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RESUMO  

 

Com a construção de Brasília, uma nova cidade, Alexânia, foi construída 
a beira da estrada Brasília-Goiânia, deixando o pequeno vilarejo de Santo 
Antônio de Olhos D’Água cair em relativo esquecimento. A partir da criação da 
feira do troca, em 1974, Olhos D’Água começa a retomar suas atividades 
culturais e sociais. O presente artigo escrito para o trabalho de conclusão da 
disciplina Memória e Cultura Material trata-se de um brevíssimo histórico do 
vilarejo de Santo Antônio de Olho D’Água e a relação de sua comunidade com 
seu artesanato e cultura local, objeto de minha pesquisa de mestrado, baseada 
principalmente na memória e nas histórias de vida de seus habitantes, 
constituindo assim, o que poderíamos chamar de etno-história.  

 

PALAVRAS CHAVE: memória; identidade; antropologia dos objetos. 

 

 

“O tempo moderno altera a organização do trabalho, a paisagem, os 
limites entre o dia e a noite ao criar uma nova comunidade: “homens 
novos” orgulhosos de seu modo de vida – criativo, livre, ativo. O lado 
trágico desse tipo social, que transforma em um exemplo de tragédia 
do desenvolvimento, é a necessidade de negar, destruir mesmo, a 
tradição” ( SILVA, 2007: 107) 
 
 
 

Breve Histórico 

 

Santo Antônio de Olho d’Água é originário de Corumbá de Goiás, 

inicia-se com uma promessa feita a Santo Antônio de Pádua, pela Sra. 



Maria Alves de Magalhães. Uma capela em homenagem ao Santo, foi 

construída, e fundada em 1941, pelo Pe. Luiz Maria Zephirino1, então 

delegado paroquial, em terras doadas por dois fazendeiros. Nas terras em 

volta da Igreja, começou a ser construído o povoado de Santo Antônio de 

Olho d’Água, que servia também como ponto de pouso de tropeiros que 

passavam pela região, e também o primeiro caminho a dar acesso ao sítio 

Castanho, pedaço do retângulo Cruls (área demarcada para a construção 

da nova capital). A arquitetura do que foi construído é muito semelhante 

com a de Corumbá de Goiás, o que faz com que o vilarejo aparente ser 

mais antigo do que realmente é, os materiais utilizados eram o adobe, a 

madeira e telhas produzidas pelos próprios habitantes, o que impulsionou a 

criação de olarias no local. Nessa época, o povoado produzia o que lhe era 

necessário, necessitado apenas de sal, que era trazido de Minas Gerais e 

cultivava um folclore forte e arraigado, passados de geração em geração: a 

Festa do Divino (festa religiosa importante desde sua fundação), a festa de 

São Sebastião e os artesanatos, sobretudo em barro, tear, palha e bucha. O 

contato com outros povos dava-se por meio dos viajantes e mascates que 

passavam pela estrada, levando outros gêneros para a vila, inclusive 

encomendas dos mais abastados, como sapatos ou fazendas de tecidos 

finos. 

A busca pela verdadeira nacionalidade, por uma identidade brasileira 

buscava o centro. O sertão, o oeste, estava longe dos estrangeirismos que 

influenciavam o litoral. Era uma vida autêntica, simples, a verdadeira 

brasilidade estava no centro e assim, “Goiás se apresenta na luta 

mudancista” 2 

Brasília é construída e, portanto, é construída também a estrada que 

a ligaria a Anápolis e Goiânia, a BR-060. O então prefeito Alex Abdalla, 

transfere, na “calada da noite”, a prefeitura e o cartório, e funda uma nova 

cidade á beira da nova estrada, Alexânia. E ainda segundo moradores de 

Olho D’água, lugar onde se encontravam terras do ex-prefeito. 

                                                 
1 Uma cópia Ata de inauguração da Capela de Santo Antônio de Olho d’Água, foi reproduzida no jornal 
O Corumbaense Goiano, e pode ser encontrada no Apêndice A, do livro: A construção de Brasília: 
Modernidade e Periferia, de Luiz Sérgio Duarte da Silva.  
2 Luiz Sérgio Duarte da Silva, no referido livro discute sobre o mudancismo e as influências dessas 
mudanças na identidade do sertão goiano. 



