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Quanto ao motivo que me impulsionou foi muito 

simples. Para alguns, espero, esse motivo poderá ser 

suficiente por ele mesmo. É a curiosidade – em todo 

caso, a única espécie de curiosidade que vale a pena 

ser praticada com um pouco de obstinação: não 

aquela que procura assimilar apenas o que o convém 

conhecer, mas a que permite separar-se de si mesmo. 

De que valeria a obstinação do saber se ele 

assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e 

não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o 

descaminho daquele que conhece? 

 

Michel Foucault 

 



 

 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva conceituar o Museu Couros de Formosa, corroborando para os 

conceitos de museus, memória e patrimônio. Os problemas relacionados ao Museu Couros 

estão em consonância com a noção de uma construção narrativa em torno da história do 

município. A instituição foi fundada em 1996, na casa de seu fundador, com o intuito de ser 

mais uma atividade cultural pensada por Leônidas da Silva Pires, entusiasta da cultura na 

cidade. Contudo, as narrativas construídas por meio das exposições presentes no espaço 

levantam o questionamento das exclusões, silenciamentos e apagamentos de grupos 

minoritários que fizeram e fazem parte de todo o processo histórico da cidade. Dessa forma, 

houve um levantamento de fontes que pudessem corroborar para hipótese de que a Fundação 

Museu Couros contribui para as permanências históricas dos discursos das obras basilares da 

historiografia formosense. As obras de Olympio Jacintho, Alfredo Antônio Saad e Gustavo 

Chauvet são as mais citadas na maioria dos trabalhos sobre a história de Formosa, bem como, 

se configuram como documentos basilares para a construção narrativa do que seria a história 

de Formosa dentro do Museu Couros. Este museu começou na casa de Leônidas da Silva Pires, 

o que nos encaminhou para a hipótese de um museu biográfico. Com a análise da galeria de 

fotos foi possível verificar essa hipótese e sustenta-la. Dessa forma, como um dos objetivos do 

trabalho, definimos o Museu Couros como um Museu Histórico, com características de um 

gabinete de curiosidades e aspectos de um museu biográfico. 

 

Palavras-chave: Museu Couros; Formosa Goiás; Requalificação; Museu Biográfico; Museu Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to conceptualize the Couros Museum of Formosa, corroborating to 

concepts such as museums, memory, and heritage. The problems related to the Couros Museum 

are in line with the notion of a narrative construction around the history of the city. The 

institution was founded in 1996, in the house of its founder, with the aim of being yet another 

cultural activity conceived by Leônidas da Silva Pires, a culture enthusiast in the city. However, 

the narratives built through the exhibitions present in the space raise the question of the 

exclusions, silencing and erasure of minority groups that were and still are part of the historical 

process of the city. Thus, there was a survey of sources that could corroborate the hypothesis 

that the foundation of the Couros Museum contributes to the historical permanence of the 

speeches of the essential works of the Formosa’s historiography. The works of Olympio 

Jacintho, Alfredo Antônio Saad and Gustavo Chauvet are the most cited in most of works on 

the history of Formosa, as well as being basic documents for the narrative construction of what 

would be the history of Formosa inside the Couros Museum. This museum began in the house 

of Leônidas da Silva Pires, which led us to the hypothesis of a biographical museum. With the 

analysis of the photo gallery, it was possible to verify this hypothesis and support it. Thus, as 

one of the objectives of this work, we defined the Couros Museum as a Historical Museum, 

with characteristics of a cabinet of curiosities and aspects of a biographical museum. 

 

Keywords: Couros Museum; Formosa Goiás; Requalification; Biographical Museum; Historical Museum. 
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1 INTRODUÇÃO: Um museu histórico? 

 

 Darei início a este trabalho a partir do meu vínculo com a Fundação Museu Couros. 

Estudei todo meu Ensino Básico e Superior na Cidade de Formosa, ainda quando criança a 

escola onde eu estudava (uma escola de ensino fundamental, anos finais) fez um passeio para o 

teatro do Museu Couros. Aquele foi o meu primeiro contato com a instituição, fiquei 

impressionado com o espaço, não me recordo qual foi a atração daquela manhã, mas me lembro 

muito bem do fundador do museu fazendo a abertura do evento, todas as crianças acomodadas 

em assentos acolchoados, muito confortáveis. No hall de entrada me deparei com a foto de 

Olympio Jacintho, não sabia quem era aquela figura. Haviam vários quadros expostos na galeria 

de arte do museu, entre eles, alguns de autoria de um conhecido da igreja que eu frequentava. 

Logo, me senti acolhido, posso dizer que me senti em casa. 

 Essa foi a minha primeira experiência naquele espaço. Anos depois, já na minha 

adolescência, eu passava pela frente do prédio com certa frequência e na maioria das vezes 

parava para visitar o museu, ficava impressionado com os objetos expostos ali. Desde cedo 

objetos históricos me despertavam grande curiosidade, se posso dizer, havia um sentimento de 

catarse, associava àqueles objetos à vidas, experiências cotidianas, queria saber como tivera 

sido a vida daquelas pessoas, quem havia utilizado aquelas ferramentas, chaves, copos, 

cadeiras. E a partir daqueles objetos eu tinha acesso aos vestígios do cotidiano de décadas, 

séculos passados.  

Ainda nesse período, ao passar pelo prédio, percebi um cartaz, que se referia a um curso 

de informática para iniciantes. Me inscrevi nesse curso, iniciei, completei e peguei meu 

certificado. O curso de informática acontecia na galeria de arte do museu, me lembro de ter uns 

5 computadores ali. Pessoas de todas as idades frequentavam o curso, crianças, jovens, adultos 

e idosos. Me lembro também que a grande maioria eram pessoas de baixa renda, inclusive eu. 

Após finalizar o curso, se passaram alguns anos, e ouvi a história de que o prédio havia sido 

assaltado, roubaram vários computadores, moedas antigas e outros objetos. Fiquei muito 

perplexo com aquela notícia. Por conta desse triste evento, não havia mais condições de o curso 

continuar. O museu ficou fechado por um tempo, nessa época eu já estava na graduação. Foi 

quando minha namorada e eu decidimos ir ao museu fazer uma visita. Nessa visita encontramos, 

dentro de caixas expositoras, alguns papéis kraft, perguntamos o que havia ali dentro, foi 

quando o administrador da instituição nos respondeu que eram atas da Câmara de Formosa e 

outros documentos do século XIX. 
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Foi a partir desse dia, já cursando história, que me despertou uma inquietação muito 

grande com as condições que o museu se encontrava. Dessa forma, procurei um professor e 

fomos até o museu tentar fazer um trabalho de diagnóstico museológico. Todavia, não 

obtivemos sucesso nesta empreitada. Contudo, minhas inquietações só aumentaram, nunca 

deixei de visitar a instituição. E nesse momento tenho a alegria de apresentar minha pesquisa 

sobre o Museu Couros de Formosa com minhas contribuições e análises.  

O espaço do museu tem uma grande importância em minha trajetória de vida, no âmbito 

profissional e intelectual, o trabalho educacional desenvolvido naquela instituição 

proporcionou uma caminhada acadêmica de maior qualidade em minha vida. Nesse sentido, dei 

início à esta dissertação a partir de uma memória afetiva, de um espaço que considero um 

verdadeiro patrimônio histórico-cultural da cidade de Formosa-GO. Esse pode ser um de 

inúmeros exemplos da importância da valorização do patrimônio cultural e da preservação das 

memórias em todo o país. 

Dessa forma, a ideia de um museu para a cidade de Formosa-Go partiu de entusiastas 

da cultura local. Dentre os cidadãos, alguns se viam inquietos com questionamentos de um certo 

atraso cultural. Com isso, decidiram criar um clube para debater projetos que impulsionassem 

os saberes locais, na direção de democratizar o conhecimento. Assim surgiu o Clube Espaço 

Cultural (CEC) no ano de 1980, que organizou eventos de cunho cultural com as escolas locais 

e construiu o diálogo com políticos interessados nesses movimentos. Todavia, algo os 

incomodava e, dentro do grupo de cinco amigos, Leônidas da Silva Pires decide levantar mais 

uma bandeira, a da história de Formosa. Nessa ocasião, movido pelas lembranças de criança, 

decidiu criar um museu para preservar a memória da cidade. Reuniu-se com o clube para 

compartilhar a ideia e, como teria que viajar à trabalho, deixou-os responsáveis pela criação do 

museu. Ao voltar de viagem em 1988, nada havia sido feito. A partir daí, Leônidas Pires 

começou a adquirir objetos na intenção de criar o acervo do que viria a ser o Museu Couros de 

Formosa. 

  Desde então, Formosa passou a ter um espaço dedicado à preservação da sua memória. 

Nesse momento surgiram também alguns problemas pertinentes ao tema, porque se há memória 

a ser preservada, existem também esquecimentos produzidos diante da pluralidade das 

memórias individuais. As memórias individuais compõem a memória coletiva, ao se tratar da 

história da cidade de Formosa nos deparamos com a difícil tarefa de delimitar as nuances que 

compõem todo o período histórico da cidade. 
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 Partindo desses pressupostos, há uma complexidade no que tange o tema da preservação 

da memória, dado que se compreende com isso, a criação de monumentos, as construções e a 

arquitetura da cidade, os saberes tradicionais e populares, bem como as memórias individuais 

relacionadas aos aspectos inerentes ao município, que no geral, vão compor a memória coletiva 

que se pretende preservar. Ao observar essas questões, e partindo de algumas reflexões feitas 

por Maurice Halbwachs, Michael Pollack nos encaminha para as discussões voltadas às 

referências de estruturação da memória coletiva, para ele,  

 

Maurice Halbwachs enfatiza a força dos diferentes pontos de referência que 

estruturam nossa memória e que a inserem na memória da coletividade a que 

pertencemos. Entre eles incluem-se evidentemente os monumentos, esses 

lugares da memória analisados por Pierre Nora, o patrimônio arquitetônico e 

seu estilo, que nos acompanham por toda a nossa vida, as paisagens, as datas 

e personagens históricas de cuja importância somos incessantemente 

relembrados, as tradições e costumes, certas regras de interação, o folclore e 

a música, e, por que não, as tradições culinárias (POLLAK, 1989, p. 3). 

 

 Como podemos analisar, esses pontos de referências, na qual estruturam nossa memória 

coletiva, ou seja, constroem também a noção de quem somos, a nossa identidade, nos remete 

para uma série de elementos da realidade; paisagens, patrimônio cultural e arquitetônico, 

personagens históricos, tradições, música e etc. que, como o autor deixou claro, a importância 

desses elementos é incessantemente relembrada. Esse aspecto pode ser analisado pela noção de 

representações sociais, comumente discutida no campo da história e da psicologia social1. No 

qual, salientamos que a incessante repetição de um termo ou de uma ideia, nos conduz para o 

ato da perfomatividade narrativa.2 Isto é, a construção de uma representação, seja ela qual for, 

diz respeito a criar algo que represente um aspecto da realidade, nesse caso, um objeto, uma 

pessoa, uma ideia e entre outros elementos que compõem o real, passando então a vigorar que 

a representação criada substitua a coisa representada.  

Vamos nos ater a um exemplo claro associado à memória coletiva da cidade de Formosa 

em relação à história das primeiras casas da Vila dos Couros. As primeiras habitações 

construídas na vila eram cobertas de alguns materiais colhidos na flora do cerrado goiano, 

contudo, em algum momento houve a construção da ideia de que o nome “Vila dos Couros” se 

 
1 Os autores ao qual damos ênfase para essas discussões são Roger Chartier e Serge Moscovici.  
2 Ver, Tomaz Tadeu da Silva (org.). Stuart Hall, Kathryn Woodward. ‘Identidade e diferença como 

performatividade’. In “Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais”. 9. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 

2009. “A eficácia produtiva dos enunciados performativos ligados a identidade depende de sua incessante 

repetição. Em termos da produção da identidade, a ocorrência de uma única sentença desse tipo não teria nenhum 

efeito importante. É de sua repetição e sobretudo, da possibilidade de sua repetição, que vem a força que um ato 

linguístico desse tipo tem no processo de produção da identidade.” 
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deu pelo motivo das casas serem cobertas por couro de animais. Essa representação do material 

utilizado para cobrir as casas foi sendo repetida ao longo da história, de modo que passasse a 

fazer parte da memória coletiva da cidade; é provável que se alguma pessoa perguntar, ainda 

hoje, para algum morador o porquê do nome “Vila dos Couros”, essa será a resposta dada. O 

que a historiografia diz sobre esse aspecto refere-se à noção de que as casas não eram cobertas 

de couro, pois o material era muito caro e, na verdade, servia para as trocas comerciais entre as 

pessoas que passam pela Vila, pois havia um registro3 próximo à região. Desse modo, essa 

representação substituiu a coisa representada e passou a ser um fator dentro do imaginário 

coletivo dos moradores da cidade.  

Assim sendo, pode-se dizer que as “representações são prescritivas, isto é, elas se 

impõem sobre nós como uma força irresistível” (MOSCOVICI, 2015, p. 36). Logo, este tema 

contempla, para além das problemáticas estabelecidas, uma importância identitária no contexto 

das pessoas que possuem uma relação com os lugares de memória do município. A instituição 

Museu Couros surge então como um espaço que propõe reunir, em um só lugar, as 

representações desses lugares de memória, ou seja, o patrimônio cultural, os símbolos e signos 

do estado e do município, os cidadãos e cidadãs que selecionaram como sendo figuras ilustres 

dentro deste contexto, e entre outros objetos que escolheu para compor seu acervo.  

 Sendo assim, as análises perpassam a data de fundação do Museu Couros em 1996 e seu 

processo histórico de construção e manutenção na sociedade formosense até o ano de 2019. 

Esse período é importante no que tange apreendermos quais foram os processos de construção 

das memórias dentro da instituição, e como esse processo histórico nos encaminha para a 

fixação das narrativas produzidas no museu. Nesse ponto, levantamos os questionamentos sobre 

quais ferramentas foram utilizadas para a propaganda do que foi construído. Isto é, existe uma 

dimensão educacional na instituição? Os estudantes do munícipio frequentam o museu? Se 

frequentam, existe, dentro do processo de ensino-aprendizagem, a construção ou reafirmação 

de identidade? Em relação aos frequentadores de fora das escolas, eles encontram identificação 

com os lugares de memória suscitados pela instituição? Portanto, inserido nesse recorte 

espaciotemporal, nossas inquietações se direcionam na pergunta de quais memórias são 

 
3 Os registros eram postos que serviam para a cobrança de impostos no período do Brasil imperial. Geralmente 

ficavam próximos “a um curso d’água, que além de assegurar o abastecimento da repartição, retardava ou 

dificultava a passagem dos contribuintes. Os caminhos clandestinos eram vedados e vigiados por “guardas”, postos 

com funções exclusivamente repressoras” (BRASIL. Registros. 2022. Disponível em < 
http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/srf/historia/catalogo_colonial/letrar/registros.htm#wrapper>. Acesso 

em: 31/03/2022). 
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conservadas, quais personagens são homenageados e como isso contribui para a construção da 

história da cidade, da identidade do público que o frequenta.  

 A historiografia formosense se consagrou no livro de Olympio Jacintho (1868-1938), 

intitulado de “Esboço Histórico de Formosa”, lançado pela primeira vez no ano de 1931. Essa 

obra se configurou como o ponto de referência para os interessados nos estudos sobre a história 

do município, no qual, os outros trabalhos que se destacaram utilizaram parte do seu arcabouço 

teórico e suas fontes basilares, como o livro de Alfredo Antônio Saad (1937-2011), “Álbum de 

Formosa: um ensaio de história de mentalidades”. Nesse sentido, a historiografia de Formosa 

foi se moldando de acordo com as reflexões suscitadas por Olympio Jacintho e, nesse aspecto, 

devemos destacar que os problemas relacionados ao caminho teórico escolhido acabaram se 

perpetuando dentro das narrativas historiográficas construídas posteriormente.  

 O “Esboço Histórico de Formosa” teve suas raízes teórico-metodológicas ligadas ao 

movimento da construção da Grande História, isto é, estava intrinsecamente relacionada com a 

construção de narrativas que suscitasse grandes feitos e heróis da história do Brasil e de seus 

estados. A partir disso, Olympio Jacintho, pioneiro no que tange as pesquisas que pretendiam 

contemplar o todo da história formosense, se pautou nos estudos que fez na capital da então 

Província de Goiás, bem como nas amizades com intelectuais, que foram referências para a 

educação e historiografia da província. A se destacar o intelectual Antônio Americano do Brasil 

(1892-1932), pesquisador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), portanto uma 

figura histórica que manteve uma linha teórica aliada aos projetos de Estado para a educação. 

Americano do Brasil foi um dos precursores na criação de manuais didáticos em Goiás, bem 

como planejou a criação do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). Uma de suas 

principais obras produzidas para o IHGB foi a “Súmula da História de Goiás”, publicada 

originalmente em 1932. Esse trabalho foi fruto de várias pesquisas feitas ao longo de sua vida, 

no qual, produzia e publicava artigos sobre os temas pertinentes a história de Goiás.  

 Partindo desses pressupostos, é possível apreender mais detalhes ao analisar a obra de 

Olympio Jacintho, uma vez que o autor apresenta em seu livro a sua relação de proximidade 

com o intelectual, ao ponto de tomar de empréstimo alguns dados para realizar a pesquisa de 

sua vida.  Dessa forma, um dos caminhos tomados para efetivação de nossas análises foi o de 

comparar a linha teórica de Americano do Brasil com a narrativa historiográfica produzida no 

Esboço Histórico de Formosa. 

 A escolha da historiografia formosense analisada na presente dissertação foi feita a 

partir do acervo da biblioteca do Museu Couros, uma vez que nosso objeto de pesquisa se 
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materializa na instituição. Isto é, com a finalidade de analisar as narrativas do museu 

relacionadas à história da cidade, a escolha é justificada a partir da noção de que as obras são 

parte do acervo museológico da FMC, sendo assim parte da narrativa contada pelo museu, da 

memória que se pretende conservar na instituição. Tendo isso em vista, construir o caminho de 

análise da obra de Olympio Jacintho a partir de seu arcabouço teórico, se configurou como um 

fator primordial para a análise das outras obras, que como foi dito, usaram o livro como ponto 

de partida para suas pesquisas. 

 Para o início do diálogo sobre a historiografia formosense, o trabalho se dividiu em duas 

partes, na primeira faremos uma reflexão sobre as bases da história de Formosa, e na segunda 

parte, discutiremos a historiografia formosense propriamente dita, com quatro obras 

selecionadas, sendo elas, a obra de Olympio Jacintho, o livro de Antônio Alfredo Saad, o livro 

de Gustavo Chauvet, “Brasília e Formosa: 4.500 anos de História” (2005) e, por fim, “Formosa: 

cidade e povo”, escrito por Gilvan José Vieira, publicada originalmente em 2010.  

Um aspecto a se destacar nessa escolha se refere a escassez de obras historiográficas 

atuais sobre a cidade, produzidas por pesquisadores especializados. Uma vez que o curso 

acadêmico de história se instalou há mais de 70 anos no país, mais de 50 anos no Estado de 

Goiás e há 36 anos na cidade de Formosa, é importante salientar a falta de produções 

acadêmicas especializadas sobre a história da cidade. Portanto, houve uma certa dificuldade no 

sentido de estabelecer uma discussão historiográfica com fundamentações na historiografia 

formosense atual. No que tange esse problema, a obra consultada para as análises da primeira 

parte dessa discussão foi a do historiador Francisco Paulo Falbo Gontijo, alcunhada de “Guia 

didático da história de Formosa: entre a história e a memória – releituras para o ensino de 

história” (2018), resultado de seu mestrado profissional no ensino de história, defendido na 

Universidade Federal de Mato Grosso. Sua obra está pautada nas discussões sobre a história da 

historiografia de Formosa, no sentido de produzir um guia didático para os professores da área 

do ensino de história. A obra de Francisco Gontijo foi de suma importância para a construção 

de uma síntese da história de Formosa segundo os autores escolhidos na segunda parte da 

análise. 

Para tanto, vale ressaltar que Formosa teve sua primeira faculdade instalada no ano de 

1985, por meio do Decreto Estadual nº 2.519. A então Faculdade de Educação, Ciências e Letras 

de Formosa Ilmosa Saad Fayad (FECLISF),4 tornou-se um campus da Universidade Estadual 

 
4 A faculdade ofertava quatro cursos, sendo eles os cursos de Letras, História, Ciências e Geografia. 
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de Goiás (UEG), a partir da Lei Estadual nº 13.456 de 1999.5 Quero dizer que a Universidade 

oferece o curso de História há 36 anos no munícipio, todavia, não constituiu uma tradição 

historiográfica no campo da história local, esse fator nos é caro no que tange a realização de 

estudos acadêmicos especializados voltados para a construção de uma historiografia 

formosense. A Universidade contempla o tripé de Ensino, Pesquisa e Extensão, no qual, é feito 

um trabalho voltado para o processo de ensino-aprendizagem de sua clientela com base na 

construção de conhecimento científico especializado e da distribuição das atividades realizadas, 

como um retorno para sociedade, seja na área técnica ou educacional (dependendo das 

atividades desenvolvidas na instituição). Dessa forma, o Campus Nordeste da UEG, possuindo 

o curso de Licenciatura em História, forma professores que vão preencher as lacunas da rede 

municipal e estadual de educação.  

Contudo, os professores desenvolvem projetos de pesquisas, contemplando um dos 

requisitos do tripé, nesse caso, uma linha de suma importância para esse fator seria a de 

desenvolver estudos aprofundados com o seus discentes, e entre os próprios professores, na 

direção de levantar problemas e discussões em torno da história da cidade. Já é feito um trabalho 

a partir do interesse dos estudantes no curso, dessa forma, a maioria das monografias que 

encontramos nessa direção dizem respeito à trabalhos de conclusão de curso. Claro, com 

pesquisas que propõem discussões importantes para o campo, mas que, pela própria natureza 

da atividade, se constituem como trabalhos embrionários. 

Nesse sentido, a presente pesquisa propõe discussões que podem servir como um ponto 

de partida para futuras reflexões a respeito da história local. Em primeiro lugar, as lacunas e 

problemas que foram identificados no acervo do Museu Couros podem se configurar como 

importantes questões para o início das discussões acerca do processo histórico do município. 

Portanto, a análise das ausências e silenciamentos de grupos tidos como minoritários, dos 

saberes populares nos discursos tidos como oficiais, levantam questionamentos sobre as fontes 

utilizadas pelos autores. Isto é, abre-se a possibilidade da análise desses documentos, das 

reflexões sobre os lugares de memória, e da busca de novas fontes, sejam elas físicas ou orais. 

Assim sendo, pensar a partir de uma corrente que estude a história do município como parte de 

um contexto regional e nacional, entendendo as nuances dos processos e períodos históricos 

pelo qual o município passou, nos fornece mais ferramentas para apreender as problemáticas 

da cidade. 

 
5 Universidade Estadual de Goiás. História FECLISF e UEG. Disponível em: 

<http://www.formosa.ueg.br/referencia/9888>. Acesso em: 08/11/2021. 
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A partir disso, nossas inquietações são fruto da impassibilidade dos profissionais 

responsáveis pela produção da história local. A noção de que o historiador parte de 

questionamentos e inquietações do presente para obter o conhecimento do passado, ideia de 

Marc Bloch expressa na obra “Apologia da História, ou o ofício do historiador”, é ponto 

pacífico no campo historiográfico. Sendo assim, ao visitar o Museu Couros, é possível 

identificar a ausência da memória das classes menos abastadas da cidade, bem como, a falta de 

obras que trabalhem essa problemática. Dessa forma, ao perceber vários documentos do século 

XIX em diante, sem o tratamento devido, e acima de tudo, com a impossibilidade de serem 

analisados por pesquisadores, surgiu a necessidade de um trabalho que pudesse iniciar algumas 

reflexões sobre os usos daquele acervo documental para as problematizações das obras 

produzidas no campo da história local.  

Com isso, o trabalho de análise do Museu Couros tem como objetivo contribuir para a 

problematização da memória, da história e do patrimônio da cidade de Formosa. Nesse sentido, 

propomos discussões acerca da natureza do museu e de seu acervo, na intenção de apreender o 

processo de criação dessa instituição e a aquisição dos objetos expostos em suas galerias. 

Pretende-se com isso, estabelecer um diálogo com a historiografia local e suas nuances, no que 

tange as narrativas relacionadas aos personagens históricos que são homenageados em 

toponímias municipais. Dessa forma, procuramos apreender os processos de silenciamentos e 

exclusões nas narrativas produzidas, que se configuram como a memória preservada pelo 

museu. 

Partindo destes pressupostos, faremos uma análise do Museu Couros de Formosa a partir 

das discussões em torno da dimensão educacional dos museus, e da concepção de museus 

históricos. Esta parte da pesquisa tem por objetivo apreender o Museu Couros enquanto museu. 

Quero dizer, a instituição contempla as características técnicas discutidas, na historiografia e 

no campo da museologia, para ser definido como tal? Primeiramente, faz-se necessário 

compreender que, a partir das reflexões feitas sobre o museu, analisamos o seu acervo 

expositivo elaborando a hipótese de que o existem silenciamentos e lacunas referentes aos 

povos menos abastados da cidade, em detrimento de várias homenagens aos “cidadãos ilustres” 

presentes nas obras de sua biblioteca. Ou seja, se as obras contemplam uma dimensão do que 

discutimos aqui como a “Grande História”, o acervo museológico da Fundação Museu Couros 

segue então esta linha de diálogo? Se sim, ele se configura como um museu de sínteses 

históricas? Esta discussão é de suma importância uma vez que alguns autores, como Ulpiano 

Meneses, defendem que, 
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O museu histórico não é compatível com sínteses (independentemente da 

pertinência, ou não, hoje em dia, de uma "História Universal", ou de "histórias 

nacionais"). Exposições dessa ordem serão sempre panoramas alegóricos que, 

além de todos os inconvenientes das sínteses, não passarão de manuais 

tridimensionais, tão renegados por Boockmann. A possibilidade de estimular 

a "absorção de informação" pode ser uma justificativa, ainda que frágil, para 

tal tipo de exposição. Sua presença exclusiva, porém, não justificaria a 

existência de um museu histórico. Estas observações valem, também, para 

panoramas regionais ou locais (MENESES, 1994, p. 39). 

 

 As reflexões elaboradas por Ulpiano Meneses nos direcionam para uma problemática 

importante no que tange a definição de um museu histórico, seja ele de cunho nacional, regional 

ou local. Para o autor, se o museu contempla uma perspectiva de síntese histórica, logo este 

museu não é compatível com um museu histórico. A partir dessa perspectiva, o Museu Couros 

de Formosa deve ser analisado pela composição de seu acervo, e das falas de seu fundador 

pertinentes aos objetivos da instituição. Ou seja, com essa problemática, outras perguntas 

surgem para as questões que serão levantadas no segundo capítulo. Não obstante, se o museu 

contemplar exposições referentes à história nacional, ainda pode-se apreendê-lo como um 

museu histórico a partir da justificativa da “absorção de informações”? Ou na realidade, deve-

se levar outros aspectos em consideração, como a especialização do conservador da instituição?  

Esses problemas nos encaminham para as discussões referentes à definição do Museu, 

pretende-se com isso apreender as suas finalidades, os seus objetivos diante do que propõe para 

a sociedade formosense, e a partir daí elaborar se a instituição cumpre o seu papel e como ela 

o faz. Outro aspecto importante para as discussões relacionadas à pergunta: “o que é o Museu 

Couros?” está na dimensão educacional da instituição. Como foi dito anteriormente, é 

necessário entender se o público estudantil frequenta o espaço, para apreendermos como se dá 

parte do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes que o frequentam. Para além da 

finalidade de tornar o museu acessível, esses estudantes conseguem apreender a perspectiva da 

construção e reforço de identidade quando confrontados com às representações dos lugares de 

memória expostos no museu? Isto é, o acervo museológico deve cumprir um papel que dê 

significado para suas exposições, onde os frequentadores terão uma interação com os objetos a 

partir da mediação dos responsáveis pelas visitas (escola e museu), seguindo os objetivos bem 

planejadas por ambas as partes envolvidas. Para Martha Marandino,  

 

Atualmente, a preocupação em tornar a exposição acessível ao público é 

enfatizada, de maneira que este público a compreenda, tornando-a 

significativa. É preciso que o visitante seja ativo e engajado intelectualmente 
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nas ações que realiza no museu e que as visitas promovam situações de 

diálogo entre o público e deste com os mediadores. Para isso, os setores 

educativos dos museus devem não só planejar bem suas atividades como 

concebê-las a partir de opções educacionais claras (MARANDINO, 2008, p. 

16). 

 

 Essa perspectiva é de suma importância para compreender a dimensão educacional do 

Museu Couros, uma vez que as visitas dependem de profissionais qualificados para propor 

discussões pedagógicas que atenda as necessidades educacionais dos estudantes envolvidos nas 

atividades. Ao contrário disso, a visita escolar ao museu é esvaziada de sentido, seja ele no nível 

pedagógico, ou na perspectiva da construção de consciência histórica, de valorização do 

patrimônio cultural. Posto isso, outro problema se coloca em destaque, se refere à noção de que 

com os objetivos esclarecidos nessas atividades, a exposição museal está preparada para 

construir essas perspectivas, ou contribuirá para uma educação excludente? Ora, se temos uma 

exposição que silencia e exclui, os objetivos das visitas/aulas devem ser direcionados na 

intenção de identificar essas exclusões e silenciamentos para fixar a importância de uma história 

das minorias, dos menos abastados. Fato que se reforça, quando estes estudantes são de escolas 

públicas, que não têm identificações com os lugares de memória que enaltecem personagens e 

saberes de fora de seu convívio, de suas experiências quotidianas. 

