de Paula, porque ele era provedor, ajudou a criar o asilo, por
isso era o São Vicente, meu tio mais velho, Juca, era um artista! [Se] Você ver os andores que
ele arrumava... Ele foi três vezes festeiro do Divino por causa dos andores que arrumava, era
o andor  mais  bonito  que  existia  era  o  dele,  e  foi  imperador  quatro  vezes.  Agora  acabou
menina!  Tudo o Dom Tomás Balduíno [fala mais baixo],  tudo que tinha em Goiás,  tinha
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irmandade Nossa Senhora do Rosário, tinha os filhos de Maria, os marianos, Santa Cecília,
não acabou tudo?! Festa desses santos?! Olha, chegava o mês de dezembro, antes dia 24 de
novembro tinha Santa Cecília, que era animadíssima; depois vinha Santa Luzia, que é a única
que  conservou  e  é  animada  ainda;  depois  Nossa  Senhora  da  Conceição,  que  hoje  até  o
Guilherme andou levantando ela aí, a Nossa Senhora da Conceição; Santa Bárbara ainda tem
hoje um movimento. Esse mês era o mês do foguetório, meu avô tinha cachorro e eles fugiam
tudo pra chácara por causa do barulho dos foguetes. Era assim animadíssimo, os carnavais de
Goiás eram famosos, vinha gente demais de Goiânia. Logo no começo, me contam os outros
porque não assisti ainda, eu era menina ainda quando mudou tava aqui, mas não me lembro
nada de Goiás capital, porque quando foi eu tinha 2 anos. Só lembro do povo comentar e
xingar Pedro Ludovico, coitado! E depois dei graças a Deus [risos].
Kelly: A senhora observou alguma mudança na cidade depois que virou Patrimônio?
Dona Nini: Acho que teve. Engraçado, o pessoal fala que não teve. Não sei o que queriam,
porque  pra  começar,  a  cidade  foi  conservada,  não  derrubaram  mais  as  casas,  porque
desmanchavam  as  casas,  mexiam,  derrubavam,  faziam  bangalô,  botavam  aqueles  vitrô
horrorosos. Já pensou, tirar essas janelas lindas, coloniais pra colocar vitrô?! Era moda, era
lindo colocar  vitrô.  Um trem que não entra  nem ar, nem ventila.  Goiás  com essas  casas
coladinhas uma na outra. Dizem que isso foi pra proteger dos índios e também do calor, mas
deve ser por causa do calor porque deve que quando foi construir a cidade mesmo nem tinha
mais índio. Gente, me lembro, já tinha os meus filhos, eles tinham uns 12 ou 13 anos. A casa
de meu avô estava alugada ainda, mas tinha uma casa que era de papai, que é na  Rua do
Carmo, eu vinha, a gente vinha em dois carros eu num com as minhas meninas e meu marido
no outro com os meninos, ficava tudo lá na  Rua do Carmo. Aí vinham uns amigos dele de
Goiânia, chegava na sexta-feira da paixão. Choravam porque não tinha onde comer, e sou
péssima na cozinha, quem fazia era meu marido, ele cozinhava muitas vezes pra dar pros
amigos dos meus meninos porque não achava aqui onde comer. Não tinha hotel direito em
Goiás, não tinha. Como não melhorou? Hoje você vê tanto hotel e tantas lojas que não tinham.
Gente, não me conformo do pessoal dizer que não mudou. Não tinha turista andando pela
cidade não, tanto que ainda pus aqui que vinha o pessoal de fora, porque tinha família aqui,
vinham visitar os ancestrais que moram aqui. Vinha, mas ninguém chamava eles de turista.
Hoje é que existe o nome turista. Antigamente não existia, falava era assim: “o pessoal da
família de não sei quem que está aí”.  Era assim que falavam. E agora o tanto que tem turista,
no  FICA então.  Hoje  até  já  acho  que  mudou  um  pouco,  mas  no  primeiro  vinha  tanto
estrangeiro. Acostumei de ouvir, ficava impressionada de andar pela rua e ver o povo falar as
línguas diferentes, porque a única língua que sei melhor é francês, apesar de ter estudado
inglês, espanhol, latim, português e francês, eram cinco línguas que a gente era obrigado a
fazer, no fim você saia sem saber nenhuma não é? Gostava demais de latim, sempre gostei,
porque meu pai estudou no seminário não para ser padre, porque os moços de família mais
religiosa e mais importante estudavam nos seminários sem ser seminaristas, podia estudar,
então meu pai estudou no seminário. Ele falava correntemente o latim. Além de eu estudar no
ginásio em Jaraguá, depois fui pro Santo Agostinho e continuou, só a faculdade que não foi,
porque não fiz línguas. Estudei quatro anos, quer dizer, sete anos de língua estrangeira e não
sei nada, só um pouquinho de francês que gosto, é porque me chamo Maria Antonieta, rainha
da França e da Áustria, então devia saber alemão também [risos]. 
Kelly: O [apelido] “nini” veio de onde?
Dona Nini:  Vem de Antonieta. Meu pai chamava Antônio, mas dizem que Maria Antônia
ficaria muito feio, então puseram Antonieta e minha irmã, minha mãe era Josefa, então pôs
Josefina, então nós duas ficamos mandando na França. Ela com Napoleão e eu com Luís XVI
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[risos].
Kelly: A senhora se considera parte desse patrimônio histórico?
Dona Nini: Considero. Tenho muito orgulho, amo essa cidade! Sempre digo, se não tivesse
nascido em Goiás queria ter nascido em Ouro Preto porque também sou apaixonada por Ouro
Preto. Outra que eu acho linda também é, na estrada do Rio, a primeira cidade no sul, Parati.
Nossa, também achei lindo, mas minha mãe, de todas, gostou mais de Mariana, porque achou
lá mais parecida com Goiás, Ouro Preto,  porque sou muito romântica.  Eu imaginava que
numa  esquina  fosse  encontrar  Maria  de  Dirceu,  aqui  vou  encontrar  Alvarenga  e  Barba
Teodoro. Gosto muito da parte de história da inconfidência mineira, li demais a história deles
todos, então ficava sonhando assim. Os meninos perguntavam: “que isso mãe?” Aí eu sentava
e ia contar as histórias. Sentava nas igrejas e não queria mais sair de jeito nenhum, de tão
lindas que são! Tanta história, tanta coisa bonita. Goiás também o povo tem que encantar. De
primeiro, a gente ia pra [igreja]  Santa Bárbara em noite de lua e tocava e cantava, acabou
tudo né menina?
Kelly: Tem as serenatas ainda não é?
Dona Nini: Tem sim, toda lua cheia do mês. Vou e faço parte também. Esse mês foi bom que
teve três luas cheias bonitas. A primeira, passei no Araguaia;  a segunda, eu tava aqui e a
terceira foi essa que foi linda, porque é sempre na lua cheia, mas tem vezes que não está tão
bonita. Mas agora caiu no apogeu na lua.
Kelly: Quem são as pessoas que participam?
Dona Nini: Vem muita gente de fora, vem caravanas assistir. O pessoal avisa e então vem
muita gente. De primeiro, quando começou, vinha mais, o povo achava que Marcelo Barra
vinha em todos, não era. Ele veio em muitas, veio e nem cobrava pra poder incentivar, na
primeira que teve depois da enchente pra ajudar na restauração, na reconstrução. Dá dinheiro
para os pobres que perderam muita coisa, porque a mãe dele era daqui. Ela tinha loucura pra
ter uma casa aqui, mas o pai tinha comércio em Goiânia e desviar um dinheiro pra comprar
assim, então eles alugam. Hoje mesmo que a mãe já morreu, eles tem uma casa e gostam
demais daqui, tanto o Marcelo [Barra] quanto as irmãs gostam muito daqui. E o pai deles
continua  vindo,  não  tanto  na  época  que  Euni  era  viva,  porque  ela  vinha  todo mês,  eles
alugaram aquela casa que ainda é deles, é em frente ao Restaurante do Ipê.
Kelly: A serenata sempre existiu aqui?
Dona Nini: Tinha, mas eram os rapazes, os namorados que faziam pra moças, tinham uns que
nem cantava, mas arrumava os amigos que cantavam. Teve um mês de julho que tive serenata
o mês inteiro. Gente, não posso nem esquecer, porque julho não chove, porque janeiro chove,
mas  no  dia  que  tinha  uma brechinha  faziam serenata.  Não,  mas  era  muito  bonito!  Você
acordar ao som de uma serenata era a coisa mais linda que tinha! Gosto é das músicas antigas
e naquela época era aquelas músicas dolentes, de morrer de amor, de paixão. O rapaz morria
por causa da moça, era romântico morrer por amor. Hoje matam por amor, não morrem não
[risos]. Era muito bonito. Tinha sarau também, antes, bem antigamente, tinha as festas nas
casas de família, sabe? Tinham os saraus, declamavam poesias. No tempo de Cora Coralina, o
Gabinete Literário aqui tinha um movimento imenso. O povo fala agora que não pode fazer
mais nada. Até faço parte da nova diretoria, mas não conseguimos reabrir, porque falta verba.
Cada hora o povo confunde uma coisa. Era assim, no fim do dia, o pessoal que não tinha
muito o que fazer, depois do almoço assim, iam pra conversar, pra ler os livros. Ali tinha
livros estrangeiros, vinham livros de fora pro Gabinete, tinha mais de dez mil livros ali. Era o
Gabinete Cultural Literário Goiano, e segundo o Senhor Pedro, que foi meu professor duas
vezes,  primeiro  no  Santo  Agostinho  e  depois  na  Faculdade  de  Filosofia,  me  lecionou
português, ele considerou como sendo a primeira biblioteca pública do Estado. A presidente é
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até minha amiga, nós forçamos muito no começo pra ver se conseguia, mas não conseguimos
não, ela descrençou! Achou assim tanto empecilho, é particular, nunca foi ligado à prefeitura.
Foi um grupo que formou o Gabinete, quem deu a casa foi o barão de Ramalho, acho que é,
porque foi o Dr. Corumbá que deu o prédio de Lyceu, e essa casa. Tem um livro de Consuelo
de  Camargo  que  não  existe  mais,  quem fez  foi  Consuelo  Caiado,  ele  tem a  história  do
Gabinete todinha, mas não tem como achar mais esse livro. Ele teve o apogeu que construiu
um prédio, era ali vizinho da cadeia, tinha até o estilo assim de um xalezinho ensobradado, é o
Museu das Bandeiras.  Eu falo cadeia até hoje,  é a  Casa de Câmara e cadeia  quando foi
fundada. Veio planta de Portugal, dizem que é a maior que existe no Estado todinho naquela
época.  Hoje  é  Museu  das  Bandeiras, mas  falo  cadeia  até  hoje.  Vizinha  a  ela  tinha  esse
prediozinho que o  Gabinete fez pra ser sede dele.  Bonitinho,  completamente diferente da
construção colonial nossa. Ele tinha o estilo de um xalezinho, mas aí alugou pra Faculdade de
Direito,  nunca passou pra lá.  Ele  acabou ruindo.  Nas fotos antigas  ainda existe.  Você vê
muitas fotos da cadeia que tem ele do lado o prediozinho do gabinete. O pessoal falava da
Faculdade de Farmácia, porque alugou pra eles, com renda própria o Gabinete construiu esse
prédio. 
Kelly: E a Praça do Chafariz, era diferente?
Dona Nini:  Bom, era  só  aqueles  dois  canteiros  do lado assim,  porque hoje  existe  muita
espécie de rua entrando ali não é, calçada, só tinha mesmo aquela rua que dá pra entrada. Ela
foi a primeira entrada de Goiás. Aliás, antes da estrada real que passava era por aqui na Ponte
da Cambaúba, tanto que foi a primeira ponte, se chamava até Padre Pio, porque tinha um
padre Padre Pio que morava vizinho dela, então chamou Padre Pio também.
Kelly: Antes de chamar Cambaúba?
Dona Nini: Acho que foi mais ou menos na mesma época, porque cambaúba você já ouviu
falar? É uma espécie de cipó que existia em abundância. Tanto que a Carioca, chamava “fonte
da cambaúba”. O Rio Vermelho também chamava Rio da Cambaúba, depois que foi mudando.
Ela deve ter sido chamada “Ponte da Cambaúba”, como a “Ponte da Lapa” que hoje falam
“Ponte de Cora”. E depois, pelo Padre Pio morar vizinho, o povo falava: “ah, lá na Ponte do
Padre Pio”. Igual hoje falam “Ponte do Hospital”. É Ponte do Carmo nunca foi do hospital,
Ponte de Cora, nunca foi de Cora. É Ponte da Lapa. Ela teve quatro nomes: Ponte do Meio,
porque existia a Ponte da Cambaúba e a Ponte do Carmo, então ficou a ponte do meio; depois
a Ponte do Teles, porque a casa de Cora Coralina foi feito por esse Teles que veio de Portugal
e construiu ela, era o lugar de fazer o peso do ouro e tal, depois é que o pessoal de Cora
comprou. Então ponte do Teles,  porque? Porque o Teles morava vizinho. Ponte do Meio,
Ponte da Lapa, Ponte do Teles e agora Ponte de Cora?! Não aguento, falo é Ponte da Lapa!
Esses dias conversando com um moço daqui, ele tem uma loja ali e falei: “não aguento falar
assim,  porque tá  tudo errado,  porque a  ponte que falam de Cora é  da  Lapa,  a  Ponte  do
Hospital nunca foi do hospital, é Ponte do Carmo, e a do mercado é do mercado mesmo”. Mas
antes tinha uma pinguela, aí teve um governador que tirou e mandou construir a ponte, como
é o nome dele gente? Manoel do quê gente? Agora esqueci. Acho que Manoel Antônio. Ele
tirou a pinguela e fez a ponte aí, depois veio a ponte da pirraça que é lá de baixo, porque o
pessoal não queria que fizesse, porque se fizessem iriam imprensar mais o rio ainda, porque
ele já  imprensava lá em baixo, tanto que levou embora a pinguelona. Aí construíram aqui
onde tem essa da pirraça que não sei nem como chama. É a última lá, não sei o nome dela.
Acho que é pirraça mesmo, sei lá, ficou Ponte da Pirraça. Acho que oficializou, porque nunca
vi o nome dessa ponte. 
Kelly: Me conta sobre os nomes da rua que a senhora mora.
Dona Nini: Primeiro de tudo ela foi Travessa Joaquim Rodrigues, por ser pequeníssima, isso
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na planta que o governador mandou fazer daqui de Goiás de [17]18 e.. acho que [17]28 ou
[17]78, vou pegar ali. [se levanta pra buscar o documento]. Aqui olha, queria mostrar a data
aqui,  tem até  a  planta  da  cidade  aqui.  Olha,  1782,  nessa  aqui  que  ela  chamou Travessa
Joaquim Rodrigues.
Kelly: E a senhora sabe quem foi Joaquim Rodrigues?
Dona Nini: Não sei, tenho loucura pra saber! Agora, interessante porque até já vi isso e queria
descobrir porquê. A Rua da Pedra é também chamada Rua Joaquim Rodrigues, hoje no nome
da placa tá escrito lá  Rua Joaquim Rodrigues,  mas o nome popular é Rua da Pedra,  e é
Joaquim Rodrigues que tá lá na plaquinha. Agora a Rua D'água tem três nomes, no tempo em
que morei lá, que meu pai tinha farmácia, a gente falava Rua d'água ou Rua do Comércio. É
essa que tem mais comércio aí, que dá lá no mercado, sobe lá naquele sobrado que tem dois
becos: o Beco do Seminário e o Beco do Seu Sócrates. Ela começa ali, essa é a Rua D'água,
porque passava uma água debaixo dela, tanto que, de vez em quando, as pedras caiam e você
via parecendo um corregozinho embaixo. Morei lá muitos anos, até assim uns 8 anos, porque
depois a gente comprou essa casa aqui e veio pra minha rua amada, a  Rua 13. Então, ela
chamou Rua D'água, chamou Rua do Comércio porque o comércio era lá, de primeiro. Hoje o
povo gosta demais do João Francisco não é, mas de primeiro, as duas maiores lojas de Goiás
era lá, do pessoal de Saddi, o povo de Salma. Os avós dela eram sírios, era um pessoal rico,
me lembro que a gente falava que era o pessoal que tinha as joias mais lindas, um monte de
ouro, porque sírio gosta não é? Colar, pulseira, coisas lindas, lindas, eles tinham de ouro, e
tinha a loja lá. Acho que chamava São Nicolau, porque o dono dela era o Seu Nicolau, que era
o avô de Salma, e vizinho do outro lado, onde hoje está a Casa Rios, era a casa Alencastro
Veiga que depois foi pra Goiânia. As vitrines, na época de natal, era a perdição da meninada,
tantas bonecas e brinquedos. A gente chorava, e coitado do meu pai não tinha tanto dinheiro
assim, porque ele tinha comércio e depois acabou deixando o comércio porque não tinha
coragem assim de cobrar de quem ficava devendo. Ele não deu pra isso de jeito nenhum,
resolveu fazer concurso depois. Então, eram essas duas lojas, tanto que depois eles levaram
pra Goiânia, mas ainda ficou uns aqui e continuou, aí eles venderam para os Veiga depois e
virou tudo Casa Veiga. Mas eram lindas as vitrines dessas duas lojas. Eram as lojas chiques de
Goiás, vendiam: louças, enfeites, roupas finas, depois, mas não lembro não. Na minha época
eram cristais, essas coisas e bonecas essas mais finas tinha ela e a Casa do Seu Nicolau. 
Kelly: Agora o comércio quase todo é no João Francisco, a senhora frequenta esses outros
bairros?
Dona Nini: O comércio mais forte é todo lá. Olha, de primeiro eu andava mais, agora ando
menos. Ia muito pro João Francisco, ia muito nas missas do mosteiro, mas agora fico aqui
mais  por  perto  mesmo.  Gosto,  mas não tem nada não.  Minha filha  tem uma casinha  no
Bacalhau [bairro] , vou lá toda semana dar uma olhadinha na casa e arrumar, amanhã até era
dia,  mas  com essa  chuva,  nem vou.  De  primeiro,  o  povo  contava  uma coisa  que  nunca
imaginei que existisse, por eu sempre frequentar os dois lados do  Rio Vermelho, porque o
povo de mamãe é de cá, na Rua do comércio e depois na Rua 13, eternamente aqui, porque é
todo dia. O lado de lá é o povo do meu avô Jubé, então tanto ficávamos do lado de cá como
do lado de lá, mas o povo, minha empregada até hoje fala: “não conheço aquele povo do lado
de lá”. Falo, mais gente, como do lado de lá gente?! Não entendia porque tinha essa divisão
assim.  Me lembro dos rapazes,  que pra fazer  serenata,  do lado de lá  é  mais frio,  aí  eles
começavam aqui primeiro, faziam no Jardim, nessa parte do lado de cá, aí quando ia pro lado
de lá tinham que afinar o violão diferente por causa do frio. Ou se eles vinham do lado de lá
que  é  mais  frio,  quando  chegavam na  Cruz  do  Anhanguera tinham que  afinar  o  violão
novamente, ou na Ponte do Carmo, que era os lugares que passavam, por causa da diferença
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no clima que desafinava o violão. Era a única coisa que sabia [risos]. Tenho uma amiga que é
mais velha e mora do lado de lá, ela fala: “ah, não Nini, não conheço esse povo do lado de lá
não”.  Fico pensando, nunca senti  lado de lá e  de cá.  Agora depois de mais  velha que tô
sabendo,  engraçado  não  é?!  Porque  são  dois  distritos  mesmo.  Goiás  é  dividido  em dois
distritos: Distrito do Carmo e Distrito de Santana. Antigamente era do Rosário, não sei porque
mudou pra do Carmo. Não sei te explicar, mas mais antigamente era Distrito do Rosário e
Distrito de Santana, depois passou a ser Distrito do Carmo e Distrito de Santana. Aí eu falava
que o lado de cá é muito mais importante, uai, porque tem a Catedral, tem o Palácio [risos].
A sede religiosa e a sede oficial, pública, tá do lado de cá. Do lado de lá, está o Fórum, parece
que  é  só  o  Fórum  de  órgão  público,  tem  o  Convento  do  Rosário  maravilhoso.  Mas  a
prefeitura, de primeiro, não era ali, aquela ali era uma casa de família. A prefeitura funcionou
muito tempo no Palácio quando o governo foi embora. Funcionou no Palácio muito tempo,
depois o que funcionou muito tempo no Palácio também foi o Colégio Santana. Foram fazer
uma reforma no  Colégio Santana,  mas isso eu era pequena ainda,  estava estudando aí no
jardim da infância, porque minha tia era professora do Colégio Santana, as empregadas que
levavam a gente pra tomar sol no jardim nos levava lá pra conversar com elas.  Lá era o
Colégio Santana. Funcionou lá, mas não foi no meu tempo. Quando fui pra lá já tinham feito
a reforma. O primário era na parte antiga, o normal. Antes do normal tinha um curso mediano,
que depois acabou, era na parte nova e os meninos também, porque quando fomos estudar, já
tinha uma parte de meninos, essa aí, porque de primeiro era só mulher, era na primeira sala.
Você entrava e era na primeira sala de cá, e era só filho de fulano, de sicrano, você entende?
Não podia  receber  qualquer  pessoa não,  não  por  preconceito,  mas por  educação pra não
misturar  com as  meninas,  porque também tinha  as  meninas  pobres  que  estudavam dado,
ajudava. 
Kelly: E o Lyceu era só dos meninos?
Dona Nini: O Lyceu era misto, feminino e masculino, mas naquela época, quando o pessoal
saia  daqui  do  Lyceu e  do  Colégio  Santana poderiam  fazer  vestibular  em  qualquer
universidade que passava. Era um ensino maravilhoso, acabou. E o  Santana acabar assim,
nossa que dó que eu tive! Hoje tem a UFG [Universidade Federal de Goiás] lá, me falaram,
porque tenho duas primas que foram freiras, irmã Gabriela que tomou conta do asilo muitos
anos, por parte de papai, e irmã Maria José por parte de mamãe. Irmã Maria José ficou muito
rica, porque teve três irmãos solteirões, tinha três tios que não casaram, todos militares, então,
todo  o  dinheiro  deles,  e  militar  ganhava  bem,  foi  pra  irmã  Maria  José.  Eles  falam que
enquanto ela foi viva, sustentou o colégio aqui. Ela é lá do Externato, foi tesoureira muito
boa. Ela sustentou aqui, depois que morreu perdeu o dinheiro, que era muito e sustentava o
colégio. Me falaram que era isso, mas não sei. Não posso te afirmar, não sei. Ela morreu tem
uns três anos, eu já tava morando aqui em Goiás. Depois que minha irmã me ligou falando,
mas já tava de última hora, nem deu pra eu ir. Ela era apaixonada por Goiás. O dinheiro dela
todinho ela mandava pra cá. 
Kelly: O prédio do colégio era diferente?
Dona Nini: A entrada bonitinha, mas já era reformada. Quando entrei já era aquela, mas na
época que tava funcionando no Palácio era pra fazer essa reforma. Quando fomos pro Colégio
Santana,  a  parte das moças tudo, estudavam na parte nova,  subia três escadas,  nós,  mais
novos estudavam na parte antiga ainda. Aqueles corredores antigos, bem colonial, e as salas
de aula do primário ficavam ali. Tinha um teatro também onde tinha as festas, ficava também
nessa parte antiga, e pra ir de uma parte pra outra passava debaixo de um parreiral lindo. Você
passava por baixo e chegava na parte antiga do colégio. Depois dessa parte antiga ainda tinha
o quintal, porque ele vai até a Rua Dr. Neto, não é? Tinha um pedaço de quintal grande, agora
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tem uma quadra. Agora nesse FICA desse ano é que conheci essa quadra, acredita?! Numa
tinha ido mais lá.
Kelly: E como é viver aqui em Goiás hoje? A senhora participa dos eventos sociais?
Dona Nini: Participo muito mais de que em Goiânia, porque em Goiânia não dirijo mais. Tem
uns quatro anos que deixei porque não sou irresponsável. Sei que não consigo guiar num
trânsito maluco daquele. Aqui tenho liberdade. Vou aonde quero, na hora que quero, porque à
noite, em Goiânia, por exemplo, aonde eu vou? Não posso ir sozinha. Táxi em Goiânia tá tão
difícil.  Você  não  acredita  menina!  Vizinha  da  Catedral  [metropolitana],  porque  lá  moro
vizinha da Catedral já te contei que fui eu mesma quem escolhi. Aí tinha um carro lá, tinha
uns dez a quinze carros lá, não consigo mais chamar. Tinha uns dois até que eram daqui de
Goiás, a família daqui, eles vinham muito aqui, não consigo mais. Agora tem um tal de táxi
ABC,  eles  que  conseguem  me  levar,  mas  teve  uma  época  que  não  conseguia.  Quando
arrumava dentista longe, minha médica também é mais longe, é perto do Externato São José,
não dá pra ir a pé. Até que voltar eu voltava, porque minha irmã, essa que é gêmea, morava
ali. Eu chegava e almoçava com ela e descia, mas hoje em dia não consigo ir lá, porque tá
perigoso. Até aqui, pra você ver o Passarinho, uma pessoa tão inocente ser esfaqueado como
foi. Ele que é o presidente da OVAT [Organização Vilaboense de Artes e Tradições], aqui em
Goiás, já teve dois assaltos aqui, tudo na semana passada. Passarinho foi no dia que teve o
“sarau vilaboense” aqui no Palácio, porque agora tá tendo, pra reunir o povo. Vem um pessoal
de Goiânia e geralmente é música erudita, mas se teve cinquenta pessoas lá, foi muito. Não,
estou  exagerando.  Foi  mais,  mas  fiquei  até  com  pena  viu?!  Os  meninos  vieram  tão
entusiasmados. Era a primeira vez que ele tava representando a OVAT, aí quando saiu, acabou
eram umas 10h30 mais ou menos, ficou com a turma dele conversando por aí, foi pra casa de
uma amiga e depois  subiu.  O amigo disse que até  queria  levar  ele  em casa,  mas ele  foi
andando mesmo. Então passou lá na Rua Contorno, sabe onde é né?! Ali depois da Rua da
Santa Bárbara, aquela que sobe pro cemitério é Rua do Cemitério, mas é Hugo Argenta, e a
outra que sai em frente a [igreja] Santa Bárbara é Rua da Santa Bárbara e aquela descendo é
a Rua Contorno. Fica lá mais perto do  Morro da Laje, e ele mora ali naquela rua, logo no
comecinho, é a quarta casa. Ele ia passando em frente ao cemitério e um rapaz que dizem que
é perturbado, já agrediu umas três pessoas aqui, aí internou umas épocas, deu três facadas
nele, uma perto do pulmão. Ele foi pra Goiânia desenganado, foi de ambulância. Aí chegaram
lá no HUGO [Hospital de Urgência de Goiânia], e Helder que é o vice presidente, mas é o
eterno presidente da OVAT, saiu. Disse que estava muito cansado. Eu disse: “não sai Helder.
