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RESUMO

As narrativas sobre origem das cidades goianas se enquadram em um modelo de

construção de histórias oficiais. Na reconstrução dessas memórias pode-se detectar a

tradição inventada, a construção do tempo mítico de suas origens e o imaginário.

Conhecer os meandros dessas reconstruções e os interesses que estão na sua gênese

é prestante na formação de uma atitude crítica frente as histórias oficiais. No estudo

de caso se analisa a reconstrução da memória da cidade de Itaberaí, constatando a

força de elementos como a tradição inventada, mito e imaginário na reconstrução de

memórias, bem como a afirmação da identidade e da coesão grupal, tendo a história

como solidificadora e legitimadora das narrativas.

Palavras-chave: reconstrução da memória; tradição inventada; mitos de origem,

imaginário.



ABSTRACT

The narratives about the origin of goianas cities are in a model of oficial history

construction. In the building again of these memories you can detect the invented tradition

the mythical time construction of its origins and the imaginary. Knowing the meanings

of these buildings again and the interests that are in its birth. It is usefull in the formation

of a critical atitude about oficial historyes. In the study case, the building again of the

memory of Itaberaí cty will be analised, proving the strength of the element as an

invented tradition, mith and imaginary in the building again of the memory, as well as

the identity affirmation and group union, having history as a solidifier and legitimizer of

the narratives.

Key-Words: Building again of memory; Invent tradition; origin mythos; imaginary.
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INTRODUÇÃO

Este estudo acerca dos mitos de origem das cidades goianas pretende analisar

as reconstruções da memória sobre o surgimento de algumas cidades do Estado.

Colocar-se-á como exemplos de reconstruções de suas origens a Cidade de Goiás,

Jaraguá, Catalão, Palmeiras de Goiás, Anápolis e Itaguari, centrando-se, mais

particularmente, em um estudo de caso: a reconstrução da memória do surgimento de

Itaberaí, a antiga Curralinho, elaborada pelo escritor Derval Alves de Castro, em 1933.

Essas reconstruções quase sempre elaboram uma narrativa romântica, com

características míticas e imaginárias, constituindo-se, muitas vezes, em fator que

congrega e fortalece o sentimento de pertença à comunidade. Enfocar-se-á, também,

a tradição inventada, no sentido de se conhecer como se originaram as reconstruções

em pauta, quais os objetivos dessas reconstruções e, especialmente no caso de Itaberaí,

como se deu a apropriação da memória de uma comunidade ao ser reconstruída para

se legitimar o intuito de seu autor.

Ao se analisar essas reconstruções segundo o prisma da invenção das tradições,

deter-se-á um pouco no estudo do mito e do imaginário, categorias presentes em

reconstruções desse jaez.

O que, porém, motivou a escolha desse objeto? Qual foi a reconstrução da

memória de Itaberaí? Em 1933, pela Casa Duprat, de São Paulo, foi publicado o livro

Annaes da Comarca do Rio das Pedras, de autoria do vilaboense Derval Alves de

Castro, residente há anos em Itaberaí, onde se casou em uma das principais famílias

do lugar. Chamou a atenção o significativo enredo que esse autor criou em sua história

de Itaberaí, sobretudo quanto ao doador das terras do patrimônio da capela do Curralinho

e o fundador desse arraial.

A reconstrução de Derval difere, em muitos pontos, da tradição dos habitantes

antigos de Itaberaí. Não encontra sustento nas obras dos viajantes e cronistas do

século XIX, nem nas anotações dos livros tombo da paróquia de Itaberaí, tão pouco da

Diocese de Sant’Ana de Goiás à qual pertence. Mesmo a documentação compulsada,

existente antes do Annaes da Comarca do Rio das Pedras, seja manuscrita ou impressa,

nunca se referira a um fundador daquela cidade. As citações que se fizeram a respeito

dão o arraial do Curralinho como fundado por roceiros da região.
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Somente em Derval de Castro é que se encontra a preocupação quanto à

existência de um fundador da cidade, tendo procurado “provar” que a “honra” caberia

ao capitão-mor Salvador Pedroso de Campos, rico fazendeiro do antigo Curralinho em

finais do século XVIII e nas duas primeiras décadas do XIX. Deste capitão-mor Derval

fez um mito-fundador. Dizendo-o “descendente de índios goianos” e fundador de

Itaberaí, o citado escritor inseriu-o em seu enredo visando legitimar a família do capitão-

mor na chefia política de Itaberaí, e, para a consecução de seu intento, Derval lançou

mão de documentos, manipulando algumas fontes “esquecendo” outras.

A tradição do lugar, recolhida pela Igreja e sempre lembrada pela população

antiga, de que o doador das terras do patrimônio de Nossa Senhora da Abadia, em

cujo terreno se desenvolveu o arraial, seria Francisco de Sá Tavares também foi

contestada por Derval. Este elaborou uma trama, inserindo em sua reconstrução novos

personagens em um enredo romanceado, cujos objetivos condicionantes de sua

reconstrução podem ser detectados quando confrontados com as fontes que registram

a tradição existente antes de Derval.

A tradição não guardou o nome de quem ali edificou o curralzinho em meados

do século XVIII. Sabe-se apenas que o local ficou conhecido por Curralinho em razão

da natural corruptela no falar da gente simples da capitania.

Com uma origem marcadamente agrária, o que diferencia Itaberaí dos principais

núcleos urbanos surgidos no século XVIII em Goiás, quase sempre originários da

mineração aurífera, deve ter sido no início uma simples capela, no lugar chamado

Curralinho, à margem direita do rio das Pedras, onde o cura de Vila Boa poderia desobrigar

os fiéis das redondezas, administrando-lhes os sacramentos. Este nome passou para a

povoação nascente e foi por este nome que o núcleo urbano e mais tarde todo o município

ficou conhecido, até 19241 , quando seu nome foi mudado para Itaberaí.

Derval, porém, reconstrói liricamente este primeiro momento da origem de

Itaberaí, o “tempo mítico” de seu surgimento. Insere em seu enredo, como

1 Dando o nome Curralinho motivo para motes e piadas, o coronel Benedito Pinheiro de Abreu, então
deputado estadual, solicitou à Câmara do Estado a mudança para Itaberá. No entanto, por já existir
uma outra cidade com este nome, o deputado Albatênio Caiado de Godói adicionou uma emenda ao
projeto acrescentando ao vocábulo a desinência hy. Pelo Decreto Estadual n. 762, de 5 de agosto de
1924, aprovou-se a mudança do nome que significa em guarani Rio das Pedras Brilhantes. Esta Lei
Estadual foi mandada cumprir no município pela portaria de 22 de agosto do mesmo ano quando em
função do cargo de intendente o mesmo deputado Benedito Pinheiro de Abreu.
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desbravadores do lugar onde surgiria o arraial do Curralinho, os fidalgos Távora,

portugueses ricos que segundo ele haviam chegado à capitania de Goiás e edificado

duas grandes fazendas nas fraldas da Serradourada, a Quinta e o Santo Isidro, onde,

com o grande número de escravos que possuíam, mineravam, criavam e plantavam.

Esses Távora, escreve Derval, foram obrigados a construírem à margem direita

do rio das Pedras um pequeno curral para guardar o gado que de suas fazendas tinha

chegado àquelas paragens em busca de água e pastagem, já que à época grassava

forte seca na região. Esses Távora, consoante o enredo de Derval, foram todos mortos

em sua fazenda, a mando do marquês de Pombal, acusados que foram do atentado

contra a vida de D. José I, rei de Portugal. Muitos anos depois, escreve Derval, chegou

à região um mulato cujo sobrenome era Cabral, arranchando-se nas imediações do

curral dos Távora. O capitão-mor, que já habitava a região, cioso de seus domínios,

constrói um outro curral e uma casa de telhas, que será chamada de “casa de orações”,

principiando, assim, o arraial do Curralinho.

Derval foi um homem de seu tempo. Sua reconstrução não fugiu ao que era

comum naquele tempo. Era usual buscar-se respostas às indagações: quem fundou

esta cidade? Quando foi ela fundada? O ano de sua fundação era buscado, pesquisado.

Quanto mais antiga fosse a cidade, mais importante o seu papel de preponderância

entre as outras comunas. O seu fundador era aureolado por seu feito. Transformava-

se, muitas vezes, em mito para os habitantes do lugar. Sua figura histórica se diluía em

meio ao imaginário e sua memória seria reconstruída. Um novo bandeirante surgiria,

desbravador e fundador de um núcleo urbano, deliberadamente fundado por sua

vontade.

Analisando os tempos míticos da fundação de algumas cidades goianas, mais

particularmente da reconstrução da memória de Itaberaí, este estudo dividir-se-á em

cinco capítulos.

O primeiro capítulo deter-se-á sobre as narrativas2  a respeito de algumas cidades

goianas, umas surgidas no século XVIII, época do auge da mineração aurífera

responsável pelo primeiro ciclo do povoamento do território goiano e rica em

2 A narrativa aqui é compreendida como a elaboração de discursos legitimadores de reconstruções,
enfeixando os acontecimentos em uma seqüencia lógica de começo, meio e fim, inserindo estes
aconstecimentos em um enredo, o que torna possível a apresentação dos eventos históricos como
coerentes e plausíveis.
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reconstruções de um passado de mítica grandeza, outras surgidas no século XIX, já

no segundo instante do povoamento de Goiás.

Esse segundo instante do povoamento é o da formação das fazendas, com a

fixação da população na zona rural e a implementação da agropecuária, ficando a

época da mineração na memória goiana como um tempo mítico de riquezas e fausto.

Nesse segundo momento, ver-se-á o surgir de novos povoados a partir dos patrimônios,

ou seja, a doação de uma porção de terras a um santo de devoção. Isso se constituirá

em patrimônio do dito orago, possibilitando assim, a construção de uma capela, quase

sempre o marco inicial dos povoados surgidos à época. Por ordem, como já foi dito,

serão colocadas as narrativas sobre as seguintes cidades: Cidade de Goiás, antiga

Vila Boa de Goiás, primeira capital do Estado, e Jaraguá, surgida na região de

Pirenópolis, cidades do ciclo do ouro, no século XVIII; Catalão, cidade sulina, por cuja

região entraram os paulistas, povoadores de Goiás; Palmeiras de Goiás, a antiga São

Sebastião do Alemão e Anápolis, ex Santana de Antas ou Santana dos Campos Ricos,

todas surgidas no século XIX com origem na doação de patrimônio. Adentrar-se-á,

ainda como exemplo do povoamento do segundo período, o século XX, detendo-se

sobre a origem de Itaguari, em meados da década de 1940.

No segundo capítulo, procurar-se-á abordar os aspectos teóricos que envolvem

o conceito de memória, sua construção e reconstrução. Discorrer-se-á, também, a

respeito da tradição inventada, como ela se forma, quais as suas características, como

ela se insere na memória de uma comunidade e como ela procura legitimar-se na

memória coletiva, pois a tradição inventada, como reconstrução ideológica da memória,

com uma intenção subjacente à reconstrução, necessita “ser aceita e assimilada por

um círculo social para ‘vingar’, isto é, ter eficácia e continuidade. No entanto ela é

sempre o resultado de um projeto consciente, desenvolvido por indivíduos específicos”

(CELSO CASTRO, 1994, p. 240).

O terceiro capítulo é um estudo de caso, em que analisar-se-á mais

profundamente a narrativa da reconstrução da memória de Itaberaí. Primeiro, procurar-

se-á biografar o escritor Derval Alves de Castro (1896 – 1954), conhecer sua formação

familiar, intelectual e acadêmica, perceber a conjuntura na qual escreveu o livro Annaes

da Comarca do Rio das Pedras, onde reconstruiu a memória da cidade de Itaberaí,

bem como a influência de sua reconstrução na memória local. Enfocar-se-á essa

reconstrução, analisando-se o enredo criado, seus personagens e o efeito de sua
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recriação em autores contemporâneos que o tiveram como fonte para os seus estudos.

O capítulo quarto buscará demonstrar, mediante escritos dos cronistas e viajantes

do século XIX, a memória existente sobre Itaberaí, antes de Derval reconstruí-la, assim

como detectar alguns “coadjuvantes” da tradição inventada, como o imaginário e a

mitificação de um personagem.

O que se objetiva com essa pesquisa é mostrar como a memória, ao ser

reconstruída, pode ser utilizada também como representação, no sentido de que se

apresenta sempre carregada de subjetividade, exprimindo-se nas relações sociais

muitas vezes com intenções camufladas, constituindo-se em um discurso do narrador.

Demonstrar-se-á que a despeito de uma tradição coletiva existente, pode-se formular

outra imposta pelo poder, seja intelectual, seja oficial, quase apagando a tradição

anterior.

No último capítulo, trabalhar-se-á a desconstrução da tradição inventada por

Derval, servindo-se de documentação ou fontes escritas existentes em diversos arquivos

goianos, tais como o Arquivo Histórico Estadual e o Instituto de Pesquisas e Estudos

Históricos do Brasil Central, em Goiânia; o Arquivo do Museu das Bandeiras e o Arquivo

Geral da Diocese de Sant’Ana, ambos na Cidade de Goiás. Deve-se ressaltar que

para a transcrição documental respeitou-se a grafia da época.

O estudo em questão se enquadra em um exercício revisionista das histórias

das cidades. Histórias estas tão em voga na década de 1930, detectando-se na

estrutura, trama e urdidura do enredo do livro de Derval de Castro, as características

dos escritos que se colocavam a serviço do poder dominante. Esses escritos,

discursos oficiais pode-se dizer, eram divorciados da memória coletiva da comunidade,

reconstruindo a memória com diletantismo, procurando, quase sempre, dar uma origem

romanceada e mítica às cidades. A história era vista por cima. Narrava-se o feito dos

grandes, impunha-se à memória coletiva, natural, a subserviência a uma memória

esquemática, reconstruída ideologicamente. É necessário rever as histórias assim

construídas. É prestante deter-se sobre essas reconstruções da memória, revisitando

o que a iconoclastia do tempo não conseguiu destruir.

A documentação existente, bem como a historiografia sobre a história de Goiás,

passa, no momento, por uma revisão orientada por novos métodos e olhares. A época

aurífera de Goiás é revista por Nasr Chaul em seu livro Caminhos de Goiás – da

construção da decadência aos limites da modernidade, na discussão a respeito da
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construção do conceito da idéia de decadência que se incorporou aos estudos sobre a

capitania de Goiás desde o século XVIII, e até bem pouco aceita sem discussão por

cronistas e historiadores goianos. Neste trabalho, a decantada decadência como

representação da economia goiana da segunda metade do século XVIII em oposição

ao mítico fausto de antes, foi magistralmente discutida.

Também o que se escreveu sobre as antigas cidades goianas é agora revisto. O

que se escreveu sobre os núcleos populacionais surgidos nos séculos XVIII e XIX se

consubstancia em manancial importante que poderá ser analisado sob novas

perspectivas. Não se pode deixar de estudar os registros da memória das cidades

goianas que são, na verdade, imagem refletida da história que se escreveu sobre

Goiás. Essas “histórias”, quase sempre oficiais, trazem em si, quase sempre, o enredo

formado a partir de uma época mítica, de heroísmo e bravura, encobrindo a realidade

da formação dos povoados. Analisar as representações dos tempos míticos de algumas

dessas cidades e as reconstruções de sua memória é tarefa prestante e para isso é

preciso levantar o dossel de uma história voltada para os grandes feitos, as grandes

personalidades e acontecimentos míticos e imaginários que muitas vezes ocultam o

povo, protagonista silencioso da história e quase sempre deliberadamente olvidado.