 Por fim, o terceiro capítulo do trabalho tem por objetivo analisar as narrativas que foram 

produzidas ou preservadas pelo Museu Couros. Isto está relacionado à noção de compreender 

o dito e o não-dito da instituição. Dessa forma, selecionamos algumas fotografias de seu acervo 

museológico, com a finalidade de apreender e analisar quais são os lugares de memória 

valorizados, quais são os personagens históricos ditos ilustres na historiografia formosense que 

se perpetuaram nas narrativas memorialísticas do museu. Ademais, pretende-se nesse capítulo, 

discutir as nuances dessa narrativa propondo discussões acerca do papel do museu na sociedade, 

em seu aspecto educacional, histórico e de valorização do patrimônio cultural.  

 Para além das discussões suscitadas até aqui, faz-se necessário contextualizar parte da 

trajetória deste trabalho ao longo do curso de mestrado, principalmente em relação as 

dificuldades enfrentadas na produção da dissertação. A nossa pesquisa se deu a partir das 

inquietações suscitadas durante um projeto de extensão universitária, da Universidade Estadual 

de Goiás, não finalizado, do qual participei durante a graduação, no ano de 2019. Após isso, o 

projeto de pesquisa encaminhado para o Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal de Goiás (PPGH-UFG) estava relacionado com as fontes encontradas no 
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Museu Couros referentes ao período da Proclamação da República na cidade de Formosa. 

Todavia, pela inviabilidade da pesquisa, não foi possível realizar o projeto. 

 Feito um acordo com a Profª. Dra. Cristina de Cássia Pereira Moraes, orientadora da 

pesquisa, encaminhamos o tema das Décimas Urbanas da então capital da Província de Goiás, 

Vila Boa, com o recorte temporal entre 1810 e 1822. Todavia, esse acordo se deu em 3 de março 

de 2020, sendo que no dia 16 de março de 2020 recebemos a triste notícia da pandemia de 

Covid-19. Naquele contexto, todas as atividades acadêmicas presenciais foram interrompidas, 

bem como foi decretada a quarentena em todo estado de Goiás, impossibilitando também o 

acesso aos arquivos da Cidade de Goiás, em destaque o Museu das Bandeiras, onde estavam 

localizadas as principais fontes para a pesquisa. 

 Seguimos durante o ano de 2020 no esforço de levantarmos fontes por meio dos arquivos 

digitais, contudo, não obtivemos sucesso nessa empreitada. Em meados de junho de 2021, 

faltando apenas oito meses para defesa da dissertação, havia a emergente necessidade de 

começar a escrever o trabalho, porém, os avanços estavam apenas relacionados ao levantamento 

bibliográfico e teórico do tema, uma vez que não encontramos fontes suficientes para realização 

da pesquisa. 

 Em julho de 2021, a Profª. Dra. Cristina de Cássia Pereira Moraes, por problemas de 

saúde, precisou transferir a orientação para outro professor. Com isso, o Prof. Dr. Rildo Bento 

de Souza passou a orientar o trabalho no final de julho de 2021, no qual, a partir de uma reunião 

de orientação definimos o tema da dissertação. Então passamos a ter maiores possibilidades de 

pesquisas, já que eu havia voltado a morar na cidade Formosa e o Museu Couros estava aberto, 

seguindo os protocolos de segurança sanitária. A partir daí iniciamos o trabalho de 

levantamento de fontes e da bibliografia pertinente ao tema. 

 Dito isso, o presente trabalho foi dividido em três capítulos, no primeiro discutiremos o 

contexto socioeconômico da cidade de Formosa, dentro do período de fundação do Museu 

Couros. Após o breve contexto, faremos uma síntese da história de Formosa com base na 

historiografia formosense produzida por Francisco Paulo Falbo Gontijo (2018), e finalmente, 

faremos as análises das obras historiográficas que, de certo modo, orientam a visão de história 

do criador da Fundação Museu Couros.  

 No segundo capítulo faremos uma discussão em torno dos conceitos de museu, memória 

e patrimônio, como parte fundamental para definirmos a instituição Museu Couros. Nesse 

capítulo, as reflexões giram em torno da análise do acervo do museu, com o objetivo de 

apreender em quais aspectos o museu couros se insere. Isto é, pretendemos nesse fragmento do 
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trabalho lançar uma perspectiva do museu na intenção de identificar três dimensões distintas, 

mas que convergem no momento de definir a instituição. Logo, pensaremos o museu a partir 

de uma dimensão educacional, histórica e conceitual.  

 Finalmente, o terceiro capítulo discutirá as ausências identificadas no museu a partir de 

seu acervo museológico, no qual, os conceitos e obras analisadas servirão de suporte para 

apreendermos suas narrativas memorialísticas. Nesse aspecto, procuramos propor discussões 

acerca dos povos e comunidades historicamente excluídos e silenciados dos discursos oficiais 

dentro da historiografia, e que reverberaram em outras esferas do conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 
 

2 HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA DE FORMOSA 

 

 O debate sobre a memória e a história da cidade de Formosa compreende os esforços 

elencados na construção de heróis e grandes feitos, ou, pelo menos, de “fatos notáveis” e 

curiosos. Pressupomos que esses esforços são identificados em obras que narram 

acontecimentos e dados sobre a cidade, isto é, que os trabalhos produzidos até aqui, suscitados 

como os mais relevantes, apontam para unidade do discurso, para a elaboração de 

representações sociais que estão acompanhadas da performatividade narrativa, da qualificação 

de termos e conceitos. A ideia de “obras mais relevantes” é construída por meio dos textos mais 

citados pelos personagens que escrevem/escreveram e discursam/discursaram sobre Formosa; 

o termo “relevante”, nesse sentido, não traz consigo uma denotação de qualidade positiva ou 

negativa, ou seja, não diz respeito a juízo de valor, portanto, as “obras mais relevantes” tratam-

se de narrativas que estão presentes nos mais variados discursos dos personagens que têm o 

poder de legitimar determinada memória. 

  Dessa forma, iniciaremos o debate com alguns dados sobre Formosa. Essa análise inicial 

com base nos dados pesquisados em estudos da área de Geografia e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) nos servirá de prelúdio para algumas questões importantes na 

reflexão do papel desempenhado pelo Museu Couros na cidade. Sendo assim, procuraremos 

estabelecer um panorama da cidade e de seus moradores visando compreender os agentes 

envolvidos na construção da memória da cidade e os personagens suscitados nessas histórias. 

Vale ressaltar que os cidadãos citados como memorialistas, responsáveis pela construção da 

memória de Formosa, estão em um contexto do final da década de 1990, que marca o início de 

um esforço maior de construir e preservar a memória, como instituição representante desse 

marco, elegemos neste trabalho a Fundação Museu Couros (FMC), sendo ela fundada em 1996. 

Os outros memorialistas são os autores basilares utilizados para dar credibilidade e sustentação 

paras as ideias das narrativas construídas no museu. 

 

2.1 A Cidade de Formosa 

 

 No que diz respeito às análises geográficas da Cidade de Formosa, os dados utilizados 

para elaboração da tese de Antônio Silva (2011) são em sua grande maioria coletados no banco 

de dados do IBGE e do Distrito Federal, e referem-se majoritariamente ao último censo, de 

caráter socioeconômico, de 2003. Logo, os dados, mesmo que desatualizados, nos fornecem 
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informações relevantes para o recorte dessa pesquisa (1996-2019). Nesse aspecto, é importante 

também ressaltar que as pesquisas sobre a cidade foram difíceis de serem encontradas. Dessa 

forma, nos basearemos nos dados de Antônio Silva (2011), com a obra “Espaço urbano, 

desigualdade e indicadores de dimensões da sustentabilidade: análise de Formosa”, bem como 

nos dados do IBGE. 

A partir disso, começamos o debate sobre as condições da cidade de Formosa em dados 

compilados pelo autor, desde 2003 até o ano de defesa de sua Tese, 2011. Para tanto, a Cidade 

de Formosa está localizada na microrregião do entorno do Distrito Federal6 e mesorregião do 

Leste Goiano,7 segundo o planejamento conjunto entre os estados de Goiás Minas Gerais e o 

Distrito Federal. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) 

cresce exponencialmente de acordo com as necessidades de planejamento e desenvolvimento 

dos municípios e do DF. Em 2018 houve mais uma mudança, aumentando a RIDE por meio da 

Lei complementar nº 163 (14/06/2018), assim sendo a RIDE possui atualmente 33 munícipios, 

entre eles 4 municípios de Minas Gerais, e 29 municípios do Estado de Goiás, conforme Figura 

1. 

A união entre o Governo de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal no planejamento 

dessas áreas se deu em fevereiro de 1998, diante das necessidades de estabelecer políticas 

públicas que atendessem ao entorno da Capital Federal, que, com sua vinda, tornou-se uma 

região marginalizada. Com isso, esse planejamento tem em sua justificativa basilar o contexto 

histórico da região centro-oeste do país, baseada na ocupação desta região por meio do plano 

“Marcha Para Oeste”, estabelecido por Vargas na década de 1940, bem como pela transferência 

da Capital Federal na década de 1960. Dessa forma, a nota técnica da Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), de novembro de 2013, teve em seu fator 

teleológico analisar o contexto que deu origem ao projeto da RIDE. Com isso, o texto aponta 

que,  

 

O maior objetivo na criação da região foi realizar o planejamento conjunto de 

serviços públicos comuns a esses entes federados, em especial infraestrutura 

e geração de empregos. [...] A expansão dessa área ocorreu de forma poli 

nucleada e esparsa no território no Distrito Federal, perpassando 

posteriormente seus limites político-administrativos e abrangendo um espaço 

de influência direta em municípios do Estado de Goiás, formando o 

aglomerado urbano da Área Metropolitana de Brasília. (CODEPLAN, 2013, 

p. 2) 

 

 
6 Microrregião: IBGE, Divisão Territorial Brasileira - DTB 2020. 
7 Mesorregião: IBGE, Divisão Territorial Brasileira - DTB 2020. 
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Figura 1 - Disposição dos Munícipios na RIDE. 

 

Fonte: CODEPLAN/GDF (2018). 

A Cidade de Formosa, em específico, tornou-se, dessa forma, uma espécie de “cidade 

dormitório”, como aludido por (GONTIJO, 2018, p. 25) e que pode ser corroborado a partir do 

levantamento e análise de dados feito por Silva (2011), no qual apresenta que, 

 

Em relação ao tempo de moradia da população do entorno, segundo dados do 

Distrito Federal (2003, p. 15), a década de 1990 apresenta-se como a de maior 

participação na fixação de moradia (35,7%), mas registra uma somatória de 

36,6% na fixação de moradia no período entre os anos 1998 a 2002, 

sinalizando a tendência de aumento da mobilização de pessoas em busca de 

residência nos municípios do entorno. Quanto à razão, ou motivo de moradia 

no entorno de Brasília mencionado pelas pessoas, segundo o Distrito Federal 

(2003, p. 16) observa-se que 40,6% dos habitantes mencionaram a habitação, 
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11,7% por procura de emprego e 3,4% por melhores salários. Considerando 

que a busca por melhores empregos e salários são constituintes do grau de 

polaridade de Brasília, a moradia encontrou-se como a mais relevante, o que 

concebe ao município de Formosa, dada sua proximidade, a característica de 

cidade dormitório (SILVA, 2011, p. 113-114). 
 

  Atualmente, Formosa tem pouco mais de 125.000 habitantes e, em 2019, o salário médio 

mensal da população estava em torno de 2 salários mínimos,8 com 14,9% da população 

ocupada9 com empregos na cidade, sendo que, a porcentagem diminui quando os dados se 

referem ao pessoal ocupado assalariado. O que pode explicar o baixo percentual de pessoas 

ocupadas na cidade é a quantidade de moradores que saem dela para trabalharem no Distrito 

Federal, como observou Antonio Sérgio da Silva, ao analisar o trabalho de Teixeira e Barreira 

(2007), salientando que, 

 

Formosa se comporta como uma cidade proletária na medida em que sua mão-

de-obra atende a Capital Federal, na forma de migração pendular. Os autores 

também observam que “o município de Formosa tem como função primordial 

o abastecimento das necessidades imediatas de Brasília e menor intensidade 

do Nordeste Goiano” (TEIXEIRA E BARREIRA apud SILVA, 2011, p. 114-

115). 

  

 A migração pendular, referida no texto, é a movimentação diária que a população de 

uma cidade faz ao ir para seus empregos, escolas, universidades em outra cidade. Com esse 

aspecto, podemos apreender o título de cidade dormitório para a cidade de Formosa, ao passo 

que seus moradores mantém as suas principais atividades no DF. Para tanto, faz-se necessário 

analisar o peso disso na vida econômica da população. Os últimos dados que mediram a 

desigualdade econômica do município foram feitos no ano de 2003, a partir da incidência de 

pobreza e do índice de Gini, no qual, 1 representa absoluta desigualdade e 0 apresenta estado 

absoluto de igualdade,10 naquele momento Formosa apresentou 0,42 pontos no índice de Gini 

e 42,24% da população foi considerada em estado de pobreza. Quando comparada a outros 

municípios, Formosa aparece na posição 124º de 242º. 

 Estes dados quando comparados aos dados da área da educação, que nesse período eram 

de uma cidade pouco instruída, nos revelam o aspecto de fragilidade nos programas de políticas 

públicas. A Cidade de Formosa possui um histórico de políticas assistencialistas, no qual, os 

 
8 Salário médio mensal dos trabalhadores formais: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2019. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2021. 
9 Pessoal ocupado: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. 
10 WOLFFENBÜTTEL, Andréa. O que é? Índice de Gini. Revista Desafios do Desenvolvimento. 

IPEA. 2004. Ano 1. Edição 4 – novembro/2004. 
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governantes construíram conjuntos habitacionais distantes do centro, criando um processo de 

marginalização das pessoas mais pobres. Esses lugares foram construídos com uma 

infraestrutura limitada e falta de acesso a serviços básicos necessários, como creches, escolas, 

unidades básicas de saúde e hospitais. Antonio Silva, ao analisar o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), os dados educacionais e de saneamento básico corrobora para a ideia dizendo 

que, 

 

Esse conflito político e social pode ser observado na área urbana de Formosa, 

em alguns casos, as práticas de urbanização inseridas na construção de 

conjuntos habitacionais, criados como programas claramente populistas e, 

amarrados a estruturas e práticas fisiológicas foram entregues à população sem 

infraestrutura, principalmente com a ausência de distribuição de água tratada, 

coleta de esgoto, drenagem pluvial e coleta de lixo, assim como distanciadas 

de escolas e de postos de saúde públicos. (SILVA, 2011, p. 121). 

  

 Portanto, no que tange ao acesso ao lazer e cultura, Formosa é conhecida como “o berço 

das águas”, a cidade possui vários lagos naturais, cachoeiras, rios importantes e parques 

ecológicos, como o Parque Ecológico Mata da Bica e o Parque Municipal do Itiquira, o que 

movimenta o ecoturismo. Seu Patrimônio Cultural é estabelecido por casarões e Igrejas 

tombados. Outros pontos turísticos são os Sítios Arqueológicos Toca da Onça e do Bisnau. 

Todavia, a maioria desses espaços não recebem o cuidado devido do poder público, as casas 

tombadas estão em ruínas, recentemente uma delas, localizada em frente ao Centro de Cultura 

e Tradições de Formosa (CCTF),11 desabou, bem como os Sítios Arqueológicos que estão em 

propriedades privadas na zona rural do município, um deles, o Sítio Arqueológico Toca da 

Onça, por exemplo, tem acesso facilitado e desprotegido, facilitando a ação de vândalos que 

destroem esses patrimônios inestimados para os pesquisadores e para a sociedade como um 

todo. 

 Dito isso, o município passou por muitas alterações no contexto da vinda da Capital 

Federal para o Centro-Oeste, mas, para além disso, o poder público deve enfrentar problemas 

pontuais no combate à desigualdade social, na implementação de política públicas para a 

garantia do acesso à educação de qualidade, saneamento básico, cultura, lazer, preservação do 

Patrimônio Cultural, participação e representatividade política e entre outras questões basilares 

para garantia da qualidade da vida humana. 

 

 

 
11 Prédio onde fica as instalações do Museu Couros, também sede da Fundação Museu Couros. 
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2.2 HISTÓRIA DE FORMOSA 

 

São raros os textos sobre a História de Formosa, um dos trabalhos acadêmicos 

importantes, já no segundo decênio deste século, é a dissertação de mestrado de Francisco Paulo 

Falbo Gontijo. O autor cursou o Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade 

Federal de Mato Grosso no ano de 2018, com a dissertação intitulada Guia didático da história 

de Formosa-Go: entre a história e a memória – releitura para o ensino de história, que propõe 

discussões acerca da história construída por outros autores, isto é, uma história da historiografia 

formosense. Como o autor alude, “Não há, aqui, muitas revelações ou descobertas - fui mero 

historiador da historiografia e um esforçado intérprete daquilo que eles, sim, descobriram -, mas 

uma coleta e uma disposição das informações ali colhidas [...]” (GONTIJO, 2018, p. 5). 

Dessarte, as pesquisas que são encontradas estão sempre em consonância com os trabalhos de 

Paulo Bertran (1948-2005), em sua obra intitulada “História da Terra e do homem no Planalto 

Central: Eco-história do Distrito Federal”, Olympio Jacintho (1868-1938) em seu livro pioneiro 

“Esboço Histórico de Formosa”, Alfredo Antônio Saad (*-2011) com a obra “Álbum de 

Formosa: um ensaio de história de mentalidades” e entre outros que se aventuraram no 

empreendimento da escrita da História de Formosa. 

Com isso, é importante salientar que trabalhos como o de Olympio Jacintho trazem ao 

leitor uma reunião de documentos históricos transcritos. O autor apresenta um recorte de 

documentos das atas da Câmara Municipal e, a partir disso, narra algumas experiencias que 

viveu na cidade. Por exemplo o autor relata que,  

 

Em nossa juventude, nos entretínhamos com as palestras instrutivas do 

Capitão João Moreira Ribeiro, que, discorrendo sobre diversos assuntos, nos 

contava o que ouvira, senão dos primeiros habitantes de Couros, ao menos dos 

descendentes daqueles que levantaram suas tendas no local, ainda desabitado, 

que hoje é a cidade de Formosa. (JACINTHO, 1979, p. 11) 

 

Portanto, a obra de Olympio Jacintho, segundo as intenções do historiador, pode ser 

instrumentalizada como uma riquíssima fonte de trabalho. Dito isso, faz-se necessário aqui, 

discorremos um breve histórico da Cidade de Formosa. Como foi dito, Olympio Jacintho reuniu 

em sua obra uma série de documentos da Câmara Municipal em ordem cronológica, a partir do 

período do Brasil Império até o fim da década de 1930,12 e após esse período se tem um volume 

maior de fontes para estabelecer uma historiografia mais robusta. O que vem antes disto nessa 

 
12 Discutiremos sobre essa obra em outro momento do texto.  
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região pode ser apreendido em sítios arqueológicos da cidade, contudo, as pesquisas em torno 

desse campo são ainda mais ausentes, o que nos leva a uma construção mais superficial do 

período em questão, é possível encontrar indícios das ações dos seres humanos nesse território 

a mais de 4.500 anos.  

O livro de Gustavo Chauvet, “Brasília e Formosa: 4.500 anos de História”, apresenta 

esse longo recorte temporal para conseguir abranger este período histórico. Gontijo (2018) 

salienta que,  

 

A história de Formosa remete, ao contrário do que o senso comum possa fazer 

crer, a mais de 4.500 anos, pelo menos. Vestígios encontrados em sítios 

arqueológicos demonstram que havia no município, muito antes da chegada 

dos primeiros bandeirantes, civilizações indígenas habitando o Planalto 

Central do Brasil, a região onde foi instalada Brasília e, consequentemente, se 

encontra Formosa-GO (GONTIJO, 2018, p. 43). 

 

Os sítios arqueológicos citados são, o Sítio Arqueológico Toca da Onça e o Sítio 

Arqueológico do Bisnau, o primeiro apresenta pinturas rupestres feitas por um grupo ameríndio 

de caçadores nômades. O segundo apresenta pinturas rupestres e petróglifos que formam figuras 

geométricas. Gontijo (2018) aponta que foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal de 

Goiás em 1977 nesses locais, quando foram encontrados fragmentos de cerâmicas, peças ósseas 

e odontológicas, bem como, vestígios de fogueiras e restos de alimentos. Esse fator, apresenta 

a presença humana nessa região muito antes de se conhecer o que seria chamado de Arraial dos 

Couros. 

 Para além desses vestígios, o que se tem sobre a região de Formosa, são os relatos do 

Alferes Silva Braga, comumente discutido na obra de Gontijo.13 Dessa forma, a historiografia 

sobre Formosa, no período colonial, se pautou nas hipóteses de Paulo Bertran,14 produzidas a 

partir dos documentos do Alferes supracitado. O Anhanguera, o filho, teria chegado nessa 

região junto à bandeira que comandava, e após longos dias de uma penosa viagem, entre 

enfermidades e ataques, por parte das comunidades indígenas, não se fixaram no local, partindo 

para viagem em direção ao norte. Sobre essas bandeiras filiamos a perspectiva de que seus 

integrantes mataram inúmeros indígenas e levaram outros como cativos,15 assim como saqueou 

o local onde essa comunidade estava inserida, o Alferes relata que,  

 

 
13 Consultar Gontijo (2018). 
14 Temos acesso a este fato pela dissertação de Francisco Paulo Falbo Gontijo. 
15 Esses fatos são descritos pelo Alferes em seus relatos, publicados em um dos trabalhos de Paulo Bertran em 

2011. 
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Chama-se esse gentio Quirixá, vive aldeado, usa arco e flexa e porretes; é 

muito claro e bem feito; anda todo nú, assim homens como mulheres. Tinham 

19 ranchos, todos redondos, bastantemente altos e cobertos de palmito, com 

uns buracos juntos ao chão em lugar de portas; em cada um destes viviam 20 

a 30 casais juntos, as camas eram uns cestos de buritis que lhes serviam de 

colchão e cobertas; eram pouco mais de 600 almas; estava situada toda esta 

aldeia junto dum grande córrego com bastante peixe e bom; no segundo dia 

que marchamos a buscá-la, encontramos um rio caudaloso em que havia 

muitos peixes, cajus, palmitos e muita caça, que nos serviu de muito. Nesta 

aldeia achamos 200 mãos de milho, 25 batatais, muitas araras e também alguns 

periquitos, que nos serviam de sustento e de regalo; tinham também bastante 

copias de cabaça e panelas e uma grande multidão de cães, que mataram 

quando fugiram e retiraram de todo, só afim de não serem sentidos das nossas 

armas, como experimentamos depois nas bandeiras que se lançaram a espiá-

los. (GONTIJO apud BERTRAN, 2018, p. 51) 

 

Com base nesses relatos, os historiadores levantaram as hipóteses de que os Crixás, no 

qual o Alferes se referia, eram as comunidades que viviam na região onde hoje é Formosa. Com 

a falta de documentos para apreender evidências históricas, os relatos foram de suma 

importância para que a tese fosse mantida. Logo, a devoção do Alferes por Santo Antônio, a 

localização que é citada e as várias enfermidades que os acometeram, de certa forma, e tanto 

quanto possível, sustentam a ideia de que o povoado de Santo Antônio saiu da região de onde 

estava para fundar o Arraial de Couros próximo ao Registro da Lagoa Feia. Como sustenta 

Gontijo (2018),  

 

Diante do exposto, considerando, ainda, a localização e a proximidade das 

terras Crixás com o local onde se ergueu o povoado de Santo Antônio, 

comparando a cronologia dos eventos, a promessa à Santo Antônio e demais 

relatos acima revelados, não seria fantasioso, portanto, supor que da bandeira 

do Anhanguera filho surgiu o povoado de Santo Antônio, que, por sua vez, 

transferiu-se para o local onde hoje é Formosa, sob o nome de Arraial dos 

Couros, que tornar-se-ia Vila Formosa da Imperatriz para, após o advento da 

República, finalmente chamar-se Formosa. É uma hipótese plausível, a ser 

considerada no intuito de esclarecer o surgimento do povoado de Santo 

Antônio. (GONTIJO, 2018, p. 54) 

 

Assim sendo, as hipóteses que Gontijo (2018) sustenta estão na ideia de que realmente 

as febres e a facilitação do comércio, pelo registro que ficava próximo, foram motivos 

consideráveis para o remanejamento daquele grupo.  

 Após este período a obra de Olympio Jacintho é fundamental para a historiografia de 

Formosa. O autor faz um trabalho de entrevistas com os moradores do fim do século XIX e 

início do século XX, reúne fontes da câmara municipal, bem como faz um “dossiê” dos 

cidadãos que ele considerava como importantes. É nesse aspecto do trabalho que se pode 
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endossar as problematizações feitas anteriormente, Olympio Jacintho como parte da 

“aristocracia formosense” seleciona indivíduos, “cidadãos ilustres” para compor o seu trabalho, 

como sendo grandes patriotas. Com isso, definiu-se uma seleção, além do não dito dessas 

memórias, os silenciamentos. As memórias de Formosa são contadas a partir desse trabalho, e 

o que se tem doravante é a verificação das memórias que foram construídas, identificar as 

permanências desses discursos, bem como, quem são os(as) personagens históricos(as) que não 

compõem as obras, os discursos, as narrativas do grupo que procura resgatar as memórias da 

cidade.  

 

2.3 HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA FORMOSENSE  

 

 Neste tópico discutiremos a escrita da História de Formosa, procurando dialogar com os 

autores, cujas obras, fizeram parte da preservação da memória da cidade e são utilizadas, até 

hoje, como corroborar na narrativa. Em um primeiro momento, elencamos as discussões sobre 

as obras e os autores que dissertaram sobre a cidade, no entanto, nos limitaremos aos trabalhos 

que compõem a biblioteca do Museu Couros de Formosa, uma vez que é a partir delas que foi 

pensada a narrativa que sustenta a instituição museal. Entre os livros que pertencem ao acervo, 

está o livro de Samuel Lucas, “A Igreja Católica e sua influência no desenvolvimento de 

Formosa”, publicada originalmente em 2013, contendo 56 páginas. Não escolhemos essa obra 

para compor a nossa pesquisa por estar relacionado a uma prática que consideramos 

antiacadêmica, no qual, Samuel Lucas proíbe a reprodução do livro de qualquer forma ou meio, 

salvo por autorização prévia e escrita do autor.   

No que tange as outras obras, as escolhas se deram com a necessidade de se apreender 

quais as particularidades da escrita, da intenção de preservação de memória que a instituição 

Fundação Museu Couros (FMC) se compromete, toma para si como a escolha mais primorosa 

em justificar e corroborar com as intenções de seu enredo memorialístico, de seu acervo 

museológico. Este caminho contribui para a efetivação do próximo capítulo, oferecendo as 

ferramentas necessárias para apreendermos a história contada no Museu.  

Dessa forma, essas obras vão contribuir para as discussões em torno do que é 

compreendido como a História de Formosa. As questões que serão suscitadas neste capítulo 

podem se tornar o ponto de partida para os pesquisadores interessados em preencher as lacunas 

e hiatos presentes no grande recorte histórico proposto pelas obras discutidas aqui. Por fim, os 

esforços que faremos neste capítulo resultam em um resumo desse grande recorte temporal, 
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dessa maneira, não é nosso objetivo fazer uma análise rigorosa das fontes utilizadas nas obras 

basilares de nossas reflexões, nos interessa apreender a narrativa historiográfica e identificar a 

construção de heróis, cidadãos ilustres e símbolos da dita História Nacional ou Grande História, 

assim sendo, abrem-se caminhos para identificarmos as ausências e permanências históricas 

dentro dessas narrativas, confrontando-as com a preservação da memória elencada pelo Museu 

Couros. Nesse sentido, nossa análise compreenderá as seguintes obras: 

 

• Esboço Histórico de Formosa (1979). Olympio Jacintho de Almeida; 

• Álbum de Formosa: um ensaio de história de mentalidades (2004). Alfredo 

Antônio Saad; 

• Brasília e Formosa: 4.500 anos de História (2005). Gustavo Guilherme Leon 

Chauvet; 

• Formosa: cidade e povo (2010). Gilvan José Vieira. 

 

O primeiro livro a ser analisado na pesquisa é a obra intitulada “Esboço Histórico de 

Formosa” (Figura 2), do autor Olympio Jacintho (1868-1938), publicada originalmente em 

1931, com 223 páginas. Nascido em Patrocínio-MG, passou a morar em Formosa em 1872. Em 

1885 foi para a capital da então Província, Cidade de Goiás, estudar no Seminário Episcopal 

Santa Cruz. Voltando para Formosa, no ano de 1889, foi um dos personagens envolvidos na 

passeata em comemoração à Proclamação da República. No ano seguinte passou a ser membro 

do Conselho de Intendência de Formosa, saindo do cargo em 1891. Olympio Jacintho foi 

também Deputado Estadual (1891 e 1904), Promotor de Justiça da Comarca de Formosa (1902), 

vice-intendente (que correspondia ao cargo de vice-prefeito) de Formosa (1903-1907), Membro 

do Conselho Municipal por quatro legislaturas, Juiz Distrital de Formosa (1920-1928), 

Presidente do Primeiro Conselho Municipal instituído na Revolução de 1930. Já em 1932, foi 

suplente de Juiz Substituto Federal em Formosa; em 1936, foi nomeado primeiro suplente de 

Juiz Municipal; por fim, ao longo de sua jornada, foi, também, Promotor das Partes em Juízo, 

defensor de réus e agrimensor. Olympio Jacintho faleceu aos 70 anos de idade, no ano de 1938, 

na cidade de Formosa.16 

A vida de Olympio Jacintho foi de grande intensidade na atividade política, este fator 

nos dá indícios de como o autor lidava com as questões relacionadas aos projetos políticos do 

Estado enquanto intelectual. Rogério Chaves da Silva (2015), em sua tese dedicada à História 

 
16 JACINTHO, Olympio. Esboço Histórico de Formosa. 2ª ed. Brasília: Independência, 1979.  
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da Historiografia Goiana, nos ajuda na árdua tarefa de compreender as nuances da obra de 

Olympio Jacintho no que tange seu teor narrativo enquanto projeto de uma História Nacional, 

e que reverberou na construção de uma Grande História Regional. O autor intitula os 

intelectuais que se aventuraram na escrita da história sobre Goiás, na primeira metade do século 

XX, de “Historiadores autodidatas”. Esses personagens históricos faziam estes trabalhos por 

diversos motivos,  

 

Seja pelo gosto que cultivavam pelas letras, ou pelo apego à erudição, ou para 

a satisfação de fins pessoais (e) ou políticos (no sentido amplo do termo), ou 

em nome da concretização de um ideal (ou por essas razões em conjunto), 

narrar os fenômenos históricos ocorridos nas latitudes goianas era uma tarefa 

que fazia parte da vivência intelectual desses homens letrados (SILVA, 2015, 

p. 120). 