A velha estrada e a vila caem em esquecimento e segundo Dona 

Joaquina, sobre o estado das pessoas que continuaram em Olho D’Água: “as 

pessoas estavam muito desanimadas, sem estímulo, não faziam nada; era só 

roça”. Era um lugar importante para a geografia, história e cultura goianas, pois 

a antiga estrada ligava Olho D’Água á importantes cidades do estado. 

Segundo Silva 

“De Olho D’Água, sem se utilizar a BR-060 (Brasília-Anápolis), vai-se 
a Anápolis, Abadiânia, Abadiânia Velha, Corumbá de Goiás, 
Pirenópolis, Aparecida de Loyola, Campo Limpo, Santo Antônio do 
Descoberto, Ceilândia, Formosa, Luziânia, Planaltina e Brazlândia” 
(SILVA, 1997: 131). 
 

. 

Nos idos da década de 70, chegam á cidade, vindos de Brasília, para 

uma pesquisa de mestrado, Laís Aderne e seu marido Armando, lusitano de 

origem, e Sinclei Fazzolino. Laís se encanta pela vila, e não entende como um 

lugar com tantas tradições pode estar tão fragilizado, tão abandonado - “Como 

é que esse povo está na miséria, passando por privações, sem dinheiro para 

comprar roupa, comida e outros gêneros?”  

 A base do comércio da vila era a troca, alguns sabiam fazer artesanatos 

diversos. Sinclei se une á Tomazão, morador de Olho D’Água e funda a escola 

Experimental, Laís mostra para a população, a importância do artesanato 

produzido, e em 1974, cria a Feira do Troca, onde população e quem mais 

quisesse, poderia trocar artigos como objetos de casa, vestimentas, frutas, 

artesanatos. Um impulso para a comunidade resgatar suas tradições e a 

desenvolver-se economicamente. 

 

“Mudando métodos, juntando talentos, valorizando a estima local. 
Ambas, tinham que ser mulheres, 
-o que elas não conseguem!- 
Vocacionadas à redenção da cidade morta. 
Nesta atitude redimindo a própria Brasília pelo pecado perante ela. 
Pois de Brasília as duas vieram. 
E em Olhos D’Água fincaram suas garras. 
Marcando-lhe como presa das suas inteligências. 
Mudanças: 
Do estado de espírito, 
Do estado de coisas marcado pela perda. 



Perda das prendas, das artes, perda do orgulho de ser cidade viva, 
com futuro”3. 

       

      

A partir da criação da feira do Troca, Olho D’água passou a ser visitada 

por artistas e artesãos, que se encantavam pelo lugarejo e ali passaram a fixar 

residência. Cultura, folclore e imaginário em Olhos D’Água são valorizados e 

recriados, após a chegada de Laís Aderne. Isso só foi possível após á tomada 

do imaginário e da memória, para a reconstrução da identidade de Olhos 

D’Água, através de pesquisas embasadas também, na história oral. 

 

O Hibridismo e a identidade: Objetos e memórias. 

 

Apesar deste artigo tratar principalmente de objetos e memória, é 

necessário entender a ligação de Olho D’água com o conceito de comunidades 

de fronteira (fronteira do humano e não geográfica), que passaram por relativa 

exclusão e esquecimento durante algum tempo, e posteriormente, dado aos 

processos de imigração, começam a receber “o outro”, e, portanto, entrando 

em contato com outras culturas, histórias de vida, memórias e identidades, 

formando uma comunidade híbrida, ou utilizando-se o conceito de crioulização. 

Conceito esse criado por estudiosos da América Latina, como Chamoiseau e 

Glissant, e utilizado pela primeira vez no Elogie de La créolité, procurando 

utilizar o conceito das identidades, não como uma única raiz, mas como um 

rizoma com raízes múltiplas e que se desdobram para múltiplas direções, 

afastando-se então, do conceito de enraizamento, o que leva á negação do 

outro, e da alienação, o que acarretaria uma perda total da memória coletiva. A 

identidade na crioulização seria então passagem, meio, entre-lugar e não fim. A 

crioulidade engloba a adaptação de quem migra ao novo lugar, e a 

confrontação entre os diferentes tipos favorece a criação de uma nova cultura. 