Na documentação compulsada, e devidamente analisada pelo historiador,

encontram-se resquícios da memória popular, memória passada de pais a filhos. Essa

memória, quando confrontada com os documentos e escritos “não oficiais” pode ser

conhecida para se estabelecer, perante a memória oficial, uma memória consciente e

intencionalmente reconstruída com a tradição inventada.

O que se disse da imparcialidade do historiador não se confunde com julgamento

”É uma ilusão acreditar que o historiador possa contar a história sem assumir a posição

que o guiará na escolha do material. Quem quiser fazer a história será obrigado a

julgar” (RODRIGUES, 1986, p. 31). Não se trata de um julgamento maniqueísta. É

simplesmente a apresentação do pensamento do historiador que poderá divergir ou

não do trabalho sobre o qual recai sua revisão. E em se tratando da tradição inventada,

obviamente procurar-se-á demonstrá-la tornando visível a intenção que moveu o autor

da reconstrução.

Tem-se, a dizer, que a análise da reconstrução da memória dos primeiros tempos

de algumas cidades, aprofundada na reconstrução da memória sobre a origem de

Curralinho, quer ser prestante, também, no sentido de contribuir para uma leitura crítica
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das “histórias das cidades”. Essas histórias, tão em uso em outros tempos quanto

hoje, trazem, muitas vezes, bem nítidas, as marcas enunciativas e detectoras da tradição

inventada, quase sempre existentes no bojo da reconstrução. O “tempo mítico” do

surgimento dessas cidades é rico em representações que, devidamente analisadas,

apontariam construções que contribuiriam para o conhecimento da formação de

narrativas. Quer-se mostrar que é possível analisar essas narrativas e/ou dissecar as

reconstruções procurando entrever a tradição que existia antes delas se formarem,

assim como o sentido e significação do imaginário e mito expressos pela linguagem

das narrativas. Também é importante se conhecer tanto a intenção existente por detrás

das reconstruções quanto a tradição que havia antes da memória local ser calada e

reconstruída ao sabor de interesses das mais diversas ordens, como no caso da

memória sobre a origem de Curralinho.



Capítulo  I

O TEMPO MÍTICO DE ORIGEM DE ALGUMAS CIDADES GOIANAS

Quem se interessar pela história das cidades goianas, centrando-se na origem

e formação delas, perceberá que a narrativa histórica surgiu em Goiás, ainda no século

XVIII, com o intuito de se registrar os feitos dos primeiros povoadores paulistas.

As crônicas oitocentistas registram as façanhas bandeirantes, sobressaindo-se

a saga de Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, tido como fundador da antiga capital. Ao

proceder a leitura dessas crônicas perceber-se-á o cuidadoso arranjo construído para

se demonstrar a heroicidade desses primeiros povoadores, construindo um enredo no

qual terá um papel preponderante a figura mitificada do segundo Anhanguera,

Bartolomeu Bueno da Silva, filho.

Desde o princípio do povoamento de Goiás pelos paulistas, cujo território junto

com Mato Grosso pertencia todo à capitania de São Paulo, houve um certo cuidado

em não deixar morrer a memória dos feitos bandeirantes. Nessas memórias se

detectam, amiúde, desde que vistas com olhar percuciente, a invenção de tradições

no que concerne a utilização do mito de origem das cidades.

Estas ‘histórias’ particulares ou patrocinadas, seja pelo Estado seja por grupos

sociais, refletem a mentalidade histórica de uma época. Debruçar-se sobre esses

trabalhos com o fito de se analisar como se criam os enredos da tradição inventada e

a reconstrução mítica das origens das cidades é interessante pois pode contribuir para

uma releitura dessas narrativas.

Analisar-se-á neste trabalho algumas narrativas sobre a origem de algumas

cidades goianas. Estas reconstroem a memória das cidades, enfocando em especial o

que Palacín (1994, p. 24) chama de “tempo mítico”, ou seja, os primeiros tempos de

seu surgimento que, distante no tempo, enseja uma reconstrução onde se mesclam,

na invenção de tradições, o imaginário e o mito. Como exemplo dessas reconstruções,

pode-se citar em primeiro lugar a antiga capital, hoje Cidade de Goiás, recentemente

aquinhoada com o título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
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1.1 O Arraial de Santana, Vila Boa de Goiás

Tendo sua origem na mineração empreendida no rio Vermelho, à época rico em

ouro aluvionar, a antiga Vila Boa, primeiramente conhecida por arraial de Santana,

não fugiu ao ordinário das cidades nascidas sob o signo do ouro. Um aglomerado de

mineiros com suas lavras repartidas em lotes, as chamadas datas que partindo do rio

subiam os barrancos até onde fosse possível a lavagem do cascalho; próximo

construíam seus ranchos e uma casa de orações para cumprirem os preceitos da

religião oficial. Com o esgotamento do ouro local os mineiros ali ficavam residindo,

construindo suas casas com melhores materiais – surgindo o pequeno comércio, então

eles trabalhavam as lavras da região ao redor do pequeno arraial – tendo este, porém,

como seu domicílio habitual.

Silva e Souza (1967, p. 10) registrou o que dizia a tradição oral da memória em

começo do século XIX. Depreende-se de sua obra que ele inquirira aos antigos

moradores de Vila Boa o que lembravam e o que sabiam sobre a origem da Vila.

Retrocede, porém, cerca de quarenta anos antes da fundação do arraial de Santana,

quando de São Paulo, mais ou menos em 1682, saíra a Bandeira de Bartolomeu Bueno

da Silva, pai, que em companhia de seu filho de igual nome e com doze anos de idade

empreendeu uma entrada ao sertão dos índios Goiases.

Sertanista experiente, avesso às dificuldades das longas e perigosas jornadas,

Bueno, pai, segundo Silva e Souza, recebeu o apelido de Anhanguera, que significa

Diabo Velho, por utilizar o estratagema de colocar fogo em um prato com aguardente,

ameaçando abrasar todos os rios caso os índios não se submetessem ao seu domínio.

E adentrando mais o sertão, ele chegou ao local habitado pelos Goiases onde quarenta

anos depois surgiria o arraial de Santana (SILVA E SOUZA, 1967, p. 11). Nesse local

Bueno ficou algum tempo, retirando-se depois para São Paulo com grande quantidade

de ouro e índios aprisionados.

No ano de 1722, quarenta anos depois dessa Bandeira, o governador de São

Paulo Rodrigo César de Meneses mandou Bartolomeu Bueno da Silva, o filho do

Anhanguera, à procura das terras dos índios Goiases tão decantadas pela riqueza

aurífera que guardavam. Forneceu para esta Bandeira cem homens armados e o

necessário para a expedição, juntando-se à comitiva o genro de Bueno, João Leite da

Silva Ortiz e os sócios Manoel Pires Calhamares, Antônio Ferraz de Araújo, cunhado
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de Bueno, Urbano do Couto e ainda dois religiosos, um franciscano, frei Jorge e um

beneditino, frei Cosme.

Errando três anos pelo sertão, desfalcada a comitiva por mortes, fome e

deserções, não tendo encontrado o decantado lugar em que estivera com seu pai,

Bueno retorna a São Paulo onde “envergonhado se escondeu à vista do governador

que conhecendo o seu espírito e fidelidade, o procurou animando-o a prosseguir n’uma

empresa que interessava tanto a sua glória” (SILVA E SOUZA, 1967, p. 10). Assim,

refeito das fadigas, em companhia de outros sócios, do genro Ortiz e do padre Antônio

de Oliveira Gago em 1726 Bueno adentra de novo os sertões, tendo nesta altura mais

de cinquenta anos, chegando finalmente após muitos rodeios às vizinhanças do local

procurado.

Silva e Souza escrevendo a respeito da chegada de Bueno ao local da Vila

registra: “Aqui diversificam os monumentos que pôde conseguir a minha diligência:

uns tem que chegou à planície do Ouro Fino [...]” e ainda citando outras versões tal

autor anota que Antônio Ferraz de Araújo, cunhado e companheiro de Bartolomeu

Bueno, encarregado por este para examinar a região, descobriu o antigo lugar onde

arranchara Bartolomeu Bueno, o pai. Registrando outra tradição Silva e Souza escreve

que alguns também afirmavam ter Bartolomeu chegado a uma bocaina da Serra

Dourada, a duas léguas e meia de Vila Boa, onde encontrando uma peça de freio já

corroída do tempo e outros vestígios mais se convenceu de estar em local já trilhado

por brancos. Aduzindo Silva e Souza (1967, p. 11):

[...] mandando alguns dos companheiros na diligência de caça e de mel, que
faziam uma grande parte de seu sustento, aprehenderam dous Indios, da nação
Goyá, que trazidos e perguntados do modo possível, mostravam o logar do
arraial do Ferreiro, em que se formou o primeiro arranchamento. Como quer
que seja, aqui se preencheram os fins do Anhanguera, chegou à meta dos seus
trabalhos, viu e venceu. N’aquelle mesmo logar, em que quarenta annos antes
tinha estado em companhia de seu pai, formou uma espécie de povoação, e
posto que não achem escritos authenticos, que abonem este facto, existe a
tradição que nos chegou e é confirmada por pessôas veridicas, que ouviram de
viva voz a Urbano do Couto, sócio d’esta expedição, fallecido no córrego do
Jaraguá em 1772.

Desta forma, o segundo Anhanguera após vagar anos pelo ínvio sertão, no

desiderato de encontrar o antigo lugar onde estivera há quarenta anos com o seu pai,
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encontra o lugar procurado. Ali Bueno faz novo arranchamento, segundo a tradição,

seria no lugar em que se construiu a igreja da Lapa, destruída por uma enchente em

1839, onde hoje se encontra a cruz do Anhanguera.

Como foi dito Silva e Souza registra a tradição de pessoas antigas que por sua

vez ouviram pessoas coevas aos acontecimentos dos primeiros tempos de Vila Boa.

Porém, é certo que ele não se utilizou apenas da tradição oral, consultando, também,

outras fontes existentes à época sobre o surgimento da primeira capital. Em 1783,

sabe-se que em atenção à provisão do Conselho Ultramarino, de 20 de julho de 1782,

deu-se início à elaboração de uma Notícia Geral da Capitania de Goiás, cujo primeiro

texto é a Relação do primeiro descobrimento das Minas de Goyaz por Bartholomeu

Bueno da Sylva, escripta por Jozé Ribeiro da Fonseca (BERTRAN, 1996, p. 30).

José Ribeiro da Fonseca, português, chegara à capitania de Goiás antes de

17523 . Ele escreveu utilizando-se da tradição dos moradores mais antigos e de fontes

escritas, como os livros da Câmara de Vila Boa (BERTRAN, 1996, p. 31).

Percebe-se claramente que Silva e Souza utilizou esta Relação do primeiro

descobrimento, enriquecendo-a com suas pesquisas aos documentos e às pessoas

mais velhas do lugar. O interessante é que todos que no século XIX escreveram sobre

a origem de Vila Boa utilizaram Silva e Souza o qual dá continuidade à formação do

mito fundador da Cidade de Goiás. Em sua narrativa, ele parte da procura árdua e

mítica do lugar onde Bartolomeu Bueno, filho, estivera há quarenta anos com seu pai,

em cuja procura consumiu-se, sendo, porém, vitorioso, culminando na fundação do

arraial de Santana, no vale do rio Cambaiúva, rebatizado de rio Vermelho.

No caso da narrativa de José Ribeiro da Fonseca nota-se a transmissão natural

do que ele pode colher sobre a “descoberta de Goiás”, complementada com alguma

alusão a Bartolomeu Bueno, o filho, como o heróico redescobridor de Goiás.

Silva e Souza, porém, vai mais longe. Em várias partes de sua narrativa, deixa

transparecer a construção do mito Bartolomeu Bueno e a fundação de Vila Boa. Falando

dos homens corajosos que entraram pelo sertão, oriundos de São Paulo, escreve:

“Entre os aventureiros d’esta especie se distinguiu Bartolomeu Bueno da Silva, natural

da Villa de Parnahyba, que os seus conterraneos contam entre os seus heroes” (SILVA

E SOUZA, 1967, p.7).

3 Certidão da Câmara de Vila Boa de Goiás. Doc. n. 546, de 22-09-1752, CD-ROM 001, (AHU) IPEHBC.
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Com relação à paragem onde Bartolomeu Bueno, estivera com seu pai quarenta

anos antes, e que tão denodadamente procurara como um novo El Dourado, Silva e Souza

escreve que coroando sua procura “como quer que seja, aqui se preencheram os fins do

Anhanguera, ‘chegou’ à meta de seus trabalhos, ‘viu e venceu’ (SILVA E SOUZA, 1967, p.

11). Estes três verbos ressaltados remetem-nos à clássica frase de Júlio César participando

ao Senado Romano a sua vitória sobre Farnaces, rei do Ponto: Veni, Vidi, Vinci!. Aqui Silva

e Souza fez a ilação entre o antigo conquistador romano e o dilatador do território paulista,

o qual também após luta ingente nos sertões, chegou, viu e venceu! E tudo isso após

quarenta anos de sua primeira vinda, o que não pode deixar de trazer à lembrança o

episódio tão celebrado na tradição judaico-cristã, ou seja, os quarenta anos que o povo

judeu vagou pelo deserto à procura da terra da Promissão, prometida por Javé.

Como já foi dito, a construção do mito Bartolomeu Bueno, filho, já está presente

na obra citada de José Ribeiro da Fonseca, podendo ser detectada desde quando narrou

o episódio pelo qual os índios goiases deram ao seu pai a alcunha de Anhanguera.

Ora, era comum os índios apelidarem os sertanistas. O fato de Bartolomeu, pai,

ter ameaçado os indígenas de atear fogo nos rios, amedrontando-os ao atear fogo a um

prato com aguardente, não foi original. Pode ser que tenha se utilizado desse subterfúgio,

mas segundo Pedro Taques de Almeida Paes Leme, em sua Nobiliarquia Paulistana,

Histórica e Genealógica, escrita na segunda metade do século XVIII (LEME, 1980, p.

121), foi Francisco Pires Ribeiro, sobrinho de Fernão Dias Paes, o caçador das

esmeraldas, o primeiro Bandeirante a utilizar tal estratagema, o que teria ocorrido em

Minas Gerais.

Acresce-se a isto o fato da palavra Anhanguera não ser de origem tupi, a língua

que os goiases deviam falar. A esse respeito Sérgio Buarque de Holanda (1998, p.

128) escreve que:

Segundo versão nada inverossímil, o próprio Bartolomeu Bueno deveu aos seus
conterrâneos, não aos índios goiás, que por sinal nem falavam a língua geral, a
alcunha de Anhanguera, provavelmente de ter um olho furado ou estragado.

A tradição oral, porém, com sua inata vocação épica, multiplicando, aureolando

e mitificando personagens históricos, já vinha construindo o mito do fundador de Goiás.