 

Olympio Jacintho (Figura 3) ocupou diversos cargos ao longo de sua vida e trajetória 

política, mas não deixou de se dedicar para os ofícios da escrita da História. O período de maior 

atividade intelectual de Olympio Jacintho deu-se a partir de 1920 com publicações nos 

periódicos do Jornal Novo Horizonte, dirigido por Zoroastro Artiaga (1891-1972),17 com 

artigos que dissertavam sobre a cidade de Formosa, sua última obra foi o livro que analisaremos. 

Dito isso, podemos nomeá-lo de “Historiador autodidata”, sob os auspícios do termo utilizado 

no trabalho de Rogério Silva (2015). 

O “Esboço Histórico de Formosa” nos remete à história tradicional, fundamentada na 

noção de “grandes feitos”, na construção de heróis e de uma história que aludisse à um Goiás 

em direção ao progresso. Nesse sentido, a obra elege um compilado de documentos oficiais 

como atas da câmara municipal, listas de comerciantes, grandes agricultores, criadores de gado 

e etc., na direção de elencar, explicar os momentos mais importantes na História de Formosa. 

Guimarães (2011a) corrobora para a ideia, dizendo que,  

 

No Brasil daquele tempo, ainda não havia a possibilidade de uma formação 

universitária no domínio das ciências sociais e históricas, uma vez que a 

primeira universidade brasileira foi fundada em São Paulo, em 1934. Esses 

autores [Sérgio Buarque, Gilberto Freyre e Caio Prado] colocaram em foco as 

visões estabelecidas e os mitos construídos pela historiografia brasileira 

tradicional. A história de mártires e heróis, que exigia um estilo biográfico e 

descritivo, ou a história factual, dita histoire évenementielle, deveria ser 

libertada por uma história preocupada com os processos e as estruturas sociais, 

colocando-se a serviço da explicação. [...] Esses autores desempenharam 

papel fundamental no “Redescobrimento do Brasil”, para utilizar o conceito 

 
17 O periódico está disponível no Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 
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de Carlos Guilherme Mota, na medida em que suas obras serviram para 

estabelecer um ponto de partida para estudos acerca do passado de nosso país. 

Ponto de partida, porque propunham um novo questionamento, o qual 

estabelecia uma ruptura radical com a tradição da historiografia praticada 

pelos diversos “Institutos Históricos”. Uma década mais tarde, evidenciaram-

se os primeiros resultados de uma prática científica na Universidade de São 

Paulo (GUIMARÃES, 2011a apud SILVA, 2015, p. 121-122). 

 

Figura 2 - Capa do Livro Esboço Histórico de Formosa (1979). 

 

 

                                  Fonte: Foto do autor (2021). 

Figura 3 - Foto de Olympio Jacintho. 
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  Fonte: JACINTHO (1979, p. 9). 

 

Nesse sentido, o “Esboço Histórico de Formosa”, de fato, se constitui como uma 

importante fonte de trabalho na direção de revelar o passado histórico do Município. Esse 

aspecto será notado mais adiante ao passo que os autores aqui aludidos elegeram a obra de 

Olympio Jacintho como ponto de partida para as suas pesquisas. Ao contrário do que se diz, 

Jacintho (1979) não foi o primeiro historiador autodidata de sua época a dissertar sobre a 
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história de Formosa, havia outro autor, contemporâneo a ele, no qual se apoiava nas referências 

de suas obras nos momentos de justificar e corroborar suas teses sobre a cidade. Nos fragmentos 

do texto onde Olympio Jacintho abre espaço para dissertar, em meio às extensas listas de 

documentos e dados oficiais, o autor suscita Antônio Americano do Brasil (1892-1932) no 

debate. Rogério Silva (2015) se debruçou na pesquisa das obras produzidas por Americano do 

Brasil, e a partir disso, nos cabe aqui um espaço para apreender Olympio Jacintho enquanto 

intelectual a partir das concepções do personagem histórico que serviu como teórico basilar na 

construção de suas teses e elaboração da história de Formosa. Um fator de suma importância 

para a construção dos esforços de compreensão de sua obra nesta pesquisa é o fato de que os 

dois se conheceram e, possivelmente, mantiveram conversas de cunho histórico. Esse aspecto 

foi descrito em seu texto, onde Olympio Jacintho (1979) salientou que, 

 

Ultimamente, havendo pontos obscuros sobre o registro da Lagôa-Feia, 

recorremos ao erudito pesquisador do passado de Goiás, Dr. Antonio 

Americano do Brasil, e ele, gentilmente, nos forneceu os dados que nos 

faltavam e mais outros sobre Couros, os quais transcrevemos, ipsis verbis, em 

homenagem à sua pena autorizada (JACINTHO, 1979, p. 12). 

 

 Americano do Brasil foi bastante influente no projeto político para educação de/em 

Goiás, ele foi responsável por solicitar a criação do Instituo Histórico e Geográfico de Goiás 

(IHGG), o projeto foi aceito, mas não saiu do papel. Ele participou, também, ativamente de 

produções intelectuais sobre Goiás junto ao Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

vale ressaltar que os trabalhos produzidos por ele serviram de base para a obra de Olympio 

Jacintho. O ponto mais relevante nessa empreitada está na “Súmula da História de Goiás” que 

teve sua primeira edição publicada em 1932. Esse livro foi escrito ao longo de vários anos e 

tinha em seu escopo as publicações feitas no Dicionário do IHGB, bem como de outras 

produções anteriores a 1932, nesse sentido, o livro foi utilizado como manual didático na 

cadeira de história de Goiás no curso da Escola Normal (SILVA, 2015, p. 139-140). Como é 

possível notar, americano do Brasil possuía uma linha teórica aliada aos projetos políticos 

daquele período, tanto que, após a sua morte, sua obra tornou-se um manual didático. Desse 

modo, Rogério Silva (2015), salientou em sua tese que,  

  

Entendemos que a inclusão dessa disciplina curricular e, no mesmo contexto, 

a criação do IHGG, são provas incontestes de que “a história” era parte 

importante nos planos políticos (e por que não ideológicos) desse governo que 

se instalava naquele momento. Ensinar, através da Súmula, história de Goiás 

às professoras do estado; viabilizar sua aprendizagem por parte de alunos e 
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alunas dos diferentes quinhões goianos; conceber uma casa guardiã das 

tradições e da história regional, constituíram-se em gestos institucionais 

reveladores de um projeto de memória subjacente. Passando ao largo do 

isolamento e do atraso que vincavam a imagem de Goiás, esse 

empreendimento abrigava a tentativa de se refazer os vínculos dos goianos 

com seu passado: seja valorizando alguns feitos, seja enaltecendo datas 

importantes e acontecimentos marcantes, seja avivando certos personagens 

ilustres que “mereciam” ser lembrados pela história do estado. Não 

esquecendo, é claro, de incluir seu presente glorioso, a “modernidade 

nascente” na região (SILVA, 2015, p. 140-141). 

  

 Nesse sentido, faremos uma análise do “Esboço Histórico de Formosa” em paralelo com 

os apontamentos de Silva (2015) sobre as obras de Antônio Americano do Brasil. 

Primeiramente, nos cabe ressaltar que não identificamos aspectos dos quais pudéssemos inferir 

sobre como Olympio Jacintho apreendia o ofício do historiador, este trabalho ficará nas mãos 

do pesquisador que se debruçar em suas produções para além da obra aqui analisada. 

Assim sendo, o primeiro aspecto encontrado no livro é de suma relevância para nós. 

Ainda na apresentação o autor diz que, “Esboço histórico dos primórdios e da evolução da 

cidade de Formosa, até o fim do ano de 1930, com referência a feitos de varões esforçados, que 

se empenharam na luta patriótica de fazer com que seja ela, um dia, uma cidade digna do nome 

que tem” (JACINTHO, 1979, p. 11). Isso nos revela a tentativa de trazer à luz dos leitores o 

que o autor elege como os mais importantes dos fatos e personagens da história de Formosa, 

bem como, construir uma história de grandes feitos para essa região. Isto é, pode-se afirmar no 

decorrer do livro que essa seleção está baseada em um ambiente intelectual elitista, esses 

cidadãos, que são suscitados nas memórias de Olympio Jacintho são sempre figuras da 

administração pública, grandes agropecuaristas e amigos próximos. No que tange as relações 

com o trabalho de Americano do Brasil, Silva (2015) diz que, 

 

Essa narrativa linear, que segundo Guimarães (1988) e Diehl (1998), para o 

caso de IHGB, tratava-se de uma herança da tradição iluminista, também 

vinha tangida pela tentativa de se filtrar, do passado, alguns feitos, datas e 

personagens que pudessem ser tidos como exemplares para o presente. Além 

da ênfase biográfica contida na Súmula, Americano não só mergulhou no 

passado orientado por questões políticas, como procurou extrair, desses 

eventos pretéritos, exemplos para seu presente e à posteridade (SILVA, 2015, 

p. 142).  

 

A obra contém extensas listas biográficas com informações retiradas e transcritas de 

documentos oficiais, como lançamentos de cobrança de impostos, e entre outras fontes. Uma 

das inúmeras listas se inicia na segunda parte da obra com um pequeno parágrafo, com o título, 



38 
 

 
 

“Homens que deixaram os seus nomes inscritos na história de Formosa, pelos cargos públicos 

e particulares, que exerceram, desde os remotos tempos de Couros, até o fim do ano de 1930” 

(JACINTHO, 1979, p. 106). O início desta lista é dedicado a coronéis, professores, majores, 

intendentes, fiscais, tenentes, doutores, juízes, capitães mores, alferes, curadores, advogados, 

oficiais e vereadores. Podemos inferir aqui, a preocupação de Jacintho em dar credibilidade 

para as pessoas mais abastadas da sociedade. Pessoas que exerceram outros cargos, 

considerados menos relevantes, por exemplo, o de porteiro, quiçá, o único cargo citado para 

além dos outros trabalhos, têm um curto espaço dedicado no livro. Quase sempre com uma 

pequena descrição de suas atribuições, mas o ponto identificado na obra é o de que esses 

cidadãos prestavam serviços, em sua maioria, para lugares como os auditórios da cidade, 

Câmara Municipal e Tribunal do Júri. Este fator, nos mostra que fora dos espaços públicos de 

poder, não há referências às pessoas das camadas menos abastadas e muito menos as mulheres 

de Formosa. 

Essa questão fica ainda mais evidente a partir do momento em que se faz a crítica 

referente à tese dos fundadores da Vila dos Couros, que se fixaram próximos ao Registro da 

Lagoa Feia. A partir dos documentos e fontes disponibilizadas por Americano do Brasil a 

Olympio Jacintho, os fundadores da Vila dos Couros saíram do Arraial de Santo Antônio, que 

esteve fixado no Vão do Paranã, por motivos de intensas enfermidades e do grande fluxo 

comercial próximo ao registro. Esses moradores eram pessoas pretas, no qual, são 

frequentemente citadas como os “crioulos do Arraial de Santo Antônio que fundaram a Vila 

dos Couros”, contudo, as referências dedicadas a eles são apenas estas. Não se tem um espaço 

dedicado para dissertação biográfica desses moradores ou de seus descendentes, onde moravam 

ou quais foram os seus ofícios, algo que muda quando se refere às famílias das elites que 

ocuparam a primeira rua da cidade, rua esta, fundada por homens e mulheres pretos e pretas.18  

Esse aspecto pode ser verificado em duas curtas frases constantes na obra, na qual, 

Jacintho (1979) procurou relacionar a memória coletiva e as fontes que utilizou, ele diz que, “A 

tradição confirma essa transferência do povoado, porque diz: A povoação de Couros foi criada 

por crioulos, que vieram do Paranã, acossados pelas febres” (JACINTHO, 1979, p. 19). 

Ademais, é importante suscitar outro curto fragmento do texto em que os homens e mulheres 

fundadoras da Vila dos couros aparecem na narrativa do livro. Olympio Jacintho (1979) 

dissertou, falando que, “Foram essas as primeiras habitações edificadas na atual Rua do Norte, 

 
18 A questão da “Rua dos Crioulos” também será discutida no fragmento separado para a obra de Alfredo 

Antônio Saad.  
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de Formosa. A denominação desta rua foi dada pela Câmara Municipal, em 20 de setembro de 

1877, por indicação do vereador João Ribeiro; até essa data era ela denominada – Rua dos 

Crioulos” (JACINTHO, 1979, p. 20). Este fragmento nos parece problemático ao ponto em que 

se dá uma certa relevância para alteração do nome da rua, assim como, para a ênfase de que 

esses povos “vieram acossados pelas febres”, mas não há, em todo a obra, um espaço reservado 

para falar quem foram essas pessoas.  

Mais adiante, a ata da Câmara Municipal selecionada pelo autor para enaltecer o ano de 

1877 é exatamente o dia 20 de abril, em que fizeram agradecimentos ao Governo da Província 

por elevarem a Vila à condição de Cidade, tendo isso em vista, o vereador supracitado propôs 

alterações dos nomes de algumas ruas, e que dessem nomes às ruas que ainda não possuíam 

uma toponímia, a proposta foi unanimemente aprovada, passando então a se chamar Rua do 

Norte, a rua que possuía o nome de Rua dos Crioulos, os fundadores do Arraial dos Couros. 

Esse fato pode nos revelar que a recente Vila elevada a Cidade não poderia ter em uma de suas 

principais ruas o topônimo de Rua dos Crioulos. Com isso, apontamos mais um aspecto da obra 

de Jacintho que se assemelha aos pressupostos de Americano do Brasil, Silva (2015) versa sobre 

o tema, afirmando que, 

 

Por outro lado, é preciso reaver a constatação de que o texto de Americano 

consiste numa narrativa centrada na administração política da 

capitania/província de Goiás. Com efeito, essa perspectiva histórica, 

marcadamente política e revestida de caráter elitista, acabou por materializar-

se num relato histórico praticamente ausente de atores sociais pertencentes às 

camadas menos abastadas. As grandes autoridades políticas, os sujeitos 

ilustres da sociedade goiana, ocuparam largas linhas da narrativa sobre o 

passado da região. Os índios também figuraram com constância na escrita de 

Americano. Entretanto, esse registro histórico sobre os nativos referiu-se, com 

maior frequência, aos conflitos que tiveram com a população, à relação 

problemática que estabeleceram com a administração, às políticas de 

aldeamento e de civilização a foram submetidos [...] (SILVA, 2015, p. 144). 

 

Um aspecto importante do texto, é o de que Americano do Brasil reservou algum espaço 

para falar dos nativos ameríndios. Esse aspecto não é citado por Olympio Jacintho; em nenhum 

momento do texto foi encontrado uma discussão em torno de nações indígenas na região de 

Formosa. O que se sabe sobre os povos indígenas nessa região está em topônimos de rios e 

regiões, bem como, vários sítios arqueológicos espalhados pelo município, todavia, Olympio 

Jacintho não faz referências a estes povos e aos conflitos registrados pelos bandeirantes ao 

passarem pelo Vão do Paranã. 
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Por fim, sabemos que não é possível encerrar as análises da obra como um todo, as 

interpretações aqui produzidas serão também alvo de análises posteriores, algo fundamental 

para a pesquisa histórica. Portanto, a última questão que vamos elencar no trabalho diz respeito 

ao aspecto descritivo, cronológico da escrita desta obra, o autor se concentrou em transcrever 

documentos em sua integralidade, talvez, na noção de uma transmissão da verdade histórica tal 

como ela foi, a partir das fontes utilizadas. Contudo, não nos cabe aqui esse debate teórico. Para 

nós importa as seleções que foram feitas, Olympio Jacintho, em consonância aos trabalhos de 

Americano do Brasil elaborou um compendio de documentos organizados em ordem 

cronológica do período Colonial, passando pelo período Imperial e por último, perpassando 

documentos da primeira República até o ano de 1930. Silva (2015), analisando a obra de 

Antônio Americano, apontou que,  

 

O primeiro aspecto digno de menção diz respeito à narrativa episódica, 

cronológica, de natureza político-administrativa, que caracteriza a Súmula. 

Essa cadeia cronológica construída narrativamente encerra um esforço em 

se produzir uma síntese histórica que conferisse unidade aos fenômenos do 

passado. [...] o próprio sumário da Súmula indicia para esse exercício de 

compêndio pautado pela cronologia histórica (SILVA, 2015, p. 141). 

 

Dessa forma, na tentativa de produzir uma síntese histórica sobre Formosa, Olympio 

Jacintho selecionou quais foram os momentos e personagens mais importantes da História de 

Formosa, entre esses momentos e personagens encontramos a ata de 1877, citada anteriormente. 

Nessa perspectiva, o “Esboço Histórico de Formosa” está em conformidade com os projetos 

políticos ideológicos da época, aliado aos intelectuais que ditaram os passos da história sobre 

Goiás. Isto é, enquanto membro da elite política e intelectual de Formosa, e com certa relevância 

no estado, Olympio Jacintho cumpriu seu papel nos termos de suscitar as memórias que 

regozijavam a população abastada da cidade, bem como, corroborou para o projeto da História 

Nacional, da Grande História regional. 

Por conseguinte, a segunda obra que analisaremos é Álbum de Formosa: um ensaio de 

história de mentalidades (Figura 4), do Professor Alfredo Antônio Saad (1937-2011), publicada 

originalmente em 2004, com 487 páginas. Membro de uma grande família de imigrantes árabes, 

que teve bastante influência na educação e política formosense, a família Saad ocupa lugares 

de privilégio nas toponímias de colégios e ruas da cidade. Entre os membros da família, por 

exemplo, José Saad (1925-2000), filho de Rachid Saad e Alzira Saad, foi prefeito da cidade por 
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13 anos, nos mandatos de 1962 a 1966, 1973 a 1977 e 1983 a 1988 e Senador da República pelo 

Estado de Goiás entre 1991 e 1998.19  

 

Figura 4 - Capa do Livro “Álbum de Formosa”. 

 

 

 

                                    Fonte: Foto do autor (2021). 

 

Antônio Saad (2004) dedicou boa parte de sua vida às pesquisas sobre Formosa 

(GONTIJO, 2018a). Sua obra é composta por uma série de análises e hipóteses sobre o 

surgimento do Arraial dos Couros e seus desdobramentos históricos, bem como Saad (2004) 

salienta no prefácio de seu livro, “embora compilador, todavia, meu trabalho principal foi o de 

 
19 Secretaria-Geral da Mesa, Coordenação de Arquivo e Coordenação de Biblioteca (Senado Federal). 

Senadores, Brasília: 2021. Site. Disponível em: 

<https://www6g.senado.leg.br/transparencia/sen/181/?ano=1999>. Acesso em: 29 de set de 2021. 
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formulador de hipóteses. Esta é uma obra construída sobre hipóteses formuladas principalmente 

acerca dos fatos históricos relatados na literatura consultada” (SAAD, 2004, p. 4). Bem como 

aludido pelo autor, voltamos à questão das principais obras elencada neste trabalho, o autor 

inicia suas reflexões no período colonial a partir das fontes coletadas em obras como a de 

Olympio Jacintho para corroborar com as hipóteses levantadas por ele. Dessa forma, o trabalho 

de Olympio Jacintho fundamentou as elaborações de suas hipóteses como fonte para sua 

pesquisa. O autor salienta que o “[...] álbum é uma obra de compilação. Alguns autores como 

Olympio Jacintho, foram bastante consultados e utilizados como fonte insubstituível de 

informações” (SAAD, 2004, p. 3-4). Ainda em seu prefácio, apresenta a continuação das ideias 

de “manter viva” a memória dos “varões ilustres” de que Olympio Jacintho se referia. Este fator 

evidencia a importância dos registros apontados por Jacintho (1979) e suas apreensões do 

período em que estudou e morou em Formosa, bem como as permanências nos discursos 

proferidos no esforço da construção da História Nacional. 

Álbum de Formosa: um ensaio de história de mentalidades traz uma perspectiva 

interessante para os estudos da história da arquitetura e urbanismo de Formosa. O autor 

interpretou o desenvolvimento do tecido urbano da cidade, no qual, elaborou mapas hipotéticos 

das principais ruas, que davam acesso aos bairros e pontos mais importantes da cidade (Figura 

5). Outro aspecto importante a se destacar é que a obra apresenta as técnicas utilizadas na 

construção das casas do período colonial e imperial, com isso, é possível perceber o empenho 

de Alfredo A. Saad em desconstruir a noção de que as casas eram cobertas por couro de animais, 

uma vez que, o senso comum acredita até a atualidade que o nome da Vila se dava por esse 

motivo, na obra, no entanto, ele ressalta que, “contrariando a lenda, não havia casas cobertas de 

couro. Os couros e as peles dos animais eram muito valiosos e fundamentalmente utilizados 

para comerciar” (SAAD, 2004, p. 7). O fato é que Alfredo Saad estava interessado em construir 

representações verossímeis a partir da elaboração de suas hipóteses frente aos autores que lhe 

davam sustentação, sendo assim, o autor elegeu suas fontes partindo do cruzamento de dados 

coletados no relatório da Comissão Cruls (1892)20 e no livro de Olympio Jacintho (1972). 

 

 

 

 
20 A Comissão Cruls foi o primeiro passo para concretização do projeto de interiorização da Capital Federal 

brasileira. No século XVIII já haviam debates sobre esse projeto, no entanto, na Constituição de 1891 foi instituído 

por lei a demarcação de 14.400 quilômetros quadrados para construção da nova Capital Federal. Dessa forma, uma 

comissão, liderada por Louis Ferdinand Cruls, foi criada em 1892 para desenvolver estudos e demarcar a área da 

Capital Federal.  
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Figura 5 – Mapa Hipotético da Malha Urbana de Formosa. 

 

 

 

                         Fonte: SAAD (2004) 

 

Nessa linha de pesquisa, Saad (2004) aponta a primeira rua do Arraial dos Couros, a 

Rua dos Crioulos,21 separando uma parte do texto para apresentá-la, o autor não deixa claro os 

motivos da toponímia e quem foram os moradores dessa rua. No entanto, é dedutível, nesse 

fragmento em específico da obra de Saad, que os primeiros moradores do Arraial dos Couros 

 
21 Ver figura 4.  
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eram homens e mulheres pretos e pretas. Em quinze páginas o autor escreve apenas um 

parágrafo para falar sobre a alteração da toponímia, há um evidente empenho da parte de 

Alfredo Saad em levantar problemas referentes a alteração do nome, todavia não se preocupou 

com a problemática do silenciamento da comunidade. Nesse trecho Saad (2004) salienta que,  

 

Talvez por preconceito, em 1877, tendo a Vila Formosa da Imperatriz sido 

elevada à categoria de cidade - Cidade Formosa da Imperatriz – apressou-se a 

Câmara do Vereadores em apagar a lembrança dos primeiros habitantes do 

nome da rua. Onde era rua dos Crioulos, nomeou-se Rua do Norte, por ação 

de um edil chamado João Moreira Ribeiro, mais tarde, por sua vez, também 

homenageado com o nome de uma rua [...]. É fácil compreender, hoje, o 

principal motivo da mudança: como uma rua, na qual já habitavam os brancos 

ricos e poderosos da cidade, poderia continuar a chamar-se rua dos Crioulos? 

(SAAD, 2004, p. 39) 

 

Esse fator nos é caro, ao ponto que há um esforço de pesquisa do tecido urbano da 

cidade, bem como na elaboração de mapas, isto é, a obra dá uma certa importância para a 

questão das ruas de entrada e saída da cidade, e para o acesso ao registro da Lagoa Feia, ponto 

de rota comercial para a venda de couro. Todavia, a pesquisa não traz à luz quem seriam os 

moradores dessas ruas nesse período, fato que muda ao anunciar os cidadãos de influência 

política e econômica da região, entre eles membros de sua família, que pode ser verificado na 

figura 6. Esses moradores, segundo Alfredo Saad, após a revolução de 1930, tornaram-se 

simples vendeiros tristes (SAAD, 2004, p. 41). A única referência aos moradores negros e 

pardos encontrada no trabalho, ainda na linha do esforço de produzir uma ideia geral dos 

moradores, está presente em um dado retirado do livro “Esboço Histórico de Formosa”, onde é 

apresentado o número de pessoas pretas livres, mulheres, homens e seres humanos escravizados 

presentes em Formosa no ano de 1823. 

A partir disso, o livro começa a ser divido em topônimos, para cada um é designada as 

análises. Ao longo do texto não existem muitas referências às mulheres. Eventualmente, as 

memórias de Helena Nasser, filha de imigrantes Árabes, têm um espaço de três páginas no 

livro,22 contudo, nada tão vistoso diante das vastas memórias de feitos de homens ricos que 

 
22 No livro o autor apresenta uma breve biografia de Helena Nasser, segundo ele, parte da vida de Helena foi uma 

trajetória em busca do reconhecimento do seu pai, que a culpava pela morte de sua mãe após o parto. Dessa forma, 

Alfredo Saad aponta a decisão Helena em entrar para o convento como um aspecto bem quisto para o seu pai, mas 

não seria a vontade dela, bem como, o seu pai seguia por caminhos na intenção de evitá-la. Após desistir de 

procurar o pai, ela volta para Formosa e revoluciona o ensino tradicional na Escola Paroquial. Todavia, o autor 

lamenta o fim de sua trajetória na cidade, dizendo que após o casamento de Helena Nasser, no ano de 1945, todo 

o seu entusiasmo pelos “ousados projetos que liderou” se esvaiu, saindo de Formosa dois anos depois (SAAD, 

2004, p. 64). 
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participavam da vida política e econômica da cidade. Alfredo A. Saad, delimita as temáticas a 

partir dessas reflexões para o final da década de 1940, quando inicia suas análises e 

levantamento de hipóteses sobre os grandes feitos da cidade, com um tom um tanto quanto 

pejorativo sobre alguns personagens de suas histórias, como no caso de Hugo Lobo, no qual, o 

autor apresenta topônimos dizendo que talvez não fossem merecidos. Nesse sentindo, ele 

disserta que o jovem estudante de direito e filho de família influente, que faleceu aos 22 anos 

de idade, não foi merecedor de homenagens por não ter feito algo de relevante para Formosa, 

ao longo de sua vida, dessa forma, o autor diz que “no calor da hora, mais pesa o poder de quem 

fica do que o valor de quem morre” (SAAD, 2004, p. 61). 

 

Figura 6 – Ilustração da Rua do Norte 

 

 

 

                            Fonte: SAAD (2004). 
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De outro modo, ao verificar as listas de comerciantes, negociantes de fazendas e 

taverneiros de Formosa, dos anos 1930, ele diz que “facilmente podem-se identificar 

personalidades ilustres, principalmente políticos das classes dirigentes, presentes também nas 

atividades da cidade” (SAAD, 2004, p. 83). Após isto, segue-se uma extensa lista de nomes dos 

homens ao qual elegeu como “personalidades ilustres”, entre eles, Olympio Jacintho, “Pedro 

Chaves e Pedro Borba, talvez os maiores criadores de gado do município, na época citada” 

(SAAD, 2004, p. 83).  

Assim sendo, torna-se perceptível as intenções do autor em rememorar eventos 

relacionados aos personagens históricos considerados mais importantes, bem como, ao extenso 

fragmento separado para relatar a construção da Igreja Matriz. As referências estão sempre 

associadas à religião católica, aos homens brancos e ricos, influentes na política, na economia 

ou em ambos os espaços de poder. A obra de Alfredo A. Saad nos apresenta uma riquíssima 

fonte de pesquisas sobre Formosa, um livro bem escrito e preocupado com a referenciação de 

seus documentos, contudo, também elenca a noção da Grande História, dos grandes feitos e 

heróis. 

O terceiro livro que selecionamos na coleção da Biblioteca do Museu Couros foi a obra 

publicada originalmente em 2005, com 488 páginas, intitulado de Brasília e Formosa: 4.500 

anos de História (Figura 7), escrito por Gustavo Guilherme Leon Chauvet. Nascido em Niterói, 

Rio de Janeiro, no ano de 1963, foi para Brasília aos quinze dias de nascido, lugar onde vive 

atualmente. Formou-se em Educação Artística na Universidade de Brasília (UnB), em 1987, e 

completou o curso de Mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela mesma Universidade no 

ano de 2002. Após obter o título de mestre pela Universidade de Brasília, Chauvet recebeu a 

proposta para trabalhar na Universidade Estadual de Goiás (UEG) e no Instituto de Ensino 

Superior de Goiás (IESGO),23 foi nesse período que orientou projetos e pesquisas sobre a 

História de Formosa por meio da disciplina de TCC e Metodologia de Pesquisa na Pós-

graduação da IESGO. 