Como você tira isso da sua mão? Você quem organizou a procissão do fogaréu, que tem a
OVAT na mão e sabe tudo”. Mas esse menino é a mão direita de Helder, falavam com o
pessoal mais antigo, mas ninguém queria. Aí o Passarinho quis ser, então ele subiu, aí saiu
esse rapaz. Dizem que a mãe dele tem uma casa que mexe com espiritismo que é ali vizinho.
Parece que é Dona Laura. Vi agora na coisa da OVAT [Organização Vilaboense de Artes e
Tradições] que tem, saiu e deu três facadas nele, sem mais nem menos, não roubou nada. Não
sei  se  ele  conseguiu  ligar  pra  alguém,  mas  Helder  ligou  pra  Fernando e  pediu  pra  ligar
urgente. Ele arrumou até no Hugol que é aquele na chegada. Ele foi operado lá e deu uma
hemorragia muito grande. Ele quase morreu por causa dessa hemorragia, mas recuperou, está
bem já. A outra moça também, mas isso acho uma imprudência terrível. O dono da loteria
parece que mandou ela ir ao banco, parece que com mais seis ou dezesseis mil, sei lá, pra
depositar no banco. E lá por perto parece que tem muito motoqueiro, então devem de ter
ouvido a conversa. Aí vai a moça sozinha e saí. Eles pegaram ela, derrubaram, e roubaram a
bolsa, foi tudo isso na semana passada. Tide também disse: “fala pra Dona Nini não sair
sozinha”. Ir ali no Banco do Brasil, porque vou é no Banco do Brasil, o Tribunal de Goiânia
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põe o dinheiro e mexo é aqui, pertinho pra mim, um quarteirão. Então disse que ela ia sair do
banco e os caras correram atrás dela, mas ela gritou e eles correram. Tide é esperta, conseguiu
livrar. Aqui você nem medo tem, de nada. Então o povo está horrorizado. Contei pra minha
família,  e o povo tá tudo horrorizado com o caso do Passarinho.  Nem contei o outro do
assalto, porque eu impressionei muito, porque ele é muito meu amigo. Quando eu tirava folia
em Goiânia, porque agora não tiro mais não, só aqui. Fico muito cansada. Não dirijo mais, eu
dirigia, ainda pedia uns amigos meus que iam, a gente ia em uns seis carros. Dividíamos em
várias turmas pra fazer a folia lá. A gente levava mais ou menos umas dez coroas pra lá e cada
um tomava conta de um setor, mas agora os meninos tudo casados. Tem mulher de uns que
não gostam. Não dirijo mais, não, deixei. Agora Silvinha esse ano disse que tenho que ir. Já
disse: “fala tudo pra mim menos eu ir na folia em Goiânia”.
Kelly: Aqui ainda tem?
Dona Nini: Aqui faço junto com ela, Silvinha. É uma das festas mais famosas de Goiás. Você
já viu como é? Três dias aqui na cidade, depois no outro final de semana vai pro Bacalhau
[bairro], depois vai pra Barra, vai pro Ferreiro [povoados], não, pra terra dos alemães, o Uvá,
Caiçara.
Kelly: E a congada?
Dona Nini: Tem. A festa do Divino era animadíssima, a Festa do Rosário, porque eles são dos
pretos, os congos, então eles homenageavam, entravam no meio da missa cantando. A coisa
mais linda! Depois ficavam dançando na porta da Igreja do Rosário o tempo inteiro.
Kelly: Não tem mais?
Dona Nini: Tem poucos. Na época da Festa do Divino, conforme o imperador que tenha mais
dinheiro,  ou que tenha mais tradição,  ou mais não sei o quê,  eles conseguem e fazem as
roupas para os congos. Tinha o índio também, hoje em dia ninguém mais ouve falar da dança
do índio. Hoje em dia dançam as criancinhas do índio, mas era muito bonito, eram os adultos.
Esse ano não teve nada, mas era muito animado. Antigamente, que nem é do meu tempo,
falavam que os pretos tomavam muito parte, então tinha a rainha preta no reinado e tudo,
tanto que essa parte não contei, porque o dia que começou a novena contei no meu face, mas
não contei a parte antiga. Só contei a parte que  vivi e que o pessoal contava pra mim.
Kelly: Até a igreja era outra não é?
Dona Nini: Era. A nova foi construída eu não tinha nascido ainda. Derrubou ela em 1934, diz
Olimpinha. Até escrevi foi sobre ela hoje. O pessoal tá tudo agradecendo, o pessoal dela,
porque pus o sobrado dela aí, Azeredo Bastos. Não sei se você conhece, deve conhecer. O
vice-prefeito é da família dela, ele chama Rogério, conhece? Um que é dentista. Eles moram
aí tudo no Largo do Rosário. Aí ela me contava os casos antigos, porque era mais ou menos
uns 15 anos mais velha do que eu. Adoro conversar com pessoa mais velha, sempre gostei,
por isso que guardo muita história, porque eu ia na casa de minha tia, que morreu com 100
anos, e ela falava assim: “Nini, que dia você vai escrever seu livro?” E eu falava: “não tia, não
vou escrever livro nenhum, porque não tenho competência e nem gabarito, gosto só de saber”.
Aí ela me contava as histórias. A festa de Corpus Christi era maravilhosa aqui, era de manhã
cedo. As ruas eram fechadas, a  Rua do Carmo era a coisa mais linda. Eles faziam uns dez
arcos assim na  Rua do Carmo pra passar, jogavam pétalas de rosas nas ruas, a coisa mais
linda, acabou tudo! Gosto muito de história, tudo eu acho interessante. Olha isso aqui, tirei até
xerox do livro, os nomes antigos das ruas. A Travessa achei aqui. Ando com uma biblioteca
ambulante, mais está em Goiânia. Eu quero, Travessa bela, esses dois becos aqui, na época
fiquei muito enfezada, porque esses  dois becos de primeiro, eles puseram um restaurante aí,
são de Goiânia, até a irmã dela foi colega da minha menina de faculdade. Eles foram por o
nome  e  perguntaram  como  se  chamava  o  beco  pra  colocar  no  restaurante,  então  ficou
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restaurante “Beco do Sertão”. Nunca foi Beco do Sertão! Falei: “gente, Beco do Sertão é lá
em cima, lá na saída”. Pra você ver, no centro da cidade ia ser beco do sertão?! Ele era “Beco
do Sargento Mor”, e esse outro aqui “Beco de Santa Quitéria”. Aí veio os nomes, esse lá do
sargento mor, passou a ser “Beco de Dona Taú”, porque Dona Táu era uma pessoa de família
tradicional  aqui,  mas  ela  tinha  um probleminha.  Ela  tinha  muita  amizade  e  morou  aí  na
esquina do beco, aí o povo falava “Beco de Taú”. Sempre falei “Beco do Jardim”, porque nós
sempre passava por lá pra ir pro Jardim, porque não falava coreto, Praça do Coreto, sempre
foi Jardim. Dos anos 1980 pra cá que parece que mudou, acabou “Jardim”, virou “Coreto”. É
o povo novato que vem pra cidade, foi os turistas que denominaram porque não chamava. É
pejorativo igual Goiás Velho. O povo fala que bonitinho, não é nada disso, é pra xingar. Não
gosto que fala Goiás Velho! Vila Boa acho lindo, mas Goiás Velho não, nem, me ofende
enormemente!  Agora  já  falo  Cidade de Goiás.  Eu era desse grupo da  terceira  idade,  e  a
menina que faz o passeio conosco falava Goiás Velho. Falei: “não é Goiás Velho. Nem Vila
Boa muita gente não gosta. Gente, então é Cidade de Goiás”. Vocês quando falam vou pra São
Paulo, não sabe que é a cidade? Porque que vou pra Goiás, não pode ser a cidade de Goiás? E
o povo não aceita isso, uma lógica tão grande não é? O povo de Goiás é tão acostumado que
quando tá lá em Goiânia, fala: “que dia você vai pra Goiás?” Pra Goiás, pra festa, pra Goiás?
O povo lá em Goiânia fala: “é só o sino tocar lá em Goiás que o povo vai tudo correndo”.
[risos] E fala Goiás Velho, eu não gosto! A moça lá do grupo não fala mais, porque a maioria
do grupo, quase 70% era tudo daqui.
Kelly: Aqui tem muito idoso, não é?
Dona Nini:  Tem sim, principalmente aqui no centro, porque muita gente agora voltou pra
Goiás. Muita gente tem ódio dos que vão pra Caldas, pra quê? Vocês não são de lá. Até tem
aquele famoso que é pintor, Helder Rocha Lima, então, ele e a família dele são todos daqui.
Ele  comprou  uma  casa  em  Pirenópolis,  eu  morro!  Porque  Pirenópolis  ainda  tem  uma
rivalidade com Goiás terrível! Agora até diminuiu. Eu falo: “mas Helder”. Ele diz: “Nini, é
porque meus  filhos  estão  em Brasília  e  de  lá  aqui  é  pertinho”.  Mas  sempre  que  tem os
eventos,  as  coisas  aqui,  ele  vem, fez  exposição  aqui.  Quer  dizer, tem muita  relação com
Goiás, mas fez casa em Pirenópolis. Gente Alencastro Veiga, família tradicional de Goiás,
mudar pra Caldas Novas? Esse menino que vou no acampamento, porque antigamente tinha o
acampamento areia, era Helder, Antolinda, Antônio Carlos, Ovidinho, e o irmão de Antônio.
Fui nele muitos anos, mas eles brigaram e separou. Helder mais Antolinda ficaram de um lado
e os outros três do outro. Eu, como não brigo com ninguém, ia metade do mês de julho em um
e metade no outro, nunca fiz diferença não. Agora, eles, no fim acabaram com o areia. Helder
era animadíssimo, hoje tá tão descrente, cansado, mas era muito animado jovem. Você precisa
ver como era os acampamentos. Aí fez o sol e ficou o sol e o areias. Aí separou com Antolinda
e ele quis vender a pousada, e ela falou: “não eu vou ficar com a pousada”. Então ele falou
que ia ficar com os acampamentos porque os meninos querem continuar, Antolinda não tinha
filhos, e ele tinha dois: Samuel e Tiago, aí eles ficaram, fizeram só dois anos e pararam. Tiago
parou porque disse que não dava certo e queria fazer concurso, tanto que agora passou e tá
trabalhando em Jussara. Então acabou e agora vou com esse menino que ia muito, chama
Trique. Ia muito no acampamento dele também, mas fez o dele separado. Agora vou no dele,
tem cinco anos, é o quarto dele, é no mesmo lugar que era o sol. Ele foi um dos diretores do
Goiás  Turismo,  vinha  demais  aqui,  agora  diminuiu.  Quem  começou  com  o  Festival
Gastronômico  aqui  foi  ele,  agora  tá  em  Pirenópolis.  Aí  falei  pra  ele:  “não  vem  com
Pirenópolis  pro  meu  lado  não”.  Ele  fala:  “realmente,  Goiás  é  muito  mais  bonita,  mais
fotogênica”. Não pode querer comparar, porque Goiás já foi capital e não pode tirar isso dela,
porque uma vez quiseram mudar pra Pirenópolis, mas como Goiás já estava com tudo aqui,
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não mudou.  Tem uma coisa,  Pirenópolis  plastificou,  e  Goiás  não!  Por  ser  mais  longe de
Brasília, por isso conservou esse modo de vida. Hoje, por exemplo, você entrava nas casas, no
máximo que podia ter é essa cancelinha aí, o resto era tudo escancarado. Agora hoje não pode
mais, as janelas tudo aberta, você olhava na janela via os quartos, as coisas, não tinha nada, as
pessoas iam entrando pra casa adentro. Quando fiquei assim mais tempo sem vir aqui, porque
meus filhos estudavam mais e eu muito apegada e apertada, porque primeiro fui trabalhar no
Lyceu,  mas  cheguei  lá  não  tinha  nem vaga  pra  mim.  Aí  me  colocaram pra  coordenar  o
“madureza” [Curso voltado para alfabetização de Jovens e Adultos], mas nunca mexi com
“madureza”. O professor me ensinou, aí  fiquei coordenando o “madureza” e depois veio o
supletivo. Aí meu pai foi ser presidente do [Tribunal] eleitoral, e era época de eleição. Então
ele falou: “Nini, você vem pra cá, porque preciso de uma pessoa de minha confiança pra ser
minha secretária agora, pra atender telefone, pra receber, pra peneirar”. Eu não queria ir de
jeito nenhum. Falava pro Décio: “esconde meu processo”.  O Secretário de Educação também
era meu amigo, aí ele ficou sabendo. Papai ligou pra Hélio Mauro e chamou no telefone, mas
o que é isso, aí o Décio chegou em mim e falou que não tinha jeito. Gente, mais chorei tanto!
Porque falo pra você que sou apegada as coisas. O dia que sai do Lyceu, quase morri. Chorava
porque não queria sair. Depois no Tribunal aposentei, foi bom porque tava com tireoide muito
forte e não descobria a doença. Até aposentei por causa dessa tireoide, porque sempre gostei
de trabalhar fora. Não fui muito nova porque meus meninos eram pequenos, quando fui eles já
tinham 4 anos, eu já estava com 26 ou 27. Quando novinha tinha pavor de lecionar, era muito
tímida, hoje levanto e falo. Gente, na época que precisei, umas meninas burras da faculdade
tudo viraram professora, e eu era uma das primeiras da faculdade, porque sempre gostei de
estudar, não vou dizer que era inteligente, mas gostava de estudar, mais do que minha irmã
que era gêmea. Papai falava que eu tinha que ser professora, porque naquela época o povo era
assim, porque na função pública você misturava homem com mulher. Mas olha o engano de
papai comigo, não tinha nada disso, pois cheguei pra coordenar o “madureza”, não tive que
mexer  com sala  de  aula.  Fui  só  quando fiz  o  estágio  que  era  três  meses  no  Colégio  de
Aplicação. Fui dar aula, eles falavam assim: “a senhora é a Miss Goiás”, porque ela tinha o
cabelo loiro do mesmo jeito do meu. Não sou não, sou a professora de vocês aqui. Sai, eles
queriam que eu continuasse a dar aula, era assim pra o pessoal mais humilde que não teve
tempo de estudar quando era jovem e mais velhos tiveram condições. Menina, quando voltei
pra faculdade pra fazer direito, quase morri de susto, porque só estudei em colégio de freira.
Em Jaraguá era de padre, então, quando entrei lá e vi os meninos fumando na sala de aula, o
professor falando e eles passavam na frente dele assim e saíam da sala! Eu falei: “Gente! Que
horror, que falta de educação!” Custei a acostumar, quando fui fazer filosofia era só padre
jesuíta, era muito apertado o curso e muita disciplina. O Colégio Santo Agostinho também
muito, o Santana, o colégio lá de Jaraguá também que era três padres diretores. Menina, trinta
anos depois eu entro numa sala de aula e vejo isso, Nossa senhora! Fiquei horrorizada, fui
estudar à noite, porque trabalhava o dia inteiro no Tribunal, então fui estudar à noite.
Kelly: Decidiu fazer direito por quê?
Dona Nini: Os meus colegas de antigamente daqui eram professores na Faculdade de Direito
e  eles  souberam que pra  mim subir  na carreira  no  Tribunal,  com meu curso superior  de
história e geografia, não atingiria o grau mais alto. Aí fui fazer, vaga pra quem já tinha o curso
superior, não fazia aquele vestibular custoso não. Entrei e fui fazer, até que gostei demais!
Acho que foi o melhor curso que fiz, porque os outros eram muito regrados. Meu pai era
rigoroso demais, era maravilhoso, não podia ter no mundo outro pai maravilhoso como ele,
mas não gostava que namorasse, que dançasse, mas fizemos isso tudo [risos], uai… com 14
anos me formei no ginásio, quando formei tinha 21 anos, tudo nova demais. Quando a gente
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era jovem tinha um albunzinho que fazia da faculdade, quando era o último ano do colégio
também. Os colegas escreviam, os colegas escreviam poesia, então meu avô foi na formatura
e viu o povo com o álbum e falava: “minha Nossa Senhora, não acaba nunca”. Mas achei
muito bons os meus cursos, e essa cidade, me lembro, só tenho boas lembranças. Goiás assim,
acho que Goiás não morreu. Apesar de ter acabado muita coisa, por exemplo, o  Gabinete
Literário nunca deveria ter sido fechado, uma história tão grande. Hoje eles levam muito bem
organizado, maravilhoso, Helder é diretor lá da Frei Simão Dorvi [Fundação], sou da diretoria
de lá também. Lá é maravilhoso, acha tudo que quiser. Quando não tenho meus livros aqui,
porque  tenho muito livro de história de Goiás, minha prima escreveu pra mim: “onde você
acha isso tudo?” Eu disse: “você esqueceu que fiz geografia e história?” E amo as histórias de
Goiás, amo mesmo. Desde pequenininha, falava: “porque chama Beco do Cotovelo? Fala os
nomes dos becos pra mim”. Aí ia passear nos becos [risos].  Era cotovelo porque tinha o
formato de cotovelo, mas já “defeituaram” ele, estragaram um pouco. Igual aquele Beco da
Escola ali que era uma gracinha, chamava “Beco da Escola” por causa da escola que tinha a
mestre Lili, na esquina. Depois lá tinha um negócio de música, aí ficou Beco da Música. Hoje
ele faz parte da Travessa do Carmo que antes era só pra lá e pra cá. Acho que é apelido igual
ficou Ponte de Cora, mas era Beco da Escola. Devia ser tudo Travessa do Carmo. Esse beco
era lindo! Super fotografado, mas fizeram tanta garagem que afastaram o quintal e acabou o
beco, o do cotovelo, esse aí. 
Kelly: Aquele perto do [colégio] Santana é qual?
Dona Nini: Bonitinho! é Beco São Cristovão. Tem tanto beco lindo. Você conhece aquele ali
perto da chácara de Camargo? Lindinho ele, igualzinho a ele quase. Tem um na Rua do Horto,
tem dois, esse que falo é junto do Quartel. Você passa por ele, tem uma pontinha que é do Rio
da Prata, Manoel Gomes, aí sobe e dá na chácara, não é quase beco não, é o caminhozinho da
chácara. Tem um muro de pedra, é quase igual esse lá de cima, esse é das Águas Férreas, é
lindo. E tem o do Colégio Santana também que é maravilhoso, é lindo, grandão! Agora um
que é muito pitoresco, tenho duas fotos dele, até vou por a foto dele de novo, é a Travessa
Ouro Fino. Já coloquei uma foto, mas não mostra o muro de terra batida, agora tenho uma que
mostra. Tá linda a foto. Não é adobe, é terra com esterco de vaca, é muro de terra batida
mesmo. Não é o adobe porque ele é o tijolão feito só de terra, não assa no forno, tanto que
toda casa com muro de adobe tem que ser com telha por cima, senão a chuva derruba o muro.
Kelly: A senhora coloca postagem no facebook todo dia?
Dona Nini: Todos os dias. Você quer ser minha amiga? [risos]. Só tenho vergonha, porque
não sei português. Fiz três cursos superiores, mas sempre fui ruim no português, sofro. Lá em
Goiânia tenho um dicionário grande, mas aqui tem um de letra pequenininha e sempre escrevo
à noite. Aí não dá pra saber se está escrito certo ou errado, nunca fui boa no português.
Kelly: Mas com a tecnologia a senhora se dá bem não é?
Dona  Nini:  Deixa  te  contar,  meu  aniversário  é  dia  31  de  dezembro.  Aí  chegou  31  de
dezembro, do ano passado, chegou aqui minha filha com os três filhos dela e minha nora que
já mora aqui. Ex-nora porque não é nora mais, mas ela nunca casou, nem meu filho, têm os
dois meninos, e são meus netos e ela é minha nora. Ela come comigo aqui todos os dias,
acabou de sair daqui. Quando eu ia viajar, as guias sabiam menos que eu, antes de viajar, eu
pesquisava tudo, o que tinha de mais importante e tudo [risos]. Uma vez chegamos acho que
em Porto Alegre,  tinha uma casa muito interessante lá de uma senhora,  vamos dizer tipo
Goiandira do Couto, então ela punha no quintal dela as coisas que fazia em barro, não fino
igual Goiandira, mas fazia e colocava lá e vendia.  Bonitinha, as coisas mais linda, e li que
quem fosse lá, que não deixasse de ir nessa casa e tal. Aí eu falei, chegaram lá e ficaram
apaixonados. Aí falaram: “agora quem vai fazer o roteiro é Nini” [risos]. Falei: “não gente, eu
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ajudo somente”. Igual, por exemplo, ficamos em Belo Horizonte muitos dias, e tinha um dia
livre, e eu tinha loucura pra conhecer o Caraça [Santuário e Parque Natural que abriga um
Colégio Colonial] Você é goiana? Uma vez passei de avião e vi um castelo mais lindo, e era
tão intrometida que, às vezes, viajava lá junto com os comandantes. Eles falavam: “pode vir
que vamos explicar pra senhora. Hoje a senhora pode até vir aqui na frente”. E vi aquele
castelo mais lindo, e eles falaram que era o Caraça. Tinha uma parte queimada, e eu tinha lido
não sei  onde,  acho que tinha um cruzeiro,  saiu uma reportagem, apaixonei  nesse Caraça.
Nesse dia livre meu, vou pro Caraça, mas minha amiga de quarto que morreu já e eu também
quase morri, igual Olimpinha agora que morreu também. Falei: “olha, já aluguei um carro e se
você quiser ir comigo tenho o maior prazer, mas vou te dar o passeio, você não vai fazer
nada”. Tinha uma amiga minha aqui de Goiás, a família dela era dona dessa casa aqui onde é
o Banco do Brasil, um pessoal importante, ela adorava história e Goiás como eu. Tinha outra
colega que foi de Jaraguá, e morava na mesma rua que eu. Fez faculdade junto, ela também
adorava, também mexe com as coisas de história de Jaraguá, mas como eu faço? Porque vou
com Vera,  e  Zilá  tinha uma amiga que tava no quarto com ela,  não dava,  eu queria  que
organizassem uma kombi, um carrinho menor e levasse essas pessoas que gostasse, mas dei
três indiretas pra ela e não aceitou nenhuma. Então por não aceitar não vai mandar em mim. O
dia todinho livre amanhã. Aí perguntei no hotel, não ia sozinha, porque Vera aceitou ir. Aí ele
falou que tinha um de extrema confiança, aí quando cheguei e falei, Zilá quase morreu. Quero
voltar lá ainda, Caraça é um colégio que estudou os grandes, acho que uns três presidentes da
república estudaram lá. É pertinho de Belo Horizonte, um dos mais antigos colégios do Brasil.
As pinturas de lá, as coisas antigas do colégio, felizmente queimou só uma parte, aonde tinha
um teto mais ou menos assim como eu, muito mais rico. Nem se fala, altares maravilhosos,
histórias, eu tinha que ter ficado lá uns três dias, porque lá hospedam a gente também. Se
estivesse com essas duas amigas, tenho certeza que íamos dormir lá.
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ANEXO 12

Entrevista realizada no dia 15 de outubro de 2015, na casa do senhor, Cidade de Goiás.
Nome: Arcilon Botelho. Nascido em 1933.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Kelly: O senhor é nascido e criado aqui na cidade?
Sr. Arcilon:  Nascido  e  criado  aqui.  Quer  dizer,  também já  viajei  muito  né,  sou  militar
aposentado, já viajei muito a serviço da polícia militar. Mas a minha família é o seguinte:
muito grande, são nove filhos, nove filhos homens, sou o sétimo e hoje só resta eu, oito Deus
já levou. Fomos criados nesse casarão aí, chama lá de casarão, depois vou levar você lá pra
ver, essa casona aí. Então, é o seguinte, meu pai também era militar aposentado, nove filhos
com minha mãe, a vida muito simples, simples mesmo! Mas a maior riqueza que tivemos dos
pais foi a criação, unidos, tô falando de mim né?! Depois você pode fazer as perguntas que
precisar. Pra mim, a maior riqueza que meus pais nos deixou foi a união.  Para você ver:
perdemos o pai, perdemos a mãe e fomos nove irmãos aí nesse casarão aí. E você não via uma
discussão. Um só faltava adivinhar o que o outro estava precisando pra poder ajudar. Depois
alguns foram se casando, quatro ficaram solteiros, não casaram não, os mais velhos, mais
velhos do que eu. Assim foi a nossa vida aqui nessa Rua São Paulo. Aqui teve tantos nomes:
Rua do Canivete,  Rua Professor Ferreira e os nomes, sempre mudando. A nossa vida, hoje
fala é vida de jovem, meninice, infância era muito bom! Muito bom mesmo! Aqui tinha o Rio
da Prata como tem hoje,  só  que  não era  poluído como é  hoje.  Lá  você  tomava  banho,
apanhava  água pra cozinhar, não era assim uma água tão sadia não, mas pra cozinhar e tomar
banho servia muito. As lavadeiras de roupa lavavam muita roupa aí no Rio da Prata, agora
acabou tudo, tem um córregozinho aí. Corre uma água, mas não serve pra nada. Bom, já dei o
início, agora você pode fazer suas perguntas, se eu puder, souber responder.