Como exemplo disso temos uma carta do secretário da capitania de Goiás, Ângelo

dos Santos Cardoso, datada de 15 de abril de 1755 e dirigida ao secretário de estado
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da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a descoberta das Minas

de Goiás, sobre o caráter dos primeiros mineiros e profissionais liberais, governo civil

e eclesiástico etc. Nesse documento, Ângelo dos Santos Cardoso dizendo da

administração de Bartolomeu Bueno assim escreve:

[...] foy continuando B.meo Bueno, com o seo povo em Minerar, fazendo algumas
tentativas ao Largo de dar Socavões, e se achavão pinta, e colheita logo se
arranchavão, e desta maneira se hião formando Arrayaes, a que tudo singia o
seo mando, e tinha a furtuna de ser obedecido daqueles premitivos com
unanimidade, fazendo o do. Regente ao mesmo tempo, as funções de Genal.,
ouv.or, e Juiz, a qm. recorrião nas suas contendas, que promptamte. lhas
despachava, e rezolvia sendo hum Mero Leigo, que não curzou mais Aulas,
que as entendidas Universides. dos Certões, nem estudar mais Letras, que as
que tinha escrito a Natureza nas folhas das arvores; e a graça era que fazia
justa. dirta. de que todos se davão por Contentes (o que não Sucede, posto que
haja tão empazinados Letrados) sirvão alguns cazos de prova que se conservão
na Memoria destes Moradores4.

Nota-se, além da exaltação da figura de Bartolomeu Bueno da Silva como

administrador, uma certa comparação com a administração civil e judiciária do tempo em

que ele governava e a administração da época da carta. Tal autor serve-se da exaltação do

passado para criticar a administração de sua época que, no seu dizer, apesar de mais

aquinhoada intelectualmente, não era portadora daquela sabedoria e retidão, características

da administração de Bartolomeu Bueno. Após narrar a vinda do conde de Sarzedas, Dom

Antônio Luís de Távora, governador de São Paulo, a cujo território pertencia as Minas de

Goiás, para nelas criar uma vila, o que não acontececeu por falecer em Traíras antes de

chegar ao arraial de Santana, escreveu sobre a chegada do governador que lhe sucedeu,

Dom Luís de Mascarenhas, o qual conheceu Bartolomeu Bueno:

Socedeo-lhe o Sr. D. Luiz Mascarenhas, e quando veyo a esta Com.ca achou
governando ao tal Bertholomeo Bueno, a qm. honrou, e estimou mto; mas no
seo tempo faleceo com mais de 106 annos de idade, sempre ágil, e Sr. de Suas
acções té que espirou; pois se conta que na vespera do Seo falecimto., fora
tomar os Sacramentos à Igreja pelo Seo pé, e depois diso buscou todos os
moradores em suas proprias Cazas de qm. se despedio, como qm. fazia a viagem
do outro Mundo o que não deixa de ser Remarcavel 5 .

4 Doc. n. 740, de 15-04-1755, CD-ROM 002, (AHU) IPEHBC.
5 Doc. n. 740, de 15-04-1755, CD-ROM 002, (AHU) IPEHBC.



26

Interessante o que diz de Bartolomeu colocando-o com a provecta idade de 106

anos, gozando de perfeita saúde e ágil. Também acena que ele era um praticante da

religião, freqüentando os sacramentos, indo pelos próprios pés à igreja receber a

extrema-unção, visitando pela última vez todos os moradores como se soubesse o dia

de sua morte e se preparasse para ela. Colocando-o com idade tão avançada, mas

em seu perfeito juízo e no vigor de suas forças, talvez o narrador queira passar

justamente a imagem construída do herói desbravador de Goiás. A notícia de que

recorreu por sua livre vontade aos sacramentos remete à religiosidade, ao bom

comportamento que tivera mesmo diante da morte, a qual aceitou sem medo, como

natural, despedindo-se de todos os que estiveram sob a sua autoridade no novo território

que devassara. A sua força e robustez, sua religiosidade, coragem e camaradagem

para com os moradores da vila que fundara, são elementos, neste caso, constitutivos

do caráter de herói que o narrador quis construir.

Já nesta época, cerca de quinze anos após o falecimento de Bartolomeu Bueno,

ocorrido a 19 de setembro de 1740, sua figura se diluía em meio ao imaginário dos

habitantes das Minas de Goiás. Isto foi reforçado com a criação da capitania em 1748,

enaltecendo sua figura de descobridor de Goiás e fundador do arraial de Santana, que

seria a única vila da capitania durante o século XVIII, elevada a esta categoria em

1736 com o nome de Vila Boa justamente em homenagem a ele.

Algumas dúvidas assaltam neste ponto. Por que Ângelo dos Santos Cardoso,

português, chegado a Goiás em 1749, exaltou assim a figura de Bartolomeu em

detrimento dos homens que exerciam postos administrativos em seu tempo? Por que

mitificar a figura de Bartolomeu Bueno?

Primeiro para se criar um sentimento de identidade, no que tange ao

pertencimento a uma sociedade nascida da vontade de um homem, herói, descobridor

de riquezas e fundador da capital da capitania. Segundo, para legitimar uma crítica

pois ao se fazer o paralelo entre o passado bem administrado por Bueno e a

administração que se criticava era necessário que se demonstrasse os erros desta e

os acertos daquela, utilizando-se de uma narrativa saudosista ao se falar da

administração que um dia um homem especial levou a efeito.

Reafirmando o imaginário relacionado ao segundo Anhanguera, tem-se a notícia

registrada pelo cronista do século XVIII e por Silva e Souza a respeito dos seus

sofrimentos, amargando a ingratidão do Estado Português:
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Cheio de dias o capitão-mór regente Bartholomeu Bueno da Silva pagou à
natureza o tributo que lhe devia, e chegou ao fim de sua carreira a 19 de setembro
de 1740; e posto que ao principio em companhia de seu pai entrou por estes
sertões e gyrou como um aventureiro, tornou-se um cidadão util, fez assignalados
serviços ao Estado: a elle, às suas fadigas, e sobretudo a sua constancia, é
que se deve o vantajoso descobrimento de Goyaz: e é de admirar que o
decobridor de tanta riqueza, que possuiu as melhores lavras, que extrahiu
grossas sommas na primitiva abundancia, cahisse por demasiada fraqueza em
decadencia tal, que para sua subsistencia conseguiu do Sr. D. Luiz Mascarenhas,
a titulo de remuneração, uma arroba de ouro da real fazenda; e não sendo
aproveitada esta despeza, para a restituir, depois de ter despendido, foi preciso
despojar-se das joias de sua mulher, casas e escravos, que foram arrematados,
ficando ainda mais pobre que antes de receber aquelle subsidio (SILVA E
SOUZA, 1967, p. 16).

Portanto, recebeu do governador para sua subsistência, a título de remuneração,

uma arroba de ouro, o que não foi aprovado pelo rei. Por isso teve de devolver a dita

quantia, sendo os seus bens e até as jóias de sua esposa colocados em praça para

serem arrematados.

Não se descrê que se tenha passado assim. Mas tudo isso cooperou para o

surgimento do mito Bartolomeu Bueno, que depois de “descobrir” as riquezas de

Goiás, morreu pobre, esquecido, ficando, porém, na memória da capitania, aureolado

como o descobridor e fundador de sua capital. Evidencia-se com isso um traço comum

nas construções desse jaez, construindo-se os mitos por entre sentimentos

contrastantes, glória-sofrimento, riqueza-empobrecimento, do reconhecimento dos

feitos heróicos-ingratidão, o que favorece a sedimentação do mito e sua conservação

nas memórias em razão da teluricidade do tema e a comoção que engendra nos

receptores.

Por isso a autenticidade do monumento Cruz do Anhanguera da Cidade de

Goiás é discutível. O monumento foi inaugurado em 1918, como um preito de

homenagem ao fundador de Vila Boa que a teria levantado em 1722, quando transpondo

o rio Paranaíba, tomou posse da terra goiana.

A descoberta dessa cruz do Anhanguera, em alguns anos antes das

comemorações do centenário da elevação da antiga Vila Boa à categoria de cidade, o

que se deu em 1818, é sintomática.
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Fotgografia da Cruz do Anhanguera
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Segundo o que se sabe e que foi veiculado em jornais da época como o Lidador,

Nova Era e outros, a Cruz do Anhanguera fora encontrada pelo vilaboense Dr. Luiz

Ramos de Oliveira Couto, juiz de direito de Catalão, em 1914, quando ele procedia à

divisão da fazenda Casados. Segundo os informes, na base da cruz se achava inscrita

a data de 172..., faltando o último algarismo, que estava completamente apagado

(FERREIRA, 1980, p. 102).

A notícia deste achado se espalhou rapidamente. A maçonaria deu total cobertura

e importância ao rico achado (RAMOS, 1984, p. 25). O jornal Nova Era6  da antiga

capital transcreveu uma notícia publicada pelo jornal Araguary, órgão noticioso daquela

cidade mineira, em que dizia sobre o interesse do governo de São Paulo em disputar

a posse da Cruz do Anhanguera:

O nosso confrade ‘Araguary’ publicou, em uma edição de 4 do corrente,
a seguinte local.Consta-nos que o Estado de S. Paulo vae disputar a
posse da Cruz do Anhanguéra, encontrada à margem do ribeiro Ouvidor,
no vizinho municipio de Catalão, Estado de Goyaz, por direito que julga
lhe existir.

Também o professor Joaquim Carvalho Ferreira (1980, p. 102) menciona a

polêmica que surgiu com São Paulo, dando, porém, mais detalhes a respeito:

Ao ter ciência do fato, o presidente de São Paulo, Dr. Altino Arantes nomeou
uma comissão de peritos para IN LOCO verificar o valor do achado.
E sendo positivo o resultado, pensou em levá-lo para o Museu do Ipiranga, só
não o fazendo devido à atitude do descobridor e a interferência do Dr. Olegário
Pinto, então presidente do Estado de Goiás.
Tempos depois, o Dr. Washington Luiz, grande Presidente de São Paulo, enviou
um emissário a Goiás, conduzindo a vultosa quantia de 15 contos para adquirir
a famosa Cruz. Mas a recusa do Dr. Luiz do Couto colocou um ponto final à
régia proposta.

A cidade de Catalão também se manifestou contra a transferência da cruz

para a Cidade de Goiás. O intelectual catalano, Randolfo Campos, liderou uma onda

de protestos contra tal medida (RAMOS, 1984, p. 27). Para a transferência da cruz

para a Cidade de Goiás e a construção do monumento para recebê-la foi lançada

6 Jornal Nova Era, n. 107, de 23 de novembro de 1916. IPEHBC.
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pelo jornal Nova Era7 , da antiga capital, uma subscrição pública para arrecadar, na

capital e interior, o valor necessário para a edificação. Também na capital aconteceram

algumas sessões cinematográficas em benefício do monumento, tudo isso organizado

por uma Comissão Provisória composta pelos senhores Francisco Ferreira dos Santos

Azevedo, presidente; Joaquim Bonifácio, secretário; e Rodolfo Marques, tesoureiro,

encarregada de solicitar ao governo do Estado, à Intendência da Cidade de Goiás e

aos goianos residentes no interior e na capital federal, auxílio em prol da construção

do monumento.

Quem não se der ao cuidado de verificar as fontes que existem da época poderá

se enganar, crendo que a sociedade daquele tempo, de modo geral, aceitou, sem

dúvidas, como verdadeira a Cruz do Anhanguera. Porém, algumas vozes surgiram, de

lá para cá, colocando em discussão a sua autenticidade. Não quanto ao achado de

uma cruz centenária na fazenda Casados, mas a respeito de ela ter sido levantada

pela Bandeira do segundo Anhanguera.

A revista A Informação Goyana, publicada no Rio de Janeiro por Henrique Silva,

conceituado goiano ali residente, pesquisador e fundador dessa revista dedicada aos

interesses de Goiás e que circulou de 1917 a 1931, já em 1927 argumentava dizendo

não ser do Anhanguera a cruz encontrada e que não foi Luiz do Couto o seu

descobridor8:

Quem descobriu a falsa cruz do grande cabo de bandeiras foram os
trabalhadores de uma turma da Estrada de Ferro Goyaz. Levada a notícia da
descoberta a Catalão, seu supremo magistrado foi ve-la e como ‘perito’,
reconheceu que o madeiro devia mesmo ter sido fincado alli pelo Anhanguéra,
pois trazia gravado a fogo a inscrição: 1746.
Justificando o levantamento da supposta Cruz do Anhanguéra, proximo à
margem direita do Paranahyba, affirmava outro foliculario do mesmo tomo e
erudição historica, que assim procedera o descobridor dos Guayazes no intuito
de assignalar a posse da terra goyana. Ora, por esse tempo, os lindes de S.
Paulo e Goyaz se marcavam pelo Rio Grande e não pelo paranahyba. Este só
ficou como limite de Goyaz depois do desmembramento dos Julgados de Araxá
e Desemboque, que passaram a Minas Geraes em 1816.

7 Jornal Nova Era, n. 90, de 21 de julho de 1916. IPEHBC.
8 A Informação Goyana, v. X, n. 6, janeiro de 1927. IPEHBC.
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O articulista deixa claro não acreditar que a cruz encontrada fosse do Anhanguera

e aduz razões plausíveis que alicerçam sua opinião, como os limites de Goiás com

São Paulo que só em 1816 foram fixados no Paranaíba, já que antes todo o Triângulo

Mineiro pertencia a Goiás, sendo a divisa o rio Grande. Como então poderia Bartolomeu

Bueno ter tomado posse da ‘terra goiana’ se não se tinha noção espacial de território

goiano naquele tempo? Os atuais Estados de Goiás e Mato Grosso faziam parte do

território da capitania de São Paulo e só foram desmembrados em 1748. Quanto à

data que disse ter existido na base da cruz, diverge da que o professor Joaquim Carvalho

Ferreira registrou. Mas o articulista da A Informação Goiana9  ainda registra outra

informação interessante:

Sobre a decantada Cruz, a verdade é que ella foi fincada para assignalar a
cóva de um Capitão pertencente a Milicia de Minas Geraes e naquelle local
morto de um tiro que lhe desfechara o descobridor de Crixás, como resam as
chronicas.

Portanto, outra tradição corria naquele tempo a respeito da cruz dita do

Anhanguera e na época atual outros pesquisadores se manifestaram a respeito, como

Sebastião Póvoa, em um artigo publicado no jornal O Cinco de Março10 , em Goiânia.

E de tempos em tempos a polêmica ressurge com alguém discutindo a

autenticidade da Cruz do Anhanguera. Porém não se pode deixar de registrar o que o

articulista de A Informação Goyana11  consignou quanto a presença de Bartolomeu

Bueno no imaginário dos goianos na época:

Aqui mesmo já dissemos que o nome de Bartholomeu Bueno da Silva, o
‘Anhanguera’, vive mais na legenda do que na historia, em Goyaz. Tudo que lá
succedeu ou ainda existe é atribuido sem maior exame ao grande bandeirante.
Ate mesmo uma certa fatalidade que parece pezar sobre a nossa terra se lhe
atribuem, dizendo-se que a causa é a existencia da sua caveira enterrada não
se sabe se no arraial da Barra ou no de Santa Rita do Rio Preto, porque nisto
não são accordes os antigos chronistas.