“La mise em contact brutale dês populations culturellement différenciées qui ont 

été amenées à inverter de nouveax schémas culturels pour permettre leur 

cohabitation” (BERNABE apud Bernd, 2004, p. 102).  Apesar do contato entre 

                                                 
3 Citação retirada do site Sucupira, que trata dentre outros assuntos, da história e artesanato de Olho 
D’Água.  Paulo Timm é jornalista, professor, escritor e historiador. Editor do blog e revista eletrônica: Nós – Fora 
dos Eixos, morador de Olhos D’água e grande parceiro em minhas pesquisas. 
 



os migrantes e os habitantes de Olho D’Água não ter sido brutal, uma nova 

dinâmica social e cultural foi criada, influenciando tanto quem chegou, quanto 

quem estava. Identificando então o que Schüler define como hibridismo,o que 

nasce nas culturas empurradas para as margens, lançadas á periferia, 

misturando estilos, línguas, costumes ... “A renovação vem das sombras, da 

margem, do mundo em movimento, de discursos rebeldes à gramática a à 

lógica. O híbrido mistura cores, idéias e textos sem anulá-los” (1995, p.11). 

 Assim, sendo, por que não objetos híbridos, de culturas híbridas e ao 

mesmo tempo próprias do local onde é criado? Sem utilizar de romantismo, as 

influências de técnicas, métodos de outros lugares se não o de onde é 

produzido é aceitável, mas cada povo, cada artesão utiliza-se dessas 

influências, utilizando matérias primas de seu próprio ambiente produzindo um 

objeto que lhe é próprio. Assim como as mulheres americanas “colocavam” 

suas memórias suas lembranças, suas vidas nas colchas que produziam, o 

artesão imprime em seu objeto seu meio, sua vida, suas crenças4. Uma boneca 

de barro produzida em Santo Antônio do Olho D’Água nunca será a mesma 

produzida por artesãos do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, os santos 

de palha produzidos por Fatinha, não são os mesmos que os produzidos por 

Maria Badia. Apesar das técnicas serem parecidas e passadas geralmente da 

mãe para filha, cada artesão cria um estilo e temática que lhe são próprios. Há 

humanidade no trato e na relação com o barro. É uma natural intimidade entre 

o barro e os sentidos, como se o artesão tomasse o modelo ancestre da 

criação, pois “Adão foi feito de barro”. Penso essa mesma relação do artesão 

com o barro, o artesão com o ferro que forja, com a palha que transforma em 

boneca, em santo. Corpo e alma dedicados ao objeto que cria, por isso, o 

objeto “têm” uma vida própria, uma alma que lhe foi dada, e é uma espécie de 

continuação do artesão, tornando-se objeto de admiração para quem o compra 

ou ganha, principalmente se houve contato com o próprio artesão e a feitura do 

objeto que adquire. Objetos carregam memória. 

“A mesma análise (ambivalência) vale para o material. A madeira por 
exemplo, tão procurada hoje por nostalgia afetiva uma vez que tira 
sua substância da terra, vive, respira, “trabalha”. (...)conserva o 
tempo em suas fibras, é o continente ideal já que todo conteúdo é 
algo que se quer subtrair ao tempo. A madeira tem seu odor, 

                                                 
4  Em o “Casaco de Marx: roupas, memória e dor de Peter Stallybrass , onde o autor fala da “impressão” 
da vida  e das memórias das mulheres americanas que produziam colchas para seu casamento. 



envelhece, tem mesmo seus parasitas, etc. Enfim, esse material é 
um ser.” (BAUDRILLARD, 2008 :44) 
 

Concordo com Baudrillard de que a questão não é apenas de que o 

objeto é feito, mas o sentido que lhe é dado, “um signo cultural deste calor”. 