Kelly: O senhor se lembra de quando perdeu os pais?
Sr. Arcilon: Meu pai, quando perdi meu pai, eu tinha 9 anos, e quando minha mãe morreu
acho que eu tinha uns 15, 16 anos, então ficaram os irmãos, eram nove irmãos, todos homens.
Nós tivemos uma irmã, se ela fosse viva, ela seria seis anos mais velha que eu. Mas ela nasceu
morta, nasceu morta.
Kelly: Como era a infância, a convivência com os irmãos?
Sr. Arcilon:  É o seguinte,  meus irmãos eram um pouco diferentes  de mim, sabe! Eu era
sempre mais livre [risos]. Mas na infância nos tínhamos várias brincadeiras, como jogar bete,
tinha uma outra brincadeira que chamava desertor, sabe?! Dava o nome de desertor, aí juntava
uma turma aí na rua e ficava, gritava: “desertor”. Cada um corria pra um rumo e vinham os
outros correndo atrás e se pegasse bem, se não pegasse nós vínhamos embora pra casa e
continuava a brincadeira no outro dia [risos]. Então um dos lazeres da minha infância foi isso.
Naquele tempo não tinha o que existe hoje, droga, mais isso, mais aquilo. Eu e meus irmãos
fizemos o primário no Grupo Escolar Mestre Inhola.
Kelly: É esse colégio que tem aqui embaixo, já era aqui nesse lugar?
Sr. Arcilon: Não, não. Ele era lá embaixo, na rua que desce pro Jardim. Como chama, a Rua
do Horto, antiga Rua do Horto. O Grupo Escolar Mestre Inhola era lá, e era completamente
diferente dos estudos de hoje. Você só entrava com 7 anos na escola, completava 7 anos e ia lá
e matriculava. Naquele tempo era primeiro ano atrasado, primeiro adiantado, segundo ano, e
terceiro ano, esse era o curso que a gente fazia no grupo. Tinha outros grupos também, tinha o
Mestre Inhola, o  Constâncio Gomes e outros. Mas eu e meus irmãos estudamos no  Grupo
Escolar Mestre Inhola que chamava, depois mudou né, virou estadual.
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Kelly: O senhor se lembra de quando o grupo veio pra cá?
Sr. Arcilon: Não, mas não tem muito tempo não, tem não. Então, a minha infância foi muito
saudável, saudável mesmo. 
Kelly: Depois o senhor estudou em qual escola quando saiu do grupo?
Sr. Arcilon: Depois, tinha o terceiro ano do grupo que a gente tirava o diploma, chamava-se
“exame de admissão”. Esse exame de admissão, onde tirei o exame de admissão chamava
Dona Colombina, povo de Caiado de Castro. Dona Colombina era muito severa.  Se você
chegasse lá,  ela  marcava a  lição no dia  anterior, no outro dia  se  você chegasse lá  e  não
soubesse responder, ficava lá até dar a resposta certa. Funcionava na casa dela. Até hoje, você
entra lá no portão e lá fora tem um tipo de uma varandona, aí ela dava aula lá, ela e a filha
dela, Dona Dorci, Dorci Caiado de Castro. As duas é que davam aula lá, Dona Dorci, a filha
dela,  daqui  da Cidade de  Goiás  era  uma das  melhores  professoras  de  matemática.  Curso
primário chamava-se aritmética e o mais elevado era matemática. Quando a gente estudava no
curso primário era a aritmética, as quatro operações, seria somar, dividir, multiplicar e… a
outra me esqueci, era as quatro operações iniciais. Ela era severa, se chegasse lá e não desse,
naquele tempo era português, história, aritmética, e ciências parece, mas muito simples, ela
marcava as lições pra gente, se você chegasse lá no outro dia e se não soubesse responder,
ficava lá até dar a resposta certa [risos], de castigo, ficava lá. Acho que naquele tempo era
mais fácil, hoje é uma juventude quase toda perdida. Os pais não dão mais conta de educar,
não tem como! Vou dizer uma verdade: pra mim não é pessoal, acho que a justiça hoje é a
protetora dessa meninada que está aí na rua solta, aprendendo o que não pode aprender. Hoje
se os pais manda o menino fazer um servicinho é exploração de menores, não sei o quê?! Não
é assim? Eu acho que é errado. Acho que pra criança, a hora do estudo é uma hora sagrada,
mas acabou o estudo tem que aprender a trabalhar, sem ser um trabalho forçado. Mas pra que
não pegue esse caminho errado, tinha que ter uma responsabilidade. Hoje não, vamos dizer
assim, no meu tempo, nossos pais nos corrigiam, a mãe pegava a chinela e batia, o pai era o
cinturão  mesmo.  Então  a  gente  tinha  aquela  disciplina,  e  felizmente,  as  pessoas  daquela
época, os adolescentes, os mais velhos, eram diferentes.
Kelly: O senhor trabalhou quando criança? Ajudava os pais?
Sr. Arcilon: Ajudava sim. Naquele tempo as casas não tinham água né. Aqui em casa a gente
apanhava água, tinha um chafariz, dava o nome de chafariz. Ali na Rua XV, tinha um chafariz,
tinha outro aqui bem nessa esquina que tem um ipê tinha outro também, e tinha o chafariz lá
no  Largo da Cadeia. Porque quando chegava o tempo da seca, esses chafarizes daqui não
tinham água não. Então a gente acordava de madrugada e ia apanhar água lá no chafariz do
Largo da Cadeia, no chafariz que tem lá. Nas nossas casas já tinham as vasilhas de encher,
tinha os potes, moringas, latas de gasolina. Levantávamos cedinho e já ia pegar água, ou aqui
no chafariz quando tinha ou lá no Largo da Cadeia. Conforme a época você chegava lá pra
pegar água e tava aquela filona grande, você entrava na fila até chegar a hora de encher pra
trazer pra casa. E essa época também, como eu disse pra você, nos dávamos o nome de Rio da
Prata, até hoje é Rio da Prata ou Córrego da Prata. No meu tempo era Rio da Prata, depois
mudou pra Córrego da Prata. Mas essa água aí era muito boa pra tomar banho, lavar vasilha,
a gente pegava e trazia pra casa. A mãe da gente, pais e tios usavam essa água aí, água pra
beber, dava-se o nome de “cacimba”. Era também na beirada do Rio da Prata, só que tinha
uma gameleira grande. Faz tantos anos que não olho aí! Acho que não tem mais, “cacimba”.
O rio corria assim e tinha uma gameleira grande do lado de lá e tinha um poço lá que a gente
dava o nome de “cacimba”. A água saia de dentro da pedra e era diariamente cheia. Você
podia beber lá sem problema nenhum, água sadia mesmo. Mas depois o tempo vai mudando,
construção, nem sei se tem essa “cacimba” lá ainda, mas era bem no pé da gameleira e onde
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pegávamos água pra beber quando não achava nos chafarizes a gente pegava; talvez fosse
uma água melhor até do que a do chafariz.
Kelly: Hoje está tão diferente, não é?
Sr. Arcilon: Tudo diferente, tudo diferente! Sabe que dá muita saudade daquele tempo viu?!
Muita saudade! Um tempo sadio, tranquilo. Agora você pode fazer as perguntas que quiser, se
eu puder responder. [risos].
Kelly: O senhor já está respondendo. O senhor disse que prestou a admissão, que era tipo um
cursinho pra ir pra outra escola, depois o senhor foi pra qual escola?
Sr. Arcilon: Parei os estudos, não tive como. Meus pais muito pobres, meu pai era aposentado
da polícia militar e naquele tempo, morreu logo cedo, parece que morreu com 49 anos, novo,
aí ficou minha mãe com essa filharada aí.  Então os mais velhos começaram a trabalhar e
naquele tempo também era mais fácil, não era como hoje. Os mais velhos trabalhavam, eram
quatro irmãos mais velhos: um era Ordilon, Osvaldo que tinha o apelido de “cadico”, o mais
velho. Então era ele, Ordilon, Astrogildo e Arnaldo, eram os mais velhos que já trabalhavam.
Então o que eles ganhavam já comprava as coisas pra casa. Mas foi mito bom, quer dizer, a
gente não tinha assim uma vida muito boa não, às vezes, faltava alguma coisa, mas a gente se
virava. Naquele tempo a gente se virava, às vezes, faltava mesmo, isso não tem como negar,
principalmente depois que meu pai faleceu. Depois nem me lembro quantos anos minha mãe
ficou viva depois da morte do meu pai,  tanto que,  quando minha mãe faleceu, estávamos
todos pro serviço, até eu, já era aprendiz de alfaiataria. Ela lavava roupa aí, a torneirinha tá lá
até hoje, ali; aí quando meu irmão mais velho veio aqui, nessa casa, depois eu levo você lá e
mostro  pra você,  quando meu irmão mais  velho  chegou aqui  ela  estava  caída  lá.  Estava
lavando roupa e deu um colapso, sei lá o que foi. Aí corremos tudo pra cá e fomos fazer o
enterro dela e ficamos nós aí. Morreu trabalhando, lavando roupa da família, dos filhos, mas a
gente sentiu muito e tudo, mas depois… a vida continuou né, a vida continuou, mas é assim. 
Kelly: Na juventude, o que tinha aqui na cidade?
Sr. Arcilon: Bom aqui tinha o  Jardim, teve um tempo que, me lembro, mas não é do meu
tempo, o Jardim lá onde é o Coreto, lá tinha uma cerca de arame que circulava. As pessoas,
vamos dizer assim, de maior posse aquisitiva, ficavam pro lado de dentro, os mais pobres
rodeavam pro lado de fora. Era assim, vamos dizer assim, uma reserva sabe, para as pessoas
de melhor posição. Tinha o carnaval, então lá tinha, dava-se o nome de “barraquinha” onde as
pessoas vendiam as coisas ali, a exemplo, a ocasião do carnaval, vendia-se lança perfume,
livremente,  dava-se o nome de “barraquinha”.  Então  esse lança  perfume,  tinha um rodão
amarelo que era o mais caro e tinha outro de vidro, era o puro éter. Então quem não podia
comprava  o  de  vidro,  “tomava  porre”,  né,  dizia  “tomar  porre”.  Tinha  uns  colegas  meus
antigos, de infância mesmo, seis amigos de verdade, na época de carnaval, a gente trabalhava
a semana inteirinha e juntava e nós comprávamos o rodão  [risos]. Você não deve ter visto isso
não. Tinha uns rodão assim, tipo de um spray, aí saia aquele spray, você punha num lenço e
cheirava e  dava-se o nome de “porre”.  “Vamos tomar porre? Vamos!”.  O caboclo ficava
louquinho, aí quando um ia tomar, espremia no lenço dele e ele dava um grito, era droga
mesmo! [risos]. Mas não era proibido.  Nós arrodeávamos quem ia tomar o porre,  porque
quando ele dava o grito, que saia fora de si, já segurava pra não machucar não é, porque era
loucura mesmo.
Kelly: Isso era no carnaval? Era animado então?
Sr. Arcilon: Era animadíssimo! Animado mesmo! Tinha os blocos de rua. Aqui tinha meu
irmão Arnaldo, ele tocava violão muito bem e tinha um grupo de amigos, era o grupo dos seis
amigos, e eram seis amigos mesmo, um com violão, outro com cavaquinho e outro com surdo,
saíam, fantasiava, saia quatro horas da tarde, saiam pra rua cantando as marchinhas daquela
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época.  Era  animado,  muito  bom,  bom mesmo!  O  lança  perfume  que  hoje  é  condenado,
naquele tempo era livre. Vendia mesmo, era normal.  Era muito bom, uma diversão sadia.
Muito difícil ouvir falar que brigou ou matou, ou roubou. Naquela época não existia isso, não
ouvia falar isso. Muito custoso, não sei onde que coloquei, meu pai era músico também, fazia
parte dos blocos do pessoal rico aí,  Goiás Clube.  Naquela época saia também o bloco do
Goiás Clube, naquele tempo era Dorci Caiado e muitas outras senhoras aí, talvez nem existam
mais.
Kelly: Qual o instrumento que seu pai tocava?
Sr. Arcilon: Ele tocava trombone e bombardine. Eu também sou músico, mas deixei de tocar,
eu tocava saxofone.
Kelly: Porque o senhor deixou?
Sr. Arcilon: O músico é o seguinte, tem que ter uns dentes sadios pra soprar o instrumento e
sair um som tranquilo, tirar a altura da nota certinha. Dente comprado é só pra compor a boca
e mais nada, serve pra mais nada, e estou nessa situação [risos].
Kelly: O senhor aprendeu com seu pai?
Sr. Arcilon: Aprendi no quartel. Eu tinha muita tendência, porque aqui na minha família tinha
meu pai que era músico, tinha um tio também que era músico. Meu irmão Amir era músico,
Ordilon era músico, tocavam instrumento de sopro mesmo, clarineta, saxofone, no meu caso.
Amir tocava clarineta, Ordilon também, nós tínhamos um conjunto, tocava aqui nas festas e,
volta e meia, nós tocava nos Goiás Clube porque lá era mesmo o lugar da elite. Lugar da elite!
Tocamos muito lá no  Goiás Clube, hoje lá, se não me engano, é o Ministério Público que
funciona lá. Hoje como é que eles falam lá, casa da pedra? Não, como é que chama lá, sei lá,
sei que lá era o Goiás Clube, é do lado da Igreja da Boa Morte. Era muito bom!. Tocamos
demais lá. Lá, na época, tinha a diretoria lá, a principal diretora lá era a Dorci Caiado de
Castro, filha de Seu Agenor, era professora, então era a presidente de lá. Caboclo moreno não
entrava lá de jeito nenhum. Não, não entrava mesmo. Era só da sua cor pra cima. Era proibido
entrar, também ninguém ia  lá né?!  Já sabia como era.  No meu caso,  moreno assim,  nem
beirava lá, já sabia que não podia entrar [risos].
Kelly: Mas vocês entravam pra tocar?
Sr. Arcilon: Pra tocar entrávamos. Lá tinha o salão, o lugar dos músicos ficar lá em cima. A
gente entrava e subia lá e ficava. Toquei lá mais quando era militar, era escalado não é?!
Depois, quando aposentei, tocava lá como particular, era eu, Abílio meu irmão, tinha um tal
de Bizuca também que já morreu, era o baterista, tinha um outro também que tocava violão,
nós tínhamos um conjunto. Então nós íamos e tocava, naquela época o contrato do conjunto
era bom, bom mesmo, dava um dinheirinho pro final de semana bom.
Kelly: O senhor se lembra das músicas que tocava lá?
Sr. Arcilon: Naquele tempo as músicas sociais mesmo eram: o bolero, rumba, baião, foxtrote,
a marchinha, o samba, tinha o suingue, era toda a variedade de música lá. Eles gostavam de
tudo, e a gente tocava tudo. A gente lia na partitura, tinha as notas, a gente lia ali, ia lendo e
tocando,  muito  bom,  bom  mesmo,  naquele  tempo!  Hoje  também,  eu  e  a  Dona  Geralda
[esposa] ainda vamos para os bailes que têm por aí e quase amanhece o dia [risos]. Dançamos
tudo quanto é música, toda seresta eles vêm aqui, “olha vai ter festa”, a gente compra a mesa e
vai.
Kelly: onde acontecem as serestas aqui?
Sr. Arcilon:  Olha,  pra falar a  verdade não estou nem sabendo mais.  Mas tinha no  Lyons
[clube], nesses estabelecimentos de ensino sempre faziam. Hoje tem a Praça de eventos. Até
pouco tempo eu e a Geralda frequentava, mas depois o ambiente não foi mais agradando eu e
ela não, nós é meio velho, enjoado né [risos]. Muda muito também, então, às vezes, tem uns
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conjuntos aí, eles falam: “olha ofereço um bolero aqui para o Seu Arcilon e Dona Geralda”, aí
toca o bolero e a gente sai dançando satisfeito.
Kelly: O senhor a conheceu num desses bailes?
Sr. Arcilon: Não, nós conhecemos foi no tempo de, acho que foi festa, uma dessas festas
tradicionais, religiosas, daqui de Goiás. Sei lá, sei que ela morava ali na esquina e eu morava
aqui no casarão e nós éramos solteiros naquela época. Ela morava aí, numa casinha, onde tem
um pé de ipê,  morava aí  com a família  dela.  E vamos sair  hoje  e saímos,  começamos a
namorar [risos]. Estamos aí até hoje, 61 anos de casamento, são nove filhos, quatro mulheres
e cinco homens, vinte e sete netos e parece que vinte e oito bisnetos, família enorme. 
Kelly: O senhor também teve nove filhos, a mesma quantidade dos pais do senhor?
Sr. Arcilon: Só que meu pai foi um a mais. Aliás foi mais porque teve um que morreu com
um negócio, aquela doença que dava muito em criança e quase ninguém sabia. Ele ficava
batendo a cabeça assim e parece que não enxergava, acho que era meningite. Um morreu com
isso com onze meses, e outro com mal de umbigo, com nove meses, dez meses por aí. Foi
dois que nós perdemos. Então se fossem todos vivos seriam onze filhos. O que eu mais me
orgulho é que hoje já temos um filho com 61 anos, ele mora em Goiânia. Todos chegam aqui
e falam: “benção meu pai, benção minha mãe”. É aquele respeito mesmo sabe?! Foi uma
educação que meu pai nos deu e a gente conseguiu transmitir pra eles. Muita união, amizade,
um quando precisa do outro estão juntos. E hoje já com 61 anos de casamento, gostamos de
uma farra [risos], reunir a família. Aqui quando é aniversário meu ou da Geralda ali, debaixo
da mangueira, quase que não cabe os amigos, os parentes.
Kelly: Os filhos conseguiram ficar aqui em Goiás, o senhor disse que tem um em Goiânia?
Sr. Arcilon: É, está em Goiânia, mas já aposentou também. Ele trabalhou nos Correios, agora
quatro puxou a mim, são militares. Só tem dois na ativa, dois já aposentaram, mas um agora já
é primeiro tenente, mas ele sofreu AVC [acidente vascular cerebral]. No meu tempo falava era
derrame. Ele não fuma, não bebe, não tem noitada e acontece um trem desses. Felizmente,
graças a Deus, já está começando a andar. Ele foi pra Sanclerlândia ontem, mas ficava aqui
fazendo fisioterapia, ali no asilo, mas tá recuperando bem, graças a Deus.
Kelly: O senhor se tornou militar quando?
Sr. Arcilon: Primeiro eu trabalhava na alfaiataria, era calceiro, só fazia calça, não sabia fazer
paletó não. Aí um dia faltou serviço, uma máquina que eu alugava pra trabalhar, a dona da
máquina me pediu a máquina, tive que entregar. Dinheiro pra comprar uma nova eu não tinha
né, fazer o quê? Aí fui pro quartel. No quartel era bem mais fácil naquela época. Não era
assim incluindo a polícia militar não, vou sentar praça na polícia, era isso. Você chegava lá e
fazia  as  quatro  operações,  um ditado de  vinte  linhas,  tinha  essas  provas.  Aí  se  passasse,
pegava o processo da gente e mandava pra Goiânia. Lá eles publicavam as praças da gente, a
minha inclusive é do dia 29 de novembro de 1954. Fui pra lá por necessidade, já tinha dois
filhos, sem meios, então, falei pra ela: “Geralda, eu vou sentar praça”. Ela disse: “você vai é
morrer,  não  vai  mexer  com isso”.  Eu disse:  “bom,  até  logo,  estou  indo”,  precisava  né?!
Graças a Deus fui muito feliz na polícia militar, feliz mesmo! Tinha serviços perigosos, não
resta dúvida. Eu viajava o estado inteiro, chamava-se diligência. Então escalava a gente, a
diligência você tinha que viajar pra onde fosse mandado. Você ia na diligência,  rodava o
estado inteiro,  às vezes, passava até vinte dias ou trinta dias sem vir  em casa,  trabalhava
mesmo. Fui muito feliz na polícia. Até hoje o serviço do militar é assim muito perigoso. Tem
hora que você tem que arriscar a vida em defesa de outros, mas é muito bom. Não tenho o que
reclamar da polícia militar não, fui muito feliz, dou graças a Deus até hoje, muito feliz.
Kelly: O senhor se aposentou há quanto tempo?
Sr. Arcilon: Eu tirei na polícia trinta anos e quatro meses que averbei duas licenças prêmios
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que eu tinha direito, porque averbava. Licença prêmio você tirava quando tinha dez anos de
serviço, você tinha seis meses de licença pra fazer o que quisesse, mas eu preferi averbar ela.
Então contei um ano a mais, foi duas ou três, aposentei com vinte e oito anos e pouco, com a
licença deu trinta anos e quatro meses de serviço que conta a mesma coisa, mas foi muito
bom, não tenho o que reclamar não.
Kelly: Depois da aposentaria o senhor exerceu outra atividade?
Sr. Arcilon: Não. Fui aproveitar, pescar, jogar baralho, mas jogar baralho assim sem valer
nada. Gosto de jogar truco, canastra, jogar pife paf, o que for, mas se for jogar valendo uma
balinha de menta, tá dispensado. Vamos divertir, mas sem dinheiro no meio, porque dinheiro
de jogo não presta. Estou falando pra você porque tenho experiência. Já vi muitos jogadores
que ganhavam dinheiro num dia e no outro voltavam pra jogar e perdiam tudo. É um dinheiro
comprometido, sei lá. Já vi muitos exemplos e nunca quis, qualquer brincadeira de baralho eu
gosto, vinte e um, truco, canastra, até hoje tem uns colegas aqui que nós jogamos, mas sem
valer nada, nada, nada.
Kelly: O senhor tem esses amigos então, e dos seis amigos que o senhor mencionou?
Sr. Arcilon:  De jogar  eu tenho até  hoje.  Olha,  agora,  dos  seis  acho que não existe  mais
nenhum do conjunto nosso, mas da polícia ainda tem alguns aí. Me incluí como soldado e
fiquei três anos como soldado simples. Pensei que deveria caçar um jeito de melhorar, aí fui
aprender  música,  aprendi  a  música  e  fiz  concurso  lá  e  passei,  virei  terceiro  sargento,  aí
melhorou um pouquinho. Mas mesmo assim ainda tinha uns serviços perigosos. Escalavam a
gente e tinha que ir, aí enjoei de música também, porque no fim de semana que era dia de
folgar você era escalado pra tocar em baile, já mesmo no Goiás Clube, no Ginásio. Eles iam
no quartel e pediam o comandante, que escalava, geralmente era sábado e domingo, aí pensei:
não, tenho que sair disso aí. Já tinha uns amigos no quartel que eram sargento telegrafista, eu
sempre  ficava  lá  beirando  a  estação  de  rádio,  aí  eles  abriram  lá  uma  escola  de
radiotelegrafista, era uma ninharia lá por mês, nem me lembro mais quanto era, mas fui lá e
busquei aprender  radiotelegrafia.  Na época,  éramos acho que uns quinze aprendizes,  e só
restou eu e meu irmão que já morreu, mais ninguém conseguiu aprender. Mas pra mim era
mais fácil porque a radiotelegrafia com a música tem uma divisão que é quase uma só, muito
parecida. Vamos dizer assim, a música tem as notas lá que tem os valores dela né, uma vale
um tempo, a outra vale dois tempos, e o rádio é a mesma coisa. A divisão é quase que a
mesma coisa, você decora aquilo na cabeça né. Aprendi a radiotelegrafia também, aí já fiz o
concurso  pra  radiotelegrafia,  aí  as  coisas  melhoraram  bem  mais  viu?!  Ficou  bem  mais
folgado, tinha os horários de rádio né, um exemplo, se eu tivesse escalado no dia, operador do
dia, sargento Arcilon se tava escalado era eu, fosse sábado ou domingo era eu. Os horários
eram o dia todinho, a estação de rádio do comando geral, chamasse aqui, naquele tempo era
segundo batalhão de infantaria, chamava a gente tinha que atender. Era o dia inteirinho, não
podia nem levantar da cadeira não, porque poderia ser uma chamada de urgência, tinha que
ficar lá pra atender.
Kelly: O Quartel sempre foi naquele lugar?
Sr. Arcilon: Toda vida, ali perto do  Colégio Alcides Jubé. Toda a vida o quartel foi ali, da
polícia militar toda vida foi ali, eu ficava ali e também viajava muito. Aposentei, e também
quando completei a aposentadoria sai daí também, incluí aí e saí aí também. 
Kelly: De alguma mudança que ocorreu na cidade, teve alguma que marcou a vida do senhor?