9 A Informação Goyana, v. X, n. 7, janeiro de 1927. IPEHBC.
10 Jornal Cinco de Março, de 22 a 28 de janeiro de 1973, n. 622, ano XIII, matéria intitulada A Cruz do

Anhanguera é mais uma Falsidade na História de Goiás. (microfilmado) IPEHBC.
11 Ibidem.
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Realmente, nos jornais e revistas da segunda década do século XX, pode-se

encontrar vários artigos relacionados a Bartolomeu Bueno12 . Nesta década ele ressurge

no imaginário goiano com toda a força. São artigos a respeito de onde estaria sepultado

o descobridor de Goiás; trabalhos genealógicos traçando o liame entre ele e famílias

da antiga capital; tentativas de conhecer o roteiro da Bandeira que ele dirigiu,

reconstituições do roteiro escrito por um membro daquela Bandeira, o alferes Silva

Braga e o fato que aqui se analisa, ou seja, o descobrimento de uma cruz por ele

levantada quando adentrou o sertão goiano.

Mas pode-se perguntar: por que justamente na segunda década do século XX a

figura de Bartolomeu Bueno vem à tona com tanta força?

Talvez a aproximação das comemorações do centenário da Cidade de Goiás,

que ocorreria no dia 17 de setembro de 191813 , tenha feito ebulir sua lembrança.

Talvez o Estado de Goiás e sua capital necessitassem de um símbolo que fosse

representativo de sua história e que invocasse a formação de seu povo, construindo-

lhe uma identidade. Isso é plausível. No Brasil tem-se vários exemplos nesse sentido.

As comemorações do centenário da Independência em 1922, com a construção do

Monumento do Ipiranga, objetivou eternizar nas memórias idéias subjacentes que vão

muito além dos fatos que o monumento em si faz lembrar. Por trás de cada monumento

existem idéias que muitas vezes plasmam na vida social, idéias articuladas, discursos

dirigidos, legitimação de uma realidade etc. No monumento do Ipiranga pode-se

perceber a exaltação do 7 de setembro como o dia da Independência, lembrança de

um feito que dependeu da vontade de um príncipe que se dignou dar a liberdade que

se almejava. Não foi a luta, a busca por liberdade, as aspirações do povo que culminaram

na Independência, mas, sim, a vontade de um governante que deve ser sempre

12 Pode-se citar como exemplos: Moisés Santana em A Família do Anhanguera, escrito em 1921 e
publicado por BORGES, Humberto Crispim. Moisés Santana, Vida e Obra. Goiânia: Cerne, 1980,
p. 233. Joaquim Bonifácio em Origem e descendência de Bartolomeu Bueno, o Anhanguera,
publicado no jornal O Democrata, em vários números de abril a junho de 1923. Luiz do Couto em
artigo publicado no jornal A Imprensa, na Cidade de Goiás, no dia 27 de março de 1923. Pedro
Cordolino de Azevedo em um trabalho datilografado, de 1957, intitulado Descendentes do Casal
Antônio Alves Ribeiro e Maria Rosa de Jesus, segundo o autor, descendentes do Anhanguera.
Ainda alguns artigos esparsos de Jarbas Jaime e João Francisco de Oliveira Godói, publicados na
Revista Genealógica Brasileira, em 1940, em São Paulo. Todos estes trabalhos encontram-se sob
a guarda do IPEHBC, em Goiânia.

13 Vila Boa foi elevada a foros de cidade, com o nome de Cidade de Goiás, pela carta Régia de 17 de
setembro de 1818.
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lembrado, seu feito exaltado e perpetuado monumentalmente como uma cartilha escrita

em pedra. Isto deveria fazer parte do projeto oficial de construção da Nação Brasileira,

porém, tendo ficado inacabado, acontecendo de quando em vez algumas tentativas

de terminá-lo, esta vicissitude engendrou outras leituras correspondentes ao processo

histórico do país: uma independência inacabada, apenas querida; e, na realidade,

ainda por fazer.

Com a Cruz do Anhanguera, construção simbólica, quiseram perpetuar nas

memórias muito além da saga bandeirante. É um discurso que engendra e fornece

uma identidade a um povo que começava a extrapolar as fronteiras mesopotâmicas

de seu território. A própria A Informação Goyana sinaliza isso: uma revista de

propaganda do Estado de Goiás, publicada no Rio de Janeiro, então capital federal.

Esta revista teve vida longa, de 1917 a 1935, servindo sempre aos interesses de Goiás.

Aproximando-se, pois, a comemoração do centenário da elevação de Vila Boa

a cidade, com o nome de Cidade de Goiás, era necessário ter algo que cambiasse

todas as atenções para ela, a vila de Bueno, a Vila Boa. Aliás, os centenários são

sempre comemorados com regozijo e demonstrações de vivo interesse pelas pessoas:

 A passagem dos centenários são sempre vivamente comemoradas, já que a
marca dos cem anos parece revelar a conquista de um tipo de duração longa,
como se atestasse alguma maturidade social e política da nação (SANDES,
2000, p. 111).

Goiás e sua capital entravam em um novo tempo. Um núcleo urbano que se

podia gabar por comemorar cem anos de elevação à categoria de cidade, com quase

duzentos anos de fundação! Por mais de um século a única vila de Goiás cuja história

se confunde com a própria história da capitania! A lembrança do passado, da fundação

de sua centenária capital, obra e graça de Bartolomeu Bueno marca o começo de um

novo tempo. Precisamente por onde entrou o descobridor, os trilhos da Estrada de

Ferro Goyaz, em 1909, traziam e levavam riquezas, a Faculdade de Direito, fundada

em 1899, já formara três turmas, os automóveis, ainda que poucos, deixavam na poeira

um sentido de progresso; a luz elétrica14  já era esperada para clarear as noites de Vila

Boa e outras conquistas faziam enxergar Goiás se inserindo no todo da Nação.

14 Desde 1917, na presidência de João Alves de Castro se esperava na Cidade de Goiás a instalação
da luz elétrica, o que se efetivou, porém em 1920. Cf. (FERREIRA, 1980, p. 100).
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O contraste com o passado épico, a comparação do novo com o velho e a

comemoração de uma efeméride alicerça uma tradição e a tradição histórica inculcada

na sociedade, lembrada e celebrada, tem o condão de criar um sentido de pertença a

um grupo, de co-partícipe de um processo histórico e da formação de uma identidade.

A construção simbólica em torno da Cruz do Anhanguera faz, então, que se atualize

nas memórias a saga épica do descobrimento de Goiás e a fundação mítica de Vila

Boa, até hoje símbolo de ‘goianidade’.

A cruz do Anhanguera como representação de um passado mítico, de conquistas

e glórias dos paulistas, primeiros formadores do povo goiano, seria exaltada, levantada

alto, evocando as Bandeiras com seus homens destemidos. Como suporte material

do imaginário e do simbólico, a Cruz do Anhanguera deu novo alento à memória do

Anhanguera, em si mesma abstrata e imaterial, fortalecendo o mito e o imaginário em

torno do bandeirante, constituindo-se em instrumento de nacionalidade. Foi

precisamente isso que entreviu o articulista A. Mendes de Almeida, em 1918, na

Informação Goyana15 , quando sentenciava a respeito da Cruz do Anhanguera:

Ella evocou o passado do Brasil, as suas glórias, as suas lutas, a formação da
sua nacionalidade, onde se perpetua a energia indomita do caboclo, a resistencia
e a bondade do negro e as varonis qualidades da raça portugueza de navegantes
e batalhadores atravez da história.
Ella rememorou, mais do que isso, as façanhas dos bandeirantes conquistadores,
pesquizadores e desbravadores, correndo sempre em busca da ‘Serra das
Esmeraldas’ que como um ideal teimava em não ser atingida [...].

O imaginário apropriando-se da figura histórica de Bartolomeu Bueno impregnou-

se nas memórias. Não era só o Estado de Goiás que alimentava este mito. São Paulo,

decantado como a pátria de onde saíram os que dilataram o território nacional para o

Oeste e Sul, certamente tinha vivo interesse. Interessou-se pela Cruz do Anhanguera

propondo-se a comprá-la como se viu linhas atrás. A idéia, porém, de que na gênese

da história goiana estão os bandeirantes paulistas, ensejou que desde o plano diretor

de Goiânia elaborado em 1935 pelo urbanista Atílio Correia Lima (LIMA, apud SABINO

JÚNIOR, 1980, p. 204), figurasse a construção de um monumento ao Anhanguera,

bem no centro da nova capital, o que se concretizou em 1942 com a edificação do

15 A Informação Goyana, v. II, n. 1, 15 de agosto de 1918.
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monumento do Bandeirante16 . Os discursos dos políticos dessa época falavam de um

Goiás que se tornara decadente e atrasado e o Goiás que surgia com a Revolução de

30, uma era de progresso e crescimento econômico, como bem ressaltou Nasr Chaul:

Seus discursos ressaltavam o Goiás de hontem e as possibilidades dos novos
tempos. Dessa forma foram recuperadas as representações de decadência e
de atraso como forma de identificar o velho Goiás e o novo Goiás. A ênfase no
novo tempo, de novas propostas políticas e esperanças econômicas, criava a
representação da modernidade, sobre a qual buscaram traçar o período da
política goiana desse período. (CHAUL, 1997, p. 236)

No discurso mudancista, porém, Goiânia, a nova capital, era tida como a continuação

histórica da decantada Vila Boa, se bem que noutro tempo e noutra conjuntura econômica

e política. É sintomático isso: Goiânia, surgindo como “a nova Goiás, prolongamento da

histórica Vila Bôa, monumento grandioso que simbolisará a glória da origem de todos os

goianos17 ”, na verdade nua e crua do momento político era a ruptura com o Goiás do

passado recente, tido como decadente e atrasado em contraste com o que se dizia do

Goiás do apogeu aurífero. Nesse sentido, no mundo das representações, o monumento

ao Bandeirante, em Goiânia, doação dos paulistas, perpetua a memória de Bartolomeu

Bueno, ‘o descobridor de Goiás’, representante dos primeiros tempos de Goiás, de uma

época mítica, do fausto aurífero, da riqueza mineradora que se dizia, tinha antecedido o

longo período de estagnação econômica. E São Paulo colocou o Bandeirante bem no

centro da nova capital goiana, no cruzamento das avenidas Anhanguera com a Goiás –

como que vindo do Leste, olhando, caminhando para o Oeste, alimentando o mito, talvez

insinuando que aqui tudo começou com um intrépido paulista, que a história de Goiás é

herdeira do descobridor paulista, sua antiga capital foi fundada por ele – sua nova capital

inaugurando um novo tempo não poderia apagar feitos tão memoráveis. E o Bandeirante

ali está, como lembrança a todos que passam pelo coração de Goiânia.

16 Inaugurado a 9 de novembro de 1942, o monumento aos bandeirantes teve como principal incentivador
o acadêmico Antônio Sílvio Cunha Bueno, de São Paulo, que com um grupo de estudantes encetou
a “Campanha Pró Monumento aos Bandeirantes em Goiânia” sob o comando do Centro Acadêmico
XI de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Prestigiando a iniciativa, os governos
de São Paulo e Goiás contribuiram de imediato com um auxílio financeiro para a construção do
monumento que viria “perpetuar os laços históricos que ligavam os Estados de São Paulo e Goiás”.
(Folder intitulado Campanha Pró Monumento aos Bandeirantes 1932 – 1942, com texto da professora
Mercedes de Rodrigues, professora da Universidade Federal de Goiás).

17 Discurso de Caramurú Silva do Brasil. Cf. (SABINO JÚNIOR, 1958, p. 92).
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1.2 Na Trilha do Pai: a origem do Arraial do Córrego do Jaraguá

Na teia do imaginário em torno de Bartolomeu Bueno outras cidades goianas

inserem-no em suas origens. Jaraguá que segundo Silva e Souza (1967, p.53) foi

“descoberto por pretos faiscadores em 1737” e povoada ao princípio por mineiros vindos

de Meia Ponte (Pirenópolis), está entre elas. No livro História de Jaraguá, de Maria

Helena de Amorim Romacheli, é interessante a tentativa de demonstrar que Bartolomeu

Bueno esteve na região quando perseguia o lugar onde estivera com seu pai cerca de

1682.

O livro citado tenta demonstrar como o antigo arraial de Jaraguá originou-se de

um arranchamento do segundo Anhanguera, mais ou menos em 1726, sendo assim,

anterior a Vila Boa, Barra e Ferreiro, comumente tidos como os arraiais mais antigos

das Minas de Goiás. Como prova desta passagem pela região de Jaraguá, insiste em

dizer que existem em uma rocha atrás da Serra de Jaraguá algumas marcas, sendo

possível ler entre elas, com nitidez, a palavra PAI, o que assevera ser “evidência da

passagem do 2º Anhanguera, quando procurava o caminho que o pai percorreu, antes

de 1722, ali junto de onde nasceu Jaraguá” (ROMACHELI, 1998, p. 30).

Pretendendo fazer de Jaraguá um arraial surgido da presença de Bartolomeu Bueno,

filho, seu raciocínio vai contra todo o estudo a respeito do roteiro da Bandeira que, como se

sabe, não atravessou o Mato Grosso Goiano, região de mata fechada e de difícil penetração.

Os bandeirantes contornaram esta mata que tinha de comprido e largura mais de cem

quilômetros, situando Jaraguá bem no seu centro. Somente após se radicarem é que eles

foram adentrando a mata, seguindo os diversos cursos d’água que cortam a região.

Segundo Romacheli (1998, p. 28):

Três anos andaram errantes pelos sertões, plantaram muitas roças para o
sustento e deixaram muitos registros de sua passagem por todo o trajeto, feitos
na expectativa de um possível retorno, muitos desertaram, muitos morreram.
Talvez nesta época, tenha feito as marcas na rocha em Jaraguá, vários desenhos
que parecem ter pouco sentido mas escrito a palavra PAI, quem mais senão o
Anhanguera estaria preocupado com coisas paternas naquele momento em
que procurava sinais da passagem do seu próprio pai.

Outras vezes a autora comenta a passagem do segundo Anhanguera pela região

de Jaraguá e as marcas que, segundo ela, ficaram registradas, por estar à procura do
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roteiro trilhado por seu pai quarenta anos antes. Porém, percebe-se, além do objetivo

de querer traçar uma ligação de Jaraguá com o segundo Anhanguera, a vontade de

provar que Jaraguá é o primeiro arraial das Minas de Goiás, ou melhor, que Jaraguá é

mais antigo que o arraial de Santana, hoje Cidade de Goiás e, portanto, mais velho

que Pirenópolis, o antigo arraial de Meia Ponte, ao qual o distrito de Jaraguá pertenceu

muitos anos e com o qual tem algumas divergências históricas18 . Assim, no mencionado

livro, escrevendo a letra de uma música sobre o “descobrimento de Jaraguá”, direcionada

ao aprendizado dos alunos da rede pública, pontua a autora:

Jaraguá, cidade antiga, com quase 300 anos.
Fundada por desbravadores, os primeiros em solo goiano.
Nasceu pertinho da Serra, majestosa ao seu pé,
Algumas casinhas rodeavam, a capela de São José.
É herói Urbano do Couto, Fernando Bicudo também,
Marechal Xavier Curado, Francisco Bulhões e outros cem.
O Anhanguera esteve aqui antes, antes mesmo de Santana fundar.
Registros feitos na pedra, estão aí pra provar (ROMACHELI, 1998, p. 58-59).

Nota-se nesta busca da precedência, no querer ser o mais antigo arraial goiano,

uma procura ingênua de preponderância histórica, como dizer que se tem tradição,

que se tem história, numa exaltação mítica das origens. Ser antigo nessa forma de

pensar impõe respeito, e esta visão do mundo denuncia uma história factual que busca

fatos isolados, sem uma visão crítica e sem análise conjuntural.