O livro de Gustavo Chauvet, dividido em 10 capítulos, procura circunscrever um recorte 

teórico abrangente. Nesse sentido, Chauvet inicia suas discussões sobre a origem do Universo 

e da Terra até chegar no momento em que temos estudos referentes à região pesquisada, onde, 

posteriormente, seria instalado o Arraial de Santo Antônio. Chauvet chega então à marca dos 

4.500 anos a.C., esclarecendo que os primeiros habitantes, dos quais temos conhecimento, são 

comunidades ameríndias que descreviam seu cotidiano, como caçadas, por meio de petróglifos 

 
23 Instituição de Ensino Médio, Superior e Pós-graduação particular. 
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e pinturas rupestres em grutas e cavernas. Formosa possui vários sítios arqueológicos, entre eles 

o Sítio Arqueológico do Bisnau e o Sítio Arqueológico Toca da Onça. 

 

Figura 7 – Capa do livro “Brasília e Formosa: 4.500 anos de História”. 

 

 

 

                                  Fonte: Foto do autor (2021). 

 

   

 Assim sendo, o livro procura sanar algumas lacunas existente em obras anteriores, tanto 

referentes ao momento anterior do recorte escolhido por Olympio Jacintho, quanto aos períodos 

posteriores à década de 1930. Após isso, a obra foi dividida em análises que procuram refletir 

o contexto geral da História do Brasil e suas consequências em Formosa, decorrendo os 

períodos Colonial, Imperial e Republicano.  
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 A pesquisa contou com o apoio de Antônio Alfredo Saad, dessa forma, temos um 

aspecto revelador nas pesquisas de Gustavo Chauvet. Podemos verificar algumas permanências 

em seus discursos, como foi dito em outro momento neste texto, esses trabalhos foram feitos 

pouco mais de 70 anos após a instalação dos cursos acadêmicos de História no Brasil e cerca 

de 30 anos após estudos acadêmicos sobre Goiás. Isto é, nesse momento, já existia, nas 

universidades, uma tradição historiográfica brasileira e, para além disso, goiana. Muitas das 

noções presentes nestas obras relacionam sempre a história de Goiás a partir das teses do Ciclo 

do Ouro, estes aspectos são encontrados nas três obras que foram objetos de reflexão neste 

trabalho. Chauvet fez a escolha de utilizar os trabalhos do Pe. Luis Palacín Gomez (1927-1998), 

precursor nos estudos acadêmicos historiográficos sobre Goiás, junto à Universidade Federal 

de Goiás (UFG), na década de 1970. Nessa perspectiva, Chauvet constrói seu texto com 

algumas análises superficiais, com uma grande quantidade de subtemas e parágrafos curtos que 

tentam suprir grandes recortes históricos. 

 Assim sendo, essa construção nos leva a apreender que o surgimento da Vila dos Couros 

se dá como consequência da busca pelo Ouro em Goiás, algo que não é exclusivo nas reflexões 

elaboradas pelo autor. De fato, a Vila dos Couros estava inserida no contexto Goiano, e existem 

autores, como Paulo Bertran (2011) e Paulo Gontijo (2018), citados no início do capítulo, que 

defendem a tese de que a bandeira de Bartolomeu Bueno, o Filho, teria ficado por alguns dias 

no que se chamaria Arraial de Santo Antônio, inclusive o nome teria sido escolhido por conta 

desse evento. Dito isso, faz-se necessário estabelecer algumas reflexões sobre os problemas 

relacionados a esta tese, colocando em debate reflexões subsequentes a de Luis Palacín, na 

direção de estabelecer as bases para a noção dos objetivos dos bandeirantes e da fixação das 

pessoas em Goiás. 

A primeira hipótese referente a chegada nas minas dos Guayazes refere-se à uma 

historiografia tradicional. Historiadores que se dedicaram aos estudos sobre a Província de 

Goiás no período Colonial levantaram questões pertinentes a descoberta do ouro na região de 

Vila Boa. Toda essa historiografia empenhou-se em construir representações historiográficas 

puramente econômicas. Dessa forma, diz-se que houve aqui em Goiás um “surto populacional”, 

em que milhares de pessoas, em um curto período de tempo, chegaram e fundaram Vilas de 

maneira desordenada e desorganizada, com a única finalidade de extrair as riquezas aqui 

presentes. Assim sendo, o Historiador Thiago Cancelier Dias, salienta que, “a origem dessa 

população se deu com a vinda de milhares de mineiros e seus escravos atraídos pela descoberta 

de ouro nos sertões dos Guayases a partir de 1726” (DIAS, 2017, p. 15). Com isso, foram 
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levantadas narrativas subsequentes com a ideia de um esvaziamento da província com a decaída 

da mineração. Todavia, as fontes basilares dessas teses estão nos relatos de viajantes europeus, 

e nos relatórios oficiais do governo da época, isto é, a historiografia tradicional foi pautada nas 

visões de mundo europeias, de personagens históricos carregados de tradições europeias, sem 

a tarefa crítica sobre a fonte. Com isso, Rildo Bento de Souza corrobora para ideia dizendo que,  

 

O ouro logo se esgotou, e com ele Goiás entrou em um período de decadência. 

Este, por sua vez, atingiu todos os setores: o social, o econômico, o político e 

o cultural. A história da decadência, enquanto tema historiográfico está 

pautado basicamente em duas fontes, de que se serviram os pesquisadores, a 

saber, os relatórios dos viajantes estrangeiros que estiveram em Goiás nas 

primeiras décadas do século XIX e os relatórios dos capitães/presidentes da 

capitania/província (SOUZA, 2010, p. 15). 

 

Dessa forma, é possível compreender que as teses referentes a descoberta das minas dos 

Guayazes, da decadência são, em suma, teses relevantes para a historiografia goiana, porém, 

não apreendem em seu aparato metodológico, a criticidade das fontes pertinentes aos períodos 

e personagens históricos abordados. De outro modo, podemos apreender a historiografia, na 

qual lança um olhar social para a chegada e fixação nas minas dos Guayazes, contrapondo as 

representações presentes nas teses tradicionais. A historiadora Cristina de Cássia Pereira 

Moraes, por sua vez, salienta que a resposta as questões pertencentes ao povoamento da região 

dos Guayazes, “deve ser buscada na religiosidade popular e no seu vínculo estreito com o 

sagrado e com o espaço constituído nos patrimônios, os quais deram início aos primeiros 

arraiais” (MORAES, 2012, p. 27). Para autora, a hipótese para a chegada está voltada para o 

Tratado de Tordesilhas, a região que nos referimos aqui estava a oeste do tratado, fazendo com 

que a Coroa Portuguesa se preocupasse em povoar o local para garantir o território, então 

pertencente a Espanha.  

Não obstante, Cristina de Cássia Pereira Moraes, em sua tese,24 aprofunda a questão da 

religiosidade. Este foi um componente de suma importância para a fixação das vilas, entre os 

fatores pertinentes a este tema, apreende-se o papel das irmandades e de instituições 

eclesiásticas voltadas para manutenção da vida religiosa da população que aqui se fixou. 

Corroborando para essa ideia, a autora salienta que alguns arraiais “tornaram-se estáveis graças 

 
24 A Tese de Doutorado da Prof. Dra. Cristina de Cássia Pereira Moraes foi defendida em 2005. Contudo, a autora 

já havia produzido reflexões acerca dessas questões em sua dissertação de Mestrado em 1995, bem como, em 

artigos publicados em revistas e livros acadêmicos. Suas contribuições para a História de Goiás vêm crescendo 

exponencialmente ao longo dos anos por meio de seus orientandos e parcerias com pesquisadores no Brasil e 

exterior. 
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à ação da autoridade eclesiástica, que permitiu a ereção de uma capela mediante a dotação 

mínima de um patrimônio equivalente a seis mil réis anuais” (MORAES, 2012, p. 30).  

A referida historiadora trabalha com a ideia de que o enraizamento se deu, entre outros 

motivos, com um direcionamento preocupado da Coroa Portuguesa, com políticas voltadas para 

a organização das Vilas que nessa região foram erigidas. Ela apresenta em sua tese fontes 

importantes para a análise crítica desse período, documentos que revelam a preocupação da 

coroa com a região dos Guayazes. Dito isso, a historiadora recorda “o projeto da Cora, de 1733, 

referente à construção de uma estrada ligando Cuiabá e Goiás a Dão Sebastião do Rio de 

Janeiro, visando coibir o contrabando de ouro para as regiões do Prata, e a quase imediata 

nomeação de uma autoridade portuguesa em substituição ao descobridor das minas, devido à 

elevada produção aurífera dos veios goianos e à premente necessidade de controlá-la.” 

(MORAES, 2012, p. 32). 

Assim sendo, obtemos muitas outras fontes provindas da tese de Cristina de Cássia 

Pereira Moraes que corroboram para uma historiografia direcionada as questões sociais, no que 

tange os motivos de fixação na região dos guayazes. Finalmente podemos apreender as 

diferenças pertinentes às duas hipóteses historiográficas, a primeira salienta a ideia econômica 

da chegada e fixação dos povos na região, sempre arrematando a ideia do ouro, e da decadência, 

do esvaziamento da província após o surto populacional, e a decaída da produção aurífera. A 

segunda aponta o tratado de Tordesilhas como um fator de suma importância para sua hipótese, 

bem como o fator religioso e político em povoar e fixar Vilas e Arraiais nesta região, analisando 

os processos históricos particulares desse povo, voltado para o olhar crítico sobre os vestígios 

deixados pelos viajantes e governadores europeus.   

 Isto posto, é problemático estabelecer uma tese de tal peso à história de Formosa no 

sentido de apontar suas relações com a vinda do ouro e logo depois o “esvaziamento 

populacional” sem uma pesquisa criteriosa dos documentos históricos referentes ao tema. Nesse 

sentido, Guilherme Gustavo L. Chauvet argumenta que,  

 

Como o Registro da Lagoa Feia está localizado próximo à cidade de Formosa, 

alguns formosenses acreditam que o Arraial dos Couros se desenvolveu em 

função do Registro da Lagoa Feia. Pode ser, pode não ser. Não há informações 

sobre isso. Há, sim, um alerta feito por Jacintho (1979, p. 23) de que ‘não se 

deve confundir a história do registro da Lagoa Feia com a História de 

Formosa’ (CHAUVET, 2005, p. 122). 

 

 Todavia, a análise do autor aponta a questão de que Olympio Jacintho alertava para não 

confundirem a História de Couros com a História do registro. O que se pode apreender dessas 
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questões é que o registro foi um fator importante para a fixação da Vila, mas não se pode 

cometer o erro de que o registro teria sido instalado na Vila dos Couros, visto que, o registro 

foi instalado antes da Vila. Guilherme Chauvet (2005) confunde o argumento de Jacintho 

(1979) como se o registro da Lagoa Feia não fosse um fator característico na História da Vila 

dos Couros, dois contextos separados que não se encontram. Ora, uma das hipóteses da vinda 

dos moradores da Vila de Santo Antônio foi o de estabelecer mais relações de trocas comerciais, 

o que também contribui para trocas culturais, estando em uma região próxima ao registro. 

 Não obstante, a obra Brasília e Formosa: 4.500 anos de História foi escrita com certa 

irregularidade, quero dizer, o texto se propõe como científico, acadêmico, todavia não segue os 

pressupostos teórico-metodológicos do campo historiográfico, ou pelo menos, a escrita 

dedicada ao meio acadêmico. Neste aspecto é necessário apreender que a escolha deste estilo 

de escrita, em que o autor pretende interpor uma estética literária e acessível ao público com 

um texto rígido e denso, não prejudica a obra, no entanto, faz-se necessário um certo cuidado 

na construção narrativa, fazendo com que o texto tenha uma progressão temática fluída, as 

devidas citações das fontes e bibliografias consultadas e análises mais aprofundadas. O autor 

justifica este aspecto em seu texto dizendo que,  

 

Antes que nos perguntem: ‘É um livro científico?’ Claro que é. A 

informalidade do texto objetiva a aproximação do escritor com o leitor. A 

Democratização do o conhecimento científico, para estudantes do ensino 

médio, superior e para todos aqueles interessados em conhecer melhor os 

temas tratados no livro, justifica nossa linguagem. (CHAUVET, 2005, p. 41) 

 

 Nesse sentido, o autor tem uma preocupação nobre, a democratização do conhecimento, 

todavia, deixou muitos problemas na escrita do texto. Algumas interpretações são, de fato, 

interessantes, problemas com potencial de pesquisa, entretanto, o autor não se permite dar 

continuidade por ter selecionado um recorte extenso, mesmo que tinha como pretensão lançar 

3 volumes da obra. Contudo, para além disso, outras questões são identificadas na obra, em que 

o autor apresenta uma rica fonte fotográfica, no qual, as mulheres ganharam um maior espaço, 

bem como, homens e mulheres pretas tiveram também uma reflexão dedicada ao seu cotidiano, 

conforme pode ser visto na figura 8.  

 Sendo assim, existe o esforço de trazer à luz personagens históricos das classes menos 

abastadas, nesse aspecto a pesquisa de Gustavo Chauvet procurou preencher algumas lacunas 

que há muito não eram discutidas. Finalmente, podemos dizer que a obra de Chauvet apresenta 

muitas informações difusas, sem as devidas citações, um debate incompleto sobre a 
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historiografia formosense. Que, no entanto, procurou estabelecer uma pesquisa à contrapelo, 

foi uma pesquisa ao seu modo, todavia, nos suscita um debate interessante sobre as classes 

populares que foram silenciadas nas pesquisas dos historiadores que o antecederam. 

 

Figura 8 – Foto de duas mulheres na Feira da Moagem produzindo algodão. 

 

 

  

                              Fonte: Chauvet (2005, p. 143) 

 

  

 Por fim, a última obra analisada foi intitulada de Formosa: cidade e povo (Figura 9), 

escrito por Gilvan José Vieira, publicada originalmente em 2010. É sabido que, até 2010, data 
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de publicação do livro, Gilvan Vieira morou e estudou em Formosa por alguns anos e depois 

se tornou professor da Secretária de Educação do Distrito Federal, passando a morar em 

Brasília. 

 

Figura 9 – Capa do livro “Formosa: cidade e povo”. 

 

 

 

                                        Fonte: Foto do autor (2021) 

 

 A obra de Gilvan Vieira se configura como um livro memorialístico, composto por um 

grande conjunto de dados organizados cronologicamente e de maneira descritiva. Para além 

dessas questões, encontram-se receitas e dados estatísticos no texto. No primeiro capítulo do 

livro o autor aponta os antecedentes e aspectos históricos de Formosa, no qual, a obra recorre a 

Olympio Jacintho como ponto de partida para os seus apontamentos, sem um esforço crítico 

dos dados e informações citados. Paulo Gontijo (2018), ao fazer uma crítica sobre a obra de 

Gilvan Vieira, salienta que “é quase um livro de curiosidades históricas, de estatísticas, um 
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inventário acrítico, literalmente, como indica o título, do povo e da cidade”  (GONTIJO, 2018, 

p. 40). Nesse sentido, o autor se esforça em trazer à tona, novamente, em continuidade aos 

livros anteriores, os cidadãos ilustres, e uma descrição curta de quem foram esses personagens, 

com a intenção de esclarecer aos leitores quem foram os personagens homenageados nas 

toponímias e espaços públicos da cidade. 

 Porém, o autor acrescentou uma lista de profissionais e comércios da cidade sem muitos 

critérios, em que, ele não supervaloriza um em detrimento do outro, nesse sentido, há no livro 

advogados, médicos, taxistas, sapateiros, costureiras e entre outras ocupações e os respectivos 

nomes dos profissionais. Como foi discutido anteriormente, nossa intenção está em apreender 

destas obras os silenciamentos, as ausências presentes nas obras que norteiam o discurso 

histórico, memorialístico da Fundação Museu Couros. Nesse sentido, este último livro nos 

apresenta poucos elementos elitistas em sua narrativa, no entanto, apresenta as permanências 

históricas dos discursos de Olympio Jacintho e Antônio Alfredo Saad. Assim sendo, o que se 

coloca em questão são as repetições dos nomes de personagens das ditas famílias tradicionais 

da cidade, como as famílias Lobo, Saad, Chaves, Póvoa, Viana, Viana Lobo, Fayad, Rocha, 

Souza Lobo, Nasser, Paiva, Castro e Guimarães, estas são as famílias que estiveram, ao longo 

da história da cidade, ocupando cargos poderosos e lugares de memória. Tal qual, aparecem em 

todas as listas de juízes, intendentes, prefeitos, advogados, médicos, fazendeiros, donos de 

comércios, donos de casas históricas, homenageados em ruas e prédios públicos. 
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3  O Museu Couros 

 

Nesse capítulo nosso objetivo é estabelecer um diálogo em relação à criação da 

Fundação Museu Couros, nesse sentindo, procuramos compreender como se constituiu o museu 

no contexto de uma cidade com uma grande parcela da população sem acesso à educação. Para 

além dessas discussões, fez-se necessário apreender alguns conceitos importantes que são 

inerentes à instituição, assim sendo, colocaremos em debate as problemáticas do conceito de 

patrimônio, memória e museu, estabelecendo uma leitura dos objetivos da Fundação Museu 

Couros na Cidade de Formosa. Bem como, pretendemos apreender o que de fato é esta 

instituição em detrimento das reflexões relacionadas ao papel das práticas museológicas no 

Brasil. 

Para isso, o dividimos em duas partes, na primeira faremos um breve esboço do conceito 

de memória e uma discussão sobre a história dos museus. Na segunda parte faremos uma análise 

do Museu Couros a partir das definições dadas por seu administrador, em contraponto com as 

reflexões teóricas de como se constitui um museu e quais são os seus principais objetivos no 

que tange sua teleologia histórica. Nesse sentido, o que procuramos nesse capítulo se aproxima 

da tarefa de definir a Instituição Museus Couros e apontar quais são suas fragilidades diante de 

um museu que se propõe como histórico, e acima de tudo, que estabelece um diálogo para 

resguardar a memória de Formosa.  

Nossas perguntas se encaminham na direção de entender em quais dimensões essa 

instituição se encontra. Digo, existe uma preocupação com a preservação do Patrimônio 

Histórico da Cidade? Existe uma dimensão educacional na Fundação Museu Couros? Quais 

métodos educacionais estão sendo aplicados durante os planos de visitação? O Museu Couros 

tem em sua finalidade ser um museu histórico? Quais e como as memórias são trabalhadas 

dentro da instituição? Essas são as inquietações que nos servem de problemáticas basilares para 

as discussões elencadas neste capítulo. 

 

3.1 Os museus e a memória 

 

A memória se configura como um recurso dos seres-humanos em recordar algo, e a 

partir disso, podemos construir histórias. Mas a história não é a única a se apropriar da memória, 

a escrita da história também o faz. O historiador instrumentaliza a memória para reconstruir o 

passado, isto é, entre usos e abusos, os historiadores se apropriam desse recurso como um 
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vestígio do passado e assim dão corpo ao seu objeto de pesquisa. Assim sendo, Ricouer salienta 

que, “o historiador empreende “fazer história”, como cada um de nós se dedica a “fazer 

memória” (RICOEUR, 2007, p. 72). Todavia, a memória também não é de uso exclusivo do 

historiador, pelo contrário, antes de tudo, a memória pertence a quem pode recordar, isto 

significa construir afeto, heróis, inimigos, histórias e, acima de tudo, sinaliza para o direito ao 

esquecimento. 

 No exercício das reflexões de Paul Ricouer (2007: 71), ele evoca as abordagens 

cognitivas e pragmáticas da memória a partir de Platão e Aristóteles, no qual, a noção de 

memória, como alude Ricouer, não está distante da noção de representação. Isto é, a memória 

enquanto recurso de trazer à tona uma experiência passada, está fundamentalmente associada à 

noção de representação, à construção de símbolos e signos que representem à memória aludida. 

Em consonância ao que foi exposto até o momento, Paul Ricouer (2007) corrobora para as 

reflexões dizendo que,  

 

O fato notável é que as duas abordagens, cognitiva e pragmática, se reúnem 

na operação da recordação; o reconhecimento, que coroa a busca bem-

sucedida, designa a face cognitiva da recordação, ao passo que o esforço e o 

trabalho se inscrevem no campo prático. [...] A esse respeito, o ato de fazer 

memória vem inscrever-se na lista dos poderes, das capacidades, que 

dependem da categoria do “eu posso” [...] (RICOEUR, 2007, p. 71). 

 

Para tanto, o que foi discutido nos remete à memória individual. No que tange a análise 

da pesquisa, dispomos da ideia de uma memória coletiva construída para preconizar 

acontecimentos, “grandes feitos” e “cidadãos ilustres” da cidade Formosa. Nesses aspectos, os 

museus assumem um papel importante na construção de memórias e histórias, reúne-se um 

grande acervo em um espaço com o objetivo de contar algo, esse acervo pode ser temático ou 

não, mas todos têm a pretensão de dizer e preservar os vestígios do passado em nome de uma 

tradição, de uma memória. O problema é, quais memórias eles pretendem preservar? 

 Os museus têm suas origens nos gabinetes de curiosidades, que, por sua vez, surgiram 

no período do humanismo, eram pequenas coleções particulares com pretensão de guardar 

objetos e documentos que revelavam a história do mundo. Patrícia Tavares Raffaini diz que, 

“existiram centenas, senão milhares, de gabinetes pela Europa, neste período, mantidos por 

príncipes ou casas reais, humanistas, artistas ou ricos burgueses; elementos representantes da 

cultura erudita interessada em conhecer e colecionar o mundo que os cercava” (RAFFAINI, 

1993, p. 159). Os museus contemporâneos estão na linha de preservar uma memória, dita 

esquecida, na qual, a sociedade tenha acesso, isto é, os museus passam a ser instituições 
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públicas, de acesso a todos. Para Moana Soto, “o avanço do conhecimento, a influência dos 

enciclopedistas franceses e os aumentos da democratização da sociedade provocados pela 

Revolução Francesa fizeram surgir o conceito de coleção como instituição pública, chamado 

museu” (SOTO, 2014, p. 59). Portanto, os museus, sucessores dos gabinetes de curiosidades, 

contemplam coleções que pretendem preservar os vestígios do passado, cada qual em sua 

particularidade, no que tange, a seleção do passado que os organizadores querem trazer à luz 

da sociedade. 

 

3.2 A Fundação Museu Couros 

 

A história da criação do Museu Couros se iniciou com um clube denominado “Clube 

Espaço Cultural de Formosa”, criado em 1980. Após Leônidas da Silva Pires voltar de Aracajú, 

lugar onde trabalhou por 8 anos no ramo da aviação, uniu-se com alguns amigos e decidiu 

fundar o clube. O grupo tinha a preocupação em organizar feiras e campeonatos de cunho 

educativo para “movimentar a cultura de Formosa”. Nesse período, Leônidas Pires decidiu criar 

um Museu que aludisse a história da cidade, todavia, por mais que tenha encontrado o apoio do 

clube, não houveram muitos esforços para que o projeto saísse do papel. Dessa forma, Leônidas 

Pires iniciou a preparação para a criação do acervo em 1988. O administrador, em um 

documentário financiado pela Lei Aldir Blanc (14.017/2020), organizado por ele e outro 

entusiasta cultural formosense, Samuel Lucas, salientou sobre como se deu o surgimento do 

Museu Couros, ele diz que,  

 

O museu surgiu dentro do Clube Espaço Cultural, nós falávamos CEC [...], 

então dentro desse Clube Espaço Cultural, nós promovemos “n” festivais de 

músicas, exposições de artes, gincana cultural intercolegial, festivais de 

poesias, campeonatos de futebol de salão, enfim, culturalmente, o que vocês 

imaginarem, nós fizemos no Clube Espaço Cultural e dentro do clube. Então 

foi retirada a ideia de criar o museu na cidade. Esse grupinho de cinco pessoas, 

comigo, fazia essa revolução na cidade25 (LUCAS; PIRES, 2021). 

 

Sendo assim, fundado por Leônidas da Silva Pires em 1996, o Museu Couros de 

Formosa começou com uma coleção particular de objetos e documentos que aludiam ao 

desenvolvimento tecnológico relacionado as tradições das quais fizeram parte de sua vida, 

desde telefones, máquinas de datilografia, computadores e celulares a teares manuais, cadeiras 

 
25 A entrevista foi transcrita sem correções. 
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escolares e camas construídas com o couro de animais.26 Em entrevista, o fundador do museu 

diz que toda a coleção inicial foi comprada entre 1988 e 1996. Depois a coleção foi toda doada 

para a Fundação Museu Couros de Formosa, segundo o fundador isso aconteceu para que o 

museu fosse um patrimônio da Cidade de Formosa. Para manter o museu financeiramente, sem 

o apoio irrestrito da prefeitura, mesmo sendo atualmente Leônidas da Silva Pires e os poucos 

colaboradores do museu, funcionários comissionados da Prefeitura Municipal de Formosa, o 

administrador criou o evento “Semana da Moagem” que recebia artistas, artesãos, e pequenos 

agricultores para venderem seus produtos no evento. Com isso, foi possível manter o museu 

por um tempo com esses recursos, e divulgar as práticas culturais, tradicionais da cidade, 

todavia, este evento merece um espaço dedicado para reflexões, contudo, este não é o nosso 

objetivo neste trabalho. 

O museu está localizado no centro da cidade em um prédio construído já no século XX 

(Figura 10), local onde foi o açougue de Formosa na década de 1930, o Mercado Municipal, e 

na década de 1970 foi sede da Associação Rural de Formosa27 (Figura 11), após a doação da 

prefeitura de um espaço para os eventos de exposição agropecuária da associação, o imóvel 

serviu como depósito da antiga garagem da prefeitura (Figura 12), onde foi encontrada uma 

pilha de documentos do século XIX, entre eles atas da câmara municipal, certidões de óbitos, 

entre outros documentos avulsos do poder público. Neste contexto, o imóvel foi doado por meio 

da lei n° 232-NA, de 20 de novembro de 1996, para a Fundação Museu Couros, esta lei 

determinou que fosse feita uma reforma para atender os objetivos da instituição no prazo de 

dois anos após a doação, com isso, o prédio foi reformado pela primeira vez para receber as 

instalações do que viria a ser o Centro de Cultura, Tradição e Turismo de Formosa. O projeto 

inicial contou com espaços reservados para um auditório, uma galeria de artes, um museu, dois 

banheiros, uma cozinha e uma sala para reserva técnica. 

Ora, este foi, e ainda se configura como um espaço de notável atividade cultural, no 

qual, pessoas das classes menos abastadas frequentaram em vários momentos da história da 

cidade para trocas comerciais e culturais (Figuras 13 e 14). Esse fator nos remete a noção de 

uma escolha bem pensada para o espaço onde viria a ser o museu da cidade, a ideia de reativar 

um prédio abandonado com a finalidade da preservação da memória daquele espaço e da cidade 

como um todo, seria um ato importante no que tange a construção e afirmação da identidade 

das pessoas envolvidas com as atividades desenvolvidas naquele local; 

 

 
26 Objetos comuns nas histórias do interior de Goiás. 
27 Atual Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formosa. 
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Figura 10 – Fachada do Centro de Cultura, Tradição e Turismo de Formosa. 

 

 
 
   Fonte: Foto do autor (2021) 

 

 

Figura 11 – Fachada da Associação Rural de Formosa. 

 

 

 

Fonte: Documentário História do Museu Couros - Formosa GO (LUCAS; PIRES, 2021) 
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Figura 12 – Antiga casa da garagem da prefeitura de Formosa-GO. 

 

 

 

Fonte: Documentário História do Museu Couros - Formosa GO (LUCAS; PIRES, 2021) 

 

onde os momentos de efervescência cultural registrados poderiam compor um espaço no acervo 

histórico do museu.  

Todavia, apesar do fundador salientar o contexto em que o prédio está inserido no 

documentário sobre a história do Museu Couros, a sua fala nos remete para ideia de que este 

não foi um fator decisivo na empreitada de aquisição do imóvel, quiçá foi pensado nos 

momentos de negociação com a prefeitura. Segundo o fundador do Museu, a ideia de fazer o 

pedido de doação da propriedade foi de um amigo, e em nenhum momento o fundador cita a 

história do prédio como fator importante para tomada de atitude.  Dessa forma, segundo 

Leônidas Pires, junto com seu amigo marcaram uma reunião com o prefeito, e diz que,   

 

Para nossa surpresa, ao sentar com o prefeito, o ex-prefeito Neném Araújo, 

em 1996, já em final de mandato, é... ele se dispôs totalmente a doar a antiga 

casa da garagem da prefeitura, a qual sempre ficava abandonada por “n” 

gestões passadas. Ela ficava sempre abandonada, só entulho, só resto de 

banco, resto disso, resto daquilo, ele disse pra mim (o prefeito), Léo a casa tá 

inútil, há muitos anos, eu mesmo não a usei, então eu acho que o fim justifica 

o meio, então acho que você vai fazer um bom uso. (LUCAS; PIRES, 2021) 
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Figura 13 - Exposição Agropecuária no antigo espaço da Associação Rural de 

Formosa. 

 

 

 

       Fonte: Documentário História do Museu Couros - Formosa GO (LUCAS; PIRES, 2021) 

 

Figura 14 - Exposição Agropecuária no antigo espaço da Associação Rural de 

Formosa. 