Sr. Arcilon:  Olha, a cidade mudou muita coisa pra melhor, mudou muito! Naquele tempo
tínhamos um prefeito chamado Hermógenes Coelho, eu era mais novo, era um prefeito muito
bom, mas depois  veio outras  eleições  que nem me lembro mais.  Mas na realidade quem
mudou a cidade de Goiás aqui, todos foram bons, não resta dúvida, mas o que mudou mais a
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cidade foi a família de Paiva, Herval de Paiva que já morreu. Era senador suplente, teve um
irmão dele que foi prefeito suplente aqui também, Djalma de Paiva, foi prefeito, esse outro
que eu esqueci o nome dele, ótimo prefeito. Esses calçamentos aqui da cidade foram eles que
começaram esse serviço, isso aqui era terra de chão, as ruas tudo era chão mesmo, Derval de
Paiva e o irmão dele, todos foram prefeitos. Não tinha água, só tinha os chafarizes lá. A água
encanada começou com a gestão de Doutor Brasílio de Ramos Caiado, aliás Brasil Ramos
Caiado, o velho, que era o pai de Dr. Brasilinho, pai da Brasilete. Quando ele foi prefeito que
começou a encanação de água aqui, esse trabalho foi com ele. Depois teve a continuação com
os outros, foi melhorando mais, foi bem antes do calçamento. O calçamento começou com o
… que  era  genro  do  finado  Zitão,  o  primeiro  prefeito  aqui,  ele  que  começou  com isso.
Mandou fazer bloquete, tinha a fábrica de bloquete para bloquetear as ruas. Essa avenida do
Banco do Brasil foi ele também, uma continuação do Djari Alencastro, o que veio sucedendo
o outro foi continuando o trabalho, mas aqui em Goiás é assim. De qual família você é?
Kelly: Minha família não é daqui não, tem três anos que me mudei pra cá. Minha família é do
interior de Goiás, perto de Minas.
Sr. Arcilon: Então, aqui em Goiás teve muita melhoria mesmo! Começou com o Hermógenes
Coelho,  depois  veio  o  Brasil  Ramos  Caiado,  veio  do  filho  dele  Brasilinho,  veio  o  Dr.
Jerônimo; da família de Sampaio: Djalma, Derval que foi deputado. Era uma família que
gostava de fazer progresso na cidade, porque aqui sempre foi difícil, aquela avenida ali do
Banco do Brasil, quem fez ela foi Djari Alencastro, ela era estreitinha, não passava carro de
jeito nenhum, era só um bequinho assim na beirada do  Rio Vermelho. Pra ele fazer aquele
serviço ali  comprou,  a  prefeitura né,  comprou aqueles  fundo de quintal  todinho pra abrir
aquela avenida. Naquele tempo eu era soldado simples, e ele indenizou tudo ali os fundos de
quintal, e ainda assim foi preciso a polícia ir pra lá garantir o serviço. Hoje você veja o acesso
que tem na cidade, mas muita gente era contra, diziam que não podia fazer. E veja hoje o
acesso que Goiás tem, com uma saída pra lá, mas isso foi difícil. Mas naquele tempo era
estreito, até um animal com a cangalha custava a passar, era estreitinho mesmo. A turma que,
dos donos da casa, hoje é Rua 13 lá né, as casas da Rua 13 é que faziam fundo com a avenida
da beirada do  Rio Vermelho. Então o prefeito desapropriou e indenizou tudo, mas foi uma
briga lascada! Briga assim, porque não queriam que desmanchassem os fundos de quintais.
Então foi preciso ele pedir a polícia para garantir que os operários fizessem a avenida. Goiás
melhorou muito! Teve os mais jovens que veio fazer umas mudanças pra melhor, mas os mais
antigos não gostavam não. Tem pessoas mais velhas aqui que até hoje condena a mudança da
capital  pra Goiânia,  até  hoje eles  não concordam, condenam.  Na mudança  da  capital,  eu
estava com dois anos, porque sou de 1933. Parece que a capital mudou mais ou menos em
1935. Acho que eu tava com dois ou três anos quando mudou. 
Kelly: Quais as lembranças que o senhor tem disso?
Sr. Arcilon: Só me lembro dos comentários né, mas acho que uma das melhores coisas que
Pedro Ludovico fez foi mudar a capital daqui. A melhor coisa que ele fez! Você veja bem,
onde Goiás teria uma capital como Goiânia aqui na nossa terra, aqui, como? Como que Goiás
poderia ser uma capital do Estado nesse lugar! Na realidade não tem uma água pra sustentar
uma capital igual Goiânia. Esses morros que tem aí iriam virar tudo favela, como? Mas aqui
teve briga mesmo, quase morte por causa da mudança da capital. Era a família de Caiado com
a família de Ludovico, mas era uma briga mesmo. Ocasião de política, naquele tempo era só
dois partidos, a UDN e PSD; PSD era partido da família de Ludovico, e a UDN era da família
de Caiado. Os mais antigos nem existem mais, mas os mais novos estão residindo aqui em
Goiás. Eles têm muita autoridade, são generais do exército, deputados, senadores, já foram
governadores, então, foram duas famílias mesmo de alta classe do Estado de Goiás. 
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Kelly: Aqui em Goiás tem muito isso das famílias tradicionais?
Sr. Arcilon:  Tem sim.  O pessoal  fechado,  que  toma conta  dos  lugares  e  não  gostam de
desenvolvimento. Vamos falar uma palavra clara né, se tiver bom pra eles tudo bem, mas é só
ali mesmo e acabou, não dão oportunidade pra ninguém. Não que eu esteja falando mal da
minha cidade, não é isso não, mas todos enxergam isso e estão vendo.
Kelly:  O senhor  se  lembra  de  quando a  cidade  virou  Patrimônio  Histórico?  Lembra  das
mudanças que aconteceram?
Sr. Arcilon:  Olha,  na  época,  quando  começou  o  processo  vamos  dizer  assim,  aqui  nós
tínhamos uma senhorita, ela até morreu de desastre de carro, filha do finado Brasil Ramos
Caiado, a Brasilete. Ela foi um dos pivôs daqui pra virar Patrimônio Mundial, foi um dos
esteios. Naquela época, ela lutava e rodava, vinha de Goiânia e fazia os requerimentos para as
pessoas com mais influência. Ela fez uma reunião aqui parece que uns quatro ou cinco dias,
veio pessoas de fora, dirigentes desse setor. Foram quatro ou cinco dias de reuniões ali no
Museu das Bandeiras. Muita gente! Ela era a cabeça, lutava mesmo e a família dela tinha
muita influência também. Família de Caiado tinha muita influência, então tinha dificuldade,
mas vencia com mais facilidade, influência da família. Era uma professora muito experiente,
não só ela como a família inteira.
Kelly: Mas o senhor notou mudança na cidade, ou até mesmo na vida de vocês e da família?
Sr. Arcilon:  Olha, pra mim, pra outras pessoas não sei,  mas pra mim não teve vantagem
alguma, nem pra minha família. Agora tem as famílias que pra eles foi interessante. Sou bem
sincero, pra mim e pra minha família quase nada adiantou, pelo contrário, faz é atrapalhar a
gente.
Kelly: Em que sentido atrapalha?
Sr. Arcilon: Às vezes você quer fazer um serviço, uma modificação na casa, igual eu, comprei
essa casa e era uma casinha velha, antiga, eles davam pra esse povo pobre morar. Quem era
dono daqui era uma diretoria do asilo que eram umas oito pessoas. Então eles davam pra
pessoa que tinha necessidade. Era casa de adobe na época, então com a chuva e ninguém
zelava, foi caindo tudo. Aí a casa caiu por completo. Aí fui no asilo e procurei a diretoria, até
tinha um padre que fazia parte dessa diretoria.  Fui lá,  conversei com ele e expliquei que
estava querendo comprar a casa, o lote, porque a casa caiu tudo. Ele disse que só poderia
vender o direito porque o terreno não é nosso, só a casa. Então assim fizemos, fizeram um
documento muito bem feito,  eu até tenho aí guardado ainda,  guardo tudo. Então deram o
preço, paguei, fui na prefeitura e requeri o terreno de acordo com o recibo deles. Aí comprei e
fiz esse telhado aqui, vizinho aí do casarão. A gente fala assim de casarão. Depois eu levo
você lá pra ver. É trem antigo, você não vai reparar não tem nada, o único morador que tem lá
na realidade hoje é só eu. Vou lá, abro o casarão pra entrar sol, e só. Aí a casa estava, porque é
de adobe, esses carros e caminhão que passam aí abalam tudo, aí começou a cair. Essa parede
aqui caiu, ai nós tivemos que fazer ela de novo, não de adobe né?! Arremendamos ela com
tijolos mesmo, não teve jeito. E a situação financeira minha e do meu irmão na época que
tinha aí, restavam quatro irmãos, aí nos escrevemos uma carta pra chefe do IPHAN. Ela é
chefe até hoje, Salma, tem a cópia da carta guardada aí até hoje. Ela nos atendeu e mandou
uma ordem pra eles virem olhar a casa e falar o que precisava fazer. Vieram, olharam, deram
uma desculpa lá e não sei o quê, também não entramos mais em contato com a Salma. Aí meu
irmão se aposentou dos Correios, recebeu uma diferença lá e arrumou a casa. Quando ele
arrumou, que pintou como era antigamente e tal, eles vieram tirar fotografia. Eu não estava,
felizmente não estava, porque eu não iria deixar. Porque eles não incomodaram e depois meu
irmão conseguiu  arrumar  e  vieram tirar  fotografia  pra  quê?  Com certeza  era  pra alguma
propaganda a favor do IPHAN, ou de uma pessoa interessada. Não sei, felizmente eu não
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estava aí. Tiraram a fotografia e nem sei mais o que foi feito. Mas, felizmente, sou filho de
Goiás! Tenho orgulho de ser, mas infelizmente Goiás para os filhos daqui é só pra uma meia
dúzia e os outros não têm valor. Não é mágoa não. Graças a Deus, sou pobre, mas não sou
independente porque a gente sempre precisa das pessoas. Você tem que ter um crédito na
farmácia, no supermercado, tem que ter amizade com um médico, um odontólogo, são coisas
que você precisa ter, mas tem uma liberdade. Você vai no supermercado e compra um trem a
prazo, ou vai na farmácia ou um médico, tudo isso, eu, exemplo, o plano de saúde eu e minha
esposa  temos  o IPASGO [Instituto  de  Assistência  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de
Goiás], é muito bom. Pago integral, muitos pagam só uma parte lá. Eu não, pago integral,
porque se eu ou minha esposa fica internado aí chego e saio a hora que eu quiser, porque
estou pagando, não é? Liberdade, pra um atender o outro, se for preciso internar um vai ficar
sozinho. Agora, o integral não, você chega lá e tem atendimento para os dois, tem a cama, tem
tudo. Então eu gosto demais assim de uma coisa mais adequada, mais composta, fica mais
tranquilo.
Kelly: O senhor acha que a vida do senhor compõe esse patrimônio da cidade?
Sr. Arcilon: Compõe sim, porque eu, por exemplo, tenho orgulho de pertencer à cidade, de
ser um vilaboense. Tenho orgulho mesmo de ser vilaboense! É uma cidade muito tradicional!
Tem muita gente aqui que não se envolve com isso não. A cidade é uma coisa e aquelas
pessoas são outras,  tem uma diferença bem grande.  Tenho orgulho de ser um vilaboense,
nascido e criado aqui, bom, bom mesmo! Agora não sou só eu não. Tem muita gente aqui, lá
da alta classe, na nossa língua boba, gente boa que não concorda e também não fala nada,
deixa tudo quietinho e deixa a água rolar do jeito que vier né?! Mas eu, conforme as coisas,
não fico muito calado não. Com educação e com palavras sem ofender as pessoas, a gente
cobra e pode cobrar né?! Lógico que sem agressão, quer dizer, se quiser atender a gente, bem,
se não, também a mesma coisa.
Kelly: Aqui em Goiás tem muitas casas fechadas, o senhor sabe por quê?
Sr. Arcilon: Aqui em Goiás nós temos muitas famílias que residem aqui, mas passam a maior
parte do tempo fora. Aqui temos muitas famílias do Rio de janeiro, Goiânia, de fora né, e vêm
sempre nas férias, ou festas. Então eles vêm e aí abrem a casa, já têm empregado certo que
mandam abrir e limpar e quando chegam já está prontinho. Aí vão embora de novo e voltam a
fechar a casa, porque na realidade, às vezes, já não moram aqui mais e vêm só passar férias.
Não querem vender, só vêm assim, em caso de passeio, de festa, feriado. Aqui mesmo na rua
tem, ali a casa de Seu Atanásio, nem sei quem é dono mais, tem de uns parentes meus que
também vive fechada ali. Um primo meu que chamava Augusto, era oficial da Aeronáutica,
morreu também e a casa está aí, fechada. Tem uma senhora que aluga só uma parte da casa, aí
em ocasião  vem neto  e  não sei  o  quê até  passar  uns  períodos.  Goiás,  aqui  na realidade,
emprego não tem como, os empregos, que têm, já tem os donos certos, não é?! [risos]. Então a
maior parte da juventude que quer desenvolver e vencer na vida tem que ir embora mesmo,
não tem como. 
Kelly: Qual o lugar preferido do senhor?
Sr. Arcilon: Bom, eu gosto de muitos lugares aqui, tem a Carioca, que agora não é tão bom
mais. Antigamente você chegava lá e era um lugar de lazer muito bom. Lá tinha seresta, eu e
Geralda íamos muito lá nas serestas, o conjunto tocava. Mas a última vez que nós estivemos
lá, dentro do salão, você não aguentava o fedor da maconha, dentro do salão. Aí nunca mais
voltei lá. E até hoje, até hoje, lá a droga corre frouxa, mas lá era muito bom. Tem aqui o
Bacalhau também, mas o desenvolvimento, sei lá, mudou muita coisa. Tinha uns clubes lá,
mas não tem mais.  Hoje está tudo desmatado. A água quase que seca tudo. Então era os
lugares que eu gostava! É uma tristeza o Rio da Prata também. Lá as lavadeiras de roupas,
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lavavam roupa ali, tinha uma pedreira ali no fundo do Rio da Prata. As lavadeiras estendiam
as roupas lá e ficava aquele cheiro bom. Naquele tempo lavava a roupa era com São Caetano
e Sabão da terra [risos], não tinha esse negócio de sabão em pó, você chegava lá e tava aquela
roupa cheirosa, hoje joga a roupa no tanquinho e acaba com tudo.
Kelly:  O senhor tem alguma outra história ou lembrança de alguma pessoa que o senhor
queira contar?
Sr. Arcilon: Ah! A maior parte já não existe mais não. Ainda tem, mas as mais antigas quase
que não tem mais ninguém. Estou com 83 anos, até meus colegas mesmo, se restaram uns
dois ou três é muito, já foram todos…
Kelly: O senhor tem saudade?
Sr. Arcilon: Eu tenho saudade sim, muita [engasgado], principalmente dos irmãos. Saudade a
gente tem e muita! Como fui o único que fiquei, é uma saudade muito grande, mas a gente vai
vencendo né?! Até chegar o nosso dia também né?! A gente vai vencendo! Tem mais alguma
pergunta? Eu vou pegar a chave do casarão pra mostrar lá pra você. 
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ANEXO 13

Entrevista realizada em 20 de outubro de 2015, na casa da senhora, Cidade de Goiás.
Nome: Diva Botelho. Nascida em 1950.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Kelly: A senhora é nascida aqui na cidade, em qual ano?
Dona Diva: Nasci  em 1950.  Eu ia  fazer  uma brincadeira  com você.  Cora  Coralina,  não
esqueço, lembro, há muito tempo li  esse livro.  Então,  tinha um poema de Cora,  que fala
assim, é de Cora?! Acho que sim. Uma senhora de idade passava na porta, e todos os dias que
ela passava um menino perguntava a idade dela, e ela não falava não. Aí um dia o menino
perguntou, e ela respondeu: “eu sou do tempo em que era falta de educação perguntar a idade
dos outros” [risos]. Falo pra minha irmã, e quando a gente tá conversando e alguém pergunta
a idade eu falo: “eu sou do tempo em que era falta de educação…” [risos]. Agora faz a conta...
Estou brincando. Então, mas sou nascida aqui, sou de 1950 e estou fazendo 65 anos, dou
glória a Deus por isso.
Kelly: A senhora nasceu em qual lugar aqui?
Dona ou Senhora Diva: Nasci na casa do meu avô, porque minha mãe morava na casa do
meu avô. Aí ela teve, que eu saiba, que ela me contou, lá no “barreirinho das pombas”, muito
longe, lá nos cafundó pra lá, é aqui mesmo dentro da cidade, mas é longe daqui. 
Kelly: A senhora estudou onde aqui?
Dona Diva: Não sou muito estudiosa sabe?! Não sou mesmo e não tenho vergonha de falar
não, mas estudei sim no  Manoel Caiado  [Colégio] antigo que era aqui, ali onde é o  Jubé
[colégio].  Lá  tem  o  Manoel  Caiado  você  já  viu?  Hoje  é  o  jardim  da  infância,  prédio
escondido, atrás daquela quadra. Então, estudei lá quando criança. Estudei lá até terceiro ou
quarto ano. Aí saí de lá e fiz admissão, porque naquela época tinha admissão, no Alcides Jubé
[Colégio].  Já  existia  o  Alcides  Jubé.  Aí  estudei  lá,  fiz  admissão lá,  só que  eu parei,  não
continuei a estudar não.
Kelly: Parou porquê?
Dona Diva:  Porque eu quis ir embora pra Goiânia. A minha mãe morava aqui, mas eu era
muito apegada com minhas primas,  fui  criada muito junto.  A minha tia ficou viúva e foi
embora pra Goiânia e eu chorava noite e dia. Mamãe tinha que deixar eu ir [risos]. Não tinha
jeito, ela dizia: “minha filha você tem que estudar”. Porque toda a vida fui muito inteligente,
gosto muito de ler, amo ler. Então ela falava assim: “minha filha você puxou eu, a única que
puxou eu foi você”. Mas eu, desde o dia que minha tia foi pra Goiânia, resolvi ir embora
também. Aí cheguei lá, não estudei, quis namorar, aí casei lá. Acho que tinha uns 17 anos.
Kelly: Quanto tempo ficou em Goiânia?
Dona Diva:  Não me lembro, não. Sei que morei um tempo bom, porque casei lá, e fiquei
pouco tempo solteira, porque cheguei e arrumei esse namorado. Foi o primeiro namorado lá,
porque aqui eu era namoradeira. Claro, a gente quando é jovem, mas naquele tempo o namoro
era  muito  ingênuo,  era  só  namorar  mesmo.  Não  é  como  hoje  que  as  moças  namoram.
Desculpe que eu sei que você é moça, mas hoje em dia é assim. Antigamente não tinha isso,
era só um beijinho aqui e outro ali. Porque se alguém, você tava na porta, o rapaz te beijou e
alguém viu, amanhã seu nome já estava na rua. Cidade pequena é assim mesmo, interior é
assim. Então, aqui em Goiás também era assim. Eu me cuidei muito porque minha mãe era
viúva. A gente tinha muito medo de fazer besteira, porque minha mãe sofreu pra nos criar,
porque minha mãe teve nove filhos e foi na luta mesmo. Trabalhando mesmo, lavando roupa
para os outros. Eu, com 8 anos, vendia sabão para os outros, vendia bolo de arroz. Meu irmão,
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tenho um irmão que mora em Novo Brasil, saímos os dois pra vender sabão, a gente ia pro
mato, pegava até capim, porque antigamente fazia-se colchão era de capim. Íamos pro mato,
mamãe levava essa filharada tudo pro mato pra pegar capim, chegava aqui e ela punha pra
secar, punha dentro do saco e punha na minha cabeça pra mim entregar na rua, sim senhora!
Cresci aqui, sei lá, acho que foi uma infância muito feliz, sabe?! Eu era feliz e não sabia
[risos]. Você já viu essa frase?! [risos]
Kelly: E qual era o lugar que vocês moravam nessa época?
Dona Diva: Quando eu vendia bolo de arroz, eu morava na Rua do Oriente, ali perto do prata
[rio],  sabe?! Não tinha aquilo ali,  Vila Romana,  essas coisas não. Lá era só uma rua que
chamava  Rua  do  Oriente.  Morávamos  lá.  Eu  era  menina  assim,  aí  depois,  com 7  anos,
mudamos de lá e viemos morar aqui na  Rua do Horto ali. E dali minha mãe comprou isso
aqui. Vim pra cá tinha uns 9 anos para 10 anos, que minha mãe comprou isso aqui.
Kelly: Como chama aqui mesmo?
Dona Diva: Travessa Águas Férreas. Minha mãe pôs esse nome, porque aqui não tinha nome.
Era tudo mato, tudo mato! Só uma casinha que minha mãe comprou de uma senhora já de
idade,  que um dia foi embora pra Goiânia pra onde estava os filhos dela.  Aí ela chamou
mamãe e falou: “olha, gosto muito de você, quer comprar aquela casinha ali, tá no meio do
mato, mas vai ser bom pra você com essa filharada”. Aí minha mãe comprou a casinha, mas
não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, era tudo escuro, um breu. Você tinha que andar
assim... Eu gostava de ir pra praça, na hora de ir era maravilhoso, mas na hora de voltar,
menina! Era assim, naquele escuro e a gente vinha correndo por causa de sapo, tinha demais.
Hoje acabou com tudo. Você passa ali no beco e não tem nenhum sapo. Nós mudamos pra cá
e foi aqui que passei minha infância. 
Kelly: E como era a infância aqui?
Dona Diva: Quer dizer, também tive infância na Rua do Horto e na Rua Travessa onde minha
tia morava, mas era uma brincadeira muito boa, meus primos, a gente cresceu tudo junto.
Meus primos faziam aquelas casas de índio, pegavam folha de bananeira e faziam umas casas.
Tudo ali no Largo, você sabe? Ali o Largo onde tem o Chafariz? Ali perto daquele museu. Ali
eles tampavam tudo com aquelas casinhas de índio e brincava de índio. Era muito bom! Aí
pegava mamão e fazia careta, punha vela dentro e fincava no chão. Foi muito bom! Fui muito
feliz na época dos meus primos, muito bom! 
Kelly: A senhora se lembra da perda de seu pai?
Dona Diva: Minha mãe já era separada. Meu pai morreu há pouco tempo, eu já era casada, já
tinha filho quando meu pai morreu. 
Kelly: Como era o contato com ele?
Dona ou Senhora Diva:  Não tinha contato.  Minha mãe não procurou nunca mais.  Você
entendeu?! Venceu a vida sozinha, na luta! Depois de muito tempo, já estávamos grandes, ela
arrumou um velho, é. Aí ela casou de novo. Aí nós vivemos aqui, crescemos aqui, eu e meus
irmãos.
Kelly: E a juventude como era, qual era o lazer?
Dona Diva: O lazer aqui era praça. A Praça do Coreto, era ali. Todo domingo e todo sábado a
gente tinha que ir, porque aqui em Goiás não tinha nada, era só praça. Bom era quando tinha
Festa do Rosário, Festa de Semana Santa, aí era bom! Era assim, todas as meninas. Quando é
moça é assim, todas tinham que ter roupa nova, sapato novo. As minhas primas tinham a vida
melhor porque o pai delas tinha dinheiro, e eu, a minha mãe, éramos simples demais. Mas eu
chorava se não tivesse um vestido. Mamãe tinha que dar um dinheiro pra mim, comprar um
vestido pra mim, sabe?! Eu tinha que estar arrumada também pra descer pra praça e pra ir na
procissão. Antigamente tinha essas coisas, você tinha que se arrumar pra ir pra procissão,
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sabe?! Era assim, carnaval, aqui também tinha carnaval, era a coisa mais maravilhosa que
existia, porque era tudo muito simples, não tinha o que tem hoje. A gente dançava a noite
inteira, era a minha tia que levava, a minha mãe deixava porque a gente era de menor. Era a
minha tia que levava, aqui houve um, sabe aqui o Veiga Valle [Escola de Arte]. Então, aqui era
um clube, mas era daquele jeito ali mesmo. Chamava-se panela de pressão. Aí nós saíamos no
bloco, descíamos daqui, dançando até na praça. Eu e minhas primas, toda a vida, tivemos
pernas grossas, então, punha um shortinho, as meninas de antigamente era pra frente minha
filha [risos]. Punha um shortinho aqui em cima assim, e os rapazes assoviavam, e cantando,
porque nós cantávamos, hoje não canta mais, só no Rio de Janeiro pra lá. Hoje é só aquele
bum!bum!, não canta mais. Mas a gente cantava, a gente ia, passava na praça, rodeava a praça
e depois voltava pro clube, aí era o baile à noite. Mas aqui tinha outros clubes também, tinha
no Lyceu, era o baile de carnaval no Lyceu. Tinha o União também na Rua XV, então esse aqui
pegou esse nome de “panela de pressão” porque antigamente o “panela de pressão” era ali.
Sabe aquele beco da Farmácia Bom Jesus? Onde tem uma aula de inglês? Era lá que era, um
clube muito grande.  Então era lá o carnaval a coisa mais maravilhosa do mundo! Depois
acabou, o homem de lá pôs comércio e foi acabando tudo. 
Kelly: E o cinema? Parece que já funcionou lá também?
Dona Diva: O cinema era o mesmo, quer dizer no meu tempo, era o mesmo do São Joaquim,
entendeu?! Hoje é  São Joaquim. Lá chamava  Cine Anhanguera?! Ai meu Deus, tanto esse
negócio  de  São  Joaquim  que  parece  que  me  esqueci.  Mas  se  não  me  engano  era  Cine
Anhanguera mesmo. Então lá era a diversão, todos os sábados e domingos. Aqui em Goiás,
quando chegava um filme novo, de Elvis Presley, nossa senhora! Eu era apaixonada! Meu
Deus, se não fosse, eu chorava, e minha mãe falava assim: “se você vender sabão te dou o
dinheiro”. Aí eu vendia tudo pra mamãe me dar o dinheiro do cinema, com minhas primas.