1.3 Catalão, por onde Chegou o Anhanguera

Sua origem, comprovadamente, se dá na segunda década do século XIX, ao

que tudo indica depois de 1812. Nesse ano Silva e Souza escreve a Memória sobre o

Descobrimento, Governo, população e Cousas mais Notáveis da Capitania de Goyaz19 ,

não mencionando o arraial do Catalão, origem da cidade goiana, do sul do Estado.

18 A partir da década de 1920 travou-se uma polêmica entre Pirenópolis e Jaraguá, cada qual requisitando
para si ser o local de nascimento do marechal Joaquim Xavier Curado, cognominado o Pai do Exército
Nacional. Alguns escritores escreveram sobre isto, como Americano do Brasil, Jarbas Jaime, Bernardo
Élis, José Mendonça Teles e Maria Helena Romacheli.

19 Publicada pela primeira vez no jornal Patriota, do Rio de Janeiro, julho e agosto de 1814, t. 12, p. 429.
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Alguns cronistas, no entanto, pretendem ver em sua origem a presença do segundo

Anhanguera, reivindicando, também ser a povoação mais antiga de Goiás.

Cornélio Ramos, escritor catalano, membro da Academia Catalana de Letras,

registra que a origem de Catalão data de 1722, quando o segundo Anhanguera passou

pela região em sua segunda incursão pelo interior da colônia:

A cidade de Catalão deve ter sido fundada em fins de julho de 1722, por ocasião
da passagem da bandeira de Bueno Filho, pelo Porto velho, aberto pelos
bandeirantes no Rio Paranaíba, quando rumavam para o interior goiano.
Deixou ele como marco uma cruz de aroeira cravada nas proximidades do
Ouvidor, na fazenda dos casados. Deixou também alguns integrantes da sua
bandeira, para roçar e formar uma estalagem que servisse de ponto de apoio e
referência aos exploradores, que posteriormente transitassem entre São Paulo
e Goiás, acontecimento que deve ter dado origem à formação da cidade, por
um espanhol originário da Catalunha e apelidado por Catalão. Nome que passou
do espanhol para a fazenda, da fazenda para o arraial, do arraial para a vila, da
vila para a cidade e que vem sendo conservado até agora (RAMOS,1978, p.
13).

Como se percebe, segundo este escritor, a origem de Catalão está ligada à

Bandeira do segundo Anhanguera e ele cita mesmo a famosa cruz que foi levantada

na região. A origem de Catalão porém, aconteceria quase um século depois, quando

certo Antônio Manuel, ali por volta de 1810, doasse uma porção de terra para patrimônio

de Nossa Senhora Mãe de Deus, até hoje padroeira do lugar.

O próprio Cornélio Ramos, em outro livro, quando defende a autenticidade da

Cruz do Anhanguera, cita trechos de Ricardo Paranhos, poeta e escritor catalano,

nascido em 1866, publicado no jornal Goyaz e Minas20 , os quais fala da passagem de

Bartolomeu pela região, mas não diz que o arraial fora fundado naquela época:

O conhecimento que temos da antiguidade de Catalão, remonta apenas a 1810,
correndo por conta da tradição, que nem sempre corresponde à verdade tudo
que preceda a esta data. O único fato anterior a 1810, que pode verificar como
verídico nos anais de nossa história local, porque dela há plena certeza, é a
passagem do ousado aventureiro paulista – Bartolomeu Bueno, O Anhanguera,
por este lugar em demanda do interior da então capitania de Goiás, o qual abriu
o Porto Velho, deixando três léguas aquém do rio Paranaíba, nas proximidades
do ribeirão Ouvidor, um marco que ainda existe como atestado de sua passagem.

20 Jornal Goyaz e Minas, edição de 27 de março de 1904. Cf. (RAMOS, 1984, p. 24).
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Foi em 1810 que o terreno que ocupa esta cidade, que então pertencia à
Sesmaria do Ribeirão, foi por Antônio Manoel doado à Nossa Senhora Mãe de
Deus que passou a ser a padroeira da localidade em formação (RAMOS, 1984,
p. 24).

A origem do arraial de Catalão se deu, sem dúvida, na segunda década do

século XIX. Somente cerca de 1821 é que os moradores solicitaram à Prelazia de

Santana de Goiás autorização para erigirem uma capela sob aquela invocação. Como

isso dependia também de autorização da Mesa de Consciência e Ordens, em 06 de

novembro de 1821, Dom Pedro I, então Príncipe Real do Reino Unido de Portugal,

Brasil e Algarves, passou “huma Provm. Regia pela Meza da Consciencia pela qual S.

Alteza Real concedeo Licença para se-erigir a Capella da Madre de Deos no Catalão

Distrito de S. Cruz desta Prelazia de Goyaz21 ”. Palacín (1994, p. 20) percebendo a

reconstrução da antigüidade de Catalão como uma construção mítica que se não

sustentava, assim se expressou:

Se nos tempos míticos de Catalão, Cornélio Ramos se deixou levar pela
imaginação, na passagem da fazenda para o arraial acertou plenamente. E
citando Cornélio Ramos: Numa área de 3.300 metros de comprimento por 2.600
de largura, doada por Antônio Manuel a Nossa Senhora Mãe de Deus, formou-
se o arraial de Catalão.

E continuando, Palacín (1994) diz ser este o modelo de povoamento em voga

em Goiás no século XIX, ou seja, a origem dos patrimônios, terras doadas por devoção

e também pelo interesse de atrair moradores para a região e valorizar suas terras.

Palacín classifica o patrimônio como a marca do segundo povoamento de Goiás, que

se dá com características opostas ao povoamento da mineração. Neste, onde as lavras

não se esgotavam rapidamente, o povoamento se consolidava e surgia um arraial. No

segundo momento, com a decadência da mineração, a população se dispersa e se

dedica a formar fazendas; os arraiais decaem e muitas vezes se extinguem como

aconteceu com tantos arraiais goianos surgidos no século XVIII. Assim, Catalão surgida

não da mineração mas da agropecuária, enquadra-se neste segundo modelo de

povoamento do território goiano:

21 Livro de Decretos, ofícios, provisões da Mesa de Consciência e Ordens e outros papéis. Vigararia de
Meiaponte, 1822 – 1853, fls. 06. IPEHBC.
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Surgida na periferia da Capitania e fora do antigo núcleo minerador, Catalão
surge nas primeiras décadas do século XIX de acordo com este novo modelo
que depois deveria repetir-se indefinidamente. Entre 1810, data da doação das
terras à capela, e 1820, deve ter-se formado o núcleo embrionário da igreja-
venda-moradores, que já permitiu falar do novo arraial (PALACÍN, 1994, p. 21).

Isso vem confirmar o registro de Cunha Matos (1979, p. 26) quando em sua

Chorographia Histórica da Província de Goyaz, dá notícias dos arraiais goianos, das

suas origens e da população:

Este pequeno arraial teve princípio no ano de 1820 [...] e é hoje habitado por
geralistas que vieram procurar as ricas terras que há neste distrito; as suas
casas montam a 18 e tem uma capela; fica na estrada geral da província de
São Paulo para Goiás, sobre o córrego de catalão.

Cunha Matos ainda anota em seu Itinerário22 , a visita que fez ao arraial do

Catalão no dia 26 de março de 1826:

O arraial do Catalão he novo, e esta assentado em terreno plano a pouca
distancia da casa de huma antiga fazenda do mesmo nome; tem 18 fogos, e a
pequena e pobre Capella de N. S. Madre de Deos: pertence ao Julgado de
Santa Cruz e promete grande crescimento, por ficar sobre a estrada de S. Paulo
para Goiaz e Cuyabá, e por serem os moradores de seu districto quasi todos
naturaes da Provincia de Minas, criadores de Gado vacum e cerdal (MATOS,
1836, p. 75).

Em 1826, portanto, o arraial de Catalão era muito pequeno e estava começando.

Seu território foi povoado, sem dúvida, ainda no século XVIII, mas o arraial propriamente

dito surgiu somente por volta de 1820. A antigüidade que se quer dar a Catalão não

encontra sustento na historiografia e nas fontes consultadas, ficando no terreno

imaginário a fundação do arraial em 1722, o tempo mítico de Catalão, como registrou

o padre Palacín (1994, p. 24). Repete-se, aqui, o desejo de destacá-la entre as outras

cidades. Nessa mentalidade, ser mais antiga é ser mais importante e alvo de maior

respeito, talvez em decorrência do respeito que os povos antigos dedicavam a seus

anciãos. Percebe-se também uma relação com a decantada primogenitura, pela

22 CUNHA MATOS, Raimundo José da. Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelas Províncias
de Minas Gerais e Goiaz. Rio de Janeiro: Tipografia Imperial, 1836.
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importância do irmão mais velho como herdeiro dos bens de seu pai. A cidade mais

antiga, como herdeira histórica da tradição primeira do devassamento de um território,

estará sempre inserida nesta história, não dependendo de sua importância ou de seu

tamanho. É da tradição que a terá sempre em seu enredo que lhe advém a importância

e preponderância sobre as irmãs mais novas.

1.4 De Jonas Alemão a Palmeiras de Goiás

O antigo arraial do Alemão, hoje a cidade de Palmeiras de Goiás, se não busca

colocar em sua origem o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, filho, não deixa de

engrossar as fileiras das cidades que pretendem ser mais antigas do que realmente

são.

O antigo arraial de São Sebastião do Alemão surgiu seguramente na quarta

década do século XIX, seguindo o segundo modelo de povoamento em Goiás descrito

por Palacín, com a doação de terras para se constituírem em patrimônio de uma capela,

no caso, tendo por orago São Sebastião.

As pesquisas em busca de fontes que pudessem informar a data provável do

surgimento do núcleo urbano apontam para o ano de 1850. Os relatórios dos

presidentes da Província de Goiás não mencionam o arraial antes dessa data. A

região anterioriormente conhecida por Campanha de Santo Antônio, Campanha do

Turvo ou Campanha do Neiva, começou a ser devassada em anos subseqüentes a

1840, sendo antes região de mata fechada e de difícil penetração, pertencente a

Anicuns.

O viajante austríaco, Johann Emanuel Pohl, que em Goiás esteve de 1818 a

1821 adentrou o território de Anicuns no caminho para o rio Claro deixando suas

impressões a respeito da região que, segundo ele, era despovoada:

De Anicuns, eu desejava prosseguir a minha viagem rumo ao sul, para a
Campanha, no Rio Turvo, de onde se julgava ser possível viajar por água para
a Capitania de São Paulo, mas eram 30 léguas de caminho através de matas
virgens que sobre ele se haviam fechado de novo. Haviam aparado a mata, em
parte, para abrir o caminho, porém nele não se encontram víveres, nem abrigos
(POHL, 1976, p. 149).
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Raimundo José da Cunha Matos, também, em suas obras Itinerário e

Chorographia não cita moradores na região. Registrando o itinerário da Cidade de

Goiás para o arraial de Campinas, passando por Anicuns, em 1824 (MATOS, 1836, p.

125), anotando todos os córregos atravessados, as distâncias entre eles etc, não

menciona as fazendas, as quais são sempre mencionadas nos outros itinerários por

servirem de pouso aos viajantes.

Os mapas da província anteriores a 1850 não mencionam, por sua vez, algum

povoado que poderia ser o arraial do Alemão. Assim, na Carta Topographica e

Administrativa da Província de Goyaz23 , do Visconde J. de Villers de Lille Adam,

publicada no Rio de Janeiro em 1849, não se encontra nenhum povoado naquela

região. Na descrição das freguesias dependentes da Cidade de Goiás, são

mencionados: Nossa Senhora da Abadia do Curralinho, São José de Mossâmedes,

Bom Jesus de Anta, Nossa Senhora do Rosário do Rio Claro, São Francisco de Assis

de Anicuns, Dores do Rio Verde e Nossa Senhora do Pilar de Ouro Fino, não citando

o arraial do Alemão, por certamente ainda não existir.

Os relatórios dos presidentes da Província de Goiás anteriores a 1856 não citam

o arraial do Alemão, e mesmo em uma minuciosa descrição da região que se encontra

no relatório de 1855, não o menciona:

O sul da província principalmente tem tido progressivo aumento; nele erão apenas
pequenos curatos as vilas de Bonfim, Jaraguá, Corumbá, Formosa, e Catalão; e
insignificantes, ou desertas as freguesias de Morrinhos, S. Rita do Paranahyba,
Espírito Santo do vaivem, e da nova Villa de Dores do Rio Verde e os distritos de
Pouso Alto, Caldas Novas, S. Antônio do Rio Verde, e Torres do Rio Bonito, e
finalmente a Campanha de Santo Antonio entre o rio Anicuns, e Turvo, então
desconhecida, e hoje povoada de lavradores e criadores; para todos estes lugares
tem afluido constantemente grande numero de famílias, vindas das províncias de
Minas, e São Paulo (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 315).

É interessantíssimo, porém, o livro A História de Palmeiras de Goiás, antiga

São Sebastião do Alemão24 , de José Pereira Lopes Júnior, em que transcreve ipsis

literis uma narrativa histórica sobre Palmeiras de Goiás escrita por Jerônimo Rodrigues

de Abreu, vulgo Jerônymo Peró, em 1946. Nesse trabalho a origem de Palmeiras é

23 Mapa n. 06, séc. XIX - Mapoteca do IPEHBC.
24 LOPES JÚNIOR, José Pereira. A História de Palmeiras de Goiás. Goiânia: Ed. Kelps, 1992.
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recuada para o começo do século XIX e a chegada das primeiras famílias na região

para o final do século XVIII. Assim começa a narrativa:

Procedente do Estado de São Paulo, chegou nessas brenhas a família do
Tenente Antônio Martins Ferreira de Andrade, e sua esposa Ana Cândida
de Andrade, em 1800, e filhos do casal [...]. O Tenente Antônio Martins
Ferreira de Andrade foi a capital da província de Goyaz, requerer terras
devolutas na margem do Rio dos Bois não só do lado direito como do
esquerdo, foi muito bem recebido pelo Governo da Capitania Fernando Freire
Delgado de Castilho.
E deram o nome à primeira habitação de Sítio das Palmeiras, por haver
naquele lugar muitos milhares daquele coqueiro, chegando mesmo nas
matas virgens atrapalhar as plantações.[...] O Tenente Antônio chamando
a atenção de seus filhos disse que seria dever dele dar um pedaço de
terra a São Sebastião; os filhos louvaram a boa idéia do pai, foi escolhido
na margem do córrego Àgua azul (hoje Bitaco); foi marcado daquela hora
em diante ser o lugar predileto para se levantar ali uma igreja e dar a
escritura das terras a São Sebastião, calculo-se em oitocentos alqueires,
passando a respectiva escritura assinando como doadores Tenente Antônio
Martins Ferreira de Andrade e Ana Cândida de Andrade (ABREU apud
LOPES, 1992, p. 27).

E segundo a narrativa de Jerônimo de Abreu apud Lopes (1992, p. 28) o vigário

de Anicuns, padre Felipe, foi à fazenda das Palmeiras e aprovou o local da futura

igreja. Em poucos dias a igreja tivera dezesseis esteios de aroeiras fincados, bem

como grande parte do travamento e tábuas de cedro para porta e forro dela. Nessa

época vieram de São Paulo alguns parentes do Tenente Antônio, o Capitão Francisco

de Paula Martins Ferreira e seu irmão Joaquim de Paula Martins Ferreira que vinham

comprar terras. Sendo o Capitão Antônio já falecido, seus filhos concordaram em vender

a seus parentes parte das terras dele.