Mas objetos artesanais, que não são feitos por máquinas, mas por pessoas 

com vidas diferentes, algo que carrega impressões dos dedos do artesão, não 

carrega mais “vida”, mais história? Quem fez? Onde? Como aprendeu? Essas 

são questões importantes a serem pensadas. A dinâmica artesanal de Olho 

D’Água gira em torno da Feira do Troca, assim como  seu calendário de 

festividades. A produção popular tem na feira seu principal escoamento. Em 

sua trama complexa de relações os indivíduos se abastecem, trocam 

informações, objetos e se transformam. Oficinas de danças e artesanato 

acontecem entre quem visita a feira. Todos convivem, trocam, compram e 

compartilham sua história, em torno dos objetos, dos artesãos, na pracinha da 

Igreja. Nas brincadeiras, as crianças ensaiam futuros papéis sociais, 

expressam valores e reitera valores do grupo a que pertence. 

 “Passo o dia pegado na madeira: aí de noite vem o sonho. Quando 

acordo chega a imaginação. Então tenho uma felicidade estranha”. (Benedito 

José dos Santos) 

Durante primeira pesquisa, pode-se observar que os objetos artesanais 

produzidos em Olhos D’Água  foram ressignificados através do tempo, fazendo 

parte então, da história do lugar. Esses objetos estão presentes no cotidiano 

dos habitantes do vilarejo e estão presentes  tanto nas atividades de trabalho 

quanto nas festividades, circulando entre os ritos, fé, comércio, memórias e 

histórias de vida ali encontradas. Os artesanatos são feitos em barro, palha de 

milho, bucha vegetal, tecido e sementes, já ganharam prêmios e circulam em 

aeroportos, museus, mostras de decoração e artesanato. Torna-se necessário 

então, uma pesquisa sistemática sobre as representações desses objetos na 

cultura e na memória local, assim como um estudo das suas ressignificações 

desde a fundação de Olhos D’Água, sobretudo após a criação da Feira do 

Troca, em 1974.  

É preciso entender o papel dos objetos nas dinâmicas sociais, e nos 

contextos históricos em que se apresentou: a marcha para o Oeste e a 

Construção de Brasília e em que se apresenta agora: um vilarejo onde 



convivem pessoas nascidas na região e artistas, jornalistas, professores 

universitários cansados da vida na cidade grande, em constante troca, gerando 

então identidades e costumes que são próprios de Olhos D’Água, por 

agregarem características de diferentes regiões do país através do contato 

dessas pessoas. 

No artigo “História a partir das coisas: tendências recentes nos estudos 

de cultura material” de Marcelo Rede, quando o autor discute sobre cultura e 

comportamento, utilizando as idéias de Michael O. Jones: “São as escolhas do 

indivíduo, em um campo de limitações e possibilidades e em interação com 

outros comportamentos, que revelam a cultura e, por decorrência, se refletem 

na cultura material” (p.270). 

Outro fato relevante para a escolha da trajetória da história sócio-cultural 

a partir dos objetos  dá-se no importantante diálogo dos historiadores 

interessados na cultura material com a antropologia dos objetos, enriquecendo 

a escrita historiográfica e agregando valores e conhecimentos a partir deste 

diálogo, o estudo da “constituição mesma das sociedades estudadas, 

particularmente ao papel dos segmentos do universo físico culturalmente 

apropriado na trajetória dos agrupamentos humanos”, analizando então, “as 

variações, as formas cambiantes de interação entre as sociedades e sua 

cultura material” (REDE, 1996, p.265). 

Percebe-se então a necessidade de também se analizar as formas de se 

fazer estes objetos artesanais, os materiais utilizados, as formas, as cores, sua 

presença no cotidiano e o significado que se dá a esses objetos tanto para 

quem o produz, quanto para quem o adquire, qual o valor de mana que há 

nesses objetos. E ainda, como esses estão ligados na idéia de pertencimento 

ao lugar, pois, como pensa GONÇALVES (1996, p. 2003), “os objetos trazem 

uma circularidade cultural que está diretamente relacionada ao processo de 

pertencimento cultural e, portanto,de identidade. “ 

Desta forma, a reflexão acerca das circularidades dos objetos artesanais 

e as formas com que são constituídas e se apresentam nas memória e 

identidades de Olhos D’Água faz-se relevante para en tender como o vilarejo 

representa-se na história de Goiás e consequentemente do Distrito Federal, já 



que não podemos desvincular a história de Olhos D’Água, da construção de 

Brasília. 