Era Elvis Presley, filme de rei. Aqui em Goiás a fila era muito grande, enorme, o povo dava
valor  em cinema.  Hoje  depois  que  surgiu  a  televisão,  acabou.  Então  era,  nossa  senhora,
maravilhoso demais! Tinha assim, a primeira sessão, depois a segunda sessão, sabe como é?!
Aí quando o filme era bom a gente ia pra primeira sessão e ficava pra segunda, já emendava.
Assistia de novo o mesmo filme, quando o filme era bom. Aí quando eu já estava mocinha,
assim, com uns 16 ou 17 anos, tinha namorado. Minha filha, o namorado quando apagava a
luz do cinema, aí você imagina?! Meu Deus! Era a coisa mais boa do mundo! Era um beijo
assim escondido, mas pra todo lado que você virava tinha um jovem beijando. Tudo escuro,
quando o guarda vinha [risos], nossa era bom demais!
Kelly: Conta a história do nome da rua.
Dona Diva:  Então, essa rua aqui era beco, não tinha isso aqui [aponta para o calçamento].
Isso foi feito agora. Meu marido, que é da prefeitura, fez essa casa e a rua tava ruim, tudo
cheia de terra. Aí ele ficou em cima do prefeito, aí o prefeito deu os trem e ele veio e fez essa
rua aí. O beco aí, só tinha aquela parte de pedra ali, aquela parte de lá. Quando mudamos pra
cá não tinha casa  nenhuma,  água não tinha,  nós  pegávamos lá  naquele chafariz,  aqui  no
chafariz de cauda. Nós pegávamos água lá, aí um dia minha mãe mexendo ali, ela viu uma
água, ela falou: “engraçado, aqui parece que é uma mina”, aí o que ela fez? Limpou todinho lá
assim, era mato, só que à medida que ela foi mexendo, foi abrindo, virou tipo assim um poço.
Aí ela via a água, falou: “uai, nós vamos beber essa água daqui”. Porque era tudo limpo, não
tinha essas coisas aí. Não tinha o que tem hoje, porque hoje não pode beber água que vem de
lá mais, porque tudo é esgoto. Então o que nós fazíamos: mamãe pegava um pano, punha
assim num pote e pegava a lata de água e punha lá e nós bebíamos. Minha filha, nove filhos,
tudo muito sadios, nunca teve doença maligna nenhuma! Fomos tudo criados bebendo essa
água, só coada no pano, e por cima dela, aí é que vem o nome, por cima dava um, como é que
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chama?! Mamãe olhou assim, e falou: “engraçado, parece que tem um ferro aqui por cima
dessa água”. Mas nós bebemos essa água assim mesmo sabe?! Aí ela disse: “num dia que
começar a limpar isso aqui tudo, eu vou pôr o nome daqui de Beco da Água Ferro”. É Beco
da Água Ferro.  Aí quando começou já a fazer casa aqui,  um dia o homem dos Correios
chegou aí perguntando, aí minha mãe falou, então ele falou: “é esse nome?” Mamãe disse: “é
esse nome!”. “Eu que estou colocando esse nome, porque descobri essa água. Não tinha água
aqui em casa, tinha que buscar no chafariz. Vi essa coisa grossa de ferro e pus, e assim ficou,
só que ele não quis pôr  Beco da Água Ferro, não!” Ele pôs  Beco da Água Ferro, mas hoje
eles  lá  mudaram pra  Travessa,  só  que  não é  Travessa  é  beco!  Mas  lá  nos  Correios  eles
puseram Travessa, sempre ficou o nome, até hoje. 
Kelly: Então a mãe da senhora mexia com os bolos de arroz?
Dona Diva: Ela fazia o bolo de arroz, mas depois de muito tempo. Eu vendia bolo de arroz
quando tinha uns 6 ou 7 anos com uma mulher lá longe. Lá de perto da minha casa, onde eu
morava. Depois que mudamos pra cá é que ela fazia. Mas só que o bolo de arroz dela era
assado com brasa por cima da panela. Ela pegava aquela brasa, primeiro fazia para nós comer,
aí depois ela começou a fazer e cortar os pedaços e mandava eu vender. Eu vendia. Depois,
além do bolo, ela fazia sabão. Meu irmão ia lá pro mercado pegar aquelas pernas de vaca, aí
trazia aquela perna de vaca, meu irmão era pequeno, pegava aquele sacão de perna de vaca e
trazia. Chegava aqui e minha mãe limpava elas, e tirava a carne pra nós comer, tirava o joelho
e fazia mocotó e fazia a geleia. Fomos criados comendo geleia de boi e mocotó. Minha mãe
fazia isso pra nós e quando o osso estava limpinho fazia o sabão. Saíamos vendendo o sabão.
Tinha dia que o sabão saia bom, outra hora o sabão saia muito preto. Agora vou contar um
caso pra você que me faz rir demais! Eu tinha mais ou menos uns 9 anos, e toda a vida tive
essa voz grossa. Mas hoje tá mais grossa ainda porque a garganta tá ruim. Mas saíamos pra
vender sabão, eu e meu irmão, aí, o homem até ainda mora ali, ele é casado e mora ali, e eu ia
passando na porta da casa dele e ele namorando, e eu chegava e falava pra moça que estava
namorando com ele: “você quer comprar sabão?” Aí ela falou: “não!” E eu, “então tá”. Fui
andando. Quando já tinha andado um pedação, o homem me chama. Voltei toda feliz da vida.
Falei pro meu irmão: “acho que o rapaz vai comprar o sabão”. Voltei, e falei: “você quer
comprar o sabão?”  E ele falou: “não, não quero comprar sabão não, eu quero é saber se você
é homem ou mulher”. Mas que ódio! Eu quase morri! Eu falei: “sou mulher viu, porquê?” Aí
ele falou: “é porque você tem a voz muito grossa, pensei que você fosse homem”. Aí eu vim
embora pra casa chorando. Cheguei aqui e contei pra mamãe. Toda a vida fui assim, trabalhei,
vendi as coisas pra ela, mas fui assim muito mimada, qualquer coisinha eu chorava muito,
mas por quê? Eu tive grupe,  e naquela época,  grupe matava.  De cem, uma sobrevivia,  e
sobrevivi com toda a luta do mundo! Com Deus, porque minha mãe fazia promessa. Com
medo de eu morrer, minha mãe me bajulou demais. Toda vida fui muito chorona. Um dia, eu
sentada na porta e chorando, passa uma mulher e fala pra minha mãe: “Oh! Dona, o que foi
que essa menina tá chorando desse jeito?” E minha mãe: “não,  essa menina é que é muito
chorona”.  Cheguei aqui em casa e falei:  “mãe, não vou vender sabão mais”.  E isso eu já
estava mocinha. Olha pra você ver, se hoje a minha neta faria isso?! Nunca! Não tinha isso,
sabe?! A gente era tão assim, que eu não tinha vergonha, sabe?! Aí, a mamãe disse: “minha
filha, você é bonita, você tá uma mocinha bonita. É só por causa da sua voz, porque você
realmente tem a voz grossa, mas ele não falou isso”.  Mas eu: “não quero mais vender sabão!”
Aí ela falou: “então tá bom, não vou pôr você pra vender sabão mais não”. Aí comecei a pegar
roupa na rua. Mala de roupa, minha filha, pra minha mãe lavar! Pegava na rua, eu e meu
irmão; ela lavava, nós íamos pro rio junto com ela pra poder lavar essa roupa. Aqui no Rio
Manoel Gomes. Aqui tinha o Manoel Gomes, aqui Chapéu de Padre, não é o da prata que é
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lá. Quando morei lá, lavei roupa lá, eu tinha uns 5 a 6 anos. Lá, o rio era muito bom, minha
mãe ia lavar roupa e nós íamos. Fico olhando hoje, não tem mais nada! Mais nada! Então,
tomávamos banho naquela água lá.  Meu Deus,  éramos igual peixe,  vivia dentro da  água,
sabe?! Aí, bom, mamãe, eu pegava roupa, nós íamos lavar. Aí chegava, e estendia essa roupa,
passava essa roupa e arrumava essa mala e eu saia entregando essa roupa, assim até 14 anos.
Aí eu não quis mais não, falei: “mãe, não vou mexer com isso mais não”. Ela falou: “tá bom,
não vou pôr você pra mexer com isso mais não”. Não mexi mais com isso. Muitas vezes
quando chegava em casa,  tinha muito menino que queria bater em mim e no meu irmão,
porque eles saiam vendendo também. Eu vendia e meu irmão vendia e os outros também
queriam vender. Eu e meu irmão hoje, o tanto que a gente ri quando nós encontra. Ele fala pra
mim assim: “nós dois sofremos, e aqueles meninos ainda queriam bater em nós, e corríamos
[risos]. Mas era bom demais! A gente era muito amigo. Lá em casa, olha pra você ver como
era antigamente, a minha mãe tinha uma cama de casal, a cabeceira dela era muito grande, era
uma “camona”. Então eu já estava mocinha e meu irmão rapazinho, e minha mãe comprou
uma cama de  casal  pra  ela  e  falou:  “agora  eu  vou passar  essa  cama pra  vocês”.  E  nós
dormíamos todos juntos nessa cama, até primo meu que vinha, e meu irmão engraxava minha
filha, muitos governadores vinha pra cá e muitas vezes ele engraxou sapato de governador,
então ele engraxava e vinha com os meus primos pra cá tarde da noite. Meus primos moravam
longe demais, então dormíamos tudo lá. Olha pra você ver como hoje não tem, não tem mais
isso, não!
Kelly: A senhora foi pra Goiânia e voltou pra cá quando?
Dona Diva: Não, fui pra Goiânia e fiquei na casa da minha tia, e ai conheci o meu marido, o
meu primeiro marido, porque sou casada pela segunda vez. Foi meu primeiro namorado lá. O
homem “gamou” minha filha, aí não teve jeito, teve que casar! Aí casei com ele e vivi com ele
lá uns dois anos só e larguei ele. Não gostei dele não, porque o homem bebia, e eu era assim,
pobre, porque nós éramos pobres, mas fui criada com muito amor. A minha mãe me criou com
muito amor! Muito carinho! Vi aquilo e falei: “gente isso não é pra mim!” A minha mãe não
queria o casamento, mas eu quis. Aí falei: “não quero isso não”. Um dia o homem chegou
tarde da rua, bêbado e falei: “amanhã vou embora, não fico com esse homem mais”.  Aí liguei
pro meu irmão, meu irmão era da polícia, liguei pra ele e falei: “você vem me buscar com
meu filho”. Eu já tinha um filho já, meu filho ia fazer dois anos. Falei: “não quero ele mais
não, você vem me buscar?”  Ele falou: “vou, vou te buscar”.  Ele foi e buscou tudo que era
meu e me trouxe de volta pra casa da minha mãe! Voltei pra Goiás, não sai mais, quer dizer
sai sim. Essa minha irmã mais velha mudou pra Goiânia, aí fui com ela, levei meu filho e ela
olhava meu filho enquanto eu trabalhava. Fiquei em Goiânia com ela, aí quando ele voltou pra
Goiás, eu vim embora com ela. Aí eu fui trabalhar aqui no  Hotel Vila Boa, aí conheci esse
meu marido, ele é pedreiro, ele foi fazer uma sauna aqui no Hotel Vila Boa e lá me conheceu.
Aí falo pra ele assim: “preto é assim, vou te falar”. Ele fala pra mim assim: “olha bem, você
me enganou”. Falo: “eu que enganei não, você que ficou sabendo que isso tudo aqui era meu,
você ficou louco por causa de mim, seu sem vergonha” [risos]. Ele é de Anápolis. Pra você
ver como é que é a sorte! Eu já sabia que ia acontecer isso. Vou te contar, eu trabalhava no
Hotel Vila Boa e o gerente sempre levava nós assim, porque vinha muito turista,  a gente
precisava de saber pra conversar com o turista, saber como era Goiás e tal. Então um dia ele
falou assim: “agora nós vamos lá na casa de Cora Coralina”. Aí ele juntou a turma toda e
levou lá na casa de Cora. Aí chegamos lá e todo mundo conversou com ela, explicou muita
coisa e tal. Aí chegou na hora de despedir. Olha só pra você ver, tinha muitas moças, solteiras,
e eu já era casada, largada do marido. Aí todo mundo foi despedir dela, pegava na mãe dela:
“até logo Dona Cora, agradecemos por ter nos recebido”. Porque ela não gostava de receber
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muita gente não. O povo daqui de Goiás não, aí todos foram despedindo e ficando mais pro
fim,  quando eu fui  despedir  dela,  ela  pegou,  eu fui  e  disse:  “até  logo Dona Cora,  muito
obrigada”, que eu dei a mão pra ela, ela segurou a minha mão. Eh! Ela segurou minha mão e
virou minha mão, ficou olhando e falou: “espera aí”. Ela olhou na minha mão e falou assim:
“menina, você vai casar”. As meninas voltaram tudo pra trás e falaram assim: “o que é? Uai,
mas ela já é casada e nós somos tudo solteiras”. Ela falou assim: “não, estou olhando ela. Ela
vai casar e não demorar, e o rapaz não é daqui.” Falei: “eu, Dona Cora, não acredito!” Ela
falou: “pode acreditar!” Menina, foi pouco tempo depois chegou essa firma pra fazer a saúna
e ele me conheceu. Eu digo, gente, além de ser uma poeta, era uma mulher, ela ainda era
sábia. Pra você ver, fui dar a mão pra ela e ela disse: “você vai casar. Falei: “mas eu já casei”.
E ela disse: “não, você vai casar de novo”. Ela não me conhecia. Eu conhecia ela assim, mas
era só de vista, porque eu passava e via ela na janela. Então, saí de lá boba. Todo mundo
falava: “eu não acredito!” Ela falou pra mim e foi dito e certo! Ele veio pra cá e conheci ele
aqui. Ela recebia gente na casa dela, era uma pessoa, eu gostava muito dela. Meu marido fala
assim: “você gostava dela, só porque ela falou que você ia casar” [risos]. 
Kelly: A senhora decidiu voltar a estudar quando?
Dona Diva: Fiquei sabendo que ali na Rua XV tem um grupo lá, e lá fazia o fundamental. Aí
minha irmã falou: “vamos”. E o homem era muito ciumento, esse segundo marido. Falei:
“mas ele não vai deixar”. Mas minha irmã falou assim: “não, vai sim. Fala pra ele que vou
também, quero ver se ele não vai deixar você ir. Falei pra ele: “bem, vou estudar. Minha irmã
vai, eu posso?”  Ele falou: “Onde que é? Vai uai!” Ele deixou, fui e comecei a estudar lá e de
lá passou pra cá, onde é o [Colégio] Manoel Caiado hoje. Porque Manoel Caiado era lá onde
estudei. Agora aqui eles puseram o nome de  Manoel Caiado. Estudei,  terminei de fazer o
fundamental aí. Depois parei, entrei em depressão menina! Não queria ir na escola mais não.
Eh! Olha só, eu só queria chorar! Tudo é a tireoide que faz a gente ficar assim. Não sabia não.
Falei: “não vou na escola mais não”. Minhas irmãs pararam e continuei. Aí um dia falei: “não
vou  mais  não”.  Meu  marido  falou:  “essa  é  doida  mesmo”.  Eu  não  quero  ir  lá  mais.  A
professora veio aqui e falou: “Diva você não para, você é muito inteligente”. Mas eu não quis
mais, e não fui. Aí passou, um dia eu tava aqui em casa e ouvi no rádio falando do IFG
[Instituto Federal de Goiás] que lá tem esse curso e tal. Falei: “vou lá”. Fui, e hoje estou lá
menina! Graças a Deus eu amo lá, que professores, todos gostam de mim e eu gosto de todas,
pra mim foi a melhor benção do mundo! Eu faço o Curso de Conservação e Restauro. Ano
que vem vamos formar no curso e aí posso prestar vestibular. Então, vamos ver o que Deus
preparou.
Kelly: A senhora tem a intenção de continuar?
Dona Diva: Nossa demais da conta! Deus me dando saúde, eu quero! 
Kelly: A senhora teve mais filhos no segundo casamento?
Dona Diva: Não, só tive um filho, mas porque eu quis, porque toda a vida fui uma mulher
muito sadia. Mas o que acontece: casei e o homem, como falei pra você, larguei dele e vim
embora. Eu era nova. Olha pra você ver como era antigamente: eu era nova e minha mãe tinha
medo de eu arrumar namorado e arrumar filho. Ela tinha muito medo! Ela pegou, aqui em
Goiás tinha um tal de Doutor Brasil Caiado, ele já morreu.
Kelly: É o que deu o nome à Praça do Chafariz?
Dona Diva: Esse era o pai dele. O que eu tô te falando era Brasil Caiado Filho. Aí um dia ela
me levou no hospital e falou pra ele que queria que me ligasse pra eu não criar mais. Ele
falou: “mas não pode, ela é nova”. Eu tinha 24 pra 25 anos. “Não posso, ela é nova, vai casar
de novo”. Mamãe falou: “sei que ela vai casar de novo Doutor, mas não quero que ela arruma
filho mais não. Não quero saber de minha filha sofrer. Um filho só está bom. Eu não quero”.
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Aí Doutor Brasil pegou, nem não podia, ele falou que tudo bem, mas que achava que não
deveria. Mamãe falou: “não, eu quero!” Aí ele me ligou. Deus tudo sabe. Meu marido nunca
importou. Ele nunca falou em ter filho. Ele já pegou meu filho, porque quando conheci ele,
meu filho tinha de 7 para 8 anos. Ele apegou com meu filho e tem ele como filho. O meu filho
chama ele de pai, sabe?! Hoje meu filho é pastor e mora em Ceres. Mas ele sentia. Meu filho
falava: “mãe, queria tanto que a senhora me desse um irmão”. Mas ele foi crescendo. Aqui,
essa irmã minha morava aqui, só que agora não mora aí não. Ela mora na roça agora, mas meu
sobrinho cresceu tudo junto com meu filho. Então era como irmão, sabe?! Então não teve
tempo dele sentir falta de irmão, depois passou um tempo e logo ele casou, veio os filhos dele.
Não sei menina! Eu queria sabe, tinha vontade de ter, pelo menos de ter tido uma filha mulher,
porque filho homem por mais que tenha amor em você, depois que ele casa acaba. A mulher é
mais apegada, não é a mesma coisa, me sinto assim muito só, sabe?! Longe dele, sabe?! Fico
assim ligando, e a mulher dele não gosta, às vezes, sinto que ela até desliga, sabe?! Então é
isso, fiquei muito doente. Aí logo, a minha neta teve câncer, morreu com 7 anos. Isso quase
acabou comigo, quase morri. Pouco tempo agora, tem dois meses que fiz cirurgia, tirei pedra
da vesícula, quase morri! Então isso tudo foi juntando. O doutor mesmo disse que juntou
tudo! Eu quase morri  com a morte dessa menina.  Hoje assim,  eu mesmo assim,  até hoje
lembro da menina e nossa, sofri demais da conta por causa dessa menina! E assim, uma nora
que não é a nora que eu pensava,sabe?! Eu tinha na minha cabeça que teria uma nora que ia
me amar como se eu fosse mãe, que ia gostar de mim, não é não menina! Não é não! Ela
tomou conta do meu filho. Tomou ele de mim. É difícil, eles moram longe, foram pro Rio
Grande do Norte. Acho que um pouco foi ela que fez com que eles fossem, sabe?! Aí ficou
um ano lá. Mas orei muito, sabe?! Porque eu estava morrendo, sabe?! Falei: “Senhor, traz
meu filho!” Ele ficou um ano, mas um ano ele veio embora. Agora tá aqui perto de mim, mas
eu já não sinto, sabe?! Acho que Deus fez eu fortalecer, porque minha vida era chorar por
causa desse filho. A minha vida era chorar! Aí veio essas netas, e eu chorava por causa dessas
netas. Chorava por causa delas. Hoje não. Acho que também eu sufocava ele, sabe?! Acho
não, eu sufocava. Hoje falo: “Senhor?!” Pedia muito a Deus, se você ver as cartas... Ainda
tenho uma carta aqui que escrevi, tá aí dentro dos livros, ali. Tem hora que eu pego elas aí e
leio. É carta que eu escrevia pra ele lá, quando ele morava em Petrolina. Agora hoje não, às
vezes, ele passa até semanas sem ligar pra mim, sabe?! Tem hora que dá uma coisa, sabe?!
Começo a querer chorar e falo: “Senhor, não vou chorar, não vou!” E se meu marido ver, ele
briga demais comigo. Aí falo que não vou mais chorar. Porque não é isso, a minha mãe, teve
nove filhos. Os filhos cresceram e todos foram viver suas vidas. Quem ficou aqui, porque
larguei do meu marido e vim embora, fui eu, que fiquei aqui com ela. Meu filho, o outro
irmão meu, o outro que morreu há pouco tempo, é que viveu aqui com ela. Eles vinham ver
ela? Não vinham não! Lá de vez em quando. Nunca vi se ela chorava. É claro que ela chorava,
porque mãe você sabe?! Se ela chorava, eu não via. Então eu falava: “Senhor, minha mãe foi
tão forte”! Mas eu só tive um, o problema é esse, porque quando você pega esse amor num
filho só, você sofre demais, menina. Nossa Senhora! Eu apeguei demais, porque eu dormia
era grudada nele. Depois que conheci meu marido é que ele falou: “vamos parar com esse
negócio, ele já está rapazinho”. E tirou ele de dormir comigo. Eu quase morri! Mas aí ele teve
o quartinho dele, meu marido fez o quartinho dele e tudo. Mas eu quase morri!
Kelly: Mas agora que está estudando, ocupa a cabeça com outras coisas, não é?
Dona Diva: Então, graças a Deus melhorei! Só que hoje, você viu que fiquei assim um pouco
emocionada, porque estou chateada com ele, porque já tem uma semana, menina. Minha neta
ligou e falou: “vô eu vou pra sua casa”. Falei: “então tá”. Fiquei feliz, foi no final de semana.
Não, não veio e não ligou pra falar: “olha vó, não vou, deu problema, assim assim”, não. E até
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agora, eu pego no telefone pra ligar, mas não vou ligar não, porque mãe não deve de correr
atrás de filho não. Já corri demais, menina! Você não imagina o que já fiz. Meu Divino Pai
Eterno! Você precisa de ver. Por causa desse filho, onde ele tava, eu estava atrás. Então, não
vou ligar não. Não liguei e falei: “Senhor, não é assim não”. Ele tem a vida dele, eu vou
morrer, ele vai ficar, que besteira é essa?! Uai, fiz essa operação da vesícula, em Goiânia.
Quando saí e fui pro quarto, que abri o olho, ele estava lá. Quando vi, ele falou assim: “mãe!”
Que eu olhei, quase morri, a minha neta. Fiquei feliz demais! Só que quando ele viu que saí,
que já estava boa, ele foi embora. Até hoje não veio aqui me ver. Fico chateada sabe?! Porque
apeguei demais nesse filho. Aí eu falo: “Senhor, não pode ser assim!” Eu sei, a minha mãe
tinha muito amor comigo, por isso que falo: “Senhor misericórdia”, quando vou rezar, que
vou dormir. Peço a Deus que tire isso da minha cabeça, porque quero amar somente a Deus,
porque vou morrer. Como é que você chama mesmo?! Kelly, você não sabe o que passei com
a minha mãe. Porque minha mãe teve nove filhos, mas ela apegou demais em mim. Uma coisa
de outro mundo! Você não sabe o que aconteceu. Ela tinha muito medo de morrer e deixar eu
com filho no braço. Ela falava assim: “você tem que arrumar um casamento, porque eu tenho
medo demais de deixar você minha filha”. Eu falava: “mãe, mas vou sobreviver e você não
vai morrer, meu filho vai crescer e depois que você vai morrer”. Só que ela morreu sem eu
arrumar um marido ainda. Ela vivia rezando pra eu arrumar um marido, aí o que aconteceu?
Ela morreu! Mas minha mãe nunca me deixou. Você acredita em espírito? Minha mãe era
assim, minha mãe não me deixava. Sim senhora! Se eu chorasse, como chorei aqui, de noite
ela vinha. Um dia falei pra mulher, e eu vivia muito doente, todo dia eu vivia no médico. Um
dia eu contando pra uma mulher, acho que essa mulher até era espírita, ela falou pra mim
assim: “minha filha, vou te ensinar uma coisa, a sua mãe se apegou muito a você, pra ela, ela
não morreu não, você precisa fazer uma coisa”. Falei: “fazer o quê?” Ela falou: “olha, quando
ela voltar de novo, você vai dizer pra ela não voltar mais. Porque sua mãe não tem sossego,
não tem paz, se ela ver você chorar, ela vem”. E era Kelly, a coisa mais interessante. Aí bom,
um dia, quando conheci meu marido, que casei com ele, fui morar um tempo em Anápolis.
Esqueci de falar pra você. Aí tive uma hemorragia e meu marido me levou pro médico, e lá eu
fiz raspagem, perdi muito sangue. Mas aí deu alta e fui embora pra casa. Quando cheguei do
hospital, tinha perdido muito sangue. Meu marido arrumou a cama assim e falou: “deita bem”.