 

 

        

        Fonte: Documentário História do Museu Couros - Formosa GO (LUCAS; PIRES, 2021) 
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 Dessa maneira, podemos aferir como se deu essa negociação, no qual, a história daquele 

prédio público não se colocou como fator relevante na decisão, portanto, teria sido apenas uma 

coincidência de haver a oportunidade de aquisição do imóvel. Assim sendo, desde 1988 

Leônidas Pires recebe doações de objetos que são avaliados por ele em relação à sua pertinência 

histórica, e o seu acervo vem ganhando mais objetos e obras de arte para compor a coleção, que 

em suas palavras deixou de ser de sua família e passou a ser dos formosenses no momento que 

a doou para a criação da Fundação Museu Couros, tornando-se assim um patrimônio cultural 

que deve receber cuidados da população de Formosa em geral. A partir disso, nos cabe tecer 

algumas reflexões sobre como se constitui o acervo do museu, e localizar a história de Formosa 

em meio às coleções e objetos por meio das discussões sobre acervos museológicos do ponto 

de vista historiográfico, em vista que se nota uma dimensão da cultura material nesse debate, 

tanto no que se refere ao prédio público, quanto no processo de obtenção dos objetos que fariam 

parte do acervo museológico. 

 

3.3 Museu Couros e a Cultura Material 

 

 Considerando o processo histórico de formação do Museu Couros, faremos, de certa 

maneira, e tanto quanto possível, uma análise da formação de seu acervo museológico diante 

da perspectiva da cultura material. Tendo em vista a maneira que se deu a aquisição dos objetos 

pertencentes ao acervo do museu, nos encaminhamos para a percepção de um culto a objetos 

antigos, e como foi dito anteriormente, passamos pela ideia de um gabinete de curiosidades. 

Essa assimilação das coleções pertencentes ao Museu Couros reporta-se para as reflexões feitas 

pelo historiador José Neves Bittencourt, onde faz-se uma alusão aos termos “Miscelânea 

Histórica”, cunhado por Daryle Williams, historiador da Universidade de Stanford, e bazar de 

maravilhas. Esses dois conceitos foram expostos pelo autor ao elaborar uma reflexão sobre 

alguns museus da primeira metade do século XX no Brasil, nesse sentido, esses termos são de 

suma importância, no que tange o estudo que nos propomos a fazer sobre o Museu Couros e 

seu acervo. Isto é, o que podemos apreender do processo de formação do acervo do Museu 

Couros é um conjunto de objetos em desordem com poucos critérios de seleção, o que nos 

permite suscitar as reflexões de José Neve Bittencourt, no qual ele diz que, 

 

Examinando alguns museus, particularmente os de história, ao longo da 

primeira metade do século XX, tenho a impressão de estar diante de uma casa 

das maravilhas. Melhor – talvez mais adequado falar em um bazar, um imenso 

bazar onde as antigüidades da Pátria eram reunidas e mostradas. Um bazar de 
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Maravilhas, constituído pela “miscelânea histórica” acumulada pelas 

atividades de recolhimento da instituição desde seus primórdios. 

(BITTENCOURT, 2001, p. 151) 

 

 Os primeiros objetos recolhidos pelo fundador do Museu Couros foram, em suma, 

comprados ou doados para a instituição, no qual, eram, de certa forma, avaliados por ele no 

sentindo de encontrar, dentro dos critérios dessa avaliação, um sentido histórico para aquele 

material. Com isso, Leônidas da Silva Pires foi reunindo estes objetos e expondo em um espaço 

dentro de sua própria casa com a finalidade de criar o museu, assim foi construindo a sua 

coleção, formando o seu acervo museológico. Contudo, nos fica o questionamento dos critérios 

escolhidos por ele na seleção desses objetos, no sentido de nos revelar quais problemas o 

método escolhido pôde acarretar nos processos de exclusões e silenciamentos, bem como, na 

construção da imagem daqueles personagens que receberam homenagens e espaços de 

protagonismo em suas exposições. A partir dessas observações, nos aproximamos um pouco na 

comparação entre os museus nomeados de “bazares de Maravilhas, constituídos pela 

‘miscelânea histórica’”, do qual José Bittencourt alertou em seu texto. Esse fator pode ficar 

evidente a partir da maneira como o fundador da instituição apresenta o caminho de formação 

do acervo, nos possibilitando a problematização desse percurso. 

 O acúmulo de objetos antigos pode nos revelar o processo de formação de acervos 

museológicos a partir da noção de cultura material, isto é, entende-se que “a noção de cultura 

material, que, em princípio, se aplicaria apenas a objetos “soltos”, pode ser estendida de maneira 

a abranger quase todas as produções humanas” (BITTENCOURT, 1989, p. 1). Nesse sentido, 

os objetos podem ser entendidos como uma fonte reveladora de um aspecto referente a um 

período histórico particular, tanto para corroborar as hipóteses existentes, quanto para revelar 

novas questões. Um exemplo claro disso refere-se à área de História Antiga, que mantém uma 

relação próxima da Arqueologia com a finalidade de compreender aspectos sociais passados 

por meio das produções materiais de um determinado grupo social. Para tanto, José Bittencourt 

corrobora para ideia, já introduzindo à discussão no aspecto museal, dizendo que, “podemos 

entender que os museus são capazes de mostrar, por meio de suas coleções, “o homem, que é o 

verdadeiro objeto de sua pesquisa”, pois representam (as coleções) a expressão material das 

relações humanas” (BITTENCOURT, 1989, p. 2).  
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Ainda nesta perspectiva, na intencionalidade de exemplificar a discussão, podemos citar 

a Warren Cup,28 exposta no Museu Britânico, esse objeto é uma taça de prata contendo figuras 

de relações homoeróticas e foi encontrado próximo a Jerusalém, o seu nome é devido ao seu 

comprador, Edward Perry Warren. A peça é datada do século I d.C., e apresenta intrínsecas 

relações com a cultura romana e helenística, fez parte dos estudos do Prof. Dr. Craig Williams 

em sua obra “Roman Homosexuality” (1999). Este objeto faz parte de uma coleção museológica 

e pode contribuir para os estudos sobre os aspectos referentes às relações homoeróticas em 

Roma, corroborando para as práticas descritas no romance Satyricon, século I d.C.29 Dessa 

forma, José Bittencourt corrobora dizendo que,   

 

em outras palavras, os objetos, frutos do desenvolvimento tecnológico 

humano, podem nos revelar inúmeros aspectos de uma sociedade passada, 

gerando inúmeras possibilidades de pesquisa em várias áreas do 

conhecimento, entre elas a historiografia. Reunidos nos museus, os objetos 

acabam se transformando numa espécie de resumo da sociedade onde se 

encontram instaladas essas instituições. Resumindo também as qualidades e 

defeitos dessa mesma sociedade, os museus acabam aparecendo como grandes 

documentos, cujo discurso é escrito pelos objetos que acumula. E, como todo 

museu é um pouco de museu de história, é possível acompanhar essa 

sociedade no tempo. E, finalmente, todo museu é um pouco feito para induzir 

a lembrança (BITTENCOURT, 1989, p. 4).  

 

 No entanto, muitos desses objetos entraram em desuso ao ficarem velhos antes de 

fazerem parte de um acervo. Nesse caso, objetos aos quais atribuímos valor histórico são objetos 

exauridos de símbolos e signos para algumas pessoas, que, com essa falta, são descartados como 

lixos. Desse modo, vale ressaltar que a exposição é construída a partir de um sentido dado pelo 

colecionador, pelo responsável de construir a coleção, como foi dito anteriormente, esses 

objetos acabam sendo alvos de um certo culto, eles ganham sentido histórico e valor comercial 

de acordo com as intenções de quem o compra ou o pega para si. Com isso, Ulpiano Meneses 

salienta que “o objeto aparece fundamentalmente como suporte de significações que a própria 

exposição propõe” (MENESES, 1994, p. 24). Nesse sentido, a maneira como se dá a aquisição 

da coleção é de suma importância para fazermos um alinhamento das reflexões suscitadas até 

o momento.  

 
28 Este objeto está disponível para visualização o site do Museu Britânico. Disponível em: 

<https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1999-0426-1> Acesso em: 03/11/2021. 
29 Essa discussão foi feita pela estudante do curso de Licenciatura em História, Myllena Santos, em um artigo 

apresentado na disciplina de História Antiga II, da Universidade Estadual de Goiás, Campus Nordeste. 
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José Neves Bittencourt, ao ler um catálogo de leilões de Londres, observou que haviam 

preços altíssimos para alguns materiais “bastante curiosos, como velhas latas de conserva, 

ganchos de parede, luvas de couro e lã, tirantes de couro e uma lanterna”, o autor então 

comentou que “objetos que, normalmente seriam considerados como lixo, atingem alto status 

e altos preços” (BITTENCOURT, 1989, p. 1). Essa reflexão feita por José Bittencourt nos 

aproxima ainda mais de apreender um pouco da formação do Museu Couros. Na entrevista feita 

por Leônidas da Silva Pires, no Documentário sobre o museu, ele informa como se deu a 

formação do seu acervo, dizendo:  

 

Comecei no finalzinho de 1988 a perambular pelas ruas da cidade, das famílias 

tradicionais, pela zona rural, de onde eu vim. Conhecia várias fazendas, vários 

amigos, (andei) pelas cidades vizinhas, tipo Cabeceiras, Flores de Goiás, 

Planaltina de Goiás, saía andando, procurando e batendo de porta em porta, 

procurando coisas antigas para criar esse museu. Daí eu tenho uma parte triste 

dessa história, porque, descobri por “n” vezes objetos históricos interessantes, 

literalmente jogados fora, em um monturo, conforme nossos pais diziam lá na 

zona rural, ou seja, lá no terreiro pra lá, no poleiro das galinhas, no curral das 

vacas, dos bois. Então, coisas interessantes, culturalmente falando, jogadas 

fora. E quando eu mostrava o interesse, falava assim, “olha, isso aqui me 

interessa, essas coisas antigas, eu gostaria, já que está jogado fora, me doa isso 

aqui, vamos montar um museu”, aí a história mudava por completo, “está aí 

porque meu filho jogou fora, meu neto jogou fora, isso aí vale muito. Eu te 

vendo!”. Moral da história, eu perdi muitas coisas que eu não tive condições 

de adquirir, perdi realmente, não tive condições de comprar. E aí eu lembro 

um detalhe, quando nós inauguramos o museu, no dia 26 de abril de 1996, lá 

onde eu moro até hoje, 99,9% do acervo que nós tínhamos lá no museu foram 

comprados com o dinheiro do nosso próprio bolso, então infelizmente, é a 

parte ruim da nossa história, do nosso museu couros (LUCAS; PIRES, 2021) 

  

 Existem várias questões nessa fala que nos encaminham para algumas das principais 

discussões das problemáticas que envolvem o Museu Couros. A primeira delas refere-se à busca 

de objetos materiais nas casas das famílias tradicionais de Formosa, o que se encontra nessas 

casas? Quais personagens históricos são aludidos pelos objetos pertencentes à essas famílias? 

O segundo problema é, fora dos acervos das famílias tradicionais o que foi comprado pelo 

Museu Couros, quais objetos fazem parte desse acervo? Sobre qual história esses objetos 

aludem? Onde está localizada a História de Formosa nesta coleção? Dito isso, o Museu Couros 

apresenta em seu acervo objetos de natureza similar aos que foram salientados por José 

Bittencourt, configurando dessa forma esse grande bazar de maravilhas.    
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3.4 O acervo museológico da Fundação Museu Couros  

 

No museu existem coleções de objetos pertencentes a personagens históricos envolvidos 

na administração pública e na história da Igreja Católica (Figura 15). Nesse primeiro aspecto 

nota-se objetos pessoais do Bispo Victor Tielbeek (1919-1997) dentro de uma caixa de vidro 

sobre uma mesa expositora, nela encontram-se escovas de cabelo, duas máquinas de código 

Morse, uma seringa, uma máquina de barbear, entre outros objetos, que isolados nos 

apresentariam um aspecto da história do desenvolvimento tecnológico de comunicação, ou um 

vestígio sobre a história dos instrumentos de trabalho da área da saúde. No entanto, esses 

objetos, organizados de maneira a dar um sentido para exposição, como uma certa homenagem 

a Victor Tielbeek, nos apresentam parte do que seria o cotidiano do Bispo e seus cuidados 

pessoais com a aparência, ou alguns aspectos referentes aos seus conhecimentos e ofícios no 

cargo diocesano.  

 

Figura 15 – Objetos do primeiro Bispo Diocesano de Formosa, Dom Victor Tielbeek. 

 

 

 

Fonte: Foto do autor (2021) 



67 
 

 
 

 De outro modo, e bem próximo da exposição dos objetos do Bispo, encontram-se alguns 

objetos referentes às tradições populares, como um tear manual, uma cama de couro e uma 

carteira escolar da década de 1960 (Figuras 16, 17). Todavia, todos eles referem-se aos 

materiais e técnicas populares, mas a nenhum personagem histórico em específico, isto é, 

quando o objeto pode suscitar aspectos particulares da história de um personagem das classes 

menos abastadas, uma homenagem para algum profissional do ramo da tecelagem, por 

exemplo, então não o é feita. Ao contrário da máquina de trabalho de um consultório 

odontológico da década de 1950, em que o seu dono é referido, bem como aludido como o 

primeiro dentista formado de Formosa (Figura 18). Contudo, deve-se levar em consideração 

que estes objetos foram expostos e fazem referência às técnicas utilizadas por camadas 

populares da cidade há décadas. Outro fator importante, nesse sentido, refere-se que estes 

objetos das camadas mais populares em grande maioria fazem parte das narrativas de vida de 

seu fundador, ou seja, o sentido histórico encontrado nesses materiais, como é dito pelo 

fundador do museu, está relacionado com as memórias de sua vida pessoal, e acaba emergindo 

com uma certa necessidade que os pesquisadores façam estudos historiográficos para verificar 

a hipótese de que esses materiais fazem parte, na verdade, de uma memória coletiva, como 

objetos relacionados com a história das classes populares do município. 

 

Figura 16 – Tear manual exposto no Museu Couros. 

 

 

                         Fonte: Foto do autor (2021). 
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Figura 17 – Cama feita de couro exposta no Museu Couros. 

 

 

              Fonte: Foto do autor (2021) 

 

Figura 18 – Máquina do consultório odontológico do Dr. Levi, década de 1950. 

 

 

                                   Fonte: Foto do autor (2021) 
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 Em continuidade à análise do acervo e com a finalidade de apresentar o Museu Couros 

a partir de uma visão panorâmica, tendo como objetivo encontrarmos nessa coleção os objetos 

e documentos que se referem a Formosa, falaremos aqui sobre a segunda reforma do imóvel. 

Essa reforma se deu no ano de 2017, com a intenção de expandir o espaço do museu para abrigar 

duas novas galerias, dois banheiros, aumentar a reserva técnica e construir um espaço para 

projetos sociais (como disposto na planta baixa do prédio, Figura 19), cursos de artesanatos ou 

práticas de esportes, como o Judô. Essa reforma aconteceu após a instituição sofrer um assalto 

e ficar de portas fechadas por alguns anos, nessa ocasião foram roubados vários computadores 

que tinham por finalidade cursos de informática para população carente. Esse assunto nos 

apresenta algo para além da dimensão educacional patrimonial e museológica, isto é, 

identificamos um papel educacional no sentido contrário das desigualdades de oportunidades 

dentro da cidade, logo, esse será um tópico de discussões em outro fragmento deste trabalho.  

No que tange o acervo museológico e a reforma feita no prédio, é importante salientar 

que novas salas foram inseridas, como se pode ver no lado esquerdo da planta baixa, 

encontramos uma reserva técnica nos fundos do imóvel, na frente da reserva, ainda ao fundo da 

grande sala, denominada “Museu”, no documento, encontra-se uma sala de exposição, é ali 

onde encontramos a Galeria de Fotos de Formosa (Figura 20)30. Ao lado da Galeria de Fotos 

encontra-se a Galeria de Discos (Figura 21), onde estão dispostos vários objetos referentes às 

tecnologias da indústria musical, como discos de vinil, vitrolas, gramofones, caixas de som, 

mesas amplificadoras e entre outros objetos da história da indústria musical. A última sala está 

destinada para projetos sociais, até o momento da pesquisa, está sala abriga uma loja de 

artesanatos, onde são ministrados cursos com a mesma finalidade. 

Assim sendo, ao entrar no salão principal (Figura 22), disposto na planta baixa do 

prédio31, é possível visualizar muitos objetos organizados de acordo com as finalidades do 

administrador, algo que se assemelha às análises feitas por José Neves Bittencourt sobre os 

museus da primeira metade do século XX. Nesse caso, os objetos estão organizados pela 

natureza de cada um, primeiramente vê-se um tear manual e uma máquina utilizada por 

dentistas, adquirida pelo primeiro dono em 1956, ao fundo está um expositor com livros, nesse 

caso, o arquivo bibliotecário do museu. Ao longo da sala existem vários expositores com 

inúmeros objetos diversos, como vitrolas, armas de fogo, máquinas datilográficas, telefones, 

celulares, chaves antigas, moedas, cadeiras, computadores, entre outros variados itens. 

 
30 Estas fotografias serão analisadas no terceiro capítulo dessa dissertação. 
31 Figura 20. 
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Figura 19 – Planta baixa do Museu Couros após a segunda reforma do prédio (2017). 

 

 

 

            Fonte: Acervo Museu Couros (2021) 
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 Figura 20 - Galeria de fotos de Formosa-Go – Exposição Museu Couros. 

 

      Fonte: Foto do autor (2021). 
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Figura 21 - Galeria de Discos – Exposição do Museu Couros. 

 

 

 

Fonte: Foto do autor (2021). 

  

Como foi dito, o acervo está exposto a partir da lógica organizacional definida pelo 

administrador, bem como os objetos e documentos manuscritos foram armazenados de maneira 

artesanal. Com o abandono estatal, a maioria desses documentos estão em ambientes propícios 

a mofos e umidade. Contudo, todos foram guardados com muito cuidado, embalados e 

armazenados em materiais não corrosivos, algo que, dentro das possibilidades da instituição, 

prolonga a vida útil daqueles documentos históricos. 

 Dessa forma, José Neves Bittencourt ao falar dos museus das décadas de 1920 a 1950, 

nos fornece algumas indicações desses problemas, no qual, identificamos no Museu Couros já 

no século XXI. A partir desse abandono, da falta de verbas para manutenção do museu, na luta 

pela preservação da memória, “é difícil perceber a unidade de princípios que ordenava o interior 

dessas instituições. E essa unidade fundava-se nos princípios conceituais unívocos que 
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orientavam a formação de acervos e a atuação técnico-profissional dos servidores” 

(BITTENCOURT, 2001, p. 151). Esse aspecto fica evidente ao visitar as exposições da 

instituição. É difícil falar em um “bazar de antiguidades da pátria”, todavia, fica claro o que 

havíamos dito anteriormente, o Museu Couros se configura como “um bazar de maravilhas, 

constituído pela miscelânea histórica”. 

 

Figura 22 – Salão Principal do Museu Couros. 

 

 

     

Fonte: Foto do autor (2021). 

 

Por fim, onde estão localizados os objetos e documentos que aludem à história da cidade 

de Formosa? Essa pergunta é de suma importância no que tange os significados do Museu 

Couros, o nome da instituição já é uma referência à história da cidade, o que pode apresentar, 

em um primeiro momento, a finalidade de falar sobre o tema. Contudo, o que se nota nas 

exposições e na configuração do acervo é que a história de Formosa fica em segundo plano, ao 

ponto que os objetos e documentos manuscritos, referentes à administração pública, estão 
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guardados em duas caixas de madeira impróprias para o armazenamento de materiais sensíveis 

(Figura 23), estamos falando aqui de documentos datados a partir da primeira metade do século 

XIX. A questão é que, essa situação não é das piores quando se constata que estes documentos 

foram encontrados junto aos entulhos do prédio que se tornaria a sede da Fundação Museu 

Couros. Ou seja, para além da questão de documentos do século XIX e XX estarem sendo 

perdidos pelo descaso, os pesquisadores e a população em geral não têm acesso a eles de 

nenhuma maneira, salvo se os manusearem, contudo não há o suporte devido em termos 

técnicos e instrumentais para tal atividade. À vista disso, grande parte do acervo documental 

sobre a história da cidade está em segundo plano no museu, em comparação a outros objetos 

expostos em suas galerias.  

Isso pode ser evidenciado pelo local onde se encontra a galeria de imagens, ao fundo do 

salão principal, próximo à cozinha e à reserva técnica. Como foi dito no primeiro capítulo, o 

acervo da biblioteca do museu contém apenas cinco livros que se referem diretamente à história 

de Formosa, outros são obras literárias, como poemas, ou acervos memorialísticos, com o 

objetivo de catalogação do patrimônio cultural de Formosa. A biblioteca do museu é pequena 

com poucos livros, mas que aludem a uma história dos grandes feitos e heróis da cidade e do 

Estado. Assim sendo, “no conjunto, a reunião de objetos parece indicar que os homens sem 

histórias extraordinárias são, no museu, substituídos pelos objetos. Mas estes, por sua vez, não 

têm nenhuma obrigação imediata de os conotar” (BITTENCOURT, 2001, p. 168). Dessa forma, 

o que se tem ao final dessa análise, se refere ao silenciamento das classes menos abastadas de 

Formosa, no qual objetos que podem mencionar as práticas e personagens históricos, na verdade 

dizem pouco ou nada sobre elas, tanto no que tange suas descrições (na maioria das vezes 

inexistentes), quanto na maneira como foi exposta, deslocada de seu contexto, e apesar de todo 

objeto no museu estar deslocado de seu contexto original, ele deve receber um sentido quando 

organizado, apresentando vetores de seu local histórico de origem, o que não é encontrado no 

Museu Couros de Formosa. 
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Figura 23 – Caixa expositora contendo documentos manuscritos de diversos períodos. 

 

 

      Fonte: Foto do autor (2021). 

 

3.4 Um museu de história 

 

 Partindo dos pressupostos discutidos até aqui, podemos aferir as questões referentes a 

uma das finalidades dos museus, a pesquisa. Este fator insere o museu em um espaço de 
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construção de saberes e contribuições para os estudos em diversas áreas, entre elas, a 

historiografia. Nesse caso, a cultura material e escrita contribui para apreendermos os vestígios 

do passado, vetores que se pesquisados e localizados nos encaminham para a construção de um 

objeto histórico.  

Pensar um museu de história nos encaminha para a difícil tarefa de elucidarmos o vasto 

campo de discussão teórico do que é história, para isso faremos uma reflexão dentro de um 

recorte teórico com uma teleologia didática. Primeiramente, deixo a consideração de que 

utilizamos nessa dissertação o termo História com “h” maiúsculo para nos referirmos à 

disciplina História, ao campo da operação historiográfica32. As discussões que permeiam o 

trabalho de definir o que é história está relacionada com diferentes perspectivas do tema, o 

recorte que fizemos para essa breve reflexão é introdutório e basilar para a definição do Museu 

Couros de Formosa. 

 Mas, o que é história? Ora, é o estudo do passado, diriam os estudantes no primeiro 

período do curso de História. Este diálogo nos remete ao texto de Marc Bloch, Apologia da 

história ou o ofício de historiador (2002), ele argumenta que, partindo de seu prisma, esse 

pensamento é equivocado, pois “a ideia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de 

ciência é absurda” (BLOCH, 2002, p. 52). Mas então, o que é história? Se discutirmos este 

tema com maior atenção chegaremos à ideia de que a história está relacionada com as narrativas 

da realidade humana. E estas narrativas estão presentes de várias formas, entre elas escritas e 

narradas. O conceito que é abordado pelo filósofo da história, David Carr, e está associado a 

uma definição da história em forma de narrativa, em que “as narrativas são principalmente sobre 

a realidade humana, ou seja, sobre as ações e sofrimentos, projetos e planos, sentimentos e 

experiências das pessoas” (MALERBA, 2016, p. 249). Com isso, o nosso conceito de história 

vai em direção a ideia de que ela não discute apenas o passado enquanto passado, mas dentro 

desse arcabouço estão todas as complexidades do modo de ser e agir das pessoas no tempo e 

no espaço. 

 A partir disso, podemos avançar na discussão entendendo que o próprio termo alude 

para a ideia de pesquisa, informação ou narração, usado em grego para a narração dos fatos 

humanos.33 Dessa forma, podemos apreender a reflexão feita por Marc Bloch ao dissertar sobre 

o conceito como sendo a “Ciência dos homens, no tempo” (BLOCH, 2002, p. 55). Isto é, se a 

história é a ciência dos homens no tempo, devemos reconhecer que se trata também de pesquisa, 

 
32 Como referência à obra “A escrita da História” de Michel de Certeau.  
33 Consultar: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. pp. 502. 
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de apreender as complexidades das ações humanas dentro de seus processos históricos. É nesse 

ponto que entra a disciplina histórica e o papel do historiador. E por conseguinte o conceito 

discutido pelo historiador Michel de Certeau, em que a História é entendida como uma “prática 

(uma “disciplina”), o seu resultado (o discurso) ou a relação de ambos sob a forma de uma 

“produção”. Certamente, em seu uso corrente, o termo história conota, sucessivamente, a 

ciência daquilo que se passou ou se passa” (CERTEAU, 2015, p. 5). Com isso, ao pensar o 

conceito história, de uma maneira mais abrangente, podemos refletir sobre várias dimensões 

que envolvem fundamentalmente as noções de pesquisas, discursos, fatos, ações e processos. 

 Sendo assim, temos uma introdução basilar sobre a noção de história e do trabalho do 

historiador (a relação entre prática e discurso). Em que apreendemos duas concepções, entre 

elas, as produções materiais, intelectuais e culturais das pessoas ao longo do tempo. E a 

operação historiográfica, que está intimamente relacionada com a tarefa de re/construção do 

passado, a ciência daquilo que se passou ou se passa. Para finalizarmos essa reflexão,34 

podemos suscitar a noção de desejo de registro, isto é, quando falamos em patrimônio, história 

e memória, traz-se à tona a questão da preservação. Estamos a todo momento tentando preservar 

memórias, histórias e patrimônios, pois essas questões estão associadas a identidade e 

afetividade, no qual, fazem parte da dimensão existencial dos seres humanos. A necessidade de 

relembrar, recordar e esquecer um fato é um recurso utilizado por nós para, entre muitas 

questões, construirmos a ideia de quem somos enquanto indivíduo e sociedade. 

 Ora, se estamos travando o diálogo sobre o desejo de registro, devemos considerar o 

papel dos museus de história. Antes de tudo, a historiadora Márcia Mansor D’Alessio, salienta 

que “o desejo de registro indica consciência histórica, operação intelectual que pressupõe outra 

concepção de tempo, vale dizer, aquela na qual se concebe a ruptura entre o que já passou e o 

que está sendo vivido” (D’ALESSIO, 2012, p. 79). Quero dizer que os museus são uma síntese 

do desejo de registro, de preservação. E a consciência histórica é um fator importante para o 

que vamos discutir no próximo tópico, diante da dimensão educacional do museu. Todavia, 

aqui vamos nos ater a discutir o desejo de memória. 

 Esse desejo está associado também à preservação das produções humanas ao longo do 

tempo. Está associado à cultura material, dos registros escritos, dos objetos produzidos, dos 

vestígios de um passado que pode ser pesquisado, re/construído. Para Márcia Mansor D’Alessio 

 
34 Faz-se necessário esclarecer que as discussões sobre as definições de história não se encerram com essa breve 

reflexão. Elas envolvem um amplo campo de debate na teoria histórica. Nessa dissertação tivemos a pretensão de 

introduzir o leitor ao tema, afim de dissertarmos sobre a dimensão histórica do Museu Couros, dessa forma, 

fizemos um recorte, a partir da subjetividade do historiador, dentro do que se propõe como história neste trabalho.  
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“a historiografia é a memória dos grupos e povos não mais vivenciada, mas preservada e, ao 

mesmo tempo, uma busca identitária” (D’ALESSIO, 2012, p. 79-80). Isto é, o museu é um 

espaço amplo para discussão de temas historiográficos, com um vasto material de trabalho, no 

qual as memórias de grupos sociais devem ser trabalhadas, problematizadas e preservadas. 

 A partir disso, o que há de história na Fundação Museu Couros? Ora, como podemos 

perceber até este fragmento do trabalho, o Museu Couros é permeado por discursos históricos, 

desde as falas de seu fundador até as exposições museais. Com isso, devemos dar uma atenção 

especial para o que o idealizador do museu nos fornece enquanto história, isto é, o que Leônidas 

da Silva Pires compreende como história? Onde essa história está localizada dentro da 

instituição? E por qual motivo podemos apontar esta instituição como um Museu de História? 

 Para respondermos à essas problematizações trabalhamos com a hipótese de que o 

Museu Couros pretende conservar uma linha de como a história de Formosa deve ser contada. 

Dessa forma, foi feito uma seleção de memórias e narrativas que possuem um conteúdo 

conservador. A partir desse pressuposto fizemos um recorte temático na biblioteca da 

instituição afim de verificarmos a hipótese levantada. Esse recorte teve como tema principal os 

livros que fizessem alusão à História de Formosa. Foram encontradas cinco obras, no qual, 

selecionamos quatro, com isso, fizemos a análise dessas obras dentro do que construímos como 

as obras mais relevantes sobre a História do Município, com base nos trabalhos historiográficos 

sobre o tema e a correlação entre cada uma delas. O trabalho heurístico dessas fontes deu fruto 

ao fragmento do texto em que discutimos a “História da historiografia formosense”, logo, foi 

possível perceber que essa hipótese estava dentro de nossas perspectivas. Dessa forma, foi 

possível verificar que dentro da biblioteca há sim uma seleção conservadora da História de 

Formosa. 

 Contudo, se faz necessário lançar um olhar para outro aspecto do museu, as exposições 

com suas imagens, objetos e documentos manuscritos, bem como, para as concepções de seu 

fundador. A biblioteca foi fruto de análise no primeiro capítulo, as imagens serão alvo de 

reflexões no terceiro capítulo do texto, nesse fragmento vamos nos ater aos diálogos do 

administrador em relação à sua visão de história. E o potencial historiográfico dos documentos 

manuscritos pertencentes ao acervo do museu. 