Para Bhabha, o hibridismo é verbo, e não substantivo. Na identidade, há 

um processo relacional que a constitui, tanto a alteridade de um sobre o outro 

(o branco constitui o negro) quanto do outro sobre o um (o negro constitui o 

branco), assim, o hibridismo se forma na identidade, esse espaço perturbador, 

essa fronteira entre o um e o outro “constitui a figura da alteridade colonial” 

(BHABHA, 1986, p. 45.). A identidade, portanto, gera reconhecimento e 

conseqüentemente exclusão. Esse hibridismo é relacional e dialógico, um que 

se “apodera” do outro e essa relação é visível em ambos os lados. Bhabha 

pensa a cultura a partir do pós-colonialismo, uma cultura marcada por 

deslocamentos de espaço e origem, tanto no que tange escravidão quanto da 

experiência das diásporas migratórias.  Hibridismo “trata-se de um modo de 

conhecimento, um processo para entender ou perceber o movimento de 

trânsito ou de transição ambíguo e tenso que necessariamente acompanha 

qualquer tipo de transformação social...” (BHABHA apud Souza, 2004, p.113). 

Em Olho D’Água podemos encontrar tanto o que se trata á crioulização quanto 

ao hibridismo de Bhabha, ligados aos processos migratórios.  

As identidades são relacionais, marcadas pela diferença e formulação de 

símbolos que as identifique (WOODWARD, 2000, p. 9). Na pós-modernidade, a 

identidade é formada, transformada e modificada, dada ás inúmeras relações 

“pelas quais somos representados ou tratados nos sistemas culturais que nos 

circundam”.  

A modernidade, ou a pós-modernidade que nos fala Balandier, leva os 

seres humanos a uma sede por “desenvolvimento”, por mudanças, por uma 

necessidade de quebrar paradigmas, mas não consegue afastar o homem de 

sua necessidade intrínseca de identidade (aqui também como 

reconhecimento), de contato com a natureza, com o tradicional. Os elementos 

materiais também são importantes para a compreensão de determinada cultura 

em determinada época, são objetos carregados de sentido, que representam 

uma vida, um sentimento ou um tempo passado, tão importantes para uma (re) 

construção histórica e cultural, são os semióforos, de Pomian, objetos (que a 

partir do momento que deixam de fazer sentido, deixam de ser semióforos. 

Torna-se necessário entender o que é cultura e como ela se estabelece dentro 



da sociedade. O comportamento humano não depende da transmissão 

genética, mas é determinado culturalmente.  

Pensa-se ainda, para a proposta aqui apresentada, tanto cultura quanto 

identidade, mais que apenas uma definição ou elemento “bi”, mas múltiplo, e 

passível de constantes agregamentos e redefinições. Não apenas uma relação 

de poder versus subordinado, ou elite versus popular, mas múltiplas relações e 

composições sociais. Uma teia, um conceito semiótico, acreditando como 

Clifford Geertz e Weber, que o “homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo cultura como sendo essas teias e a 

sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, 

mas como uma ciência interpretativa á procura de significado” (GEERTZ, p. 

15). 

Nos estudos de Thompson, cultura é um conjunto de diferentes 

conjuntos, havendo troca entre o escrito e o oral, a metrópole, e a aldeia. Uma 

arena de conflitos de relações sociais e de poder, de exploração e resistência 

de exploração. Uso esse conceito de Thompson, dado sua proximidade com os 

estudos que estou realizando em Olho D’Água, baseado no documental e no 

oral, o lugar, o material, não são única fonte, e único objeto. As pessoas 

também são, são elas que dão um significado ao que existe e ao que existiu, 

são elas que guardam a memória do que foi passado e do que foi imaginado. 

Portanto, o “conceito de cultura popular constrói identidades e possui uma 

história” (Abreu, 2006: 33). 