Deitei e quando comecei a cochilar ela veio e sentou no meu travesseiro. Senti ela sentar, e aí
começou a passar a mão no meu cabelo. No sonho, olhei assim e vi ela e falei: “mãe, é a
senhora?” Ela falou: “é minha filha, você está bem?” Falei: “estou boa, já estou bem”. Ela
falou: “você está feliz?” E eu falei: “estou mãe”. “Então mamãe vai embora”. Falei: “então tá
mãe”. Ela levantou e eu senti ela levantar, sabe? Senti aquele vento assim! Ela saiu e foi
embora. Passado algum tempo, tive um problema de rins. Fiquei muito ruim, tinha pedra nos
rins. Sou assim, dona da pedreira,  sabe?! [risos]. Aí bom, fui pro médico e sofri muito e
internei, quando fui deitar, ela veio de novo, no mesmo dia. Quando ela começou a passar a
mão na minha cabeça comecei a sentir mal, coisa que nunca tinha acontecido! Comecei a
sentir  mal  e  tava  sentindo  que  algo  estava  saindo  de  mim,  a  minha  áurea,  sabe?!  Tava
sentindo, parecia que eu tava morrendo! Falei: “mãe, estou morrendo”. E ela: “mas o que é
isso  minha  filha?”  E  eu  disse:  “mãe,  se  a  senhora  não for  embora  eu  vou morrer!”  Ela
levantou e falou: “não, você não vai morrer, mamãe vai embora”. Quando ela falou assim:
“mamãe vai embora, eu vou embora, mas depois eu volto”. Olha pra você ver, já tinha muitos
anos que a mulher tinha falado aquilo pra mim. Falei: “não mãe, a senhora vai embora e não
vai voltar mais”. Ela virou pra mim triste e disse: “uai, você não quer que eu volte mais”.
Falei: “não, não quero que a senhora volte”. E ela falou: “nunca mais?” Eu disse: “não, nunca
mais”. Kelly, nunca mais! E pronto, a minha saúde, hoje é que teve esse negócio de pedra na
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vesícula, mas acabou, sou sadia. Estou falando esse negócio da minha mãe, o amor não pode
ser assim. A gente tem que saber, tudo tem a medida. Amar incondicionalmente é a Deus, e
somente a Deus! Não pode amar o filho mais do que Deus, não pode, sabe?! Então, quando
vou dormir, falo: “Senhor, o dia que o Senhor for me levar, não quero pensar em nada daqui
da Terra”. O que ficar aqui, ficou. Não quero, porque acho que minha mãe deve ter sofrido
muito, sabe?! Não pode apegar nas coisas materiais, depois que Deus levar, você não pode.
Então rezo e peço a Deus pra tirar isso, mas tem dias que estou meio abalada assim, sabe?! Dá
vontade de dar nele [risos]. Aí o que eu fiz? Entrei nessa aula aí, porque quando minha neta
morreu entrei em depressão. Achei que ia morrer. Pensei que ia morrer, já tem seis anos. Eu
fui  pro  psicólogo,  porque estava  enlouquecendo.  Acordava  gritando,  não  dormia.  O meu
marido, você não sabe o que sofreu comigo. Então, primeiro Deus e depois ele. Então, aí que
vi esse negócio dessa aula. Aí eu fui, porque misericórdia, não quero isso pra mim! Não,
quero viver, ser feliz e pronto! Porque filho, você vai morrer, a gente vai e o filho fica aí. Ele
tem que ter a vida dele. Acho que por isso que a nora não coisa muito eu, sabe?! Tem, assim,
muito ciúme dele comigo, até de eu abraçar ele, ela tem! Meu marido falou assim: “Bem, que
dia você quer ir lá?” Nem sei! Quero esperar que ele venha sabe?! Não quero mais não. Quero
deixar, como diz minha irmã, deixar ele respirar. Então, vamos lá. Você pergunta uma coisa e
venho com outra [risos].
Kelly: Tudo bem! É isso mesmo. Qual a melhor época da vida da senhora?
Dona Diva:  Ah! Kelly, a minha juventude, porque eu vivia com minha mãe. No tempo do
rock and rol, da Vanderleia. Nossa Senhora! O meu quarto, era de pobre, mas se você visse
como era, de cima a baixo era de artista, era incrível, sim senhora!
Kelly: E as mudanças que aconteceram na cidade, o que a senhora observa?
Dona Diva:  O que  observei:  esses  postes  de  luz,  eles  tiraram aqueles  e  colocaram essa
porcaria aí, porque não era isso, aqueles lampião, que está aí na cidade. Esses trem aí que não
clareia nada, esquisito. Era poste igual esses aí uai, de pau. Então isso mudou. Uai! Acho
assim,  ao  mesmo  tempo  que  mudou,  não  mudou.  O  que  tenho  sentido  é  de  eles  terem
desmanchado aquele  Teatro São Joaquim.  Aquilo ali  não podia!  Se aqui  é  patrimônio da
humanidade, como que desmancha? Não podia! Aquilo ali eles podiam fazer uma restauração,
não é quebrar tudo! Você acredita que eu vi aquilo e me senti mal? A minha pressão subiu,
sim!  Porque entrei  tantas  e  quantas  milhões  de  vezes  naquele  cinema.  Quando chego lá,
porque estava em Goiânia para ser operada, depois de dois meses que desço lá e vejo aquilo,
quase morri! Quebrou tudo, então o que vai acontecer? Vai fazer como é, meu marido falou,
que vai fazer moderno. O que é isso?! Se aqui é patrimônio da humanidade, como vai fazer
um cinema moderno? Eu não entendi essa! Eu não aceito, sabe! Acho que isso mudou, o que
mais? O  Mercado [municipal] também mudou sabe?! Eles estão fazendo até certo, porque
aquilo ali, onde construíram aqueles outros galpão, não tinha nada daquilo ali antigamente,
que eles fizeram. Não entendi aquilo. Eu me lembro como era o Mercado antes. Não entendi
aquilo ali. Ele era só aquilo ali, onde estão mexendo. Espero que fique daquele jeito! Aquela
área lá, não sei, às vezes, vai voltar do mesmo. Acho que se estão fazendo pra ser igual, tudo
bem! Vai voltar ao normal, do jeito que era? Tudo bem, mas o que achei errado foi aquela
parte de lá. Aquela rodoviária tinha que ter tirado mesmo porque não existia. No meu tempo
não tinha aquilo, aí, depois, quando eu tinha 17 ou 18 anos, foi quando Dr. Brasil foi prefeito,
eu tinha 20 anos. Ah! Não me lembro mais! Foi ele quem fez essa rodoviária lá. Mas não
tinha quando eu era menina. Não tinha aquilo, aí fizeram essa tal de rodoviária, já mudou! Ali,
você sabe aonde era um negócio de nove e noventa e nove, lá tinha um monte de casinhas que
era o dispensário, assim, coisa que dava pra pobre. Ia lá e dava arroz e feijão, naquela época,
era as coisas que sobravam. Hoje acho que foi isso que mudou, mas acho que não mudou
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muita coisa. Acho que mudou assim a praça, meu Deus! Não gosto nem de pensar naquela
praça,  que coisa mais  horrorosa que virou aquilo ali,  uma catástrofe!  Acabou! Aquilo ali
parece que passou um canhão ali e acabou com tudo, e vieram e plantaram umas árvores ali,
que horror!  Antigamente não era  aquilo!  Antigamente  os  bancos eram de pedra,  não  sei,
parecia pedra sabão e parecia cimento. Kelly não sei como é que era, mas sei que era tudo
bonito, sabe?! Na minha época, não foi na minha época, mas na época da minha mãe, foi
assim, preto andava por fora e branco por dentro, entendeu?! Mas não foi na minha época, já
na minha época não tinha mais isso não! Mas só que era assim, moça por dentro e rapaz por
fora, sabe como é?! Era assim que dava a volta na praça, porque eu dava volta naquela praça
era sábado, domingo, segunda [risos]. Era lá que namorava. Tenho muita lembrança, sabe
aquela música?!  A mesma praça,  o  mesmo banco [cantarolando].  Aquilo ali  é  meu! Essa
praça, essa música é minha, o que vivi naquela praça, sabe?! Então, hoje cadê a praça? Dia de
sábado  meu  marido  fala  assim:  “bem,  vamos  lá  na  praça”.  Falo:  “pra  quê?”  Pra  sentar
naqueles bancos horrorosos, de pau, nojento e feio, o que é aquilo? Não era daquele jeito,
tinha árvores lindas, hoje tirou tudo, acabou! Sabe, não tem mais, falo assim: “o que deixou
para os nossos netos? Nada! Acabou tudo!
Kelly:  Sobre  a  patrimonialização  da  cidade,  a  senhora  se  lembra?  Participou  de  alguma
maneira? 
Dona Diva: Uai... eu lembro! Foi um reboliço aqui em Goiás! Uns achavam que ia melhorar;
outros que ia piorar. A gente achou que ia melhorar, quer dizer que em muitas coisas até
melhorou, porque hoje tem mais turismo, porque antigamente não tinha, sabe? Antigamente
não tinha o que tem hoje não. Goiás hoje tá vivendo mais do turismo e antigamente não tinha
isso não, não tinha! Nunca entrei no meio desses trem assim não. 
Kelly: Na vida da senhora mudou alguma coisa?
Dona Diva: Na minha vida? Não, acho que não. Não acho que mudou. Acho que melhorou
mais, assim, de educação, porque Goiás não tinha esses cursos que tem hoje, sabe?! Então,
nesse ponto melhorou sim, muito, muito mesmo! Gostei, queria que meu filho viesse pra cá,
trouxesse  a  filha  dele  pra  morar  aqui.  Então  eu  gostei.  Gostaria  de  ser  jovem como era
naquela época, pra eu poder ter a oportunidade de fazer tudo o que tem aí hoje, eu queria,
sabe?!  Então,  acho  que  nesse  ponto  foi  muito  bom.  Uma  coisa  que  não  gostei  foi,  por
exemplo, o Rio Vermelho. Esses negócio de pôr, porque antigamente podia lavar roupa no Rio
Vermelho, podia tomar banho na Carioca. Hoje ainda tomam banho na Carioca, mas aqui pra
baixo ninguém toma mais,  porque jogavam esgoto  tudo  lá.  Meu marido  disse  que  tirou,
melhorou então, acho que não ficou tão ruim não, acho que muita coisa melhorou sim.
Kelly: A senhora falou dos rios, frequentava muito os rios?
Dona Diva:  Ia muito. Fui criada nesse  Bacalhau  [rio] aí. Nossa Senhora! Hoje acabou. O
homem acabou com tudo. Não tem mais rio, não tem mais chuva. Não tem mais rio, acabou
tudo! Nossa, na minha época era aquele poção, muito grande pra gente tomar banho. Era a
coisa mais linda do mundo! Hoje acabou tudo, não! 
Kelly: Hoje a senhora não vai mais?
Dona Diva: Hoje, só quando meus primos vêm no carnaval é que a gente vai lá, mas não é a
mesma coisa, não. Você fica lá olhando porque não tem água, não!
Kelly: Aqui onde a senhora mora é tombado? Como é para fazer reforma na casa?
Dona ou Senhora Diva: É, aqui é centro. Pode ser, mas aqui em casa, quando meu marido
fez essa casa aqui não houve, ninguém nunca mexeu, e foi agora. O que é tombado mais aqui
é só o beco pra lá. Aqui não, aqui pode mexer com casa. É só o beco por causa do muro de
pedra que foi feito pelos escravos. Essa casa aqui, que era da minha mãe, hoje é da minha
irmã,  ela  mexeu em tudo,  não  era  assim,  era  pequenininha,  sabe?  O terreno a  gente  foi
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construindo.
Kelly: A senhora gosta de morar aqui em Goiás?
Dona Diva: Gosto, gosto. Já morei em Anápolis, Goiânia, mas pra mim é Goiás mesmo. Não
gosto daquilo não. Sou igual minha mãe, não gosto de ir pra fora não. Deus me livre daquele
mundo dali, só tem maldade, você não pode andar na rua. Cruz credo! Não gosto não, pra
mim é aqui mesmo. Nem meu marido, ele vivia pra lá, digo pra ele que ele era peão de trecho,
já viajou muito com companhia, trabalhando, ama morar aqui. Pergunta ele se quer voltar pra
Anápolis, pra lá? De jeito nenhum! 
Kelly: Tem mais alguma coisa que queira falar? Lembrar de alguma pessoa ou lugar.
Dona Diva: Eu já falei demais [risos]. 
Kelly: Qual o lugar que a senhora mais gosta em Goiás?
Dona Diva: Uai! Acho que é a praça. É porque cresci naquela praça. Ia pra aula e sentava na
praça, ia pro grupo, mas primeiro tinha que sentar lá na praça. Amo aquela praça. Cresci junto
com a  praça.  Amo  aquela  praça,  mas  só  que  hoje  eu  sinto  muito  triste.  Parece  que  vai
acabando sabe?! Vai tirando um pedaço da gente, porque pra mim aquilo ali acabou! Gostaria,
assim, que se Deus pusesse um prefeito de verdade pra mudar aquela praça, porque lá deixa
muita lembrança, muitos passados. Porque naquele coreto tinha banda de música que tocava
lá, ele teve um tempo querendo voltar porque não foi pra frente, porque o prefeito não ajudou,
não se preocupou de voltar ao passado. Acabou aquilo ali. Tem mais, ali tinha um bar muito
falado, quase em frente a praça que chamava Bar do Manu. A gente descia lá e tinha um
monte de rapaziada jogando sinuca. Era ali, aonde tem um artesanato, ali quase em frente
aquela mulher que tem um trem na cabeça, no chafariz. Lá era um bar, chamava Bar do Manu,
era muito falado aqui. Esses homens ricos e casados viviam lá jogando. Isso tudo fazia parte
da cidade. Hoje não tem mais. Então é isso Kelly, o que me lembro.
Kelly: Em relação aos bairros novos?
Dona Diva: Acho que cresceu muito e isso tudo já faz parte da cidade. Goiás melhorou muito
por causa disso. Cresceu, porque quando eu era menina, aquilo ali no João Francisco [bairro]
era tudo mato, sabe?! Nós moramos, tinha uma chácara lá, e ali passava um rio, sabe? Então,
quando era tempo de chuva, o rio transbordava e nós lá dentro. Aí vou falar pra você, era uma
luta, mas muito boa. Era o Bagagem [rio] que passava lá, e tinha pouquíssima casas. Agora
que estou lembrando, tinha uma cruz lá nesse João Francisco, uma cruz alta. Então, no tempo
assim, como hoje que não chove mais, o que as mulheres faziam? Elas enchiam potes, latas de
água e punha na cabeça da gente. A gente tudo menino e ia tudo de fila rezando e chegava lá e
lavava o pé da cruz pra poder chover. Engraçado é que chovia. Agora hoje, o povo já não faz
isso mais não. Lembro dessa cruz lá onde é a praça hoje. Eu me lembro, a gente tudo menino,
pegava lata de água e punha na cabeça [risos]. Aí kelly era muito bom! As crianças e os
jovens de hoje não têm a infância e adolescência que tive, sabe?! A gente brincava na rua,
sabe?! Era de roda, a gente já brincou tanto de roda. Íamos até meia noite brincando de roda.
Era bom demais!  Hoje,  depois que inventaram a televisão,  acabou com tudo. A televisão
entrou nos lares e acabou com o lar, acabou com o jovem. Falo, hoje vejo minha neta o tempo
todo naquele celular, não gosto desse trem não. Você chega na praça e tá todo mundo com
aquilo. Vou mais meu marido e fico olhando aquilo. Lá as mocinhas já iam com o namorado,
já passeando e tudo de mão dada, dando beijinho. Hoje aquela turma de homem só mexendo
com aquilo, aquela turma de moça também, não tem mais tempo um pro outro. Não tem mais
aquele amor, não tem mais romantismo, não tem mais nada! 
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ANEXO 14

Entrevista realizada em 23 de outubro de 2015, na casa do senhor, Cidade de Goiás.
Nome: João Chaves da Costa. Nascido em 1949.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Senhor João:  Meu nome é João Chaves  da Costa,  sou nascido e  criado aqui  em Goiás.
Trabalhei  em vários  lugares:  fui  funcionário  público;  antes  trabalhava  numa churrascaria
como garçom; depois passei para o Estado, como guia de turismo, trabalhei trinta e sete anos
no Estado,  aí  aposentei  e  trabalho como vigilante  também. Já sou aposentado e continuo
trabalhando. Estou com 66 e vou fazer 67 anos agora em março, do ano que vem, mas sempre
morei aqui, nunca sai daqui.
Kelly: Sempre morou nessa casa?
Senhor João: Não, já morei aí de frente. Já morei na Rua Americano do Brasil. Só na Rua
Americano do Brasil acho que morei uns quinze anos, depois fui lá pra pracinha do queijo,
que é a Rua Marechal Abrantes, ali na Floriano Peixoto. Naquela pracinha ali morei 15 anos.
Nessa casa aqui fez 13 anos agora em setembro, que estou aqui.
Kelly: O senhor passou a infância onde?
Senhor João: Aqui mesmo, nessa rua [Abadia]. Minha avó morava de frente nessa casa que
estou falando, número 12, sempre aqui nessa rua.
Kelly: Como foi a infância aqui?
Senhor João: Bom demais! Foi bom demais, assim, lembro que do lado do meu pai só tinha
minha avó, do lado da minha mãe não conheci ninguém, nem avô, nem avó. Então, pra nós
ela  era  tudo.  Ela era  muito carinhosa com a turma.  Os primos moravam perto,  a  família
pequena, porque do lado da minha avó só tinha meu pai que era o mais velho e o Tio Tó que
era o mais novo, e os primos que moravam de frente, tudo parede e meia, também. Foi muito
bom, uma infância boa, a  Rua da  Abadia. Aqui tenho várias recordações, festas de Nossa
Senhora da Abadia, no dia 15 de agosto, tem a festa de Santa Bárbara no dia 04 de setembro.
Era mais as festas  religiosas.  Outubro,  por exemplo,  que é a Festa  de Nossa Senhora do
Rosário. Na época, saia vinte e dois andores na rua, tinha quermesse aqui embaixo, vinha
circo, era a animação. Hoje que está totalmente diferente, mudou muito! Totalmente diferente
hoje! 
Kelly: O senhor falou que tinha circo ?
Senhor João: Vinha o Circo Continental na época da festa de outubro. Ficava ali naquela
pracinha. Ali onde é o [colégio] Dona Colombina hoje, era uma praça e ficava ali, sempre.
Naquela época que não tinha televisão,  não tinha nada,  então,  o circo era um sucesso na
cidade, quando chegava.
Kelly: Nessa época da infância quais os lugares que o senhor se lembra de ter frequentado?
Senhor João: A gente era beira de rio, Poço do Bispo, porque a gente não saia da Carioca ali.
E a  Praça do Coreto, por exemplo, porque tinha as missas na  Catedral sempre à noite, e o
pessoal ficava em volta. A praça era lotada de gente, era o ponto de encontro na  Praça do
Coreto ali, e tinha outras atividades. As festas religiosas que a gente sempre participava de
todas.  Beira  de  rio  que  a  gente  ia  muito  era  piquenique,  porque  naquela  época  era  o
piquenique que falava. Saia a turma toda para a beira do rio com os professores. Outra vez a
família mesmo ia, foi muito bom!
Kelly: Quais os rios?
Senhor João: Bacalhau, por exemplo, a gente ia. O Bagagem, além desse aqui, o Cachoeira
Grande porque o  Bagagem é o  Cachoeira Grande e aqui no  Bacalhauzinho, era os lugares
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que a gente frequentava.  Era a  Sota  [poço do Rio Bacalhau] que a gente chamava.  Hoje
acabou tudo! A Sota, por exemplo, é um lajedo de pedra muito bonito, com essa falta de água
que está, secou, está sequinho, mas agora nas águas volta a água novamente. E a captação de
água da Saneago [empresa de abastecimento de água do Estado]  é acima da  Sota,  agora,
quando é nesse tempo eles fecham pra não faltar água, como está faltando. Aí acabou o poço
nessa  época,  porque  não  tem  água.  A Cachoeira  das  Andorinhas que  a  gente  ia  muito
também. 
Kelly: O senhor se lembra de algum outro ano que tenha faltado água aqui em Goiás assim?
Senhor João: Teve um ano que faltou, mas já tem bem tempo, já tem uns trinta anos. Não
desse jeito que está hoje, porque a população era bem menos também. Hoje aumentou muito,
tem vários bairros, então gasta mais água ainda. Mas naquela época não era tanto, e tinha
muito poço que era cisterna, que era usado. Hoje em dia a Saneago não deixa, fecharam quase
todos, que é onde tá faltando água.
Kelly: O senhor se lembra de quando tinha água nos chafarizes?
Senhor João: Ixi e muito! O pessoal tinha o hábito de pegar água lá no Maria Caetano [mina
de água], lá na entrada de Goiás, há uns 2 quilômetros daqui. E tinha água. Lá na  Rua XV
tinha um, aqui tinha outro; bem descendo aqui na os chafarizes todos Rua da Abadia, tinha
um, outro ali na Igreja de São Francisco, ali perto do Banco do Brasil, ainda tem o sinalzinho
dele ainda hoje, e lá no chafariz na Praça Brasil Caiado. E tinha as senhoras que pegavam a
água na  Carioca, que tinham o hábito de vender água nas casas, pote, lata. Então, tinha a
Dona Joana, a Dona Maria Macaca, Dona Francisca, tinha várias senhoras que vendiam águas
nas casas. O pessoal tinha o hábito de tomar a água da Carioca, não tinha água encanada, só
nos chafarizes e lá na  Carioca. Eu lembro demais! A Dona Joana até uns vinte anos atrás
ainda pegava água da Carioca, tinham pessoas que ainda tomavam a água da Carioca. Agora,
depois eles poluíram, fizeram lá o departamento de obras e jogaram o sistema de esgoto lá, na
água que ia pra  Carioca, aí que eles pararam de pegar água lá. Tem gente que ia lá nessa
Maria Caetana, é uma chacrinha, é uma mina que tem, com uma água muito boa e o pessoal
tinha o hábito de ir lá e pegar água pra tomar. Até hoje ainda tem pessoas que têm esse hábito,
quando vão lá enchem aquele galão de plástico e trazem a água, porque é uma água que não
tem cloro, não tem nada na água.
Kelly: E a época da juventude? Como foi?
Senhor João: Foi boa, estudante, foi uma época boa! Estudei no Mestre Inhola, aí depois fui
pro  Lar São José que era o orfanato. A gente fazia o exame de admissão à noite, porque a
gente trabalhava. Aí passei pro ginásio, fiz o ginásio e o ensino médio lá no [colégio] Alcides
Jubé.
Kelly: O Mestre Inhola era no mesmo lugar?
Senhor João:  Não,  era  ali  onde hoje  é  Câmara Municipal na  rua XV,  naquela  parte  do
bombeiro, onde tem aqueles negócios ali. E a  Câmara também fazia parte da escola, eram
muitos alunos.  Hoje é  poucos alunos que estão ali  na  Rua São Paulo,  descendo ali,  mas
antigamente era ali onde é a  Câmara Municipal. Fiz lá na  Rua XV. O Lyceu, por exemplo,
onde estudava meu irmão, era aqui, depois é que foi, quando entrei já era no  Alcides Jubé,
porque fecharam o  Lyceu, tinha ido pra Goiânia. Aí ficou o Alcides Jubé substituindo. Aí o
Lyceu voltou a funcionar no  Alcides Jubé, foi pra Goiânia, ficou muito tempo desativado e
agora que voltou como Lyceu novamente, voltou pro mesmo prédio.
Kelly: Nessa época da escola o senhor se lembra também dos lugares de lazer?
Senhor João: Era essa beira de rio que nós íamos. A gente ia com os professores, tia Nice de
Alencastro Veiga, que está com 97 anos, era uma das professoras que gostava de ir pra beira
dos rios com a turma. Dia da árvore, dia 21 de setembro, a gente cantava. Dia de índio ia pra
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beira do rio. Ela gostava de sair com a turma, a tia Nice. Tive várias professoras boas, que a
gente não esquece! A tia Nice, com 97 anos, é uma das mais velhas que nós temos aqui, que
foi professora nossa.
Kelly: Qual é o seu lugar preferido na cidade?
Senhor João: É a  Praça do Coreto [risos]. E não saio de lá! Se quiser me encontrar é lá,
porque, assim, tem lugares que te marcam e lá é o ponto que a gente se encontra com as
pessoas. A gente sempre passa ali quando vai em banco. Trabalhei ali muitos anos no Palácio
Conde dos Arcos com Zé Filho. Fico sempre sentado por ali. Eu gosto. Se fosse pra mim
escolher, agora como trabalhei, como local de trabalho é a  Igreja da Abadia, que trabalhei
vinte  e  tantos  anos aí.  Eu era  guia  de  turismo.  Trabalhei  na Agepel  [Agência  Goiana  de
Cultura Pedro Ludovico Teixeira], passei por vários órgãos, antes era GoiásTur, depois foi
para a  Superintendência de Turismo, Secretaria  de Turismo e Esporte.  Hoje está  ligada à
Educação, mas antigamente era GoiasTur. Entrei em 22 de setembro de 1975 lá no Hotel Vila
Boa, fiquei três anos lá no hotel. Sai do Hotel Vila Boa e fui pra Andrade Gutierrez, trabalhei
dois anos. Aí quando foi em 1978 sai e voltei em 22 de setembro de 1980, no mesmo dia em
que entrei. Aí não sai mais, fiquei até me aposentar.
Kelly: O senhor nunca saiu daqui de Goiás?
Senhor João: Morei três anos em Goiânia, de 1965 a 1968. Fui pra servir ao exército e fui
dispensado  com  problema  de  coluna.  Aí  fiquei  morando  na  casa  de  uma  tia  minha  em
Goiânia, aí não gostei e vim embora [risos].
Kelly: Hoje como é viver aqui em Goiás?