 Leônidas da Silva Pires apresenta o desejo de memória em suas falas. Sempre associa 

as exposições do museu à suas memórias de infância. Isto nos mostra que o administrador não 

tem uma perspectiva de uma história magistra vitae, uma história mestre da vida, aquela que 

ensina com os erros e acertos do passado. Pelo contrário, Leônidas da Silva Pires caminha para 
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a discussão de uma história que constrói identidade, que no mínimo conserva aspectos 

intrínsecos a sua formação como ser humano. Ele diz o seguinte em seu documentário,  

 

Começo a andar pelo museu e vejo os candeeiros, lamparinas à querosene me 

remete ao tempo que eu vivi, nasci e cresci na fazenda Carreira Cumprida 

próximo ao barreiro, próximo à antiga Crixalândia. Nome que eu fui conhecer 

e entender como Crixalândia agora recente, inclusive tenho documentos aqui, 

é... que nos remete lá ao povoado de Crixalândia, que depois de muitos anos 

eu fui descobrir que era o atual barreiro. Então, ao andar pelo museu eu passo 

por expositores onde está exposto moedas e papéis moedas. Me remete lá à 

minha infância, quando meu pai dava alguns cruzeiros para a gente chupar 

picolés e assim vai. Eu entro na sala de discos que relembra as famosas 

discotecas dos 1960, 1970 até 1980, tem lá os rádios, que nós ouvíamos as 

músicas no curral tirando leite e assim vai. Na realidade, cada objeto que aqui 

nós temos nos remete à uma história passada antiga ou não tão antiga, mas 

uma história passada que não mais vai sair da nossa memória. (LUCAS; 

PIRES, 2021) 

 

Isto é, concomitante a percepção das exposições museológicas, Leônidas Pires nos 

encaminha para a discussão de que o museu pode ter a finalidade de apresentar o 

desenvolvimento tecnológico da sociedade, a visão de tempo e espaço sendo alterada pelas 

ações do homem ao longo da história. Quero dizer, “a exposição museológica pressupõe, 

forçosamente, uma concepção de sociedade, de cultura, de dinâmica cultural, de tempo, de 

espaço, de agentes sociais e assim por diante” (MENESES, 1994, p. 25). Ora, o fundador do 

museu levanta questões pontuais no que tange às finalidades de um museu de história, no qual 

a sua organização, o seu acervo aponta para uma teleologia histórica da identidade, das 

dinâmicas sociais. 

Por outro lado, podemos encaminhar nossas discussões para a hipótese levantada 

anteriormente. Leônidas da Silva Pires e as pessoas que contribuem com a instituição pretendem 

elencar uma narrativa da história de Formosa, uma narrativa que se proponha como verdadeira 

para os visitantes da instituição. Dessa forma, o museu couros tem como objetivo construir uma 

história, uma vez que todos os objetos foram selecionados de maneira que conferissem uma 

certa confiabilidade à narrativa empregada, tanto no que tange a História encontrada na 

biblioteca, quanto na organização do acervo. Assim sendo, ele salienta,  

 

Nós estamos procurando guardar nesse museu, ao longo dos anos, desde o ano 

de 1996, quando inauguramos, na nossa residência lá na rua Visconde, um 

pouquinho da história do nosso município, um pouquinho da história da 

formação cultural da nossa sociedade. Tudo que aqui nós encontramos nas 

nossas andanças pela cidade, pela zona rural, as cidades vizinhas atrás do 

acervo para constituir o nosso museu, aqui está, com muito carinho, com muita 
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dedicação guardada por nós e por nossos funcionários. (LUCAS; PIRES, 

2021) 

 

A aquisição do acervo teve como pressuposto a avaliação do que é ou não histórico para 

o fundador. Tudo aquilo que indicava uma certa relação com sua própria experiência de vida e 

aos fatos que marcaram sua trajetória (desde os eventos de grande repercussão até o avanço da 

tecnologia ao longo do tempo) foram objetos de desejo para comporem o acervo do Museu 

Couros de Formosa. José Bittencourt contribui para a discussão dizendo que,  

 

Outro parâmetro era a origem do item: quem o tinha possuído, ou a que evento 

histórico ele estava ligado. Para estar no museu de história, os objetos sempre 

deviam denotar pessoas ou eventos cuja qualidade de “históricos” não pudesse 

ser colocada em dúvida. Neste ponto deparamos com um momento em que os 

especialistas atuavam como investigadores de indícios por excelência, pois 

desta maneira determinavam a “historicidade” do objeto em si, ou seja, 

estabeleciam as relações dele com o vulto ou fato histórico. A função primeira 

deles seria, pois, legalizar um testemunho do qual se devia, em princípio, 

desconfiar (BITTENCOURT, 2001, p. 160). 

  

Ora, desde a fundação do Museu Couros o ponto central do trabalho de aquisição e 

formação da instituição teve um trabalho na direção do que José Bittencourt chamou de 

“investigação de indícios do objeto”. Esse aspecto acaba corroborando para a hipótese 

levantada, apresentando ainda o fato de que a formação do acervo teve um direcionamento 

intencional no que tange a construção de um museu de História. Bem como, nos fornece as 

ferramentas teóricas para a ideia de que o que foi construído enquanto História de Formosa no 

Museu Couros refere-se à um movimento que pretendeu e pretende conservar uma memória 

selecionada. 

Outro fator a se destacar dentro da narrativa do administrador, que não exclui a 

discussão que estamos propondo aqui neste fragmento, é o da variedade de fontes encontradas 

no museu. Leônidas Pires referindo-se ao museu, diz que: “Aqui dentro do nosso museu nós 

temos uma diversidade muito grande de objetos históricos, fotos históricas, moedas, papéis 

moedas. Enfim, conforme eu disse, é um museu bastante heterogênico, Museu Couros de 

Formosa”. A fala de Leônidas tem uma relação com o trabalho do historiador proposto no início 

do século XXI. Ela apresenta, para além da dita cultura material, as possibilidades da operação 

historiográfica frente às múltiplas fontes a serem consideradas como vestígios de uma história 

a ser re/construída. Esse problema é a conjunção entre a noção de seleção do que se quer narrar, 

do que se quer preservar com uma das ferramentas com a qual o historiador trabalha, as fontes. 

Ulpiano Meneses diz que, 
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A exposição verdadeiramente histórica é aquela em que a comunicação dos 

documentos, por sua seleção e agenciamento, permite encaminhar inferências 

sobre o passado - ou melhor, sobre a dinâmica – da sociedade, sob aspectos 

delimitados, que conviria bem definir, a partir de problemas históricos. 

Inferências são abstrações, que não emanam da materialidade dos objetos, mas 

dos argumentos dos historiadores, referindo-se a propriedades materiais 

"indiciárias" desses objetos e a informações sobre suas trajetórias. 

(MENESES, 1994, p. 39) 

 

 A partir disso, podemos relacionar não só o trabalho historiográfico com os museus em 

geral, mas também, com o Museu Couros de Formosa. Quero dizer, o Museu Couros pode ser 

problematizado e colocado como um Museu de História, onde encontram-se fontes a serem 

trabalhadas. Bem como, um espaço, uma instituição que precisa ser problematizada em suas 

várias dimensões, desde os motivos para o seu surgimento até as exposições já consolidadas no 

ambiente. 

 Para finalizarmos este tópico, podemos exemplificar um tema com alguns dos 

documentos manuscritos pertencentes ao museu. Material este que necessita de uma atenção 

maior por parte das universidades, do poder público, em sua preservação. O que se coloca em 

destaque neste trabalho a partir de agora, refere-se ao potencial de problematização e 

contribuição para a pesquisa dentro do Museu Couros de Formosa. Dentre a vasta 

documentação sobre o Período Imperial na então Formosa da Imperatriz, encontramos uma 

documentação sobre o evento da Proclamação da República e sua repercussão em Formosa da 

Imperatriz. Esses documentos manuscritos foram abertos por Olympio Jacintho, todavia, nunca 

foram analisados. Como foi dito anteriormente, Olympio Jacintho apenas organizou vários 

documentos por um critério cronológico para os eventos que considerou como os mais 

importantes da cidade. 

 Dessa maneira, a problematização destes documentos nos proporciona um prisma para 

fontes ainda não submetidas ao trabalho heurístico, que pode trazer à tona uma perspectiva 

diferente ou que venha a somar para os estudos deste período na História Local e na História 

Regional. Assim sendo, é necessário analisar as fontes existentes no Museu Couros afim de 

selecionar, por exemplo, uma historiografia minimamente consistente acerca dos processos e 

imbricações da Proclamação da República no sertão goiano. Os movimentos pertinentes a esse 

fenômeno histórico na província de Goiás têm seu apogeu no ano de 1889, com vários jornais 

republicanos, alguns vinculados ao Partido Liberal, publicando artigos e notícias próprias dos 

movimentos que exaltavam a República. O Jornal “Goyas” publicou em 1889 a ata de fundação 

do Partido Liberal de Formosa, com os mesmos membros pertencentes ao “Clube Republicano 
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Formosense”. Por conseguinte, a recepção da notícia da Proclamação da República por seus 

apoiadores e por outros grupos, está impressa em atas da Câmara de Formosa da Imperatriz, 

bem como em jornais da época, esses documentos revelam aspectos fundamentais da realidade 

histórica desse período. Em suma, apontam para um desvio nas teses já consolidadas.  

 Com isso, apontamos um dos vários temas que podem ser tratados a partir das massas 

documentais pertencentes ao acervo do museu. Há, dessa forma, um potencial de pesquisa na 

instituição, mas “de toda forma, os museus são um espaço a ser ocupado pelos historiadores, e 

a simples presença destes talvez venha a obrigar os profissionais de museus a se preocuparem 

em aprofundar determinadas discussões que estão precisando ser travadas” (BITTENCOURT, 

1989, p. 6). Assim sendo, Bittencourt se atentou ao problema da ausência dos historiadores 

dentro dos museus. Algo que se nota como uma carência da instituição Museu Couros, mesmo 

havendo uma universidade com curso de História há mais de 30 anos no munícipio. 

  

3.5 Dimensão Educacional do Museu Couros 

 

 Por fim, nesta parte final do segundo capítulo levantamos uma questão muito importante 

para o Museu Couros de Formosa, a sua dimensão educacional. Ao longo da pesquisa 

consultamos o livro de registro de visitas da Fundação Museu Couros (Fluxo de Público), há 

registros desde a sua fundação no ano de 1996. Até 2019, grande parte de seu público foram 

estudantes do Ensino Básico e Superior. Dentre os estudantes, a maioria são das escolas de 

ensino fundamental (EF) do município, no ano de 2019 o museu teve 2.541 visitas registradas 

no livro de registro de público geral, entre essas visitas 667 foram de estudantes do EF.  

No mesmo ano aconteceu o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental 

(FICA), que contou com a presença de 2.077 estudantes da rede municipal de educação de 

Formosa-GO, em uma única semana, totalizando 5.285 visitas no ano de 2019 (Figura 24). Isto 

é, 51,9% das visitas corresponde aos estudantes do EF da rede educacional do município. As 

atividades foram desenvolvidas no Teatro da instituição, com ocupação para 156 pessoas 

sentadas, enquanto uns estudantes acompanhavam a programação de cinema, os outros 

aguardavam no Museu Couros e na Galeria de Artes. Dessa forma, existe um grande trabalho 

de educação museal entre as escolas e o Museu Couros de Formosa. 
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Figura 24 – Gráfico de frequência de público referente ao ano de 2019. 

 

 

 

Fonte: Gráfico do autor (2022). 

 

 No que tange a dimensão educacional identificamos duas atividades correlacionadas, 

porém, distintas, nesse processo de educação. Entre elas, podemos vislumbrar uma educação 

histórica com a ideia de conceitos básicos das dinâmicas sociais e das ideias de tempo e espaço, 

que são fundamentais para o ensino de História no âmbito da educação museal, uma vez que 

definimos o Museu Couros como sendo um museu de História. E a ideia de Educação 

Patrimonial, a partir da análise de seu acervo, uma vez que o Museu Couros de Formosa 

contempla uma dimensão patrimonial, em que muitas fotos apresentam casas tombadas pelo 

poder público, bem como, na galeria de artes podemos encontrar inúmeros quadros de antigas 

edificações da cidade.  

 As duas atividades são correlatas, no entanto, não é necessário que existam juntas dentro 

de um museu, dependendo das intenções de seus idealizadores. Contudo, o Museu Couros 

contempla essas duas tarefas. O que se deve pensar é qual educação patrimonial, museal, 

histórica foi praticada no museu ao longo desses anos. Analisando a biblioteca e seu acervo 

percebemos uma forte tendência para uma História de silenciamentos e exclusões, apresentando 

os grandes feitos de homens ilustres. O patrimônio cultural preservado no Museu Couros físico 

Público Geral Estudantes acompanhados ou sozinhos FICA
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e virtual diz respeito a um patrimônio restrito, a um patrimônio cultural material desses ditos 

cidadãos ilustres. 

 Com isso, podemos pensar um pouco das metodologias e processos de ensino-

aprendizagem que podem ser trabalhados dentro do museu. Primeiramente, podemos pensar na 

cultura material como sendo um dos aspectos inerentes a educação museal, dentro de um museu 

de História. Como foi dito anteriormente, os objetos são também vestígios do passado, que 

podem ser trabalhados no processo de assimilação de conceitos importantes para o trabalho do 

ensino de história dentro dos museus. As máquinas expostas no Museu Couros, os objetos que 

dão indícios de como foi o cotidiano dos cidadãos em determinado período, são objetos a serem 

trabalhados dentro de uma educação museal. Corroborando para esse pensamento, Maria de 

Lourdes Parreiras Horta salienta que,  

 

As unidades de significado ou signos utilizados pela linguagem museológica 

são os objetos da cultura material preservados e coletados ao longo de 

gerações, assim como todos os fenômenos de natureza cultural, biológica ou 

natural apresentados e demonstrados ao público, para sua instrução, educação 

e entretenimento. Diríamos, antes de mais nada, para sua compreensão. 

(HORTA, 1990 apud BITTENCOURT, 2001, p. 159) 

 

 Isto é, o museu vai além de gabinete de curiosidades. As suas exposições, por meio de 

uma cultura material, como é o caso do Museu Couros, conferem significados de organização 

do mundo. Essa educação é pensada para situar o passado, no qual o estudante pode apreender 

os processos históricos de eventos importantes de sua realidade local, regional e nacional. 

Bittencourt salienta que, 

 

A múmia é um sinal, um dos incontáveis milhões de indícios que o passado 

largou, desorganizados, sobre o mundo. Quando situada na exposição de um 

museu, não mostra nem o passado nem o mundo, mas uma proposta que, 

dentre outras indicações, situa o passado e organiza o mundo. Se o museu pode 

ser dado como um tipo de pedagogia, esta traz, embutida, a revelação de uma 

ordem. (BITTENCOURT, 2001, p. 155) 

 

 O exemplo da múmia nos serve para entender que os vestígios do passado estão 

desorganizados, contudo uma exposição confere organização. Os objetos do Museu Couros são 

diversificados, contudo, muitos aludem para realidade local dos estudantes visitantes. Dessa 

forma, falta um trabalho pedagógico direcionado para a atividade de relacionar, de trazer a 

realidade destes estudantes para mais próximo de seu processo de ensino-aprendizagem. 

Através da problematização da História presente na biblioteca, por exemplo. Ou da 
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problematização do patrimônio cultural material exposto através de imagens e quadros na 

galeria de fotos e de artes da Fundação.  

 

A pedagogia praticada pelo Museu baseia-se em um processo comunicativo 

no qual os visitantes são colocados diante de um texto no qual irão introduzir 

dados sensíveis, que são suas próprias emoções. É preciso, assim, que o texto 

não deixe dúvidas, e que todos quantos entrem nas salas tenham a certeza de 

que ali está a história, comprovada por intermédio de seus testemunhos. Desta 

maneira, o Museu ensina seus visitantes a ler e entender seu texto, composto 

por objetos materiais. (BITTENCOURT, 2001, p. 162) 

    

 José Bittencourt nos apresenta essa leitura dos textos presentes nas exposições, 

levantando o fato de que elas estão relacionadas a dados sensíveis, às emoções dos visitantes. 

Nesse ponto, podemos inserir novamente na discussão, a ideia de identidade. Antes de tudo, a 

construção de identidade está relacionada com memória afetiva, memórias sensíveis. E o museu 

cumpre esse papel tanto no que tange o trabalho da educação histórica, quanto no trabalho da 

educação patrimonial, ponto em que, essas duas dimensões educacionais se encontram, se 

entrecruzam dentro dos museus. 

 Contudo, a ausência de um espaço que dê mais valor para essas tradições é notável no 

acervo da Fundação Museu Couros. A Semana da Moagem é um dos eventos que tem sua 

memória preservada na instituição. Foi um evento construído para valorizar as técnicas de 

trabalho artesanais de trabalhadores formosenses nos mais variados ofícios. Todavia, tradições 

de comunidades negras, ritos cultos carecem de um espaço, de desejo de memória. Gilberto Gil, 

ex-ministro de cultura entre 2003 e 2008, salientou que,  

 

Pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência, além das paredes, 

além dos quintais, além das fronteiras. É incluir as gentes, os costumes, os 

sabores, os saberes. Não mais somente as edificações históricas, os sítios de 

pedra e cal. Patrimônio também é o suor, o sonho, o som, a dança, o jeito, a 

ginga, a energia vital, e todas as formas de espiritualidade da nossa gente. O 

intangível, o imaterial. (ALMEIDA, 2019, p. 5) 

 

 De certa forma, e tanto quanto possível, a semana da moagem faz um trabalho de incluir 

os costumes e saberes das classes menos abastadas da cidade, da população pobre de Formosa, 

que em sua maioria cresceu no campo. Sendo assim, a dimensão educacional da instituição deve 

propor uma leitura crítica dos patrimônios já preservados e daqueles que devem ser inseridos 

no espaço de discussão e preservação. Esse aspecto coloca o estudante em um ambiente de 

valorização das variadas culturas de seu local de vivência, no qual, o pensamento de 

preservação e discussão dos patrimônios transcenderá o debate local, encaminhando para a 
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construção de um agente transformador na sociedade. Dessa forma, Átila Bezerra Tolentino 

corrobora para discussão salientando que,  

 

Compreender o patrimônio de uma forma crítica e não apenas contemplativa 

pressupõe uma visão de educação socioconstrutivista, em que a mediação se 

dá para apropriação do conhecimento e, no processo de apropriação do 

patrimônio cultural, leva-se em conta o reconhecimento da existência dos 

saberes locais e o olhar da vivência das comunidades (TOLENTINO, 2019, p. 

146). 

 

 

 A questão que está sendo colocada aqui, diz respeito ao potencial educacional do Museu 

Couros, onde estudantes já frequentam o museu por meio de projetos conjuntos com a 

Secretaria de Educação do município. Contudo, faz-se necessário construir um plano de 

educação museal que contemple as discussões do ensino de história e da educação patrimonial, 

com uma mediação em que os sabres locais, sem exclusões, sejam valorizados na instituição. 

Deve-se assim, estabelecer uma comunicação entre a realidade do estudante com os conceitos 

e objetivos da educação dentro do museu, dentro das duas propostas colocadas em diálogo nesse 

fragmento do texto.  

 Nesse sentido, de 1996 a 2019, o Museu Couros estabeleceu uma comunicação com os 

estudantes a partir de suas exposições, de seu acervo. Contudo, os projetos precisam de um 

planejamento pedagógico que insira essa realidade de ambos os lados. No qual o museu faça 

uma leitura crítica de seu próprio acervo. Em que culturas marginalizadas, silenciadas, 

esquecidas componham as exposições, conferindo significado para o processo de ensino-

aprendizagem. Bem como, os professores estabeleçam critérios e objetivos com suas visitas, 

não tornando a atividade apenas como uma saída de campo para ocupar uma ou duas aulas sem 

finalidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

4 HISTÓRIA E MEMÓRIA: O QUE DIZ E O QUE NÃO DIZ O ACERVO DO MUSEU 

COUROS DE FORMOSA? 

 

Neste capítulo nosso objetivo é analisar as narrativas construídas pelo Museu Couros de 

Formosa sobre a história da cidade. Isto é, procuramos esquadrinhar quais são as memórias que 

a instituição pretende preservar, levantando questionamentos no sentido de verificar os 

personagens históricos homenageados em suas exposições e entender quais são as ausências 

dentro dos discursos da instituição. Nesse sentido, suscitaremos reflexões em torno dos textos 

da biblioteca, analisados nesse trabalho, para verificar se existem permanências históricas no 

discurso proferido pelo museu. 

Para isso, analisaremos o acervo museológico da Fundação Museu Couros, no que tange 

às fotografias. Assim sendo, a galeria de fotos se configura como uma rica fonte documental 

para as nossas análises, visto que nesta exposição contém inúmeras fotografias de famílias 

tradicionais, homenagens a várias figuras históricas e uma galeria dos prefeitos, bem como, 

momentos históricos importantes registrados na cidade. 

Para além dessas discussões, propomos um debate em torno de um projeto de 

requalificação do Museu Couros, a partir de uma maior aproximação dos critérios presentes no 

estatuto dos museus. Essa questão está associada a um apontamento sobre os caminhos que a 

Fundação pode ou não escolher. O prisma que vamos lançar à essa questão refere-se a um ponto 

em que o museu pode definir um espaço mais delimitado, no sentido de dar continuidade nos 

seus projetos com maior qualidade e objetividade. Tornando as atividades mais significativas 

para aqueles que visitam a instituição. Dessa forma, o desenvolvimento de um diagnóstico e 

um plano museológico tornam-se necessários de forma que o Museu Couros de Formosa 

potencialize suas atividades educacionais e de pesquisa.   

Dito isso, o capítulo será divido em três partes, na primeira faremos uma análise das 

fotografias expostas, na segunda faremos uma discussão sobre os personagens que foram 

excluídos e silenciados nessas exposições. Já na terceira parte, encaminharemos as discussões 

para uma aproximação da instituição com o estatuto dos museus e as propostas de requalificação 

da fundação a partir do diagnóstico e do plano museológico. Por fim, nossas inquietações se 

dirigem para os questionamentos sobre a memória das comunidades indígenas e quilombolas, 

para a representatividade das mulheres e homens pretos e pretas, bem como da comunidade 

LGBTQIA+, que sabidamente fizeram e fazem parte da história da cidade. Assim sendo, 

encaminharemos para as discussões em torno da manutenção da memória por alguns indivíduos 
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com a intenção de delimitarem o que é, ou não, a história de Formosa, estabelecendo fronteiras 

a partir dos silenciamentos, do “não-dito”, estabelecendo, assim, a permanência dos discursos, 

isto é, uma memória que tem seu uso na manutenção do status-quo. 

Devo explicar ao leitor que a imagens que compõem o acervo da instituição foram 

selecionadas pelo organizador, fundador, administrador do museu, Leônidas da Silva Pires. 

Portanto, queremos identificar a seleção que foi feita, não o que foi selecionado diretamente. 

Isto é, as análises que virão fazem parte de um esforço de entender quais são os padrões das 

escolhas feitas pela instituição. Nessa análise tentamos apreender os usos das fotografias, 

suscitando brevemente os contextos em que elas estão inseridas, quais os tipos de personagens 

que estão sendo homenageados e como eles são homenageados.  

Assim sendo, queremos saber mais sobre quais são os eventos selecionados para 

comporem um espaço privilegiado dentro da exposição; não estabelecendo, contudo uma 

historiografia com recorte delimitado dentro dos problemas, signos e significados de cada 

fotografia. Uma vez que o objeto de pesquisa dessa dissertação é o Museu Couros e seu recorte 

temporal está situado entre 1996 e 2019.  

 

4.1 O problema da seleção 

 

 Em um primeiro momento o diálogo em torno das fotografias se direciona para estudar 

um contexto específico em um certo período. No qual, os símbolos, signos e significados de 

cada imagem oferecem um rico material para a operação historiográfica. Todavia, ao estudar 

alguns temas, como é a proposta dessa pesquisa, onde a História local está sendo construída, 

nos defrontamos com algumas dificuldades basilares. A principal se refere aos poucos registros 

e trabalhos acadêmicos produzidos sobre o município. Fizemos esse debate no início da 

dissertação, contudo vamos resgatá-lo brevemente nessa parte do trabalho. 

 A História de Formosa carece de pesquisas acadêmicas sobre vários períodos, bem 

como, sobre as pessoas que participaram desses processos. Os trabalhos já desenvolvidos pouco 

dissertaram sobre a biografia de personagens históricos e suas participações no 

desenvolvimento social, econômico e político da cidade. Isto é, precisamos construir uma 

historiografia do município. Levando em consideração os trabalhos já produzidos, podemos 

levantar vários problemas e preencher algumas lacunas importantes nesse grande projeto. 

 Portanto, para analisarmos as fotografias foi necessário fazer um levantamento dos 

personagens homenageados na galeria. Contudo, concretizou-se como uma difícil tarefa. Para 
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esclarecermos esta questão e encontrarmos uma solução recorro ao problema levantado nesse 

capítulo e às hipóteses já trabalhadas anteriormente. Pretendemos aqui apreender qual a seleção 

feita pelo fundador do Museu Couros em torno da memória que ele pretende preservar. Quais 

são as pessoas homenageadas? Qual tipo de poder essas pessoas exercem na cidade? 

Encontramos minorias sociais? Qual é o tratamento dado à essas pessoas nas homenagens? 

Qual a História que se pretende construir sobre Formosa e quem participa dela? Enfim, quais 

são os silenciamentos, os não-ditos, as exclusões identificadas nessa galeria? 

 A respeito do problema, a hipótese elaborada é de que os cidadãos ditos ilustres 

presentes na galeria de fotos são homens, brancos, héteros, com alto poder aquisitivo e 

influentes na política administrativa da cidade. A seleção, dessa forma, foi feita a partir de uma 

visão conservadora da História, no qual, considera-se importante, ilustre aqueles que estiveram 

no poder. Excluindo, silenciando as camadas populares da sociedade, as mulheres, as pessoas 

pretas, a História das comunidades indígenas e da comunidade LGBTQIA+ da cidade. Para 

além disso, essa seleção foi feita a partir da visão do administrador. Isto é, Leônidas Pires elegeu 

quem seriam essas figuras ilustres e foi ao encalço dos documentos, selecionando assim pessoas 

de acordo com suas afinidades, com a suas visões dos que eram importantes para si próprio à 

sua época. 

 Assim sendo, veremos nomes de famílias que apareceram nos livros de Olympio 

Jacintho, Gustavo Chauvet e Alfredo Antônio Saad. Contudo, vão aparecer outros nomes, de 

pessoas que se encaixam na hipótese levantada, contudo não aparecem na historiografia 

formosense. Esse aspecto nos remete a questão de confirmar as permanências históricas das 

obras tradicionais e nos apresenta novos nomes, evidenciando as permanências de 

características específicas na seleção das memórias que vêm sendo preservadas na instituição e 

nos trabalhos de História já produzidos. Isto é, a verificação de parte da hipótese levantada foi 

confirmada anteriormente, no qual, o administrador da instituição confirma no documentário 

que o seu critério de seleção foi procurar as famílias tradicionais para construir o seu acervo, 

fato que explica os novos personagens que aparecem na galeria. 

 Nesse sentido, a verificação das permanências nas características dos grupos, pessoas e 

dos tratamentos dados nas homenagens que compõe o acervo da instituição seguem com a 

análise das imagens. Dessa forma, não analisaremos as biografias das pessoas que aparecem 

nas fotos, mas sim, procuraremos identificar elementos que evidenciem as particularidades 

desses grupos e pessoas que estão sendo homenageados. Para finalmente compreendermos a 

memória preservada que foi selecionada pelo administrador da Fundação. 
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  Por fim, a seleção das fotografias exige uma perspectiva teórico-metodológica que 

oriente e conduza a sua análise. Desse modo, o uso da fotografia como fonte no campo da 

História começou a ser empregada após um longo período de uma tradição historiográfica 

positivista. No Brasil, o uso de múltiplas fontes foi instrumentalizado por Gilberto Freyre 

(1900-1987), autor de Casa-Grande e Senzala. Apesar das discussões em torno de sua obra, 

Freyre já se apropriava, na década de 1930, de diversas topologias de fontes para o trabalho 

historiográfico. Mas o ampliamento do uso de fontes se consolidou de fato com o movimento 

da Escola dos Annales, com a História Cultural, a partir da década de 1930. 

 Várias problematizações compõem o arcabouço teórico-metodológico que conduzem o 

uso das fotografias no trabalho do historiador, desde a sua contextualização “aos diferentes 

sentidos que lhe vão sendo atribuídos ao longo do tempo” (BORGES, 2003, p. 82). Esse 

tratamento dado às fotografias permite que o historiador amplie o conjunto de vestígios a serem 

submetidos ao trabalho heurístico na reconstrução do passado. Maria Eliza Linhares Borges 

salienta que,  

 

Todos esses cuidados teórico-metodológicos visam suprir lacunas oriundas da 

não-existência do documento ideal, ou seja, daquele que poderia responder a 

todas as indagações do pesquisador. Por isso se diz que o trabalho do 

historiador se inscreve no reino das possibilidades e da verossimilhança com 

o real (BORGES, 2003, p. 86). 

 

 Com isso, a noção da não-existência do documento ideal se insere na questão de ampliar 

ao máximo, dentro do recorte de fontes, o número de documentos para que haja verossimilhança 

na pesquisa historiográfica. Mas a fotografia está inserida em um campo simbólico, no qual, 

podemos verificar as representações da recepção das imagens. Ora, se há uma seleção, há um 

motivo para ela ter sido feita.  