Para Le Goff, é a memória que dá o “sentido da duração, da 

continuidade histórica e, ao mesmo tempo, das rupturas”. A cultura popular não 

existe sem memória. A história e as histórias de vida presentes em Olho 

D’Água podem ser identificadas em sua maioria através da memória de seus 

habitantes, representada no artesanato, nas manifestações culturais e na 

oralidade de seu povo. “A memória coletiva de um grupo representa 

determinados fatos, acontecimentos, situações; no entanto, reelabora-os 

constantemente. Tanto o grupo como o indivíduo operam essas 

transformações.” (MONTENEGRO, 1992, p. 19) 

Para Veine, o escrito, o documentado são apenas representações de 

algo que já passou, cheias de impressões pessoais. “O tempo histórico não é o 

tempo vivido. A história escrita, documentada, distingui-se do acontecido; é 



uma representação. E neste hiato entre o vivido e o narrado localiza-se o fazer 

próprio do historiador”(VEINE apud Montenegro,1992: 10). Essas 

representações e suas “fontes” não seriam então, também, mostras daquilo 

que formou e forma as identidades da região, da comunidade, do morador?  Na 

oralidade, podemos chegar perto do “sentimento”, das emoções e vínculos 

culturais de quem fala. 

Apesar de aparentemente diferentes, história e memória não se 

dissociam, a memória trabalha com o vivido, com o que ainda está presente no 

grupo, a história trabalha com representações de fatos distantes, muitas vezes 

sem a possibilidade de encontrar testemunhas daquela lembrança. A memória 

do indivíduo depende do meio em que vive, da sociedade e dos grupos de 

convivência desse indivíduo. Para Halbwachs a memória tem um caráter livre, 

espontâneo, o ato de lembrar não é o mesmo que reviver, mas reconstruir com 

as imagens e idéias do presente, as experiências do passado, tanto a memória 

do indivíduo quanto a memória do grupo estão intrinsecamente ligadas.  

Ecléa Bosi, citando Walter Benjamin, sobre a arte de narrar, nos fala que 

sempre houve dois tipos de narrador: o que viaja, o que vem de fora e narra 

suas viagens,  e o que fica e conhece tanto o lugar quanto a sociedade que o 

habita “a arte da narração não está confinada nos livros, seu veio épico é oral. 

O narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma em 

experiência dos que o escutam” ( BOSI, 1994, p. 84). Bosi considera o ato de 

narrar como uma arte que relaciona mão, olho e alma e esse talento vem da 

experiência do narrador, ele é um mestre do ofício que conhece seu meio, 

narra tanto na oralidade quanto no artesanato e festas que produz.  

Assim como o reconhecimento e identidade não se dissociam da 

alteridade, a memória não se dissocia do esquecimento. Para Ricceur, o 

esquecimento parte de uma seleção natural dos fatos vividos e compartilhados, 

a memória entrecruza-se também com a identidade, tornando a narrativa um 

ato seletivo. Alguns são os problemas encontrados nas narrativas, uns 

esquecem o que outros lembram, por isso a necessidade de entrevistar não só 

um indivíduo, mas todo o grupo. 

Sendo influenciada por essas transformações, a tradição apresenta duas 

características ao estabelecer uma ligação entre o presente, o momento atual e 

a história do grupo: ela deve ser flexível para poder responder ás modificações 



ocorridas no grupo, e ainda manter uma idéia de continuidade que sustente o 

vínculo do presente com o passado. (PORTO, 1997, p. 21). A tradição assim 

como identidade e a cultura, é dinâmica, podendo mudar, transformar-se até 

certo ponto, mas sem ter sua continuidade comprometida. 

O termo tradição deriva da noção latina de tradio, o que se transmite de 

geração em geração. Um ato, um discurso que no presente, remeta a um 

passado compartilhado por determinado grupo. Costumes, ritos, saberes e 

fazeres que se reinterpretam, readequam-se e se recriam de acordo com as 

mudanças ocorridas também na sociedade, idéia essa criada por Hobsbawn, 

cunhando o conceito de costume, como algo dinâmico. Mas esse mesmo autor 

critica o conceito de tradição como algo fixo, imutável, como algo inventado 

para significar o passado. Mas o próprio Hobsbawn dilui essa contraposição 

proposta por ele, denominando ‘tradições genuínas’ o que anteriormente havia 

chamado de costumes : “Por outro lado, a força e a adaptabilidade das 

tradições genuínas não deve ser confundida com a ‘invenção das tradições’” 

(HOBSBAWN, 1984, p.16) Após a criação da Feira do Troca, os artesanatos 

típicos da região são incentivados e voltam a ser desenvolvidos, como forma 

de moeda (troca) e para desenvolvimento financeiro. Utilizava-se e utiliza-se 

materiais como palha de milho, bucha vegetal, cabaça e barro, encontrados em 

abundância na região. A feira do troca ainda existe, sempre duas vezes por 

ano, no primeiro final de semana de junho e de dezembro, onde atividades 

culturais são realizadas, os artigos produzidos no vilarejo são vendidos e o 

escambo ainda existe, porém, há a  venda de produtos, sobretudo os do 

Paraguai, o que descaracteriza o intuito primeiro da festa, e a cidade é invadida 

por turistas. 