Senhor João: Pra mim, eu gosto. Sou nascido e criado aqui. Não tem como falar que não
gosta daqui, é o sossego, as amizades que você tem, as pessoas são amigas. Acho que não
daria conta de morar em outro lugar que não fosse Goiás, pelas amizades, porque a pessoa de
idade já é difícil fazer amizade e aqui não, pra todo lado que vou tenho amigos. Então, o lugar
que eu gostaria de terminar é aqui mesmo, não tem outro lugar pra mim. Assim, gosto de
passear, conhecer, mas pra morar é Goiás, eu sou apaixonado! 
Kelly: Para  o  senhor, que  trabalhou  como agente  de  turismo,  depois  que  a  cidade  virou
patrimônio histórico mudou alguma coisa?
Senhor João: Acho que mudou sim! Mudou pra pior no meu modo de pensar! Porque antes
tinha,  assim,  o  pessoal  ficava  mais  à  vontade,  por  exemplo,  meu  sobrinho  que  veio  pra
carnaval, chegando aqui ouvindo música, foi chegando na Cruz do Anhanguera [monumento],
ele é de Goiânia, ligou o som e a polícia foi lá e pegou ele. Pediu pra abaixar o som e fizeram
chantagem com ele ainda. Ele no mesmo dia voltou pra Goiânia. Ele falou: “tio, não vou mais
na cidade sua não”. E outra coisa, muitas e muitas coisas mudaram. A fiscalização em parte
foi  bom, assim,  em termos de conservação,  mas não sei  não.  É assim dois  pesos  e duas
medidas! Por exemplo: o IPHAN, uma pessoa pode fazer uma coisa e o outro não pode.
Então você fica assim… Acho que não foi tão grande coisa assim não! Outra coisa, no meu
modo de pensar, porque cada um pensa de uma forma, têm coisas que tem verba pra fazer e
poderiam fazer coisas melhores. No caso, por exemplo, da hemodiálise, tem pessoas daqui
que se deslocam pra Goiânia todo dia e eles gastando um rio de dinheiro. Desmanchou o
Teatro São Joaquim, gastou quase dez milhões. Esse dinheiro poderia ser aplicado nele, mas
gastar a metade lá no teatro e a metade aqui pra fazer um centro de hemodiálise, porque as
pessoas necessitam dessa parte de saúde. Então é um trem assim... mas cabeça é cabeça, às
vezes, gasta o dinheiro, desvia um dinheiro. Tanto numa coisa que não tem tanta importância
como uma outra que necessita e eles não fazem o que é necessário para o morador. Quantas
pessoas idosas que vão pra Goiânia? Saem, deslocam pra fazer hemodiálise duas a três vezes
por semana, sendo que aqui poderia fazer um centro de hemodiálise, uma UTI eles fizeram no
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Hospital  São  Pedro tá  funcionando,  ótimo!  Mas  falo  assim  que  tem  muitas  coisas  que
deveriam ser feitas ao invés de estarem preocupados com praça e esses negócios, se preocupar
com a área de saúde, que é o que seria louvável no meu modo de pensar, mas cada um é cada
um né?!
Kelly: Como era na época em que o senhor trabalhava como guia de turismo?
Senhor João: Tinha muito mais. Hoje em dia mais é escola, alunos, mas turista mesmo não
vem tanto assim não. Você pode observar. Mas naquela época vinha muito turista, e hoje em
dia o pessoal visa mais a exploração, o dinheiro e naquela época não, tudo funcionava bonito!
O [banco] Bradesco ali, naquela praça, era lotado. O BEG [Banco do Estado de Goiás] que
hoje é o ITAÚ, mas antigamente era o BEG, era lotado; o BENGE que tinha também, Banco
de Minas Gerais; o Banco do Brasil era lotado, hoje não, o movimento caiu, não sei o porquê.
Os  comércios  diminuíram  muito.  Muitas  coisas  fecharam,  estabelecimentos  comerciais
pequenos não resistiram não. Naquela época, tinha muito comércio e hoje a pessoa só visa
ganhar dinheiro, qualidade não, mas dinheiro sim. Porque falo assim, os  restaurantes, por
exemplo, o pessoal reclama de dia de domingo, os turistas, o pessoal de fora não acham. Eles
pensam que dia de domingo o pessoal não come e nem na segunda-feira, só vão abrir na terça-
feira  [risos].  Então  o  povo reclama e  com razão,  às  vezes,  no  domingo à  tarde  se  você
procurar um restaurante pra comer você não acha, está tudo fechado, e naquela época não.
Tinha churrascaria, tinha tudo que funcionava dia e noite e tinha muito movimento, apesar
que a crise fez o custo de vida aumentar muito também, ficou tudo mais difícil. Acho que
ficou mais  difícil.  Eles  falam que foi  pra melhorar, mas não acredito que  melhorou não,
porque antigamente  corria  mais  dinheiro,  porque todo mundo  ia  em banco.  Esse  pessoal
fazendeiro vinha e hoje não, e, outra coisa, proibiram vender muita coisa. Esse pessoal de
fazenda que vinha e vendia: queijo, frango, leite, hoje eles proibiram tudo. Tem que ser tudo
comprado em supermercado, eles compram baratinho e vendem um absurdo! Antigamente
tinha tudo mais barato, várias possibilidades. 
Kelly: O senhor se lembra do mercado de antes?
Senhor João:  Lembro, é como estou falando pra você. O pessoal que vinha de fazenda e
trazia capado, farinha, rapadura, coisas de fazenda, queijo, hoje eles não podem vender no
mercado mais,  trazer como traziam antigamente.  Carne de porco mesmo, eles matavam o
porco e traziam as bandas e vendia; o gado com aquelas mantas, secavam a carne e fazia
carne de sol, traziam e vendiam, hoje não pode isso mais, tem que ser só carne de frigorífico,
de açougue, eles não deixam. 
Kelly: Essa reforma que estão fazendo hoje  no mercado,  o  senhor acha  que vai  resgatar
mesmo como era?
Senhor João: Não, nunca! Nunca, nunca! E outra coisa, estão gastando um rio de dinheiro
pra fazer coisa pior, porque estão tirando coisas feitas de tijolinho e colocando tijolo furado.
Olha as madeiras que estão colocando. Não tem nada a ver. Tiram a aroeira pra colocar isso,
não entendo! Igual a Carioca [chafariz] também que eles arrumaram lá, gastaram um rio de
dinheiro naquela Carioca e olha o abandono que está lá. Aquela pontezinha que tinha, agora
disseram que arrumou, mas gastaram um rio de dinheiro e tá abandonado. Tinha que usar o
dinheiro melhor. Acredito, assim, no caso de saúde, no caso da hemodiálise, como eu penso,
porque não fazem isso? Quantas pessoas idosas sai de madrugada? Vai pra Goiânia, volta de
Goiânia de carro, clamam muito, é cansativa a viagem, 128 quilômetros daqui a Goiânia e pra
pessoas de idade, doentes, pra locomover não é fácil. Então eu fico pensando porque não usar
um pouco desse dinheiro, do mercado, por exemplo. Vai ficar bonita uma parte, mas não vai
mudar muita coisa não. No meu modo de pensar vai ficar pior, porque aqueles comodozinhos
que estão fazendo lá não tem nada a ver, são de péssima qualidade e os preços que eles
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cobram alto, daria pra fazer uma coisa boa né. 
Kelly:  Em  relação  aos  bairros  novos  que  surgiram  na  cidade,  o  senhor  tem  alguma
lembrança?
Senhor João: Tenho, o  João Francisco [bairro], me lembro de tudo. O João Francisco, por
exemplo, melhorou demais, o  setor Rio vermelho, o  setor Aeroporto ali, todo mundo achou
que não iria prestar. O povo falava que só dava marginal e bababá, mas hoje vai lá pra ver as
casas que tem, é outra cidade! Goiás, por exemplo, se abrir um banco lá no João Francisco
essa parte histórica aqui morre, fica só mesmo pra turismo, porque o comércio mesmo é no
João Francisco. A vida da cidade está toda lá! Totalmente diferente! É outra cidade o  João
Francisco, mudou, porque antigamente era aqui na parte de baixo, mas hoje é lá no  João
Francisco. Localizou pra lá, comércio e tudo, só falta um banco pra eles lá. É que eles não
deixam abrir lá exatamente por isso, porque se abrir essa parte daqui de baixo morre. Aquele
outro setor novo, que eles fizeram ali, que nem é tão novo assim não, o  Jardim Vila Boa,
ótimo também. Tem o Papyrus também, o Tempo Novo que é bem recente e é muito bom, e tá
crescendo  viu?!  O  setor  Rio  Vermelho ficou  ótimo  e  naquela  parte  ali,  naquela  época,
ninguém acreditava que fosse prestar, o povo falava que era só de marginal, mas nada disso, o
Aeroporto ali, tudo cresceu muito.
Kelly: E como é contato do senhor com esses bairros?
Senhor João: Conheço tudo. Tenho amizade com todo mundo aqui em Goiás [risos]. Tenho
amizade com todos.
Kelly: É porque quem mora nesses bairros geralmente não frequenta muito o centro, não?
Senhor  João:  Eles  vêm  sim.  Os  jovens  né,  porque  os  mais  idosos  não,  são  mais
conservadores, ficam mais em casa mesmo. Ainda mais agora com televisão e tudo, ótimo né,
porque antigamente não. Hoje em dia, por exemplo, igual aquele negócio de sentar em porta
de rua e bater papo, acabou isso, porque todo mundo deu umas 7h todo mundo quer assistir
um jornal, o outro quer assistir uma novela, cada um liga a televisão e assiste a um programa
né. Cada um vai pra sua, antigamente não tinha isso, era só rádio e poucas pessoas tinha,
então, o pessoal sentava na porta de rua e ficava batendo papo, isso acabou! Cada época vai
mudando. 
Kelly: Mas engraçado que uma das coisas que ainda me chamam a atenção aqui é isso, porque
eu ainda vejo muitas senhoras sentadas na porta.
Senhor João: Não, ainda senta. Ainda existe, mas é muito pouco, porque aqui nessa Rua da
Abadia, por exemplo, era assim de fora a fora as pessoas sentadas nas portas contando um
caso. Toda porta tinha pessoas sentadas nas cadeiras, todo mundo. Uma que faz calor, então, o
pessoal ia pra porta bater papo. Lá na beira do rio até hoje, na Cruz do Anhanguera, na porta
do hospital, lá na parte baixa ali, na porta da farmácia ali, perto do Mercado Municipal, eu
mesmo sou mestre de ir pra lá, agora com esse calor a gente vai pra lá e fica até tarde, batendo
papo lá na porta. Ninguém tá trabalhando, a gente fica lá batendo papo, sempre tem e isso não
vai acabar, mas não é como era antigamente. Igual a festa de Santa Bárbara, por exemplo, era
de manhã na época. Lembro de minha avó que levava a gente, era às 9h a festa, terminava 9h
a  missa.  Aí  tinha  o  foguetório  e  levantavam o  mastro  de  Santa  Bárbara,  era  dia  04  de
dezembro. Começava no dia 03, a novena, quer dizer a novena era só um tríduo que eles
faziam, e no dia 04 era de manhã. Hoje é à noite que eles comemoram, mas na época era
durante o dia. A festa de Nossa Senhora do Rosário saiam vinte e dois andores na rua, cada
família enfeitava um santo pra sair na rua, era um desfile de imagens na rua. Acabou também,
a última foi em 1958, a ultima procissão, quando Dom Tomás Balduíno chegou ele cancelou
tudo [risos],  modificou.  Cada bispo que  chega  modifica  né,  tem outros  costumes.  Como
agora, a  Catedral de Santana. O dia de Nossa Senhora de Santana é dia 26 de julho e há
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muitos anos é assim que comemora, no dia 25 o aniversário da cidade e no dia 26 o dia da
padroeira,  a  Senhora  de  Santana,  mas teve  uma época  em que a  Antolinda  [senhora  que
trabalhou por muitos anos IPHAN e é conhecida na cidade como Tia Tó] ia pro Araguaia que
mudaram a festa pra agosto, porque é no dia 26 de julho. Achei um absurdo um troço desses
porque é o dia da padroeira da cidade, mudar a festa porque a fulana está pra beira do rio, ah!
Por causa de uma pessoa, porque ela fazia parte da comunidade, das festividades. Mas eu
acho assim que não interessa né, porque morreu um soldado acabou a guerra? Não! Tem que
continuar na mesma data, o aniversário da cidade acho que tem que ser comemorado no dia
que é 25 de julho e no dia 26 que é o dia da padroeira. Sempre foi assim, dois dias seguidos,
muitos anos foi comemorado o aniversário da cidade no dia 26 de julho. Aí depois acharam
um documento na prefeitura que prova que a cidade foi fundada no dia 25 de julho de 1727 e
dia 26 dia da padroeira. São dois feriados seguidos. Hoje a festa de Santana voltou pra julho,
no dia dela,  26 de julho.  Nossa Senhora da Abadia é 15 de agosto e  eles comemoravam
sempre em setembro, 08 de setembro, São Sebastião na pedreira aqui, no ouro fino o dia de
São  Sebastião  é  20  de  janeiro,  mas  eles  comemoram  sempre  no  primeiro  domingo  de
setembro  porque é  quando a  imagem foi  encontrada  lá  na  pedreira.  Então  o  dia  de  São
Sebastião lá na pedreira é esse dia, mas o dia de São Sebastião mesmo é dia 20 de janeiro.
Kelly: O senhor sabe dizer se essa comemoração que faz a transferência da capital pra cá é
recente?
Senhor João: Não tem muito tempo, foi o Mauro Borges. Ele é que começou, foi caçado em
1964, acho que ele ganhou em 1960 parece, ou 1962. Ele é que transferiu, ficava 15 dias, aí
depois ficava uma semana, teve uma época em que o Henrique Santilo tirou, não vinha. Aí,
depois,  o  Irís  Resende  entrou  e  voltou  novamente  e  continua.  Marconi  vem  direto,
antigamente era três dias parece, agora é só no dia 25, o dia do aniversário da cidade. Ele
despacha só um dia mesmo.  Eles  falam que é três  dias,  mas não é  não,  três  dias é  só a
movimentação, mas é só no dia 26 mesmo.
Kelly: O senhor tem alguma história ou lembrança de alguma modificação na cidade que lhe
tenha marcado?
Senhor João: Muita coisa mudou! A praça, por exemplo, mudou. O que mais pode ter? As
festas mudaram, a de Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, que hoje só tem um andor.
Então, tem muitas coisas que foram mudando. A Semana Santa, por exemplo, que é um ponto
forte  de  Goiás  hoje,  a  Procissão  do  Fogaréu  que  permanece,  mas  ficou  muitos  anos
desativada.  Foi  em 1965 que Elder  Camargo voltou com a Procissão do Fogaréu,  com a
OVAT [Organização Vilaboense de Artes e Tradições]. Eu falo assim tem muitas coisas que
acabaram e outras que voltaram, por exemplo,  o canto do perdão masculino que teve por
vários anos na Igreja da Abadia, acabou. Está com uns 15 ou 10 anos que o Adriano Alcântara
voltou novamente com o canto do perdão masculino na Abadia. 
Kelly: O senhor participa?
Senhor João: Não, só vou assistir. Quando eu trabalhava na igreja ia lá abrir ela pra eles, mas
quem  voltou  e  organizou  foi  o  Adriano  Alcântara,  já  existia,  Procissão  das  Almas,  por
exemplo, que tinha acabado, saia à meia noite que os caras saiam cantando nas igrejas. A
Procissão das Almas que eles falam, da boa morte, mulher não participava e ninguém olhava
pra ver quem era. Se abrissem e alguém olhasse tinha a superstição que morreria alguém da
família. Então muitas famílias não abriam, então essas lendas. Agora o Clóvis e Marcos e
Passarinho  estão  voltando.  Até  Dom  Eugênio  quis  embargar  pra  não  continuar  com  a
procissão, mas não conseguiu não [risos]. 
Kelly: Dessa o senhor se recorda?
Senhor João:  Lembro. Mas ninguém saia. Era meia noite, o pessoal passava cantando, se
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vestiam de branco ou de preto e ninguém olhava pra ver quem era. Tinha um canto muito
bonito  que  cantavam,  seguravam  uma  vela  de  cera  de  abelha  que  faziam  própria  pra
procissão,  tocavam  um  tamborzinho,  saiam  a  Procissão  das  Almas,  só  homem.  Igual  a
Procissão  do Fogaréu  também era  só homem que participava.  Hoje  não,  mulher  também
participa, da irmandade as mulheres não participavam também do Bom Jesus dos Passos, hoje
todo mundo participa.
Kelly: E a Igreja do Rosário antiga, o senhor se lembra de falarem?
Senhor João: A antiga é de 1934 e eu sou de 1942, mas lembro das pessoas falarem. Muitas
pessoas têm fotografias da antiga igreja. Foi uma freira francesa que fez o projeto com um
arquiteto lá e desmanchou a igreja velha e fez essa gótica. Não tem nada a ver com a época,
porque todas elas eram padronizadas, as igrejas de Nossa Senhora do Rosário, de Pirenópolis,
de Buenolândia e Barra, do Ferreiro que é de São João Batista, era tudo mais ou menos o
mesmo estilo, Jaraguá, então o estilo era o mesmo. Mas aí desmanchou a daqui, isso em 1930
e em 1934 terminaram essa aí. A outra era de 1734, a antiga, essa é de duzentos anos depois. 
Kelly: E as festas de congada?
Senhor João: Existia, era em julho, festa do Divino Espírito Santo tinha os congos, tinha os
tapuios que dançavam, eu lembro. Agora os tapuios acabou e os congos permanecem ainda,
tem o Seu Zé que tem um grupo ainda. Agora o do índio não existe mais, que tinha. O Seu Zé
mora em Goiás, no barreirinha das pombas, perto do João Francisco. Ele é de família de
Arruda, José de Arruda. Ele é que toma conta dessa parte, era do pai dele. O pai passou pra ele
e ele acho que agora vai passar para os filhos.
Kelly: Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar?
Senhor João: Não, só isso mesmo.
Kelly: Ah, sobre os nomes das ruas...
Senhor João: Ah! Sim, mudou demais mesmo, por exemplo, aqui a Carioca, Cambaúba hoje
é Bartolomeu Bueno, a  Rua São Paulo é a  Rua do Canivete, hoje  Rua São Paulo,  Rua das
Lolas, Senador Caiado hoje, outra rua que mudou o nome Bolivar que é Gonzaga Jaime, Rua
Damiana da Cunha que tinha um outro nome. Esqueci o nome. Ah, aqui essa da praça aqui
que eles falam  Campo da Forca, onde tinha a forca.  Hoje é  Coronel Santa Cruz,  Rua da
Machorra, Rua do Capim, hoje é Praça Conceição, Chupa Osso que é Alto Santana que foi o
Distrito do Carmo. Então teve muitas mudanças de nomes de ruas. Rua Boa Vista não sei se
continua a mesma. Rua Hugo Ramos hoje, era Rosa Gomes, essa que sobe no hospital e vai
até lá em cima. Aqui essa da Abadia tem três nomes: se você sai da Igreja do Rosário e vem
até aqui na esquina da  Santa Luzia é  Eugênio Jardim, se você sobe aqui da  Abadia até ali
naquela travessa que sobe para o cemitério, na  Hugo Ramos, ela é  Rua da Abadia, se você
segue em frente é 03 de maio, que é antiga  Rua do Fogo. A Hugo Ramos,  Senador Hugo
Ramos é a Rua do Cemitério. 
Kelly: A última pergunta então, o senhor se considera parte desse patrimônio?
Senhor João: Sim, porque dediquei minha vida inteira aqui, trabalhando, era o meu serviço
né?! Mas acho que contribui também com informação. Então eu fiz parte sim! 
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ANEXO 15

Entrevista realizada no dia 23 de outubro de 2015, na casa da senhora, Cidade de Goiás.
Nome: Benedita de Moraes (Dona Neném). Nascida em 1913.
Entrevistadora: Kelly Cristina Rodrigues Silva.

Kelly: A senhora nasceu aqui em Goiás?
Dona Neném: Fui nascida e criada aqui em Goiás, na Rua da Abadia, fui nascida e criada lá.
Kelly: Os pais da senhora moravam lá?
Dona Neném: Meus avós. Porque fui criada com meus avós. Nasci no dia 11 de janeiro de
1913 na Rua da Abadia. Passei minha infância lá, morei, lá estudei, fiz o “prezinho”, porque
nesse tempo não era pré. Entrava com 7 anos para a escola, aí ia, fazia o primeiro, segundo,
terceiro e quarto,  aí  ia para o Grupo Escolar. Fiz o prezinho na escola,  aí  fui  pro Grupo
Escolar, tava na quarta série, passei para a quinta e fui pro Grupo Escolar. 
Kelly: Onde era?
Dona Neném: O Grupo Escolar era ali perto da Boa Morte [Igreja]. Não tem uma casa do Dr.
Fernando? A Rua do Horto, o Grupo Escolar era ali. Primeiro foi onde é o Hotel da Magali,
em frente à Cruz do Anhanguera. Primeiro grupo escolar foi ali, era a casa de um padre, ele
mudou e o grupo passou pra lá. Era uma casa maior, aí, quando foi aumentando, passamos lá
pra casa de Doutor Tasso, que era a casa de um que trabalhava na finança. Ele morreu e a
mulher alugou a casa. É grande a casa. Nós fizemos até a oitava lá. Aí de lá da Rua do Horto,
fiz a oitava, aí era pra prestar vestibular que eles falavam. Vestibular era assim, tinha um livro
que chamava “exame de admissão”.  Nesse livro tinha tudo: geografia,  português, francês,
tinha tudo, tudo desse exame de admissão. Era um livro grosso. Fui pro Lyceu e pra prestar
esse exame de admissão fui pra uma aula particular de Pedro Gomes. Era um homem que se
chamava Pedro Gomes, que hoje tem o Colégio Pedro Gomes lá em Goiânia.  Ele dava o
exame de admissão ali na Rua Professor Ferreira, a gente chama lá de Professor Ferreira ou
Eugênio Jardim, é a rua que vai lá pro Rosário [igreja]. Você sabe onde tem aquela rua? Tinha
uma casona lá e o professor morava ali, e o Pedro Gomes morava na outra casa. Ele tinha
família e dava aula. Fui pra lá, era dez mirréis por mês, era uma sala do tamanho dessa aqui e
tinha umas carteiras assim. Era duas horas de aula. Aí a gente prestava o exame e ia pra o
Lyceu, porque o  Lyceu  era um....  Tinha o  Colégio Santana e o  Lyceu. O  Colégio Santana
nesse tempo era pago, era só de gente rico, internato; e o  Lyceu era mais coisa, porque era
equiparado ao Colégio Pedro II do Rio. O  Lyceu, acho que até hoje, é equiparado com o
Colégio Pedro II. Aí fiquei no Lyceu até no quarto ano, no quinto, aqui não tinha nada, tinha
que ir pro Rio de Janeiro pra estudar. Esses mestres antigos tudo iam pro Rio de Janeiro
estudar, porque aqui não tinha estudo pra eles mais. Aí eu saí, aí nesse tempo que tive aqui,
porque a capital era aqui, tinha tudo aqui, tudo, o governo, aí vamos mudar a capital! Pedro
Ludovico inventou de mudar a capital.  Goiás deu um pra trás! Deu um pra trás, foi  tudo
embora as escolas, só ficou o Lyceu,  Colégio Santana, e escola particular. Saí do  Lyceu e
casei. Fui embora pra fazenda, larguei meu estudo no quarto ano, eu formava no outro ano. Aí
larguei meu estudo, casei e fui embora pra fazenda. Minhas colegas falavam: “uai, mas você
vai?” Eu falei: “eu vou!” Aí morei na fazenda 55 anos, aqui no município de Mossâmedes,
mas naquele tempo lá era Goiás, depois passou, quando Mossâmedes emancipou. Fui embora
daqui também, tive meus filhos tudo lá na fazenda. Depois mudei pra cá “traveiz”, já mudei
pra cá. Meus filhos casaram tudo. Não sei quando fiquei viúva e estou aqui até hoje! A minha
vida foi essa, e a vida de Goiás também. Como estava falando pra você, o Pedro Gomes era
um bom professor. Era professor no Lyceu e dava aula particular. Foi pra Goiânia, de Goiás
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foi embora pra Goiânia. Foi ser professor e criou o Colégio Pedro Gomes que tem até hoje.
Esse Pedro Gomes era daqui, ele era magrinho.
Kelly: A senhora se lembra da época da mudança da capital?
Dona Neném: Lembro ué! Mudou a capital, foi quando, foi assim: primeiro, no início, não sei
contar  porque,  disseram  que  quando  a  capital  mudou  que  Goiás  ia  acabar  porque  os
empregados foram todos embora. Os funcionários foram todo mundo embora. Goiás teve uma
decadência muito grande, depois é que foi melhorando, o que acabou mesmo foi só o Colégio
Santana que agora findou, porque era da capital e agora fechou. Depois de tantos anos, 102 ou
103 anos fechou o colégio.
Kelly: Na época da infância, a senhora se lembra dos lugares que frequentava?
Dona Neném: Ah, eu era dessas, eu vou contar! Na escola, quando tinha coisa, tudo quanto
era festa eu estava [risos]. Vovô falava: “não aguento comprar roupa pra você mais não”.
Porque ia apresentar um trem e entrava no meio, apresentava outro e eu ia cantar, cantava na
igreja. Tudo quanto era festa de igreja eu cantava. Frequentava tudo! Aproveitei minha vida
minha filha. Aproveitei minha vida demais, na Rua da Abadia, na casa número 14. Acho que
hoje é 13. Acho que essa casa está reformada. Tenho vontade de ir lá pra ver como ficou a
reforma dela, onde é que nasci. Minha mãe morreu ela estava com 27 anos, ela me deixou
com um ano e oito meses. 