 

É mediante a análise dos processos simbólicos que se percebe como se criam 

os laços de pertencimento entre os membros de uma mesma sociedade, como 

e porque a memória coletiva pode unir e separar indivíduos de uma mesma 

sociedade ou grupo social, como e porque o imaginário social reforça certas 

visões de mundo mesmo quando as condições materiais para que elas existam 

já tenham desaparecido (BORGES, 2003, p. 79) 

 

O que o contexto das imagens, os personagens presentes nas fotografias, os símbolos, o 

recorte feito e a centralidade dada a certas figuras diz sobre a recepção e a escolha daquela 

imagem? Essa análise pode nos fornecer várias informações, entre elas, pode-se apreender os 

laços afetivos, a reverencia a determinada representação de um grupo político, de uma pessoa 
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ou família. Bem como é possível assimilar aspectos da visão de mundo daquele que seleciona 

e expõe.  

Dessa maneira, essas fotografias, como documentos históricos, nos apresentam 

novamente a noção de representação, já mencionada neste trabalho. O real é representado pela 

fotografia, mas com espaço para ênfases e recortes, trata-se de um fragmento do real congelado 

no tempo. “Informa sobre os cenários, as personagens e os acontecimentos de uma determinada 

cultura material. [...] É fragmento congelado e datado” (BORGES, 2003, p. 82). Mais uma vez 

entramos no debate da cultura material, todavia, na forma de representação, seja fisicamente ou 

simbolicamente presente, ambas se configuram como um vestígio do passado.  

 

O documento se apresenta como fragmentos do real que nos chegam por meio 

das intenções explícitas e ocultas, voluntárias ou involuntárias de seus 

produtores; e, o conhecimento histórico torna-se urna operação teórico-

metodológica que visa compreender e interpretar os sentidos que os atores 

sociais atribuem a seus atos materiais e simbólicos. Quando se trabalha com 

as imagens, sejam elas textuais, sonoras ou visuais, a ênfase da narrativa 

histórica se desloca do fato para as versões sobre o fato (BORGES, 2003, p. 

81) 

 

 Assim sendo, uma seleção de fotografias para compor uma exposição museológica 

confere a produção de uma narrativa. Nesse caso, trata-se de uma narrativa histórica que 

constrói representações sobre os fatos ocorridos. Como dito, a narrativa se desloca do fato para 

ser uma versão sobre o fato, sendo que as imagens contribuem para eficácia da narrativa 

construída. Nesse sentido, na primeira parte deste capítulo, a nossa tarefa se empenha em 

identificar possíveis laços sociais, memórias afetivas, reverências a símbolos e pessoas dentro 

da seleção de fotografias da galeria de fotos da Fundação Museu Couros de Formosa. 

 

4.2 A Galeria de Fotos do Museu Couros 

 

 A primeira e segunda imagem (Figura 25 e 26) nos revela algo significativo no primeiro 

prisma lançado à exposição. Na foto temos três personagens em pé, dois homens e uma mulher 

(todos brancos) ao meio com um sorriso tímido. Logo abaixo da imagem temos as informações 

biográficas de um deles. À direita está o então Presidente da República Juscelino Kubitschek 

(1902-1976), responsável pela construção de Brasília, ao seu lado está Ângela Teresinha de 

Freitas (1949-), e à esquerda o seu marido homenageado, Geraldo Carvalho de Freitas (1920-

2012).  
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Figura 25 – Homenagem à Geraldo Carvalho de Freitas. 

 

Fonte: Foto do autor (2021) 
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Figura 26 – Exposição da inauguração do Iate Clube de Formosa na década de 1950. 

 

 

 Fonte: Foto do autor (2021).  

  

Temos alguns pontos a destacar nessa imagem, o primeiro deles refere-se à noção de 

que são três pessoas brancas, sendo um empresário de grande porte na cidade de Formosa, uma 

mulher com sua identidade silenciada e um ex-presidente da República. Geraldo Carvalho foi 

presidente do Iate Clube de Formosa, uma instituição nacional. Esse clube tem grandes 

dimensões e teve ampla divulgação em Brasília e no entorno na época de sua fundação. A 

presença de Juscelino Kubitschek nos revela que ele tinha amigos poderosos e estava envolvido 
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em grandes campanhas eleitorais, como foi o motivo de sua vinda para Formosa, para apoiar a 

eleição de Kubitschek à presidência da República. 

 Podemos perceber que Ângela Teresinha de Freitas está ao lado de Juscelino Kubistchek 

na foto, mas ela é citada apenas como a “Esposa”, o seu nome não aparece nesta homenagem. 

Por mais que Ângela de Freitas esteja na foto, o seu nome foi apagado, silenciado, esquecido 

dentro da exposição e sua posição foi subjugada. A mulher aparece nessa imagem apenas como 

a esposa do empresário poderoso com seu amigo poderoso. É importante frisar que Ângela foi 

uma mulher religiosa, e só conseguimos encontrar seu nome e sua biografia em uma 

homenagem feita a ela na Câmara Municipal de Formosa no ano de 2018. 

 Logo nessa imagem temos três signos, a representatividade do poder político, do poder 

econômico, empresarial e da religião católica, implícita na biografia de Ângela Teresinha de 

Freitas.35 São três símbolos de poder que preservam a imagem dos ditos cidadãos ilustres e seus 

convidados na galeria de fotos do Museu Couros. Porém, outro aspecto se evidencia nessa 

exposição, o fato de não encontrarmos muitos detalhes referentes ao homenageado, salvo pelas 

informações fornecidas pelo administrador da instituição. 

 Veremos mais adiante que as homenagens se referem às pessoas que não tem uma 

biografia divulgada. Como é o caso de Ângela Teresinha que foi homenageada pela câmara 

municipal e sua biografia consta apenas na moção de homenagem. O que nos faz levantar a 

hipótese de que as homenagens foram feitas a partir da memória afetiva do organizador das 

exposições, isto é, de quem selecionou as fotografias. Nesse caso, há uma figura de relevância 

nacional e coletiva, Juscelino Kubitscheck, mas que apenas reforça a homenagem feita ao 

cidadão que estão ao seu lado.  

 Na segunda imagem (Figura 27) podemos ver o então prefeito de Formosa, José Saad 

recebendo o certificado de participação do Congresso Intermunicipal da Região do Planalto 

(CIRP) em 1964. É possível perceber na foto um palanque com quatro homens e duas mulheres. 

No centro da imagem, dando foco aos dois protagonistas, vemos o ex-prefeito José Saad (1925-

2000) e o ex-governador do Distrito Federal Ivo Magalhães. As duas mulheres estão sentadas 

atrás dos dois homens e seus rostos estão ocultados pelo gesto de entrega do documento de 

participação. 

 

 
35 FORMOSA. Câmara Municipal de Formosa. Projeto de decreto legislativo nº 059/18, de 13 de setembro de 

2018. Formosa, GO: Câmara Municipal de Formosa, 2018. Disponível em: 

<https://sapl.formosa.go.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2018/9145/pdl_no_059__dr._claudia_1.pdf> 

Acesso em: 28 de fev. 2022. 
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Figura 27 – José Saad, ex-prefeito de Formosa, recebendo certificado de participação do 

Congresso Intermunicipal da Região do Planalto (CIRP) de 1964. 

 

 

 

Fonte: Arcevo Museu Couros (2021). 

 

Dessa forma, vemos cinco pessoas brancas e José Saad de descendência árabe. Ele foi 

senador da república após o candidato Onofre Quinan, titular de sua chapa, ter falecido no ano 

de 1998. José Saad foi prefeito de Formosa durante a Ditadura Militar,36 pelo Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), período da história de Formosa que foi discutido na obra de 

Paulo Francisco Falbo. Ele trabalhou com a noção de que José Saad estava para a política local 

como um prefeito que agia de acordo com o status-quo, se havia um Presidente de esquerda no 

poder, apoiavam o governo, se havia um representante da direita, agia da mesma maneira. José 

Saad não foi diferente, mantinha boas relações com os ditadores no período da ditadura militar 

no Brasil, mesmo sendo do partido de oposição. 

 
36 CPDOC. Fundação Getúlio Vargas. Verbete Biográfico: José Saad. Rio de Janeiro, RJ: Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil, 2009. Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/saad-jose> Acesso em: 28 de fev. 2022. 
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 Assim sendo, mais uma fotografia exposta na Fundação Museu Couros nos apresenta a 

representação do poder político desenvolvido no município por homens brancos e de uma longa 

tradição de influente participação econômica no município. Nesse caso em específico, o evento 

ocorreu às vésperas do golpe militar com dois candidatos que apoiavam, até aquele momento, 

o então presidente João Goulart. Outra questão evidente na imagem é que mais uma vez vemos 

as mulheres em posições de coadjuvação tanto na montagem da foto quanto na 

representatividade da exposição da galeria. 

 A galeria de fotos está repleta de exemplos como estes, na próxima imagem (Figura 28) 

podemos identificar um palanque com público misto, porém que já denota a ideia de separação. 

Os homens e mulheres brancos e brancas estão em cima do palco montado para o Congresso 

Intermunicipal da Região do Planalto de 1964, onde alguns sorriem enquanto outros parecem 

observar alguma atividade de solenidade com fisionomias sérias, todos bem vestidos. À 

esquerda podemos ver o ex-governador Ivo Magalhães conversando com o ex-prefeito de 

Formosa, Pedro Monteiro Guimarães, um senhor já de idade no momento do registro 

fotográfico e o público aos pés das autoridades.  

 

Figura 28 - Palanque de autoridades no Congresso Intermunicipal da Região do Planalto 

(1964). 

 

 

 

            Fonte: Acervo Museu Couros (2021). 
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 Essa imagem também vem carregada de significados, no que tange a elite política com 

os seus palcos bem armados e cobertos para os protegerem da chuva e do sol, homens velhos e 

brancos conversando sobre política. Enquanto a população, sempre ao sol escaldante, 

recebendo olhares desconcertantes. A exposição da sala de fotos apresenta um fundo de trabalho 

muito importante, tanto no que se refere à problematização das imagens para pesquisa histórica, 

como para o ensino de história dentro dos museus. Mas o que se vê na galeria, não está associada 

à estas atividades, claro que implicitamente, com um trabalho bem dirigido é possível converter 

esse cenário, contudo, a exposição está montada para homenagear esses homens e mulheres. 

Isto é, elas apresentam até aqui, uma conservação da memória de uma Grande História da 

cidade de Formosa, dos grandes homens que fizeram e representaram a história da cidade. 

 Ainda referente ao CIRP, evento que ocupa um grande espaço na exposição da galeria 

de fotos, temos uma imagem (Figura 29), no qual vemos o ex-prefeito José Saad e o ex-

governador do Distrito Federal no meio de um grande público sorrindo e cumprimentando 

pessoas. Nessa imagem, podemos observar também um número expressivo de crianças 

uniformizadas, separados entre meninos e meninas, com várias professoras. Isto é, as mulheres 

aparecem na imagem dessa vez como a cuidadora, com foco nos representantes políticos. 

 Quero dizer, esse evento foi selecionado com eixo em duas figuras principais, tornando 

a presença de outros personagens com uma única importância: apresentar a força política, 

popular dos envolvidos. A imagem em que encontramos os professores, estudantes e população 

em geral aclamando os agentes políticos (como pode ser lido na faixa estendida à esquerda da 

foto) apresenta como aqueles políticos eram queridos. Na qual, José Saad se encontra sorrindo 

para os cidadãos. E o foco da imagem, por mais que não esteja centralizada, é trazido pelo 
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descompasso entre a unidade das pessoas reunidas e uniformizadas e o caminho que foi aberto 

para a passagem de Ivo Magalhães e José Saad. 

  

Figura 29 – Congresso Intermunicipal da Região do Planalto (1964). 

 

Fonte: Acervo Museu Couros (2021). 

 

Essa imagem é a construção de uma propaganda política, mais um tema que poderia ser 

problematizado em visitas com finalidade educacional, bem como ser sugerido pela própria 

exposição. As crianças são muitas vezes usadas nesses eventos para sensibilizar o público, nesse 

caso, podemos dizer que vai para além desse aspecto, sugere também uma aproximação com a 

pauta educacional. Uma propaganda de um governo que teria prioridade nessa questão.  

 A próxima imagem (Figura 30) refere-se ao evento de inauguração da rede telefônica 

de Formosa. Essa imagem está exposta na galeria de fotos e sugere um avanço tecnológico na 

cidade de Formosa em 1966. É possível ver vários homens e três mulheres dispersas ao discurso 

de quem está na frente do prédio com a fachada escrita “Repetidora de VHF”. O foco da imagem 

está em dois homens de terno e dois militares fardados. Em um local de mata, a foto foi montada 
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para mostrar a pujança dos militares a frente do projeto de desenvolvimento do país. É 

perceptível que o enquadramento da foto busca retratar a presença militar em massa, junto a 

autoridades de terno. No canto inferior direito da imagem, é possível perceber que haviam civis 

no local acompanhando a cerimônia, todavia, a foto não tinha a intenção de mostrá-los. 

  

Figura 30 – Evento de inauguração de rede telefônica em Formosa (1966). 

 

              

 Fonte: Acervo Museu Couros (2021).  

 

 Esta imagem representa muito bem a propaganda política dos militares que estavam no 

poder naquele período. Já havia passado dois anos do golpe militar que instaurou a ditadura no 

Brasil. Sob o regime do ato institucional nº 2, os militares avançavam na busca pela construção 

da imagem do progresso. Em Formosa não foi diferente, os militares inauguravam a rede 

telefônica de Formosa, período em que José Saad ainda era prefeito da cidade.  

Pouco tempo depois propriedades rurais foram desapropriadas em um espaço gigantesco 

às margens da Lagoa Feia para construção de uma área de treinamento militar. Esse lugar 
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permanece até a atualidade como sendo o maior centro de treinamento do Brasil, com uma 

extensão aproximada de 1.200 km2. Com o consentimento de José Saad, a União desapropriou 

terras de pequenos agricultores, que necessitavam daquelas áreas para a própria subsistência. 

Os moradores saíram à força de suas terras para dar espaço a este progresso.  Paulo Gontijo 

salienta que,  

 

a região desapropriada possuía centenas de pequenas propriedades rurais, via 

de regra, dedicadas à agricultura familiar, de subsistência ou, quando muito, a 

alguma eventual venda do pouco excedente (rapadura, algumas galinhas ou 

porcos, queijo, manteiga, frutas e verduras, etc.) na Feira Livre aos domingos, 

em Brasília, para compra e, até escambo de itens como sal, por exemplo, não 

disponíveis em suas roças, obviamente. (GONTIJO, 2018a, p. 112) 

  

 Assim sendo, está imagem revela uma problematização em torno da noção de progresso 

e como esse projeto afetou o interior do Brasil. Em Formosa suas consequências foram trágicas 

em relação as classes menos abastadas. Dessa forma, Paulo Francisco Falbo Gontijo explica 

esse evento mostrando que a elite formosense seguiu com o discurso de que o comunismo 

dominaria o país, logo, “o que parecia ser o maior temor da elite econômica local, tornou-se 

realidade para o outro oposto, os lavradores e pequenos agricultores, cujas vidas foram 

arrasadas e as histórias ocultadas e relegadas ao esquecimento” (GONTIJO, 2018a, p. 111-112). 

O Museu Couros sugere então como um grande marco o evento da inauguração da rede 

telefônica, contudo, por trás desse evento revela-se o medo do comunismo por parte da elite 

econômica formosense, o apoio ao golpe militar e por conseguinte a construção da ideia de 

progresso, todavia foi progresso para alguns e a desolação para outros. 

 A galeria dos prefeitos de Formosa (Figura 31) é uma ótima imagem para retratar o 

perfil das pessoas que estiveram no poder desde a fundação do município. Nesse quadro é 

possível identificar as características dos principais grupos e nomes que estiveram à frente da 

política local durante anos. Entre eles quatro nomes se destacam, Professor Edson Spíndola, 

José Saad, Pedro Monteiro Guimarães (1915-1983) e Sebastião Monteiro Guimarães Filho. Os 

dois primeiros nomes já foram discutidos nesse texto, os dois últimos são integrantes da política 

local e de famílias tradicionais no estado de Goiás e no Brasil. 

 Pedro Monteiro Guimarães, de família branca, foi pecuarista e negociante de gados, 

tinha descendência portuguesa e vinha de família tradicional e influente em Minas Gerais, 

Luziânia e Formosa. Existem documentos que remetem à sua família desde o século XVIII. 

Família que esteve sempre envolvida na política e participou efetivamente da elite econômica 

por onde passou. Essa galeria, apresenta grande resquícios coloniais, a Família de Pedro 
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Guimarães veio pra Formosa ainda no século XIX, sua árvore genealógica pode ser montada a 

partir de vários documentos espalhados por arquivos em Minas Gerais e Goiás. 

 

Figura 31 – Galeria dos Prefeitos de Formosa-GO. 

 

 

 

Fonte: Foto do autor (2021). 

 

 A ideia de construção de uma árvore genealógica por si só já nos remete à noção de 

memória, uma memória com potencial de ser preservada, documenta e posteriormente 

homenageada como é na exposição citada. Diferentemente de pessoas de descendência africana. 

Essa galeria de prefeitos sugere uma singela homenagem a eles, ou no mínimo pretende 

relembrar o mandato de cada um. Isto é, se trata de uma exposição da memória político 

administrativa da cidade. Contudo, os símbolos e significados por trás dessa galeria está 

intimamente associado aos vestígios de um passado colonialista.  

 Esses personagens impressos e expostos são provenientes de uma longa tradição política 

e do poder econômico na região, como é o caso de Sebastião Monteiro Guimarães Filho, 

nascido em 1951. Esse é mais um político goiano, foi prefeito da cidade de Formosa e 

atualmente é deputado estadual. Toda a sua vida esteve associada a carreira política, assim como 
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a de sua família, seu pai foi presidente da UDN e ARENA,37 dois partidos políticos importantes, 

um de oposição ao governo de Getúlio Vargas e o segundo base de apoio à Ditadura Militar no 

país. 

 Mas o que a maioria desses prefeitos tem em comum, todos são homens brancos, 

héteros, que faziam parte ou compõem atualmente o grupo minoritário da elite econômica e 

política local e estadual. Nesse quadro é possível perceber mais uma vez os símbolos do Estado, 

do aparato político administrativo do município, sendo homenageados e relembrados. O que se 

faz necessário nesse ponto é um trabalho de problematização dessas figuras da história local a 

partir de projetos museológicos. No qual, suas imagens sejam trabalhadas a partir de uma visão 

crítica e não a partir de uma visão que proponha uma certa neutralidade.  

 A próxima imagem a ser analisada, refere-se à um homem da elite local, que viveu entre 

1906 e 1982. Sebastião Spíndola Athayde (Figura 32) é um dos mais conhecidos de uma das 

famílias tradicionais de Formosa, seu sobrenome está estampado em várias fachadas 

comerciais, bem como é uma toponímia na cidade. Ele participou efetivamente da política 

formosense, ocupando vários cargos ao longo de sua vida. Sua imagem aparece neste trabalho 

para apresentar como a elite econômica local é ativa no município e está presente nas memórias 

salvaguardadas pelo Museu Couros de Formosa.  

 O seu nome ecoa pela cidade em grandes centros comerciais, uma família que construiu 

empreendimentos e teve sucesso econômico. Seu filho, o Professor Edson Spíndola, foi muito 

ativo na cidade e ocupou vários cargos como professor em Formosa e no Distrito federal, 

chegando ao cargo de Diretor Geral da FECLISF entre os anos de 1988 a 1990. Foi também 

homenageado pela Câmara Municipal de Formosa em uma moção de pesar em 2017. 

 Apreende-se desses fatos que Sebastião Spíndola Athayde participou efetivamente da 

administração política de Formosa e se tornou parte da elite econômica formosense. Homem 

branco homenageado pelo poder público no ato de nomeação de uma das ruas da cidade, foi 

também laureado pelo Museu Couros de Formosa (Figura 33). Nessa homenagem, percebemos 

o apreço que o administrador da instituição tem com a família e com a pessoa que foi Sebastião 

Spíndola. 

 Mas o que revela esta imagem? Ora, mais uma vez o padrão de homenagens da galeria 

de fotos da instituição propõe a representação da elite econômica de Formosa, das ditas famílias 

tradicionais brancas, dos cidadãos ilustres da cidade. Símbolos do poder econômico e político 

 
37 GOIÁS. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Perfil Biográfico de Sebastião Monteiro Guimarães 

Filhos – DEM. Goiânia, GO: ALEGO, 2022. Disponível em: <https://portal-

legado.al.go.leg.br/deputado/perfil/deputado/1387> Acesso em: 01 de mar. 2022. 
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Figura 32 – Sebastião Spíndola de Athayde.  

 

 

 

            Fonte:  Acervo Museu Couros (2021).  
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Figura 33 – Homenagem a Sebastião Spíndola Athayde. 

 

 

                                       

                        Fonte: Foto do autor (2021). 
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do município têm suas memórias preservadas nesta exposição, que vai na direção de perpetuar 

os grupos hegemônicos e manter o fio das permanências históricas das obras analisadas no 

primeiro capítulo. 

 Contudo, a pesquisa sobre a biografia de Sebastião Athayde não foi tão promissora. 

Muitos personagens são homenageados pela câmara municipal, outros recebem uma breve 

biografia em blogs da cidade e no site da prefeitura. No entanto, Sebastião Spíndola, por mais 

que recebe uma toponímia, não tem sua biografia divulgada, salvo nesta exposição. O que isso 

nos diz? Como se pode verificar na poética frase que antecede a imagem e as atribuições desse 

personagem, Sebastião Spíndola de Athayde foi descrito como “àquele que perpetuou nossa 

história”. Existe aí um forte indício da preservação de uma memória afetiva por parte do 

administrador do museu. A escolha desse personagem perpassa a noção de importância para a 

história do município, podendo significar uma importância maior na vida de Leônidas da Silva 

Pires. 

 Para além dessas questões, a discussão a partir do campo do patrimônio material, como 

as casas de personagens da história de Formosa, são evidentes dentro da galeria de fotos da 

Fundação Museu Couros. A homenagem de Sebastião Spíndola se estende também neste 

campo. Entre os arquivos do acervo, é possível identificar a casa da família Spíndola (Figura 

33). O que essa imagem nos revela? Bom, ela traz consigo o aspecto que vem sendo dito ao 

longo deste capítulo, a memória preservada está sempre associada as famílias que detém o poder 

econômico e político da cidade. Como já foi discutido anteriormente, em relação a noção de 

patrimônio cultural, é perceptível, a partir dessas imagens, que a cultura popular, a cultura das 

classes menos abastadas não tem espaço na galeria, salvo poucas exceções que se referem aos 

eventos produzidos entre 1996 e 2019 pela própria Fundação. 

A memória de Sebastião Spíndola foi guardada no museu, foi preservada. Como é o 

caso da memória de Olympio Jacintho, ele recebeu uma homenagem na entrada do CCTF. Sua 

obra compõe o acervo bibliotecário da instituição e serve como base para a construção da 

narrativa histórica do museu. Onde um dia foi sua casa hoje funciona uma empresa de fast food. 

A casa de Olympio Jacintho (à direita) foi preservada fisicamente e em fotos (Figura 35), 

compõe o acervo fotográfico do Museu Couros. Olympio Jacintho é homenageado no Museu 

Couros de Formosa em vários momentos, na galeria de fotos, no salão principal e na biblioteca 

da instituição. 
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Figura 34 – Casa da família de Sebastião Spíndola de Athayde. 

 

 

Fonte: Acervo Museu Couros (2021). 

 

Essas homenagens não são frutos do acaso, Olympio Jacintho é uma importante figura 

na história de Formosa. Foi um historiador da terra, narrou fatos, registrou documentos e 

participou da política do município. Dessa forma, ele ganhou uma posição de destaque nas 

exposições do museu, bem como no canal do YouTube da instituição. O que nos faz levantar o 

questionamento da importância do escritor na vida de Leônidas Pires. Olympio Jacintho se 

coloca como ponto central no que chamamos de desejo de memória em um momento anterior, 

algo que se aproxima das falas e do trabalho de vida do administrador do museu. É mais um 

personagem, dentre vários outros, que ganha espaço nessa exposição com uma clara 

justificativa histórica para tal posição, mas que se distancia na importância dada para sua 

biografia em comparação a outros personagens históricos homenageados. 

As fotos das casas históricas do município presentes no Museu Couros vêm 

acompanhadas de uma breve descrição de seu dono, como uma forma de homenagear o antigo 

proprietário e oferecer informações ao público. Esse aspecto sugere, entre outras coisas, que o 

patrimônio cultural do município gira em torno dessas classes abastadas, uma vez que as 



107 
 

 
 

fotografias, que possuem essas informações, estão sempre associadas à personagens históricos 

com os perfis já mencionados aqui.  

 

Figura 35 – Casa de Olympio Jacintho. 

 

 

 

Fonte: Acervo Museu Couros (2021). 

 

Esse é o caso do Colégio São José (Figura 36), fundado em abril de 1910 por Irmãs 

Dominicanas. Mais um patrimônio que remete à colonialidade, ao poder da igreja católica. 

Nesse aspecto, podemos observar que o patrimônio a ser preservado se distancia também das 

religiões de matriz africana. A memória preservada está sempre em consonância com os grupos 

hegemônicos da cidade, tanto no que tange o poder político e econômico, como no âmbito da 

religião.  
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Figura 36 – Fachada do Colégio São José (Colégio coordenado por freiras dominicanas). 

 

 

 

Fonte: Acervo Museu Couros (2021). 

 

No site do Colégio São José podemos encontrar informações do formato de sua 

educação à época, “a educação oferecida não se limitava somente a educação sistemática, mas 

as jovens tinham aulas de música, teatro, artesanatos, civilidade e cidadania, educação para o 

lar e principalmente uma formação formada nos valores cristãos”,38 Como pode ser visto no 

texto produzido pela própria instituição a formação se destinava às mulheres com formação dos 

valores cristãos e na educação para o lar. A problematização aqui não vai na direção imputar 

críticas ao formato de educação daquele período, mas sim, procuramos problematizar a questão 

da preservação exclusiva desse tipo de memória, para apreendermos esse padrão dentro das 

exposições do Museu Couros. 

 

4.3 Projeto de requalificação: silenciamentos e exclusões. 

 

 
38 Colégio São José. Quem Somos. Formosa, GO: Rede NSD, 2019. Disponível em: 

<https://colegiosaojoseformosa.com.br/quem-somos/> Acesso em: 01 de mar. 2022. 
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A partir dessas análises podemos nos encaminhar para as discussões em torno das 

possibilidades de requalificação da Fundação Museu Couros. Até aqui, nos propomos a discutir 

as narrativas e seleções feitas pela a instituição, com a finalidade de identificar as permanências, 

exclusões e ausências dentro dos discursos históricos. A partir daqui pretendemos discutir sobre 

os caminhos que a instituição pode seguir para resolver problemas que afetam a base do museu. 

Os silenciamentos de grupos que tiveram grande relevância na fundação do município, o 

recebimento indiscriminado de objetos materiais, a ausência de profissionais qualificados e 

entre outros problemas se levantam como importantes aspectos a serem debatidos para o 

levantamento de possíveis soluções. 

Inicialmente havíamos levantado o problema da definição de um museu histórico, 

dentro do campo de debate da memória e do patrimônio. Após o debate historiográfico em torno 

dessa questão, foi feita, na qualificação, a proposta de nos encaminharmos para um debate da 

definição técnica de museus. Com isso, alguns documentos fundamentarão as nossas discussões 

nesse fragmento do texto. Os dois principais são: o Estatuto dos Museus (Lei nº 11.904, de 14 

de janeiro de 2009) e a Definição de Museus pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM). 

Este último passa por uma redefinição, com isso, faremos o debate em torno da definição 

vigente, em vigor desde 2007. 

Existe uma certa urgência na manutenção do Museu Couros para que ele se enquadre 

nas definições e requisitos básicos de um museu. A instituição já atende a vários desses 

requisitos, contudo, o não enquadramento dentro de alguns deles fazem com que a fundação 

sofra com problemas básicos. Entre esses problemas está o recebimento indiscriminado de 

objetos, fazendo com que haja uma superlotação e muitas vezes o deslocamento de significados 

daquilo que está sendo exposto. Dessa forma, falta um projeto que contemple objetivos e 

critérios na seleção e recepção desse acervo museológico. 

Essa questão nos é cara e levanta grandes inquietações. Pois, o questionamento das 

ausências dentro da instituição é o que move este trabalho. Essa inquietação fornece as 

ferramentas para que se possa apreender as deficiências presentes na fundação e proporciona o 

debate especializado das soluções. Dessa forma, para fins didáticos iniciaremos a discussão 

com a definição de museus segundo o ICOM e posteriormente faremos as propostas a partir do 

Estatuto dos Museus de 2009. Para o ICOM, 

 

O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, 

investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade 
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e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite (ICOM, 2021, 

p. 1)   

 

Essa definição já nos aponta várias das atividades desenvolvidas no Museu Couros de 

Formosa, que foram frutos de análise desse trabalho. É ponto comum que o Museu Couros de 

Formosa se constitui como um Museu. Porém, ele carece de planos que garantam uma visão 

clara de seus objetivos perante a comunidade, ao público.  

A primeira questão a ser trabalhada se trata do artigo 8º, parágrafo 1º do Estatuto dos 

Museus no Brasil. No segundo capítulo da referida lei, temos o regime aplicável aos museus, 

no que tange “a criação, a fusão e a extinção de museus [...] por meio de documentos públicos”, 

onde “a elaboração de planos, programas e projetos museológicos, visando à criação, à fusão 

ou à manutenção dos museus, deve estar em consonância com a lei nº 7.287, de 18 de dezembro 

de 1984”.39 Esse fragmento será trabalho duas vezes, um em que procuramos estabelecer um 

diálogo sobre a elaboração do plano museológico40, e no segundo onde procuramos reforçar 

essa ideia junto a noção de pesquisa dentro dos museus feita por especialistas. 