Voltando a São Paulo para ultimar a mudança para Goiás, “onde eram abastados

fazendeiros, e criadores de gado, e muar, e centos e muitos escravos e aventureiros”,

o capitão Francisco de Paula e seu irmão Joaquim de Paula retornando de mudança

não deram continuidade à construção da igreja, por estar o patrimônio muito perto de

suas terras e temerem que a criação de um povoado ali tão perto “viria lhes perturbar

por causa de sua grande escravatura, vinha por ali negociantes de bebidas alcoólicas,

os negros tinha que burlar as ordem (sic) e beber a sua pinga, deixando de fazer os

serviços de seu Senhô” (ABREU apud LOPES, 1992, p. 28).
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E querendo o capitão Joaquim e seu irmão mudar o patrimônio de lugar,

informaram-se com as pessoas das redondezas sobre qual a melhor paragem.

Disseram-lhe que a seis léguas dali, no lugar onde mora um garimpeiro alemão,

chamado Jonas, ao lado da estrada Imperial, seria o melhor lugar. Após algumas

discussões com os filhos do capitão Antônio Martins, eles concordaram em mudar o

patrimônio e foram com outros vizinhos, conhecer o local:

[...] no dia seguinte seguiram rumo ao Córrego Alemão e chegando na casa de
Jonas Alemão, por este foram bem recebidos.
Dizendo Jonas que aqueles senhores ser grande novidade, tantos homens
de grande valor ali reunidos, que se fosse possível queria saber qual era o
motivo que aquela hora estava ali aquela caravana? Respondeu o Sr. João
Rodrigues dos Santos, (Este bem conhecido de Jonas e mesmo grande
amigo, e freguês de comprar ouro em troca der mantimentos) disse a nossa
vinda aqui é ver se poderá servir para patrimônio, e nos levantar a Igreja.
Respondeu Alemão, ótimo, só assim terei companheiro para nós trocar
idéias, e me dar recursos em meus garimpos; vivo aqui eu minha mulher, e
um filhinho, abandonado da civilização da humanidade, moro aqui a trinta
e oito anos, quase só em contato com as feras [...] (ABREU apud LOPES,
1992, p. 29).

E continua o alemão Jonas contando que durante vinte e três anos seu alimento

foi carne de caça – que por ali anda uma vara de porco selvagem que pode se contar

em duzentos ou trezentos, são muito ágeis e possuem presas enormes, sendo

perigosíssimos... – no fundo de sua casa passa um córrego, à direita passa outro que

tem muita água e

[...] é o que tem o meu apelido de córrego do Alemão, ficou com esse nome
desde que passou por aqui a Comissão do Imperador do Brasil, abrindo a
estrada, da Cidade de Santo Antônio de Uberaba em direção á Capital da
província de Goyaz, de maneira que daquela data em diante ficou com esse
nome. (ABREU apud LOPES, 1992, p. 30).

A narrativa é extensa, com inúmeros diálogos os quais chegam a tecer minúcias

sobre a vida na época, nomes de pessoas daquele lugar, acontecimentos religiosos

que antecederam à nascente povoação e datas, muitas datas, não se sabendo onde

ele buscou subsídios para tantas informações. O que se tem está no livro tombo da

paróquia de São Sebastião de Palmeiras em que é registrado esta narrativa. Foi ela
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presenteada a São Sebastião, pela viúva de Jerônimo Rodrigues de Abreu, a instâncias

do vigário de Palmeiras, padre Edmundo Tonnon, em 21 de outubro de 1960, que ao

registrar esta informação em tal livro, antes da narrativa, ainda deixou a seguinte nota:

O que mais interessa nesta crônica do S. Jerônymo é principalmente a história
do começo de Palmeiras. O autor destas linhas deve ter lido os antigos livros
da paróquia, hoje inteiramente desaparecidos. E não há coisa equivalente nos
arquivos da cidade ou paróquia. Os soldados revoltosos de 1924 queimaram
muitas coisas dos arquivos civis. A crônica da paróquia só começa em 1916
com a segunda visita pastoral de Dom Prudêncio a Palmeiras no paroquiado do
Pe. Florentino Bermejo. (ABREU apud LOPES, 1992, p. 26)

Apesar de citar nomes conhecidos na história da região, especialmente dos padres

da chamada capela curada e depois paróquia de Anicuns, o certo é que o enredo criado

para se contar o surgimento do arraial do Alemão tem muito do imaginário. Os livros da

paróquia de Anicuns, os mais antigos, encontram-se no Arquivo Geral da Diocese de

Goiás e não existe entre eles algum que registre o dia-a-dia dos afazeres do vigário, ou

ainda que pudesse conter suas visitas ao local onde surgiria o arraial do Alemão. Aliás a

própria cidade de Anicuns teve início somente em 1809 com a descoberta de uma mina

que forneceu bastante ouro à capitania (SILVA E SOUZA, 1967, p. 53). Somente em 07

de julho de 1841 é que o arraial de Anicuns foi elevado a paróquia.

Quanto às datas é surpreendente a precisão em datar inclusive a hora em que

se deram alguns fatos:

[...] 14 de agosto de 1832 as seis horas desse dia foi celebrada uma missa na
casa de Jonas Alemão e alguns poucos batizados, as oito horas todo mundo
saíram (SIC) em companhia do Velho Padre rumo onde deveria ser edificada a
igreja de São Seabstião, foi marcado o tamanho da igreja, pelo Padre Coutinho
e o juiz de paz de Anicuns.
15 de agosto de 1832, as cinco horas missa entre as marcas dos esteios da
igreja e um batizado de uma criança filha de escravo, e seu libertou no batistério,
esta criança recebeu o nome de Lucas.
[...] em Março de 1833 indo Dona Joana Pereira Guimarães e seu filho Francisco
de Paula Monteiro, por eles foi ajustado um carpinteiro na Cidade de Goiás,
para fazer as portas e janelas da igreja [...]
Certo é que em 12 de Outubro de 1837 a igreja estava coberta, faltava parede
e porta; [...]
[...] em Abril de 1841 por convite de Dona Joana e Tomé Ignácio de Andrade
fizeram uma grande reunião do povo para barrear as paredes da igreja [...]
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[...] no mês de Maio de 1844, chegou (SIC) os sinos na fazenda varginha a dez
léguas de distância do Patrimônio de São Sebastião (ABREU, apud LOPES,
1992, p. 27-34).

Além dessas datas, muitas outras fazem-nos pensar onde poderia o citado cronista

tê-las buscado. Não se conhece em Goiás nenhuma cidade cuja origem seja assim tão

registrada. Dos livros tombo referidos por padre Edmundo Tonnon não poderia-se retirar

esses dados, pois tais livros certamente não existiram. Não era comum nas paróquias

goianas registrar-se no tombo os acontecimentos diários, ainda mais que Palmeiras só

foi elevada a paróquia em 1857, sendo antes capela curada25  da paróquia de Anicuns.

Somente no século XX com as visitas pastorais do bispo diocesano e a lembrança

constante de se registrar os acontecimentos notáveis é que se tornou praxe, assim mesmo

a todo instante se encontram advertências do pastor a seu clero descuidado. Aliás, se

existiram estes dados, deveriam estar registrados na paróquia de Anicuns à qual pertencia

o arraial do Alemão, no entanto a paróquia é pobre de livros de registros paroquiais.

Parece provável que se está diante de uma reconstrução minuciosa dos primeiros

tempos de Palmeiras de Goiás, trabalhando-se para que a formação da cidade e a

chegada dos seus primeiros moradores tivessem acontecido bastante tempo antes.

Seria por causa da preocupação tanto em querer ser mais antiga numa forma de se

legitimar como núcleo populacional quanto de deter uma certa preponderância entre

as demais cidades da região? Chama a atenção o não conhecimento a respeito de

acontecimentos mais recentes e importantes do arraial, pois a narrativa de Jerônymo

Rodrigues de Abreu menciona com precisão as datas da construção da capela, mas

não se refere a sua reconstrução em 1877:

Da Freguesia do Allemão – A requisição da Comissão encarregada da
reconstrucção da igreja matriz da freguesia do allemão; que participou-me ter
obtido por subscripção a quantia de 1:000$ reais, em 20 de Julho mandei prestar
pelos cofres provinciaes um auxilio da quantia de 500$000 rs. Pela collectoria
de Anicuns, a proporção que tivesse fundo (MEMÓRIAS GOIANAS, 1999, p.
168 -169).

25 Pela Lei Provincial de 09 de novembro de 1857, o arraial do Alemão foi elevado à categoria de
paróquia, mantendo o orago de São Sebastião. IN Livro de Tobamento das Paróquias da Diocese de
Goiás. Históricos, Limites, Provimento e Patrimônio. – 1920. Fl. 30. IPEHBC. Antes era capela curada,
ou seja, administrada por um cura e pertencente a uma paróquia vizinha.
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Será que o fato de, como já se viu, relacionar a fundação do arraial do Alemão

com a vinda de Dom Pedro àquelas plagas não quer dar à narrativa um tom de romance,

evocando-se a nobreza na origem do surgimento do povoado? Quanto a este particular,

o autor do livro sobre a história de Palmeiras de Goiás, agora já não mais transcrevendo

a narrativa de Jerônymo Rodrigues de Abreu, também conhecido por Jerônymo Peró,

escreve o seguinte, sob o título D. Pedro I passou por nossa Cidade?

Ao consultar dados de sua biografia oficial, no Museu do Ipiranga, em São Paulo,
descobrimos nada constar, mas atribui-se a um certo Chalaça o comentário que
tal viagem à Capitania de Goyaz deveria ficar em segredo pois ele, O Imperador,
não trouxera sua esposa, e sim sua amante, Domitila, A Marquesa de Santos.
Consta ainda no Museu do Ipiranga a informação extra-oficial que D. Pedro veio
realmente visitar os Peró, muito seus amigos, naturais de Córrego Seco, hoje
Petrópolis e ainda berço da família real Brasileira (LOPES, 1992, p. 88).

Mais ao final de sua narrativa, quando irá falar do tesouro que Jonas escondeu

em algum lugar da região e que até hoje está para ser descoberto, Jerônymo de Abreu

escreve outra vez sobre a amizade de D. Pedro I e a família dos Peró que tinham se

mudado para a região:

O velho falecido Manoel Rodrigues dos Santos Peró e seus filhos, eram muito
amigos do Imperador Dom Pedro I, todos aos anos vinha aquela fazenda dar suas
caçadas, matava veado ou porco do mato, trazia ao abarracamento para comer a
carne, trazia muitas mulheres de menos a rainha; esta família tinha grande amizade
com o Imperador, o qual Jonas sabia [...]  (ABREU, apud LOPES, 1994, p. 41)

Portanto, o autor quer demonstrar que realmente D. Pedro I esteve nos primórdios

de Palmeiras, sendo amigo da família do cronista Jerônymo Rodrigues de Abreu, vulgo

Jerônymo Peró. Talvez que esse imaginário tenha surgido em razão da filha de D.

Pedro I com Domitila de Castro ter recebido o título nobiliárquico de Condessa de

Goiás. Isso seria motivo suficiente para se divagar, ajuntando-se a este enredo outras

construções que se impregnaram na memória local.

Quanto a Jonas Alemão, o autor do livro sobre Palmeiras, escreve que após ter

pesquisado no Museu do Ipiranga (LOPES, 1992, p. 90), chegou à conclusão de que

Jonas seria um daqueles homens que passando privações numa Europa em ebulição,

na penúltima década do século XVIII buscou a América:
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Encontramos inúmeras evidências no Museu que comprovaram verdadeiramente
nossas teorias. Comprovadamente o Alemão se originou do povoamento que
se formou ao redor da igreja, o primeiro habitante aqui chegou no final do século
18, por volta de 1790, mais ou menos. Era um garimpeiro de nome Jonas,
fugitivo do caldeirão em ebulição que se transformou a Europa [...] (LOPES,

1992, p. 89).

Continuando Lopes (1992, p. 90) diz que segundo suas pesquisas, o tipo físico

de Jonas era do Alemão nativo, oriundo das raças carolíngia e gálica. E aduz: “Jonas

era de estatura mediana, de cabelos e barba ruivos, zigomas salientes, olhos claros,

nariz adunco, ou seja, o típico alemão, propriamente dito [...]”.

Não é difícil de perceber que as características físicas de Jonas foram suposições,

pois certamente não se conhece nenhum texto escrito que o retrate. Aliás, nas pesquisas

empreendidas para se escrever este capítulo, quando se pesquisou os documentos

mais antigos existentes sobre Palmeiras de Goiás, tal nome não aparece. A imaginação

trabalhou a figura do alemão que possivelmente habitara aquela região, mas o seu

nome, na verdade, não é conhecido.

Em 1899, em missão ao arraial do Alemão, os Padres Redentoristas da paróquia

de Campinas registraram o que puderam descobrir sobre o arraial que lhes causava

alguns problemas, e não citam o nome de Jonas, referindo-se apenas a dois protestantes

(luteranos?) alemães:

A origem do nome primitivo da localidade – Alemão – se deve, segundo o Pe.
João B. Kiermaier, a 2 protestantes alemães que há cerca de 50 anos fundaram
a localidade, que é a pior paróquia nossa, mas no território da paróquia mora a
melhor gente. [...] (SANTOS, 1984, p. 372).

Como reconstrução imaginária em torno da origem de Palmeiras, tem-se ainda

o famoso tesouro que Jonas teria escondido na região, pois às vésperas de falecer,

chamara seu amigo José Pedro Rodrigues dos Santos Peró e lhe pedira para vender

na Corte do Rio de Janeiro o ouro que acumulara no trabalho há anos. Eram mais de

onze garrafas cheias de ouro em pó que José Pedro viu, mas Jonas lhe disse que

tinha muito mais (LOPES, 1994, p. 41). Jonas, porém, veio a falecer sem revelar o

local onde escondera o ouro. A descrição de Jonas morto, em sua casa, é muito

interessante:
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[...] morto na sala de sua casa num jirau de taboca, espécie de cama, forrada
com um lençol de algodão, já manchado em muitos lugares de poeira, um
travesseiro sem fronha também, no mesmo estado do lençol; vestido em
uma velha calça de fazenda de lã, camisa branca de tafetá, colete e paletó
também de lã, pés calçados com um par de coturno velho, barba e cabelos
crescidos. [...] Este mundo, tudo é engano; e no engano vivemos até a morte.
Ajoelhando, rezando uma Ave Maria a alma de seu grande amigo, e se
levanta, descobre o rosto de Jonas, e pega em sua mão direita e diz adeus
Jonas, até breve, que de um a um, devagar vamos todos (ABREU, apud
LOPES, 1994, p. 42).