As técnicas artesanais são passadas dos mais velhos para os mais 

novos, de quem está ali desde a fundação da capela para as pessoas que 

chegam. A oralidade e a memória como forma de “abolir” o esquecimento 

trazido pela estrada, e como forma de crescimento pessoal e financeiro. Os 

que chegam e os que ali estavam, desenvolvem peças em harmonia. Estas 

peças foram premiadas pelo SEBRAE e têm reconhecimento mundial, pois 

além de utilizarem elementos brasileiros e da região, tratam da religiosidade e 

do dia a dia local. São alguns dos artesãos encontrados em Olho D’Água: 

Fatinha produz elementos em bucha e palha que revelam a religiosidade local, 



Fátima, ceramista, nascida e criada em Olho D’Água, cria imagens do caboclo 

e sertanejo em suas obras, Irani, uma senhora já de idade, reproduz o religioso 

e o imaginário no Artesanato em palha de milho, Maria Abadia, mistura 

elementos da terra e técnicas que aprendeu com sua mãe produzindo imagens 

religiosas, Dona Dorvalina aprendeu jovem o ofício do barro (as Olarias são 

muito presentes em toda a região), Dulce, utiliza de retalhos para produzir 

mantas e vestimentas, Diva, nascida em Olhos D’Água, trabalha com fios e 

tramas de algodão, Dona Angelina, tecelã, leva consigo a arte de tecer e tingir 

fios e têm um dos poucos teares presentes na região 

 Tanto o artesanato, quanto as manifestações de cultura popular e 

religiosas dependeram e dependem do imaginário e da memória local, para 

serem preservadas. Os objetos feitos pelas mãos de Fatinha, Maria Abadia, 

Seu Zé, e inúmeros outros artesãos que aprenderam a arte de lidar com a 

palha de milho, barro, cabaça e retalhos são objetos que caracterizam a 

comunidade de Olho D’Água, que os uni e os identificam, constituindo a 

memória local. 

 

NARRATIVAS: Memórias do Sr. Claudiano. 

 

Sr. Claudiano Alves Rabelo, morador de Olho D’Água há quase 40 anos, 

reside na primeira casa construída nos conta inúmeras histórias e memórias do 

vilarejo.Em uma “prosa”, ou entrevista etnográfica, ele conta que a festa mais 

importante é a de Santo Antônio¸ mas são quatro festas importantes em Olho 

D’Água: a de Santo Antônio em Julho, a de São Sebastião e os “Troca”, uma 

no primeiro domingo de julho e outra no primeiro domingo de dezembro, são 

três dias de festa, que se inicia na noite de sexta-feira, com apresentações 

culturais, mini-cursos, e no domingo, ás cinco da manhã (não é sempre que 

acontece), há “alvorada”, a banda sai pelas ruas da vila chamando o pessoal 

para a rua, vai começar o troca.  Outra manifestação folclórica importante são 

os tradicionais e imperdíveis pousos de Folia, constituídas pelas folias do 

Divino Pai Eterno, de Santo Antônio e dos Santos Reis. Sr. Claudiano narrou 

que “quase todo ano eu dou pouso aqui em casa. A Folia é religiosa, vem a 

bandeira, o pessoal com as músicas, pousa, brinca a noite inteira dançando o 

catira, o pousento dá a janta para o pessoal, dá o café á meia-noite, dá o 



almoço no outro dia. São de dez a 15 dias de giro”. Em Olhos D’Água a Catira 

têm adesão de quase todos da população “Temos uns violeiros bons, que 

batem a caixa aí até o dia amanhecer, ficam todos tomando umas pinguinhas, 

ficam com a barriguinha cheia e dançando e o que mais tem é umas meninas 

para dançar”. 