Logo, podemos destacar a elaboração do Plano Museológico. Esse plano deve ser 

elaborado após o diagnóstico museológico. Documento que visa identificar elementos como o 

número de objetos materiais que a instituição possui, ou suas fragilidades no que tange as 

dificuldades e potencialidades do museu. É nesse momento que se busca organizar o espaço 

para fazer uma análise de seus espaços, acervos, usos e abusos. Para logo depois elaborar o 

Plano Museológico. Dessa forma,  

 

O diagnóstico museológico é uma estratégia metodológica que objetiva a 

identificação e apreensão dos desafios e das potencialidades museológicas de 

um território ou de uma instituição, a fim de perceber as atividades 

desenvolvidas, as parcelas do patrimônio valorizadas e selecionadas para 

preservação e as lacunas existentes (CÂNDIDO, 2009, p. 71). 

 

 É importante ficar atento para este texto, Manuelina Maria Duarte Cândido salienta para 

a ideia de perceber “as parcelas dos patrimônios selecionados para preservação e para as lacunas 

existentes”. Ou seja, o diagnóstico museológico é o documento em que se aponta as ausências, 

 
39 BRASIL. Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências. Seção 

1, Brasília, DF, ano 121, 2-5, 15 jan. 2009.  
40 Segundo o Estatuto de Museus Artigo 45 e 46, “o Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica 

de planejamento estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da 

instituição museológica para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de 

suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo instrumento 

fundamental para a sistematização do trabalho interno e para a atuação dos museus na sociedade”. Ele “definirá 

sua missão básica e sua função específica na sociedade”. 
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os silenciamentos que tanto discutimos neste trabalho. É a partir do diagnóstico que poderemos 

identificar que o acervo do Museu Couros de Formosa pouco fala, ou nada fala sobre as 

comunidades marginalizadas, discriminadas que fizeram e fazem parte da fundação do 

município e da história de Formosa.  

 O diagnóstico deve levar em consideração quem foram os fundadores do Arraial dos 

Couros e o motivo de eles não serem contemplados nas exposições. Se deve apreender os 

motivos da comunidade LGBTQIA+ não estar presente nas exposições, mesmo com a 

efervescência do movimento dentro da cidade. Se deve levar em consideração a força da 

agropecuária e seus impactos para o meio ambiente e ainda assim haver um acervo que lança 

um olhar para essa questão de maneira acrítica. Se deve identificar a ausência das mulheres no 

acervo e em maior número, a ausência de mulheres pretas. Como foi salientado por Jacques Le 

Goff,   

 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história 

são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE 

GOFF, 1990, p. 426). 

 

 Isto é, Jacques Le Goff discute sobre como a preservação da memória está em constante 

disputa. E essas ausências das quais falamos ao longo do trabalho revelam uma série de 

problemas na aquisição dos objetos, na organização do acervo. Nesse aspecto, os museus podem 

estimular grupos sociais para auxiliarem nas atividades museológicas. Esses grupos podem ser 

compostos por especialistas, voluntários ou qualquer forma de colaboração e participação da 

comunidade (BRASIL, 2009). A formação desses grupos é defendida no artigo 9º do Estatuto 

de Museus, o que garante à instituição não incorrer no erro das permanências históricas de 

discriminação de grupos sociais minoritários. Para que as seleções incluam mais interessados, 

tornando suas exposições mais plurais e significativas. 

 A partir disso vamos destacar um problema corrente em instituições museológicos. Que 

se trata da política de descarte do acervo. Ao relatar as experiências durante a elaboração do 

diagnóstico museológico do Museu da Imagem e do Som do Ceará, Manuelina Cândido 

levantou o problema dos descartes de objetos no museu. Um deles foi “a inconsistência na 

definição da missão e da política de acervos gerou inúmeros problemas para o MIS-CE, como 

o recebimento indiscriminado de doações e a ausência de coesão no acervo” (CÂNDIDO, 2009, 

p. 74). Essa experiência no MIS não é diferente do que se pode perceber com uma rápida visita 
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ao Museu Couros. Objetos são recebidos a todo momento na instituição, as vezes são expostos 

horas depois por cima das prateleiras.  

 Essa ausência de uma política de descartes pode gerar dificuldades diante da noção do 

quanto deve ser gasto com funcionários para catalogação, organização e conservação dos 

objetos. Assim como, deixa a instituição frágil no que tange a roubos e furtos. O Museu Couros 

de Formosa já foi alvo de assaltos. E se não houver uma política clara de catalogação e descarte 

de materiais, como poderá ser feito um levantamento do que ainda existe dentro do museu? O 

Estatuto de Museus prevê a elaboração de um Programa de Segurança, no qual, dialoga 

diretamente com a política de descartes e o diagnóstico museológico. Manuelina Cândido 

corrobora para a discussão dizendo que,  

 

A ausência de contagem rigorosa e catalogação até aquele momento gerou 

uma incerteza sob todos os pontos de vista, tanto em relação a recursos 

humanos e financeiros necessários para documentar, conservar e pesquisar o 

acervo quanto o espaço necessário; além de fragilizar a segurança e 

impossibilitar providências minuciosas em caso de sinistros que envolvam o 

acervo. (CÂNDIDO, 2009, p. 78) 

  

 Dessa forma, deve haver dentro do museu uma política que assegure a manutenção dos 

objetos recebidos. Um programa de segurança que possibilite um sério mapeamento do que se 

recebe e do que sai da instituição. Com isso, os objetos estarão seguros, organizados, 

catalogados e dentro de seu contexto na exposição. Sendo assim, o museu será um lugar seguro 

onde o dador se sinta confortável e tenha certeza de que seus objetos terão a devida analise 

crítica e o respeito à memória aludida pelo bem doado. Como foi dito por Manuelina Cândido,  

 

a reflexão sobre a capacidade de ingresso de objetos no museu e a elaboração 

de uma política de aquisição de acervo constituirá um ato de responsabilidade 

social do museu, ao racionalizar suas atividades e estabelecer como meta que 

cada item que tiver ingresso terá as mesmas e reais possibilidades de ser 

tratado com dignidade dentro do acervo (CÂNDIDO, 2009, p. 79).  

 

 O leitor pode se perguntar sobre como resolver o problema das ausências, das exclusões, 

dos silenciamentos. Ora, essa é uma excelente questão. Se há um problema, devemos pensar 

em algumas soluções para resolvê-lo. Essa discussão nos encaminha para vários pontos 

possíveis de debate. Entre eles, o principal está a associado ao Museu Couros se adequar ao 

Estatuto de Museus, no qual, o plano museológico entra em discussão novamente. Por mais que 



113 
 

 
 

se possa analisar o artigo 2041 do estatuto e dizer que ele não disserta adequadamente sobre os 

aspectos fundamentais de um plano museológico, devemos considerar que o estatuto estabelece 

um parâmetro indispensável para elaboração desse documento.   

Indicamos nesse trabalho parcerias que foram buscadas, mas que não renderam 

resultados significativos para a instituição. Ora, por qual motivo estamos falando sobre isso? 

Se trata do árduo trabalho de investigação e estudo que um museu deve desenvolver para que 

haja uma constante atividade crítica sobre a formação de seu próprio acervo junto a 

pesquisadoras(es) de diversas áreas. Elegemos esse aspecto como ponto basilar de um museu, 

principalmente quando se trata de um museu histórico.  

Ao discutirmos a pesquisa dentro dos museus nos propomos a adequar essas instituições 

aos parâmetros basilares do Estatuto de Museus e do próprio texto que os define. O artigo 28 

do estatuto salienta que “o estudo e a pesquisa fundamentam as ações desenvolvidas em todas 

as áreas dos museus, no cumprimento das suas múltiplas competências” (BRASIL, 2019). É a 

partir da pesquisa especializada que se torna possível a construção de exposições críticas, da 

busca por fontes que estabeleçam uma conexão com o passado de povos marginalizados. 

A falta de um plano museológico orientado por um profissional da área, encaminha as 

instituições para o erro da construção de exposições, de espaços que atendam apenas aos 

interesses dos grupos hegemônicos, da preservação da memória dos vencedores. Quem seriam 

os vencedores? Os grupos que mantém o poder político e econômico para subjugar as 

memórias, silenciar grupos. Como discutimos aqui, uma das memórias preservadas no Museu 

Couros se refere a um grupo de militares que passavam a noção de progresso com a instalação 

de linhas telefônicas em Formosa. Todavia, concomitante a esse evento, pequenos agricultores 

eram desapropriados de suas terras para a construção de uma base militar de treinamento.  

Com a efetiva inserção do plano museológico e de seu cumprimento, asseguramos a 

presença de um museólogo e de sérias parcerias com universidades. Esses acordos de parceria 

com outras instituições, seja do poder público ou de universidades, serão efetivadas a partir da 

elaboração dos objetivos do museu, com os objetivos das parcerias para o desenvolvimento de 

pesquisas. Se existe um plano museológico bem elaborado pelos profissionais da instituição e 

profissionais especializados na área, as trocas com outras instituições será facilitada e resolverá 

uma série de equívocos em relação aos passos que serão tomados durante as pesquisas. 

 
41 A lei 11.904/2009 no artigo 20 diz que, “compete à direção dos museus assegurar o seu bom funcionamento, o 

cumprimento do plano museológico por meio de funções especializadas, bem como planejar e coordenar a 

execução do plano anual de atividades”. 
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Pensar o museu como um espaço dialógico, no qual, as atividades são desenvolvidas 

buscando um objetivo, seja ele no processo de ensino aprendizagem ou na construção do 

conhecimento histórico, proporciona a construção de uma instituição crítica e aberta às 

múltiplas manifestações culturais do município. Nesse caso, o museu estaria se adequando ao 

artigo 29 do estatuto, em que, “os museus deverão promover ações educativas, fundamentadas 

no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar o 

acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da Nação” 

(BRASIL, 2009). 

A noção de que os museus devem estabelecer uma atividade de pesquisa com 

profissionais especializados nos encaminha para a discussão das possibilidades. O Museu 

Couros de Formosa está aberto desde 1996 e, como foi possível verificar, houveram vários 

momentos, ao longo de seu processo de formação e consolidação, de buscas por parcerias com 

órgãos públicos e privados. Uma vez que, “os museus no século XXI buscam a 

profissionalização e a qualificação do seu fazer, inserindo-se cada vez mais na sociedade e nas 

políticas públicas” (CÂNDIDO, 2009, p. 71).  Entre as conquistas dessa luta, houve a doação 

do espaço onde funciona o CCTF, espaço que legítima a sua existência dentro de todo processo 

histórico no qual esteve envolvido.  

Contudo, é uma instituição que ainda sofre com o abandono sistemático do poder 

público, pois quando envolvem verbas para contratação de profissionais especializados, 

materiais para manutenção do espaço físico e dos objetos não existe apoio. No ano de 2019 

houve uma visita ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em busca de apoio técnico para a 

elaboração de um diagnóstico museológico, todavia, a reunião não produziu resultados. 

Voltamos apenas com alguns panfletos e cartilhas. O parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto de 

Museus estabelece que a elaboração de planos e documentos devem atender ao requisito básico 

do apoio de um museólogo. Assim sendo, o poder público deveria também garantir o 

atendimento desses profissionais aos museus. Criar mais cursos e formar mais museólogos, pois 

a demanda é grande. 

Dito isso, é necessário que se empreenda uma luta em direção à elaboração desses 

documentos com o auxílio de profissionais especializados na área. É necessário que haja um 

regaste histórico de memórias que são silenciadas, apagadas, excluídas e, dessa forma, 

esquecidas. Bem como, deve-se observar que “o planejamento das ações museológicas deve 

atender a curtos, médios e longos prazos, associando a necessária visibilidade à ideia de que a 

memória é algo a ser trabalhado com continuidade” (CÂNDIDO, 2009, p. 71). Contudo, esse 
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trabalho só poderá ser efetivado se houver uma requalificação participativa, pesquisa histórica, 

orientada, orquestrada por museólogos, antropólogos, historiadores, cientistas sociais e a 

comunidade em geral. Assim, esse será um espaço crítico, de reflexão e preservação de 

múltiplas memórias. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: Um museu biográfico? 

 

Um museu biográfico, ainda outro exemplo, não deverá 

perpetrar um culto necrófilo à personalidade, e sim partir para 

uma reconstituição, ainda que a nível de imagens, das 

componentes telúricas, psíquicas e históricas que contribuíram 

para a sobrevivência e a atuação do biografado que, por seu 

turno, contribuiu na modificação do meio onde desenvolveu suas 

ideias e exerceu suas atividades. Tal museu deverá também 

buscar os pontos de encontro entre o biografado e o presente, de 

forma que as suas vivências contribuam para o despertar de 

novos valores. 

 

(Mário Chagas) 

 

 Esta dissertação é finalizada, contudo, a pesquisa continua. Nas palavras de Michel de 

Certeau, “enquanto a pesquisa é interminável, o texto deve ter um fim” (CERTEAU, 2015, p. 

90). Finalizamos este texto entendendo que alguns erros podem ter sido cometidos, outros 

caminhos poderiam ser tomados, outras opções teóricas, metodológicas poderiam ter sido 

escolhidas. Ora, o que seria da pesquisa, da construção do conhecimento histórico se não 

houvesse diálogo, leitura e releitura entre os pares e o público em geral? Dessa forma, espero 

que os leitores possam acompanhar as considerações finais dessa curta reflexão com olhar 

crítico e, sobretudo, com obstinação pelo saber. 

 Os objetivos deste texto sempre estiveram alinhados com a noção dos usos e abusos na 

preservação da memória. As inquietações que nos encaminharam para os problemas e hipóteses 

levantadas se referem aos silenciamentos, às exclusões, aos apagamentos que comunidades 

indígenas, pessoas pretas, mulheres, pessoas LGBTQIA+ sofreram e sofrem cotidianamente no 

Brasil. Diante disso, nossa inquietação está no trabalho do resgate histórico das memórias 

desses povos. Da participação de todos os interessados no âmbito da construção e preservação 

de suas próprias histórias, a partir de suas próprias memórias. 

 Ao visitarmos o Centro de Cultura, Tradição e Turismo de Formosa da Fundação Museu 

Couros, nos deparamos com vários problemas. Entre eles está o abandono do Estado no que 

tange a preservação da cultura das camadas populares. A instituição tem dificuldades para se 

enquadrar no Estatuto de Museus, instituído no Brasil no ano de 2009. As pesquisas são feitas 

por amantes da história no município, memorialistas, assim como são os trabalhos que lhes dão 

base para a construção das narrativas produzidas pela instituição. Suas exposições são frutos de 

uma miscelânea histórica, a instituição se enquadra nas definições dos gabinetes de 

curiosidades. Contudo, também se enquadra nos aspectos de um Museu de História. 
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 Suas dependências justificam sua existência. O Museu Couros, que começou na casa de 

seu fundador, hoje funciona em um prédio que tem grande importância histórica para o 

município. Houveram grandes eventos de participação popular naquele espaço, contudo, a 

cultura popular aparece de outra maneira nas exposições. Ela está oculta como nas entrelinhas 

de um texto a ser interpretado. A forma como ela foi organizada naquele espaço deixa o leitor 

com algumas inquietações. Portanto, é necessário fazer uma leitura atenta, criteriosa, cuidadosa 

para que se possa identificar onde e como essa cultura popular aparece nas páginas dessa grande 

narrativa construída pelo Museu Couros de Formosa. 

Ela foi inspirada em vários autores que mantém relações com o positivismo de 

Americano do Brasil, como é o caso do historiador da terra Olympio Jacintho. O Homem, que 

é fruto de sua época, olha para o desenvolvimento da cidade como algo a ser enaltecido, diante 

de vários problemas, tem a intenção de construir uma Grande História aliada à construção da 

História Nacional dos grandes heróis, dos grandes feitos. Assim sendo, Formosa foi também 

alvo dessa efervescência do fim do século XIX e início do século XX. A forma como o extenso 

texto foi construído dentro do Museu Couros, com exposições que relembram as obras presentes 

em sua própria biblioteca com uma narrativa repleta de permanências históricas e 

esquecimentos. 

Ora, o esquecimento, como foi dito, é um recurso da memória. Mas quando esses 

esquecimentos são frutos de seleções bem sistematizadas devemos ficar atentos à leitura dessas 

memórias, à forma como foram organizadas, relembradas e expostas. As obras basilares, que 

fundamentam a narrativa construída pela instituição nos remete para mais silenciamentos, 

esquecimentos, para mais exclusões. Todas as obras aqui analisadas apontam para a mesma 

fonte de inspiração e coleta de dados, O esboço histórico de Formosa, uma constante repetição 

de leituras e releituras acríticas da obra. Salvo a obra historiográfica de Francisco Paulo Falbo 

Gontijo, as análises acabam enaltecendo uma narrativa da Grande História. 

O problema das seleções foi uma importante questão para a verificação das hipóteses e 

para o processo heurístico no trabalho. O que é o problema da seleção? Se trata de perceber 

pelos objetos, pela organização, pelas fotografias e os discursos do fundador, que houve uma 

seleção sistematizada do que e como esses elementos seriam expostos. Para o leitor isso pode 

parecer óbvio em um primeiro momento, mas a questão perpassa a noção de um museu 

biográfico. Esses museus geralmente estão associados àquele que contempla uma biografia, em 

todas as esferas da vida (SOUZA, 2021, p. 298). Bem como, estão em sua grande maioria 

localizados em museus-casa. 
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Se fizermos um esforço em apreender as nuances da noção de biografia 

correlacionando-a com a noção de museu biográfico, podemos chegar a uma ideia de que o 

Museu Couros de Formosa se constitui, também, como um museu biográfico. Primeiramente, 

se nos atermos a reflexão de Rildo Bento de Souza em que esses museus estão associados a 

biografia do seu fundador ou homenageado, podemos relacionar diretamente com a exposições 

do Museu Couros de Formosa. As análises que foram feitas das imagens da Galeria de Fotos 

são reveladoras no que tange uma relação que pode estar no mínimo ligada à admiração de 

Leônidas Pires aos homenageados e eventos ou pela relação de amizade que ele manteve com 

essas pessoas.  

Em primeiro lugar, encontramos uma certa dificuldade em acessar as biografias dos 

homenageados. Ao começar o trabalho de pesquisa das biografias daqueles homens tivemos a 

infeliz surpresa de perceber que as suas biografias não constavam de forma direta em quase 

nenhum lugar. O que nos encaminha para um de nossos primeiros problemas, quem são as 

famílias tradicionais de Formosa, no qual, o administrador do museu procurou por objetos e 

documentos históricos? Quem são essas pessoas? O fato de o administrador ter acesso à essas 

famílias tradicionais da cidade de Formosa já revela que ele selecionou quais seriam essas 

famílias de acordo com suas próprias ideias, de suas próprias admirações pessoais e políticas. 

Em todos os discursos, Leônidas Pires apresenta uma certa facilidade para se comunicar 

com importantes figuras da administração pública de Formosa. Entre essas figuras públicas, 

temos muitos homenageados dentro da instituição. Formosa possui (para além das obras 

suscitadas nesse trabalho) várias produções intelectuais de memorialistas, sejam livros que 

contemplam uma árvore genealógica ou livros que pretendem discutir a construção histórica, 

econômica, política e social da cidade42. Porém, pouquíssimos livros foram selecionados para 

comporem a biblioteca do museu. Poucas famílias e eventos políticos foram escolhidos para 

comporem as exposições e homenagens. 

O discurso de Leônidas Pires é circundado por sua história de vida. Muitos dos objetos 

que estão expostos na instituição, fazem referência ao seu passado, às suas memórias afetivas. 

Podemos eleger como uma questão de se confundir com a história da cidade, pois ele passou a 

maior parte de sua vida nela, contudo, pode-se verificar que a busca por esses objetos, pela 

noção que ele tem do que é histórico perpassa a ideia de que são objetos antigos ligados à sua 

 
42 Os dados sobre estas obras foram verificados na Biblioteca Municipal de Formosa, contudo, no momento em 

que buscamos as informações para adicioná-las ao trabalho, a biblioteca estava fechada para reformas. Sendo 

assim, pretendemos elaborar um artigo, no qual comporá os dados e informações completas sobre o tema e as 

obras citadas.  
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história. Em uma de suas falas, esse aspecto fica evidente. Ao visitar a instituição é possível 

perceber que inúmeros documentos e objetos se confundem com a história de vida do fundador. 

 

Falar de história de vida é pelo menos pressupor – isso não é pouco – que a 

vida é uma história e que, como no título Maupassant, Uma vida, uma vida é 

inseparavelmente o conjunto dos acontecimentos de uma existência individual 

concebida como uma história e o relato dessa história (BOURDIEU, 2006, p. 

183). 

  

Uma das exposições está relacionada ao evento da Festa da Moagem. A semana da 

moagem foi articulada por Leônidas Pires e está intimamente relacionada à memória afetiva do 

administrador. Existe uma certa necessidade de trazer estas memórias à tona nas exposições e 

eventos criados pelo fundador, que vão além da história da cidade ou da humanidade, que está 

relacionada com as atividades que ele praticava na zona rural ao longo de sua vida. A festa da 

moagem se configura como um evento para trazer à tona o processo de fabricação da rapadura, 

associada à cana de açúcar, à fabricação de tecido a partir de teares manuais, fabricação de 

tapioca artesanal e entre outras produções que fizeram parte de sua trajetória de vida.  

Dessa forma, não se trata apenas de um evento que está exposto, que foi elaborado e 

efetivado por ele próprio, como também é um evento que está intimamente relacionado com as 

memórias afetivas dele. Assim sendo, podemos elencar outros objetos relacionados à vida de 

Leônidas Pires, como a cadeira escolar que é citada no documentário do Museu. A fala do 

administrador caminha no sentido de mostrar que aquela carteira escolar está associada à uma 

memória individual, como um objeto material que fez parte de sua infância.  

 

Estou vendo aqui ao meu lado uma carteira escolar, ao qual, foi a minha 

primeira carteira escolar, não propriamente essa aqui, mas foi desse modelo. 

A Prefeitura Municipal de Formosa nos doou essa carteira e isso nos remete 

aos meus cinco anos de idade quando vim para Formosa em 1965, para 

começar o meu estudo. Então, ao ver essa cadeira me lembro do meu passado 

(LUCAS; PIRES, 2021). 

  

Esses aspectos, inerentes ao discurso do fundador da instituição, ligados também à 

grande parte da Galeria de Fotos, indicam a autobiografia. Um museu que começou em sua 

casa, isto é, um museu-casa, lugar onde continham objetos que, em suas buscas, pretendiam 

aludir a história de sua infância, adolescência e fase adulta nos remete para a construção do 

museu biográfico. Por mais que se encontre o esforço discursivo, com uma certa tentativa de 

construir uma perfomatividade narrativa, de dizer que o museu é heterogêneo, que conta a 
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história da cidade de Formosa, na verdade nos conta um pouco mais sobre a vida de seu próprio 

fundador. 

Essa propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em 

função de uma intenção global, certos acontecimentos significativos e 

estabelecendo entre eles conexões para lhes dar coerência, como as que 

implica a sua instituição como causas ou, com mais frequência, como fins, 

conta com a cumplicidade natural do biógrafo, que, a começar por suas 

disposições de profissional da interpretação, só pode ser levado a aceitar essa 

criação artificial de sentido (BOURDIEU, 2006, p. 185). 

  

 Isto é, as seleções feitas por Leônidas da Silva Pires se tornaram uma tentativa de criar 

um sentido para sua própria história de vida. Ele construiu uma narrativa da História de Formosa 

que se confunde com suas experiências, com suas ambições e admirações. Algo que pode ser 

lido como um museu construído de forma acrítica nos revela outra linha interpretativa, outra 

perspectiva. Não se trata de uma falta de crítica quando se fala em construir sua própria história, 

de reviver suas lembranças ou preservar suas memórias, pois o que está ali, da forma que está, 

já diz respeito às suas críticas ao mundo ou como ele deveria ser. 

 Finalmente, o Museu Couros de Formosa foi organizado segundo a história e as 

memórias afetivas de Leônidas da Silva Pires. As seleções foram feitas para dar sentido e 

preservar as suas memórias, para preservar a reverência à sua época, para enaltecer seus pais, 

amigos, familiares e ídolos. Um museu biográfico que se confunde com um museu histórico, e 

de fato também o é, contudo, construído a partir de seleções, silenciamentos, exclusões e, 

sobretudo, construído a partir de esquecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

 

ALMEIDA, L. F. DE. Educação e o Patrimônio Cultural: por uma nova atitude. Revista por 

dentro da história, v. 1, n. 1, p. 5–6, jan. 2019.  

BITTENCOURT, J. N. Cultura Material, Museus e história: algumas considerações sobre um 

debate que não é tão intenso quanto deveria ser. Revista Eletrônica Humanas, p. 6, 1989.  

BITTENCOURT, J. N. Cada coisa em seu lugar: ensaio de interpretação do discurso de um 

museu de história. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 8, n. 1, p. 

151–174, 1 jan. 2001.  

BLOCH, M. Apologia da história ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editora, 2002.  

BORGES, M. E. L. História & Fotografia. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.  

BRASIL. 11.904. Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências. . 14 jan. 2009, Sec. 

01, p. 2–7.  

CÂNDIDO, M. M. D. Diagnóstico Museológico: abordagens e práticas no Museu da Imagem 

e do Som do Ceará. Revista Cadernos do Ceom, v. 22, n. 31, p. 69–102, 2009.  

CERTEAU, M. A escrita da história. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.  

CHAGAS, M. DE S. Um novo (velho) conceito de museu. Cadernos de Estudos Sociais, v. 

1, n. 2, 1985.  

CHAUVET, G. G. L. Brasília e Formosa: 4.500 anos de História. Goiânia: Kelps, 2005.  

CODEPLAN. A área de influência de Brasília e proposta de ampliação da RIDE do DF e 

entorno. Brasília: CODEPLAN, nov. 2013. Disponível em: 

<https://www.codeplan.df.gov.br/notas-tecnicas/>. Acesso em: 17 out. 2021. 

D’ALESSIO, M. Metamorfoses do patrimônio: o papel do historiador. Revista do 

Patrimônio, v. 34, p. 79–91, 2012.  

DIAS, T. C. O língua e as línguas: aldeamentos e mestiçagens entre manejos de mundo 

indígenas em Goiás (1721-1832). 31 mar. 2017.  

GONTIJO, F. P. F. Guia didático da história de Formosa-GO: entre a história e a 

memória – releituras para o ensino de história. Dissertação (Mestrado em História)—

Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2018a. 

GONTIJO, F. P. F. Guia didático da história de Formosa-GO: entre a história e a 

memória – releituras para o ensino de história. Dissertação (Mestrado em História)—

Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso, 2018b. 



122 
 

 
 

HALL, S.; WOODWARD, K. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

15. ed. Petrópolis, RJ: ´Vozes, 2014.  

JACINTHO, O. Esboço Histórico de Formosa. Brasília: Independência, 1979.  

LE GOFF, J. História e memória. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1990.  

LUCAS, S.; PIRES, L. DA S. História do Museu Couros - Formosa GO - 

DocumentárioFormosa-GO, 12 abr. 2021. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=nC66v7gsWwo>. Acesso em: 1 nov. 2021 

MALERBA, J. (ED.). História e Narrativa: a ciência e a arte da escrita histórica. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.  

MARANDINO, M. Educação em museus: a mediação em foco. São Paulo: Geenf/FEUSP, 

2008.  

MENESES, U. T. B. DE. Do teatro da memória ao laboratório da História: a exposição 

museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista, v. 2, p. 9–42, dez. 1994.  

MORAES, C. DE C. P. Do corpo místico de Cristo: irmandades e confrarias na capital de 

Goiás (1736-1808). Goiânia: FUNAPE, 2012.  

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Tradução: 

Pedrinho A. GUARESHI. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.  

POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Revista Estudos Históricos, v. 2, n. 3, p. 3–

15, 1 jun. 1989.  

RAFFAINI, P. T. The Contemporary Museum and the Cabinets o f Curiosities. Revista do 

Museu de Arqueologia e Etnologia, n. 3, p. 159–164, 5 dez. 1993.  

RICOEUR, P. A memória, a história, o esquecimento. 8. ed. Campinas, SP: Editora 

Unicamp, 2007.  

SAAD, A. A. Albúm de Formosa: um ensaio de História de Mentalidades. 2a ed. Goiânia: 

UFG, 2004.  

SILVA, A. S. DA [UNESP. Espaço urbano, desigualdade e indicadores de dimensões da 

sustentabilidade: análise de Formosa-GO. Tese (Doutorado em Geografia)—São Paulo: 

Universidade Estadual Paulista, 12 dez. 2011. 

SILVA, R. C. DA. Reflexões sobre o “fazer histórico”: uma história da historiografia em 

(sobre) Goiás (da década de 1920 à de 1990). Tese (Doutorado em História)—Goiânia: 

Universidade Federal de Goiás, 2015. 

SOTO, M. Dos gabinetes de curiosidade aos museus comunitários: a construção de uma 

conceção museal à serviço da transformação social. Cadernos de Sociomuseologia, v. 48, n. 

4, 2014.  

SOUZA, R. B. DE. As raízes profundas do jequitibá: o processo de construção mítica de 

Pedro Ludovico Teixeira. Goiânia: Editora Trilhas Urbanas, 2021.  



123 
 

 
 

TOLENTINO, Á. B. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADES: Diálogos, dilemas e interfaces. Revista CPC, v. 14, n. 27, p. 133–148, jul. 

2019.  

 