Jerônymo de Abreu descreveu o morto da maneira em que se estava acostumado

a velar os mortos no sertão goiano e a descrição é parte da sua vivência no ambiente

sertanejo de Palmeiras de Goiás. Apenas as roupas de Jonas não eram de algodão

fiado em tear manual, como dos trabalhadores rurais na época, pois as descritas eram

de lã, como a dizer que vieram com Jonas da Europa, sendo enterradas com ele. Mas

o tesouro de Jonas não fica esquecido, uma vez que sua mulher e seu filho o procuraram,

porém não o encontraram, até que morreram muitos anos depois. Outras pessoas

também procuraram o tesouro, sem êxito, mas

O tesouro de Jonas conserva calmamente na entranha da terra, e qual será o
felizardo? um dia poderá dele pelo acaso? Estas pessoas que muito procuraram
nem uma pessoa se retirou daqui, e todos foram sepultados aqui pobres, e
todos parentes de quem estas linhas escreve, de maneira que é uma certeza
que ninguém o encontrou, e está ela na entranha da terra calmamente.
Não é contos de mil e uma noites.
Não é lenda, ou cousa imaginária.
É sertesa o grande tisouro de Jonas.
É as minas de Sabá? não, é de Salomão?, não, é de Jonas, sim (ABREU, apud
LOPES, 1994, p. 44).

Assim o narrador termina a história das origens de Palmeiras de Goiás, com a

morte de Jonas, o Alemão, e seu tesouro, com uma reconstrução imaginária em que

utilizando-se de fatos e personagens históricos inventa um tradição e recua no tempo.

Engendra um tempo mítico para a origem fundante do arraial do Alemão cujo sentido

mítico e imaginário perdurará na memória das pessoas que em Palmeiras conhecem a

história de Jonas e seu tesouro. O enredo criado por Jerônymo Rodrigues de Abreu e

transcrito por José Pereira Lopes Júnior em seu livro A História de Palmeiras de Goiás
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tem o condão de fazer a ligação entre a inata curiosidade pelo passado e a identidade

que se forma com o conhecimento que uma comunidade tem de sua origem.

O que se tem escrito sobre a origem de Palmeiras é divergente. Nota-se, porém,

que sua origem, na realidade, não fugiu ao comum do século XIX em Goiás: a doação

de um patrimônio a um santo para ereção de uma capela e a formação do arraial pelo

ajuntamento, no princípio, de pessoas das redondezas.

Zoroastro Artiaga escrevendo na década de 1950 sobre a origem de Palmeiras,

registra outra versão. Com a narrativa de Jerônymo Rodrigues de Abreu coincide a

mudança do patrimônio de um lugar para outro, onde habitava um alemão que se

dedicava à mineração:

Sua formação, e não fundação, deve-se a Felipe de Oliveira, em 1850. Havia um
aglomerado à margem do rio dos Bois que se deslocou para o rancho pertencente
a um alemão que vivia de mineração e morava exatamente no lugar em que
edificaram a igreja matriz. A corruptela do rio dos Bois se transferiu para ali a fim
de fugir às febres e formou então o povoado (ARTIAGA, 1951, p. 429).

Talvez o registro de Zoroastro Artiaga esteja mais perto da realidade, não tanto

quanto ao nome do responsável pela formação do arraial – que segundo o Almanaque

Brandão (1978, p. 121) exerceu cargo e relevo em Alemão, como o de 3º juiz de Paz –

mas quanto ao modo de seu surgimento, pois enfatiza que o arraial do Alemão teve

sua ‘formação’ e não ‘fundação’ em 1850, data que condiz com o que as pesquisas

apontaram. Não foge, porém, quando nomeia Felipe de Oliveira como o seu principal

formador, à característica das histórias oficiais que quase sempre cometem a alguém

mais importante da comunidade o papel de responsável pelo surgimento de uma

povoação. Enaltecem os figurões locais, detentores dos destinos da comunidade e

favorecem o controle ideológico por parte desses ‘grandes’ do lugar, negando, assim,

o registro da participação do povo no processo de formação de uma cidade.

1.5 Anápolis: a cidade de Ana, de Santana!

A região do atual município de Anápolis já estava habitada por fazendeiros desde

a segunda década do século XIX. A primeira menção que se tem da região no século
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XIX, é o viajante e naturalista Auguste de Saint-Hilaire quem fornece, em 1819, quando

passou pela região em viagem da Cidade de Goiás para São Paulo:

A três léguas da Forquilha parei na Fazenda das Antas, situada acima do rio do
mesmo nome e um dos afluentes do Corumbá. A fazenda era um engenho de
açúcar que me pareceu em péssimo estado de conservação, mas o rancho que
fazia parte dela era espaçoso e limpo, e foi aí que nos instalamos (SAINT-
HILAIRE, 1975, p. 102).

Em 1844 ainda não tinha surgido o arraial. O viajante E. Francis de Castelnau

transitando do arraial do Bonfim (Silvânia) com destino à Cidade de Goiás pernoitou

no dia 16 de março de 1844 no Engenho da Posse26  e continuando a viagem, dois dias

após anotou: “Continuaram no dia 18 a procurar ainda a estrada real, que afinal

conseguiram descobrir. Saindo da fazenda atravessa-se o bonito ribeirão das Antas,

nome também da localidade” (CASTELNAU, 1949, v. 1, p, 216).

Com a chegada de adventícios à região, já em 1865, várias fazendas se

confrontavam servindo de pouso a viajantes e tropeiros. Ali eram vizinhos, segundo

Humberto Crispim Borges (1975, p. 19) os senhores: Joaquim e Manoel Rodrigues

dos Santos, José Inácio de Souza, Manoel e Pedro Rodrigues, Camilo Mendes de

Moraes, Manuel Rodrigues da Silva e outros lavradores.

Por volta de 1870 o senhor Gomes de Sousa Ramos, natural de Jaraguá, muda-

se para o local, então já uma pequena povoação. Segundo Borges (1975, p. 19), Gomes

de Sousa Ramos era

Homem viajado, operoso e inteligente, obteve de alguns moradores (25 ABR 70)
a doação de uma gleba de terra para o patrimônio de Nossa Senhora Santana e,
no ano seguinte, construía um templozinho em louvor a Santa. Mais edificações
apareceram e nasceu a denominação oficial: CAPELA de SANTANA das ANTAS.

Essa é a narrativa que deve espelhar o que se passou na realidade, não fugindo

ao comum da origem de outras cidades goianas no período pós-mineração. Não

obstante é esse o registro que os documentos transmitem, uma origem comum, tão

em voga no século XIX na província de Goiás, mas que necessitava de uma narrativa

26 Na região da atual cidade de Abadiânia, onde na segunda metade do século XIX ocorria uma romaria
ao antigo povoado de Posse da Abadia, ainda hoje existente.



52

(Fotografia de Anápolis)
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mais romântica, imaginária, que representasse e se constituísse em fator de agregação

da comunidade. E Humberto Crispim Borges depois de registrar os dados que a

documentação lhe forneceu transmite a tradição popular que encontrou sobre a origem

de Santana das Antas.

Esta tradição expõe na origem do arraial a religiosidade do sertanejo, enxergando

o seu surgimento na vontade de Nossa Senhora Santana que seria mais tarde padroeira

da povoação nascente:

D. Ana das Dores, mãe de Gomes de Sousa Ramos, viajando de Jaraguá para
Bonfim, viu desgarrar-se da comitiva, no sítio das Antas, um animal – o que conduzia,
entre outros pertences, uma imagem de Nossa Senhora Santana. Efetuadas as
buscas e localizada a alimária, deitada com a carga, não conseguiram os camaradas
levantar a canastra que transportava a Santa. Interpretando a ocorrência como um
desejo de Santana de ali permanecer, prometeu a dama ofertá-la a primeira igreja
que se erigisse no lugar. Em 1871, sob a orientação de seu próprio filho, construiu-
se a capela e nela foi entronizada a imagem da Santa (BORGES, 1975, p. 20).

Narrativas como essa não são difíceis de ser encontradas em Goiás. A

religiosidade do povo sertanejo ensejou inúmeras manifestações e representações do

imaginário. Com uma visão quase sempre mítica das origens de suas cidades, a

memória dos habitantes de Goiás, saindo da mesmice da realidade sertaneja, criou

enredos aformoseando de certa maneira as narrativas sobre a origem de alguns núcleos

urbanos. Em busca do diferente, de criar sua própria identidade, algumas cidades

mergulharam no passado recriando-o com base em algum fato ou dado histórico

conservado na memória. O imaginário teceu enredos reconstruindo a memória e

solidificando a identidade buscada. O enredo nisso tudo seria a argamassa que

aglutinaria os mecanismos de expressão da memória e da formação da identidade.

1.6 Itaguari: entre Itaberaí, Jaraguá e o Sucuri

Não são apenas as cidades que se originaram no século XVIII ou XIX que têm

sua memória reconstruída por meio de uma tradição inventada. Em muitas narrativas

a respeito do surgimento de algumas cidades goianas é possível detectar a tradição

inventada no enredo que se cria para enquadrar a reconstrução.
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A pequena e nova cidade de Itaguari, na região do Mato Grosso Goiano, com

origem documentada e ainda com muitas pessoas contemporâneas dos fatos da época

de sua criação já tem a sua tradição inventada. Encravada entre Itaberaí, Jaraguá e à

margem do córrego Sucurí, cujo nome adveio da junção dos nomes daquelas cidades

e do principal curso d’água que banha o município, Itaguari surgiu da reunião de alguns

fazendeiros da região; precisamente foram sete deles os fazendeiros que doaram cada

qual um alqueire a São Sebastião, na pessoa jurídica da Diocese de Santana de Goiás,

para a formação de um patrimônio no município de Itaberaí.

A idéia da fundação do povoado partiu do mineiro José Eduardo do Couto, conhecido

por Zequinha do Couto, o qual em 1909 se mudara para o município de Itumbiara e, em

1940, se transferira com toda a família para a região de Itaberaí, onde adquiriu a fazenda

Pastinho cujas terras abarcavam uma parte do local em que hoje está a cidade.

Sabe-se por pessoas coevas da fundação de Itaguari, que sete fazendeiros da

região, entre os quais o senhor José Eduardo do Couto, se juntaram e doaram, cada

qual, um alqueire para São Sebastião. Aqueles fazendeiros, cujas terras iam até o

local escolhido para o surgimento do povoado, fizeram a doação das terras tirando-as

de suas fazendas. Os outros cujas fazendas distavam do local, compraram cada qual

um alqueire dos que possuíam terras ali. Foi tudo documentado e a escritura passada

para o Bispo Diocesano.

A transcrição do registro do imóvel, cita os cinco doadores cujas terras iam até

o local da atual cidade:

[...] imóvel consistente de uma área de terras, dividida, com o mesmo, digo,
com o número de sete (7) alqueires, situada nas fazendas denominadas ‘Açude’,
‘Narigão’ e ‘Pastinho’, neste Município, a trinta quilômetros mais ou menos desta
cidade, terras essas anexas e ligadas umas às outras [...] adquirente: Patrimônio
de São Sebastião de Itaguari, neste município, nome, Domicílio, Estado,
Profissão e Residência do transmitente: Dª Lindolfa Tereza da Cunha, Genésio
Paulino de Queiroz e sua mulher D. Ana Teixeira da Cruz, José Paulino de
Queiroz e sua mulher D. Etelvina Rodrigues da Silva, Pedro Vasconcelos do
Couto e sua mulher D. Raquel Maria de Jesus, José Eduardo do Couto e sua
mulher Mariana Bernardes de Jesus, agricultores residentes e domiciliados neste
Município. Título de transmissão: Escritora de doação. Forma do Título, data e
serventuário: Escritura Pública lavrada nesta cidade em data de 18 de janeiro
de 194927 .

27 Transcrição n. 8.067, fls. 128, do livro 3-T do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaberaí.
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Foi portanto uma deliberação coletiva que esteve na gênese de Itaguari. Não se

pode cometer a um somente a criação do povoado, pois o fato de se ter a idéia de se

criar um patrimônio não se consubstancia em fundação. No registro de doação das

terras aparecem o nome apenas dos que tinham as terras em volta do terreno do

patrimônio, mas os outros dois doadores ainda são lembrados pelos contemporâneos

e têm parentes ainda habitando em Itaguari. São eles, Joaquim Alves da Costa,

fazendeiro no vizinho município de Jaraguá e Salvador Vieira da Cunha, de Itaberaí e

também fazendeiro em Jaraguá.

Um trabalho de reconstrução dessa memória, porém, está sendo levado a

efeito desde que Itaguari, em 1989, logrou ser emancipada politicamente. Uma

monografia do final do curso de História da UCG, em 2000, O poder político em

Itaguari, de Alessandra Martins Lima, procura construir um enredo em torno de um

personagem, fazendo-o fundador de Itaguari. Nesse trabalho a autora expressa,

indiretamente, em sua narrativa, a idéia de fundação como sendo apenas o ato de

desejar a criação de alguma coisa. Assim, o fundador de Itaguari seria o senhor

Pedro Procópio de Oliveira que segundo ela tivera primeiro a idéia de fundar no local

um povoado. Percebe-se, claramente, que a autora não credita aos doadores das

terras a fundação da cidade.

No trabalho em questão a autora utiliza depoimentos orais, sendo interessante

o do filho do próprio suposto fundador, senhor Anísio Procópio de Oliveira que diz

textualmente que após alguns problemas no começo da povoação, o seu pai, Pedro

Procópio, desgostou-se em relação à responsabilidade assumida com a igreja do local

e se afastou da liderança da povoação nascente

[...] largô pra lá né, largô a vontade né ,aí então José Eduardo do Couto foi, fez
frente sabe, foi toma conta do trem que ele tinha iniciado né, já tinha iniciado,
tinha o povoado, tinha tudo registrado tudo, tudo arrumadim né, num era dizê
que era só de conversa não, registrado loteado tudo né, tinha igreja meu pai
tinha feito cruzeiro tanta coisa né, aí o seu Zequinha do Couto pegou o que tava
começado né...[...] (OLIVEIRA apud LIMA, 2000, p. 39).

Por esse depoimento nota-se o esforço em se passar a idéia de que o fundador

foi realmente o senhor Pedro Procópio, dizendo que o senhor José Eduardo do Couto

já encontara tudo organizado, registrado e até o local já loteado.
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O que a documentação esclarece, no entanto, além do senhor Pedro Procópio

não ter sido um dos doadores é que ele não registrou nenhum quinhão de terra no

povoado, nem loteou o local. A doação foi feita para a Mitra Diocesana de Goiás que

posteriormente vendeu aos senhores Sebastião Ludovico de Almeida, Hélio Pinheiro e

Sebastião Valdivino de Queiroz toda a área, reservando, porém, a área da praça da

Matriz e um terreno que foi doado ao Estado de Goiás28 . O documento de venda do

terreno do patrimônio foi registrado no Cartório de Taquaral de Goiás, município ao

qual o distrito de Itaguari passaria, mais tarde, a pertencer.

As principais ruas de Itaguari levam os nomes dos sete doadores. A família do

senhor Pedro Procópio, porém, com a emancipação de Itaguari, buscou registrar na

memória do povo o nome de seu chefe como o fundador da localidade. Para isso

conseguiu colocar na praça da Matriz de São Sebastião uma placa em homenagem ao

‘fundador de Itaguari’, bem como no cemitério local com os mesmos dizeres.

Itaguari sendo uma cidade relativamente nova já tem a sua memória reconstruída

e seu suposto fundador inserido em um enredo que lhe quer dar algumas características

míticas, como seja a religiosidade, a visão até certo ponto prognosticadora do futuro

etc. Nesse sentido, a doação do terreno, segundo O poder político de Itaguari, aconteceu

pelo fato de os fazendeiros verem

[...] a coragem e a confiança do senhor Pedro Procópio [Também escreve que
Pedro Procópio] [...] tinha a visão de que Goiás seria o coração do Brasil e Itaguari
uma das melhores cidades, podemos observar (sic) que parcialmente foi realizada
sua ideologia, com a mudança da capital federal (LIMA, 2000, p. 41).