Kelly: A senhora teve irmãos?
Dona Neném: Por  parte  dela  não.  Aí  meu pai  casou e  tive  uma porção de  irmãos,  mas
também já morreram todos. Ficou só uma irmã de parte de pai que eu tenho, mas os outros,
tudo quanto é irmão já morreram. Estou aí vendo passar, e agora perdi um filho, o mais velho
meu [silêncio, engasgada].
Kelly: E da juventude o que a senhora se recorda?
Dona Neném: A gente, de primeiro, não ia em parte nenhuma. Tinha que ir com eles, eu não
frequentava nada, era só escola e aquelas festas que os velhos iam e levavam a gente. A gente
não ia muito. 
Kelly: Não ia pra praça não?
Dona  Neném: Não  tinha  praça  não  minha  filha!  Quer  dizer,  tinha  a  praça,  só  a  praça,
chamava Praça do Chafariz.  Tinha uma mulher lá, uma estátua lá, acho que até quebraram
ela. Tinha só essa praça, mas não tinha tanto movimento não. Era praça de ir e voltar, depois
começou a reunir gente na praça, sabe?! Mas o que fizeram? Fizeram uma cerca ali em roda
da praça, uma cerca de arame com quatro cancela, uma saia pra lá, outra pra cá, outra pra lá e
outra pra cá. A gente ia pra praça e ficava rodando ali, e fechado de arame. Você sabe que toda
a  vida  teve  separação,  essas  coisas.  Os que  era  coisa  ficavam por  de  fora  e  os  maiores
entravam pro Jardim, pra praça, pra rodar. E era areia, pra gente andar ali. A banda tocava lá
em cima quinta e domingo, aí era a festa! E tinha cinema também. Tinha o Cinema Goyano, o
primeiro cinema que teve aqui é onde é os Correios [agência] hoje. Tinha o Cinema Goyano, e
era mudo, cinema mudo. Isso eu ia muito com meu avô, porque meu avô gostava muito de
cinema,  mas  eu  ia  só  pra  cumprir  mesmo,  não  entendia  nada  de  cinema.  Tava  pequena
demais! Depois criou outro cinema, chamava Cinema Ideal. Era a orquestra de corda, tinha a
banda que tocava no cinema, era violino,  era piano, muito bonito, um cinema muito bem
arrumado. 
Kelly: Esse era onde?
Dona Neném: Deixa eu falar pra você! Nice [chama a filha dela]. Onde era a farmácia do Zé,
o que é lá agora hein? O Zé Antônio.  Nice: “lá está fechado, ah! [responde].  Tá fechado é, o
salão dá em frente, onde está fechado”. Ali que era o cinema. É ali em frente aquele picolé
que fez agora, sabe? Ali em frente, a frente do cinema era ali naquela rua, e o fundo. Não tem
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ali aquele beco da praça que dá na Rua 13 de Maio? O fundo do cinema era lá. Até hoje a casa
é uma só, o fundo e a frente. Agora, ali na frente não sei o que é, se alugam, a frente está
fechada.
Kelly: A senhora gostava de ir nesse cinema?
Dona Neném: Não,  eu gostava de  ir  aqui  no  Goyano,  pra  esse tempo era bom.  Tinha a
orquestra tocando, violão, piano, até o piano quem tocava era a Edméia, uma moça já de uns
50 anos. Ela que era a pianista, era a filha de um tal de Luís de Camargo. Era essa família, da
família de Edméia, Altair, esse povo da família de Sabino. Tinha o povo de Alencastro que
tocava violino, mas já morreram todos. Todos. Toda essa família, só tem os netos, e a Ana é
casada com um irmão desse povo de Veiga. 
Kelly: A senhora conheceu seu esposo como?
Dona Neném: Foi lá em Mossâmedes. Eles tinham fazenda lá pro lado de Mossâmedes e fui
numa festa lá de Nossa Senhora, lá que encontrei com ele. Ele é de lá, mas eu tinha uma tia
que era casada com o irmão dele.
Kelly: Como foi o tempo que morava na fazenda?
Dona Neném: Ah! Eu gostava menina! Era aquela vida de trabalhar e criar filho. E Ranulfo
[esposo] mexia com lavoura, tirava leite, fazia pinga, fazia rapadura, fazia tudo lá onde nós
morávamos. Só o que comprava era o sal. Só comprava o sal e o querosene, porque nesse
tempo era o querosene, não tinha luz, era lamparina que alumiava. Punha o querosene na
lamparina pra poder alumiar de noite. Mas primeiro de tudo minha filha, era a coisa mais
engraçada, era a candeia, chamava candeia. Fazia isso, de primeiro era os candeeiros que hoje,
ali no Museu das Bandeiras você vê um, tem uma parte embaixo e uma em cima onde fazia
um pavio de algodão, punha o azeite dentro e pendurava pra clarear. Aí era o azeite, depois aí
veio a vela. A gente fazia a vela. A vela quando matava vaca sabe, no bucho da vaca assim era
coberto de sebo, é até hoje, e aquele sebo a gente tirava, lavava, jogava o resto fora e lavava,
picava ele  e fritava pra fazer  a  vela.  Fritava o sebo,  aí,  por exemplo,  tinha uma lata,  de
primeiro falava lata de querosene, hoje é essas latas de balinha sabe?! Que vem com balinha,
fazia uma grade de madeira assim [entrecruza os dedos para mostrar] e fazia uma forma da
lata. Mesma coisa de ver aquela vela da forma, aí fazia o pavio de linha de algodão, porque
fiava. Fazia o pavio de linha de algodão e punha uma travessinha  assim de pau, punha a lata
cheia de água, fazia o xadrezinho de pau em cada uma ficava um xadrezinho. Aí você vinha
com o sebo derretido e despejava dentro daquela forma e punha dentro da água. Daí uma hora
ou duas horas já podia tirar, e tirava a vela. Desse jeito minha filha, já passei por tudo isso!
Kelly: Hoje é tão mais fácil...
Dona Neném: E o povo ainda acha custoso.
Kelly: A senhora se lembra da época em que pegava a água nos chafarizes?
Dona Neném: Lembro! Na Carioca, bebi muita água da Carioca. Morava na Rua da Abadia,
apanhava água pra beber lá na  Carioca. Hoje parece que tem um forró lá na  Carioca, não
tem? Tem muito tempo que não vou lá. A gente pagava gente pra buscar. Lá de frente lá de
casa tinha uma mulher que de dois em dois dias ela pegava uma lata de água. Ela cobrava 3
mirréis por mês, da Carioca na Rua da Abadia. Você veja que é longe, mas na cidade inteira
era  assim.  Tinha  o  chafariz  de  cauda,  que  era  o que  fornecia  a  água  daqui.  Tinha  outro
chafariz lá de baixo, esse era outro chafariz, e tinha cisterna, às vezes, numa rua tinha cisterna.
Na casa da gente também tinha cisterna, mas a gente bebia a água da Carioca. Na casa que fui
criada  tinha  duas  cisternas,  mas  era  só  mesmo pra  molhar  e  coisa,  porque  lavava  roupa
também era no rio, no Rio Vermelho mesmo ali onde que é a ponte do hospital, tinha aquele
águão. Nossa Senhora!  Rio Vermelho era  Rio Vermelho! Mas a mamãe lavava roupa era no
Bagagem. A mulher que lavava roupa, o dia que ela queria, nós tudo íamos junto para passar o
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dia no Bagagem e ela ia pra lavar roupa. Era bom! Eu ia, falhava escola pra ir pra Bagagem
tomar banho. Tinha uma tal  Pedra Branca também. Tem ela até hoje ali no fundo do… no
fundo da  Carioca. Ali o  Rio Vermelho descia da  Carioca e tinha uma pedra branca grande.
Esses dias  perguntei pra Lurdes: “Lurdes e a  Pedra Branca?” Ela falou: “Tá do mesmo
jeito”. Nós íamos pra lá, subia na pedra e pulava no poço, mas não era de biquíni, não. Era de
camisola, como esse vestido pra tomar banho. Falo pra você,  já vi tanta coisa nesse mundo e
estou  vendo.  Quando  que  vi  esse  sol  que  estamos  com ele,  nunca  vi  isso  não,  não!  A
atmosfera abaixou demais, esse calor, fazia calor mas não era assim. Toda a vida também
morei lá do outro lado e lá não faz calor, lá faz menos calor do que do lado de cá. Você mora
do lado de lá?
Kelly: Não, moro de cá, mas percebo que muda mesmo.
Dona Neném: Você é filha daqui?
Kelly: Não, sou nascida em Cumari, já ouviu falar dessa cidade?
Dona Neném: Já sim.
Kelly: Então, mas morei muito tempo em Goiânia. Estudei lá e tem 3 anos que me mudei pra
cá.
Dona Neném: Aqui? Hmmm! 
Kelly: Mas eu já tinha vindo aqui antes, quando era criança, minha tia morava aqui.
Dona Neném: Sua tia é daqui?
Kelly: Não, ela também não é daqui não, quem é daqui é o esposo dela. A senhora, quando
voltou da fazenda aqui pra Goiás, já veio pra essa casa?
Dona Neném: Não, mudei pra cá porque aposentei e Ranulfo aposentou. Falei pra Ranulfo:
“ah, vamos mudar pra Goiás”! Nós partimos para os meninos e mudamos pra cá. A primeira
casa que morei foi na Rua da Pedra, na casa de Hecival. Você conhece ele?
Kelly: Não conheço não, mas sei onde é a Rua da Pedra, a que tem o orfanato não é?
Dona Neném: Isso, morei pra cima do orfanato duas casas. Dessa casa mudei pro sobrado, lá
não tem um sobradinho lá na Rua da Pedra? Morei nesse sobrado. Desse sobrado mudei pra
essa Rua Dr. Neto. Morei aqui uns anos, depois que vim pra cá fiz sete mudança. Daí dessa
Rua da Pedra fui mais pra baixo, morei lá. Aí da Rua da Pedra, fui lá pra Praça do Chafariz
de cauda, morei lá. De lá, Ranulfo comprou essa casa aqui e viemos pra cá. Quantos anos tem
Nice? [dirigindo-se à filha], trinta anos que moro aqui. 
Kelly: Nesse período o que mudou na cidade?
Dona Neném: Ih! Nossa Senhora! Mudou muita coisa na cidade, muita coisa! Uma coisa,
você conhece o setor João Francisco? Quando conheci ali era pasto de cavalo. Vínhamos da
roça e punha o cavalo lá no pasto do João Francisco. Hoje está um setor mais movimentado
que o centro daqui. Muito mais! Aqui parece que tudo quer mudar pra lá, lá não cabe mais. Lá
perto da praça, na beirada do [rio]  Bagagem, no  Bacalhau, tudo lá tem setor, o setor  Rio
Vermelho, setor não sei o quê, e aqui ficou o mesmo. Lá é outro setor, chega lá você vê o
movimento diferente, não é?! Muito diferente daqui, parece outra cidade! Lá já podia ter outro
prefeito. Esse daqui não tá fazendo nada! Põe outro de lá pra ver se faz [risos].
Kelly: A senhora frequenta esses bairros?
Dona Neném: Não, só quando tem que comprar alguma coisa, aí vou lá. 
Kelly: A senhora gosta de viver aqui na cidade?
Dona Neném: Ah! gosto sim, gosto! Não tem intenção de mudar daqui. Nasci e me criei aqui,
criei meus filhos aqui, fazer o quê? Agora é esperar o que vem pra poder ir embora e pronto.
Kelly: A senhora se lembra de quando a cidade virou patrimônio?
Dona Neném: Lembro. Quando virou patrimônio foi uma devassa, porque o povo disse que
aqui ia valorizar, ia fazer não sei o quê. Muita gente comprou casa, e não mudou nada, não
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teve  mudança.  Acho  que  não  teve  mudança  nenhuma,  de  jeito  nenhum.  Criou  algumas
escolas, o IFG [Instituto Federal de Goiás], a UEG [Universidade Estadual de Goiás], esses
dois que não tinha, criou a militar, melhorou um pouco né. 
Kelly: A senhora já fez reforma na casa, teve que pedir autorização?
Dona Neném: Não, ainda não, como é isso hein?
Kelly:  Nessa parte histórica quando vai fazer reforma, principalmente na fachada, tem que
pedir uma avaliação do IPHAN, nessa parte que é tombada. Aqui ainda é?
Dona Neném: Aqui é, não pode mexer em nada, só aqui dentro, mas não tenho intenção de
nada. Fazer reforma só por dentro, porque na frente não pode mexer. Aqui o dono que fez a
casa, de quem comprei a casa, aqui era pra ser grade, mas Antolinda não deixou. Mas foi bom,
muito melhor ter portão do que grade, porque a grade fica muito devastado. Você senta e
quem tá passando vê, ainda mais hoje como está. Você não pode mais deixar a porta aberta, é
só roubo. De primeiro, deixava aqui tudo aberto, hoje é tudo fechado. Quem quiser toca a
campainha, porque tem tido roubo, uai por aqui pra nós, nessas ruas daqui de cima, não é Nice
[dirige-se à filha]. Ali em cima de fora a fora.
Nice: Roubou em três casas, durante o dia.
Dona Neném: Uma roubou o quê? Onde?
Nice: Primeiro foi na Dona Maria, roubou dinheiro, roubou umas joias que ela tinha. Depois
roubou lá na Nilza, foi dinheiro. Depois roubou no Vanderley, ali onde tira xerox, ali vizinho
da [loja] Bem me Quer. Só nesse lado aqui. 
Kelly: Estou vendo aquela foto ali, bem bonita, são os filhos da senhora?
Dona Neném: É sim, é o pai e os quatro filhos, está faltando dois aí, tá faltando ela e o mais
velho. O mais velho morreu, e tem esses quatro aí. 
Kelly: A senhora teve seis então?
Dona Neném: Tive sete, e criei cinco. Criei tudo na fazenda, tudo lá mesmo, com a parteira.
Só o Henrique que, foi o primeiro e meu avô era farmacêutico da São Pedro [farmácia], eu
tive aqui, mas os outros foi tudo lá mesmo. Eu já tenho a quinta geração. A minha primeira
tataraneta tá com 13 anos, tá moça, e tenho cinco tataranetos, neto, bisnetos tenho trinta e
dois, tudo mora aqui, não! Moram em Goiânia, Mossâmedes e aqui.
Kelly: Os filhos da senhora ficaram todos aqui em Goiás?
Dona Neném: Esse que morreu morava na chácara, lá em Areias [povoado]. Aqui na cidade
só tem ela, que ficou viúva e mora aqui comigo, tem dois filhos dela, um que mora aqui e os
outros em Goiânia.
Kelly: Como é viver aqui em Goiás hoje? Como é a rotina da senhora aqui?
Dona Neném: Não saio muito não. Gosto quando tem uma festa assim, gosto de ir. Mas
engraçado, aqui em Goiás, de primeiro quando morava aqui em Goiás eu andava por tudo
quanto é lugar, mas a gente vai ficando de idade e anda só de carro porque a pé não aguenta
andar. Já não aguento ir longe mais. Ainda agora ela foi lá fazer uma visita e falei: “não vou
não Nice”. Não dou conta de andar, as pernas dói. Quando vou, vou de carro, um leva, o outro
leva. Assim a gente vai, mas gosto de frequentar essas festas. Ainda vou nessas festas de
igreja, de quermesse, eu ainda vou, tem muita. Você foi na Festa do Rosário?
Kelly: Fui na procissão. 
Dona Neném: Ah! Na procissão não fui não; na missa, fui de carro, e fui lá no almoço.
Kelly: Essa festa era diferente?
Dona Neném: Nossa! Era a festa! Hoje não é festa mais não, a Festa do Rosário era a festa!
Kelly: Como era?
Dona Neném: Festa de igreja era diferente, o povo parecia que tinha mais fé. Hoje o povo
não importa mais nada.  Hoje na Procissão dos Passos eles não estão achando mais quem
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carrega,  porque ele  é  muito pesado. Teve a Procissão das Dores,  quantas que carregaram
Nice? Que Neusa falou [falando com a filha]. Não tinha quem carregasse Nossa Senhora.
Nice: A Procissão do Rosário tinha muitos andores. 
Dona Neném: Tinha vinte e dois andores.  Tinha a Procissão dos Passos,  a Procissão das
Dores, a Procissão da Paixão e da Ressurreição. A da Paixão você já assistiu? Ainda é bonita
até hoje. A descida da cruz é bonita, porque eu era Irmã dos Passos, trabalhei na Irmandade
muitos anos. Até fui condecorada, ali tem eu recebendo, trabalhei lá e recebi um presente
assim. [levanta-se para pegar a fotografia e mostrar].
Kelly: A senhora fazia o quê lá?
Dona Neném:  Eu era  conselheira,  suplente,  ajudava  o  provedor  [mostra  a  fotografia].  A
contenda  que  recebi.  O  dia  que  recebi,  uma neta  minha  tirou  tudo  quanto  é  retrato.  Eu
recebendo coisa. Eu com o provedor. Aqui eu recebendo o diploma do provedor. Aqui eu
mostrando para os outros. O bispo e aqui eu comungando. Recebi a contenda e um presente
assim, foi bonito, sabe?! Veio o meu povo tudo pra ver eu receber, mas agora falei pra eles:
“olha, provedor que falar que é da Irmandade dos Passos não fala que eu não vou subir a
escada mais”. A última que fui receber a contenda, segurei no coisa e um filho meu segurou o
braço. Aquela escada cansa você de um tanto! Desde nova sei que ela cansa. Trabalhei lá
demais! Não subo ela mais não. Falei mesmo, olha vocês não me põe em mais nada feita
nessa Igreja dos Passos, já fui muito, cansa.
Kelly: A senhora tem alguma história ou pessoa que queira lembrar, que tenha marcado sua
vida?
Dona Neném:  Ah! A gente tem muita amizade que marca a vida da gente. Mas minha filha
não posso falar mais nada porque o que eu tenho agora é os novos. Não tenho mais aquelas
amizades antigas que a gente tinha, já acabou tudo. Agora, tenho muitas amizades, amiga
minha mesmo daqui tenho muita da minha idade ou mais novas uns quatro anos. Ainda tenho.
Graças a  Deus,  todo mundo parece que gosta  de mim. Esses alunos da escola tudo fala:
“benção vó”. Falo: “Deus abençoe. Vai estudar viu, estuda direito pra você ser homem”. Falo
assim pra eles. 
Kelly: A senhora gosta de sentar na porta?
Dona Neném: Adoro, adoro sentar na porta! Tenho raiva do dia que chove que não posso
sentar na porta. Seis horas eu sento na porta, sete horas a lá do vizinho senta, a de cá senta, e
cada dia nós reunimos na porta de um. Ontem essa daqui que mudou pra Piracanjuba, veio pro
aniversário da filha dela que morreu, vem pra finados. Tinha umas oito pessoas tudo amigo
dela, e fica até tarde, nove, dez horas. Agora não tá compensando mais ficar até tarde. O povo
hoje tá muito mal, perigoso demais. Se você deixar a porta aberta, aqui eu fico lá no fundo, se
não for atrás de você pode carregar tudo não sendo a gente, quando você volta não tem mais
nada. Você viu Goiânia o jeito que está? No Jornal Anhanguera que dá coisa ruim, Nossa
Senhora! Tenho um filho que mora em Goiânia. Ele mora numa escola, tenho um medo dele
sozinho lá. A escola tem tudo, tem alarme, mas falo: “olha meu filho”. Mas pra ladrão nada tá
valendo hoje. Outro mora lá na fazenda. 
Kelly: Onde a senhora morava?
Dona Neném: Não, ele já comprou outra e mudou. Ele morava ali na fazenda, aí vendeu aí e
foi  pra Goiânia para  as  meninas  dele  estudar. Por  lá  ele  está  até  hoje,  vendeu a daqui  e
comprou outra lá perto. Você já ouviu falar daquela…[chega uma visita].  Essa daí é nora
minha, ela que ficou viúva esses dias, ela é a sogra da Ana. Nice sua visita chegou e trouxe a
mala! [risos]. Quer tomar café? Você toma café?
Kelly: Não precisa se preocupar com isso, não. Esse quadro aqui é a Igreja de Nossa Senhora
Aparecida?
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Dona Neném: É Nossa senhora Aparecida, ganhei esse quadro com cem anos. 
Kelly: A senhora sabe de quem é?
Dona Neném: Acho que foi Maranhão. Você conhece uma mulher que chama France? Mulher
de coronel Brasil, a família que me deu esse quadro de cem anos, ela é muito religiosa sabe?!
Kelly: Essa outra festa é bonita também?
Dona Neném: È bonita, você foi? Eu não fui esse ano. 
Kelly: Não fui, estava em Goiânia.
Dona Neném: Dizem que foi muito bonita dessa vez. Vai muita gente a pé, tem a procissão,
tem a procissão  dos  carros.  Dizem que lá  não tinha  nem onde estacionar  mais.  Estavam
estacionando os  carros  aqui  em cima,  porque lá  tem a estrada.  Não subo mais  lá,  Santa
Bárbara, e  Senhor dos Passos não subo mais e foi a igreja que mais frequentei. O Rosário
frequentei muito, mas nunca teve escada no Rosário. Tinha uma escada redonda assim, não,
na igreja velha a gente entrava direto. 
Kelly: A senhora se lembra da igreja velha?
Dona Neném: Ih! Fui em muita missa na igreja velha lá. Entrava pra uma sacristia escura pra
entrar na igreja principal do altar. Era bonita, pro tempo de hoje era feia, mas era bonita, mas
do jeito que ela é hoje, é bonita. 
Kelly: Como era a antiga?
Dona Neném: Era uma casa, não era tudo isso não. Era igreja cumprida, entrava numa porta,
entrava no convento. O convento é a mesma coisa, não mudou nada. Agora a igreja foi feita
da base,  lembro dessa igreja demais! Nós íamos na doutrina lá,  tinha doutrina lá.  Depois
passamos  pra  doutrina  na  Igreja  do  Carmo.  Lá  fazíamos  a  festa  no  domingo  tudo  era
animado. De primeiro, o povo era animado. Você acredita que as professoras e os professores
meus  não  existem mais  nenhum?  Nenhum!  Tem hora  que  fico  quieta,  estava  com  duas
colegas, com uma colega que desde o  Lyceu éramos colegas, ela fez cem anos. Eu já tinha
feito cem anos, ela fez cem e eu estava com cento e um, aí teve uma festa, fomos na casa dela.
Ah! Você não conhece não! Aí  fomos na festa de cem anos, foi uma festinha boa. Cem anos
só eu e ela, só nós duas que tínhamos. Colegas de escola desde o grupo. Aí fomos na festinha
de cem anos, quando foi o ano passado ela morreu, era a última! Agora acabou! Porque essa
daqui [refere-se à vizinha] não é conhecida minha. Eu não falo porque não é. Não sei onde ela
foi criada, até hoje não sei. Sei do meu século, agora do século dos outros não sei. 
Kelly: Já se foram as amizades todas?
Dona Neném: Perdi tudo. Tudo mesmo, amiga mesmo, comadre, não tenho nenhuma mais.
Tem as filhas delas. Tenho uma filha de uma amiga que não passa quinze dias sem vir aqui.
Kelly: Ainda bem que a senhora fez outras amizades, não é?
Dona Neném: Ah! A gente faz mesmo, é a vida. A gente não pode ficar toda a vida naquela:
“ah, porque estou velha, não sei o quê”. Eu não! Tenho nada com isso, se alguém reparar. Ah,
falam: “a senhora gosta de andar bem arrumadinha”. Falo: “toda a vida gostei”. Nunca andei
mal  arrumada,  porque fui criada com avô e fazia  o que queria.  Cantava perdão com um
vestido, a Procissão das Dores, outro vestido; a Procissão da Paixão, outro vestido, porque
não ia com vestido repetido, porque eles não deixavam. Até hoje! Olha meu guarda-roupa, ela
fala pra eu vestir as roupas, mas olha a roupa que estou! Mas é o calor que está demais. Agora
cedo vim de uma mulher ali comprar dois vestidos de dez, que agora já é doze não é dez não
[risos]. Tenho um vestido de 90, de 100 e de 101, e de 102. Tenho tudo guardado ali. Todo ano
eles fazem um forró! O de cem, dizem que foi surpresa, mas descobri, o de cem foi lá em
Goiânia, no colégio de uma nora minha. Ela tem um colégio lá, mas foi uma festa que vou
falar pra você! Mas foi uma festa, a que fiz aqui também de cento e um foi boa. Só das
minhas novas colegas que já está tudo velha também, mas a casa ficou cheiinha. O padre me
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deu uma missa, veio e celebrou. Agora o ano passado me deram uma surpresa, mas  falei que
é surpresa, mas vocês vão beber suas pingas lá no quintal, aqui dentro não! [risos]. A família
grande demais. Essa daí casou, o marido dela tem três anos que morreu, tem três filhos, um
até trabalha numa firma de Goiânia. Ele até tinha uma pamonharia aqui, mas vendeu e foi
trabalhar na firma. Ali na rua D'água não tem uma loja que chama mil e uma utilidades, o meu
neto é dono de lá. Aí o marido dela morreu e ela veio ficar comigo. Um filho dela é casado e o
outro tá morando na Inglaterra.
Kelly: Muita gente fala Goiás Velho, o que a senhora acha?
Dona Neném: Não tenho raiva de ver falar Goiás Velho. Não gosto! É Goiás. Só porque
mudou a capital falar Goiás Velho, não. 