O Sr. Claudiano conta também de um valentão que apareceu por 

aquelas “bandas”, Mané Italiano, o qual não tinha morada, vivia viajando, 

comprando e vendendo gado, desafiando e desrespeitando as famílias que ali 

viviam. Certo dia, Manoel aparece na fazenda do pai de “seu” Claudiano, 

próxima á região de Olho D’Água,  “muntado numa mulona” como ele mesmo 

diz, querendo levar sua irmã Isabel e devolve-la depois de um dia ou dois. 

Claudiano diz a Manoel que vai pegar sebo para colocar no taxo, mas na 

verdade pega o revólver e quando volta, Manoel atira em Claudiano “Ele puxou 

o dedo, a bala pegou aqui na barriga e saiu lá atrás, mas Deus ajudou que eu 

dei uma volta e atirei de novo, saiu outro tiro que pegou dentro do zuvido dele. 

Foi pá, ele caiu e morreu na hora”. O corpo de Manuel amarraram na mulona e 

“espantaram” ela. Seu Claudiano fica entre a vida e a morte, mas seu tio 

Tonico aconselha os peões para pegarem um urubu e que dele tirasse um 

suco. O Urubu foi socado em um pilão, a massa que ficou, com pena e tudo, foi 

“coado” em um pano. O suco que saiu, seu Claudiano tomou: “Sabia que ia 

morrer mesmo, tomei. Quando acabei de toma, brotô um arroto de dentro de 

mim e eu comecei a vomitá. O sangue que tinha eu vomitei tudo, aquelas 

lingüiças de sangue preto, aí mandou na serra buscar água da lixeira e eu 

tomei e já vomitei a água branca. Sarvei, né?” 

São diferentes histórias que demonstram a identidade do local, a 

coragem, o orgulho e ao mesmo tempo a simplicidade do sertanejo. Uma vez 

ouvi dizer: “ Tô me sentindo no Auto da Compadecida”5, ouvi em Olhos D’Água 

e em Santa Cruz de Goiás, (que trato em outro artigo) é o outro reconhecendo 

o outro no mesmo país. É o reconhecimento da identidade, do goiano, do 

brasileiro, do que desenvolve mas que não rompe com o tradicional.  

Na pós-modernidade, a identidade é formada, transformada e 

modificada, dada ás inúmeras relações “pelas quais somos representados ou 

                                                 
5 Obra de Ariano Suassuna, que trata da vida e dos “feitos” de sertanejos. 



tratados nos sistemas culturais que nos circundam”. Já nas sociedades 

tradicionais o passado, os ritos e símbolos passam de geração em geração, 

tornam-se tradicionais, independendo do espaço e do tempo. A tradição está 

arraigada, e portanto, a identidade também torna-se arraigada. Aqui devemos 

ter apenas uma ressalva: arraigado aqui, no sentido híbrido. Não precisa-se 

“anular” o moderno para ser tradicional. 

Com o desenvolvimento natural das cidades na pós-modernidade e a 

influência de diferentes culturas, começa a existir uma “crise de identidade” 

entre os jovens tanto de Alexânia quanto Olho D’Água. É a tradição versus 

modernidade.  Sem ações inclusivas do governo, a cidade passa a ter 

problemas sociais. Problemas com álcool e drogas são cada vez mais 

presentes.  

Programas inclusivos de iniciativa particular, pautados nas tradições e 

cultura estão sendo criados para trabalhar com esses jovens e adultos: Ponto 

de cultura Bumba Meu Boi D’Água, Casa da Mãe, Meninagem. São lugares de 

livre acesso, onde se aprende artesanato, brincadeiras, e os mais diversos 

ofícios. Muitos problemas ainda são encontrados, mas acredito que com a 

parceria e participação de quem chega, chegou e de quem já estava, 

chegaremos bem perto do que podemos chamar de sustentabilidade.  

 Há uma grande necessidade de um estudo sistemático da história da 

sociedade e da cultura em cidades á beira das estradas, os impactos, ações e 

projetos. Algo que além de servir de estudos para a academia, incentivem a 

população local a valorizarem suas “raízes”, uma sustentabilidade cultural, 

ambiental e social. Talvez utopia, mas que não deixa de ser uma “idéia” real 

ideal.  
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