A preocupação com datas também é uma constante. A autora quer trazer a

lume a verdadeira data “do marco histórico de Itaguari”, o primeiro terço rezado no

lugar em que nasceria a povoação:

Dia 29 de junho de 1946 data que aparece em uma apostila elaborada em 1972
pela Dona Dulce Maria Netto de Bessa que, já foi professora e coordenadora,
juntamente, com o fundador o senhor Pedro Procópio [...].
A data de 30 de junho de 1946 foi retirada de um Guia Informativo Regional 97
que destaca (Região do Alto Meia Ponte e Adjacentes)

28 Livro de registro de Transcrição das Transmissões, doc. de n. 629, de 22 de dezembro de 1966.
Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Taquaral de Goiás.
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E a data de 10 de agosto de 1946 está em uma placa na praça onde há uma
homenagem ao fundador (LIMA, 2000, p. 43).

Em busca de solução para este desacordo quanto à data de fundação, a autora

utiliza depoimentos orais, saindo vitoriosa a data de 29 de junho, como se vê:

Srº. Sebastião Alves de Bessa:
[...] Foi a de 29 de junho de 1946, porque foi elaborada essa apostila
aproximadamente em 71 que obteve a elaboração do fundador o senhor Pedro
Procópio. Existe outras versões pelo fato do pessoal da cidade não ter
conhecimento dos verdadeiros fatos da fundação. [...].

Sr.ª Marly Divina Alves:
[...] Imagino que seja 29 de junho de 1946, pelas pessoas mais velhas dizerem
porque a apostila foi feita pela dona Dulce e seu Pedro [...].

Srº. Amaril Galdino Oliveira:
[...] A certa é essa aí né 29 de junho de 1946, o primeiro foi em junho o mês da
seca e de festa e foi feito pela dona Dulce e seu Pedro [...].

Srº. Anísio Procópio de Oliveira:
[...] Eu não sei bem o certo a respeito mas temos que acompanhar a data de 29
de junho de 1946, tento acompanhar a data da dona Dulce que fez junto com o
fundador. [...]. (LIMA, 2000, pp. 43 - 44)

Para a autora então, fica certo que, após “os relatos citados que a data do

marco histórico do município é a do dia 29 de junho de 1946, por ser um mês de

festividades de santos, e também, dia do Santo Sebastião29 ” (LIMA, 2000, p. 44).

Continuando com as datas, vem a preocupação de saber qual a data da

construção da capela. A autora da monografia não registra a data dessa construção,

apenas o dia em que se teve a iniciativa de a construir:

E o dia 10 de agosto é o da inciativa de construir uma capela para acolher os
participantes e continuar as festividades que traziam retorno econômico para
realizar grandes construções religiosas para a comunidade, demonstrando que
a idéia do fundador obteve a confiança da comunidade (LIMA, 2000, p. 45).

29 O dia consagrado a São Sebastião, no calendário católico, é 20 de janeiro. Como em Itaberaí São
Sebastião é festejado em seu dia litúrgico, a festa de Itaguari foi transferida para o dia 29 de junho,
dia consagrado pela Igreja à memória de São Pedro.
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Com a data do “marco histórico” da fundação da cidade e do primeiro terço no

local, era preciso ainda saber quem foi que rezou este terço. Assim, a autora lança

mão outra vez da memória oral:

Srª Marly Divina Alves:
“...Dona Francisca que obteve o desempenho, mas seu Mateus ajudou, isso é
o que ouço dizer pelas pessoas mais velhas de convivência da cidade...”

Srº Anísio Procópio de Oliveira:
“...Que eu lembro que foi dona Francisca, ela mesma que dizia, sendo uma
mulher interessante que sabia de tudo sobre a história do município [...].

Srº Marcondes do Couto:
“...Eu posso dizer que o senhor Mateus, quem rezou o primeiro terço aqui, tinha
o seu Mateus e o Sebastião Cesário, e a dona Francisca falava que era ela e o
seu Mateus, era esses...” (LIMA, 2000, p. 46).

Pois bem, mas quem construiu a primeira casa no povoado que se iria formar?

Existia uma controvérsia a respeito de ser o senhor Serafim Lino de Araújo, conforme

está em uma apostila do Colégio José Eduardo do Couto, de Itaguari, e no Guia

Informativo Regional 97, ou Sebastião Bragança, consoante as informações

encontradas no IBGE (LIMA, 2000, p. 51). Para a solução do caso, utilizou a autora,

mais uma vez, de entrevistas aos velhos moradores:

Srº. Anísio procópio Oliveira:
[...] Foi o Serafim Lino de Araújo, para ajudar o lugar, ele gostava de amizade,
porque arrematava o leilão e distribuía para o pessoal ficá e aumentá a festa,[...].

Srº. Sebastião de Bessa:
[...] A primeira casa foi o Serafim, segundo Sebastião Bragança que veio a
morar o José Eduardo do Couto e a terceira Brás de Souza [...].

Srº. Marcondes do Couto:
[...] O seu Serafim, construiu a primeira casa ali aonde é o banco agora, uma
casa de pau-a-pique e depois Sebastião Bragança [...] (LIMA, 2000, p. 52).

Arremata a autora que esses homens são importantes para a história de Itaguari

como construtores das primeiras casas. Mas a primeira casa realmente, na sua

conclusão, foi a construída pelo senhor Serafim Lino de Araújo, sogro do pretendido
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fundador Pedro Procópio, que a fez com o objetivo de “incentivar o desenvolvimento

do lugarejo”.

Outro aspecto que merece destaque é a discussão referente a quem deu o

nome à povoação. A autora parte da enumeração dos primeiros nomes pelos quais o

local era conhecido antes de surgir a povoação: Cruz do Campo e depois Campestre.

Quanto à notícia de que o primeiro nome do povoado teria sido Itariguá, a autora

contesta lançando mão dos depoimentos:

Srª. Marly Divina Alves:
[...] Nunca ouvi falar em nome Itariguá. Quando cheguei já existia o nome Itaguari,
e sempre ouvi dizer, e sempre ouvi dizer quem elaborou esses nomes foi o
fundador [...].

Srº. Anísio Procópio de Oliveira:
[...] Uai, me parece que no início chamou de Campestre depois passou prá
Itaguari, Campestre deve ser o Fundador sendo espelhado no jatubá, quando
eu entendia de gente eu acho que também foi meu pai, junto com o amigo dele
[...].

Srº. Amaril Galdino Oliveira:
[...] Tem o nome de Cruz do Campo, Campestre foi quando começou a formar
o povoado foi o nome que seu Pedro colocou em homenagem ao campo, depois
Itaguari que também colocou com a ajuda de um amigo [...].

Srº. Marcondes do Couto:
[...] Campestre mas só o povo daqui que falava e depois Itaguari e também
Itarigua pelo senhor Pedro, mas porém antes havia um antigo cemitério que
era chamado Cruz do Campo, aprovado mesmo foi Itaguari, esse mesmo foi
aprovado pelo Dr. Hélio, e seu pai pensou em Itarigua mas nunca teve esse
nome. Porém esse cemitério que teve aí é muito mais antigo que Itaguari [...]
(LIMA, 2000, p. 49 – 50).

Sobre quem deu o nome à nova povoação outras versões existem e a autora

procura refutar todas elas. Percebe-se no trabalho em apreço uma preocupação em

registrar que o nome foi dado pelo pretendido fundador, em contraposição ao Guia

Informativo do IBGE, de 1997 e ao Dossiê de Goiás, de 1996, os quais registram que

o senhor José Eduardo do Couto teria escolhido o nome Itariguá, e o senhor Hélio

Pinheiro teria sugerido a troca de sílabas, colocando-se a sílaba ‘ri’ no final, a fim de

uma melhor fonia.



60

Analisando-se esta narrativa sobre a origem de Itaguari chama a atenção a

necessidade do narrador em demonstrar que o senhor Pedro Procópio foi o fundador

da cidade. O poder político em Itaguari demonstra como a reconstrução da memória e

a busca de soluções para o preenchimento do silêncio do passado ocorre não somente

em cidades antigas, mas também em cidades novas, como Itaguari. A necessidade de

demonstrar a origem de um lugar, o seu fundador, os primeiros acontecimentos locais,

carrega em si um sentimento natural de busca identitária e formador de enredos que

têm elementos comuns em muitas narrativas sobre a origem das cidades.

Assim, nota-se, talvez por ser uma cidade com formação mais recente, não a

tentativa de dar uma idade mais antiga a Itaguari, mas de procurar o que tivera primazia

no início da povoação. Dessa forma, a autora busca saber quem rezou o primeiro terço

no local onde surgiria Itaguari, quem construiu a primeira casa, quem deu o nome à

povoação. Procura registrar as datas que os depoimentos apontaram sobre a origem

do povoado, dando como certa a data que o pretendido fundador dizia ser a do ‘marco

histórico de Itaguari’.

Ainda que esta narrativa sobre Itaguari, pelo motivo de ser uma cidade

relativamente nova, não se imiscuiu por uma procura mítica, imaginária, de sua origem,

elementos presentes em outras narrativas analisadas são aqui utilizados. Sobressai à

primeira vista a necessidade de registrar acontecimentos aparentemente sem

importância, fatos de pequeno vulto do quotidiano, datas, nomes etc.

Os detalhes utilizados nas narrativas sobre as cidades, conduzem o leitor para

o que Bann chama de autenticação do real (BANN, apud GONÇALVES, 1996, p. 28).

Estes detalhes querem convencer o leitor da veracidade da narrativa. Acontece dessa

forma o efeito do real que é produzido por meio do uso de detalhes aparentemente

insignificantes em narrativas realistas (GONÇALVES, 1996, p. 29). Estes detalhes

registrados, como o caso da morte do alemão Jonas, citado na narrativa sobre Palmeiras

de Goiás, onde o velório é descrito cem anos depois com riqueza de detalhes e com os

diálogos dos que estiveram presentes no momento; as datas tão procuradas e colocadas

como indubitáveis a respeito da fundação dos povoados, da ereção das igrejas, da

celebração da primeira missa, do devassamento do território etc são recursos utilizados

no convencimento ao leitor. A utilização dos detalhes na reconstrução, além da

verossimilhança que se quer passar, serve também como suporte de autoridade. Ora,

ao se registrar detalhes em uma narrativa, transmite-se a idéia de que conhece o
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acontecido, que o que se escreve é autêntico e que se tem autoridade para dizê-lo. Os

fatos, datas, nomes, horas, costumes etc, engastados no enredo, trazem uma certa

coerência narrativa com início, meio e fim, o que contribui também para o almejado

convencimento.

Uma análise mais aprofundada sobre a origem das cidades goianas será levada

a efeito mais à frente, em um estudo de caso sobre a reconstrução da memória da

cidade de Itaberaí, antiga Curralinho, surgida na segunda metade do século XVIII.

Antes, porém, será necessário voltar a atenção para algumas categorias de análise

utilizadas em reconstruções desse jaez, como memória, tradição inventada, imaginário

e mito.



Capítulo  II

A MEMÓRIA E OS MECANISMOS DE LEITURA DA CONSTRUÇÃO

DOS DISCURSOS HISTÓRICOS

2.1 Memória

Adentrando-se às questões referentes ao objeto de estudo dessa dissertação,

faz-se necessário primeiro conhecer o que seja “memória” e “tradição inventada”,

procurando entender a evolução da memória coletiva, a qual será controlada, primeiro,

pela oralidade e, segundo, pela escrita, que ampliará e fará evoluir a memória

chamada “artificial”, ou seja, a registrada em algum tipo de suporte (LE GOF, 1996,

p. 435).

A memória artificial, então, está intimamente ligada ao aparecimento da escrita.

Esta, surge com o desenvolvimento urbano, momento em que se fortalece o Estado

que, por sua vez, procura controlar a memória. É neste período que surgem as memórias

oficiais, artificiais por excelência. Mais tarde, a própria história irá tentar dominar a

memória ou mesmo substituí-la, deixando de lado a memória coletiva. A memória,

numa primeira concepção, seria uma propriedade capaz de conservar e armazenar

informações. Assim, seria um conjunto de funções psíquicas, com as quais o ser humano

poderia trazer ao presente fatos, acontecimentos, impressões e informações que se

deram em um passado distante ou imediatamente acontecido.

Não se pode deixar de observar que o processo de memória faz com que não

só se atualize os fatos mas também engendra novas leituras destes mesmos fatos -

tornando a memória não apenas um mecanismo repetitivo em nível psicofisiológico,

mas uma função metafórica da vivência histórico-social - que em qualquer tempo o

historiador poderá vir a dissecar sua linguagem simbólica e idiossincrática. Dessa linha

de pensamento brotaram diversas concepções sobre a memória, dando especial

importância aos aspectos de sua estruturação auto-organizativa, ou seja, de todo o

processo da memória que observados em seus aspectos biológicos ou psicológicos
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seria o resultado “de sistemas dinâmicos de organização e apenas existem na medida

em que a organização os mantém ou reconstitui” (LE GOFF, 1996, p. 302).

Para Bergson, o objetivo primordial da memória é a comunicação do passado

(BOSI, 1987, p. 17). Ele diz que o passado é conservado em sua totalidade e autonomia.

Não há, segundo seu pensamento, um relacionamento entre os sujeitos que lembram,

não contemplando Bergson, a influência social na memória. Halbwachs, ao contrário,

se não rejeita o pensamento de Bergson, apreende-o apenas como conservação do

passado, porém, dando especial atenção às relações sociais e às influências

interpessoais do meio. Seguindo a idéia de Halbwachs, escreve Ecléa Bosi:

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir,
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A memória,
não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do
passado, ‘tal como foi’ e que se daria no inconsciente de cada sujeito (BOSI,
1987, p. 17).

Assim, percebe-se que a memória está diretamente ligada ao mundo das ciências

humanas e sociais. Considerado como ato mnemônico fundamental, o comportamento

narrativo, para Pierre Janet, “caracteriza-se antes de mais nada, pela sua função social,

pois que é comunicação a outrem de uma informação, na ausência do acontecimento

ou do objeto que constitui o seu motivo” (PIERRE JANET apud LE GOFF, 1996, p.424).

É a linguagem, portanto, um instrumento de que se utiliza a memória na sua

materialização como elemento de função social, sendo a própria linguagem produto

da sociedade e pela qual a memória se manifesta ou se retrai. Há, dessa forma, uma

necessária aproximação entre linguagem e memória.

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão
fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que,
graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar interposta
quer nos outros quer nas bibliotecas. Isto significa que, antes de ser falada ou
escrita, existe uma certa linguagem sob a forma de armazenamento de
informações na nossa memória (ATLAN, apud LE GOFF, 1996, p. 425).

No campo de estudo da memória, psicólogos e psicanalistas trouxeram grande

e pertinente contribuição ao entendimento das manipulações conscientes ou não que

a memória pode vir a sofrer. É certo que a afetividade, o interesse, o medo, a censura,
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o desejo, a inibição e toda gama de sentimentos, afetam, de uma maneira ou de outra,

a memória individual. Do mesmo jeito, a memória coletiva ludicamente utilizada pelas

formas do poder sofre, por isso mesmo, as influências de grupos, classes e indivíduos

que pretendem constituir-se em senhores da memória e até do esquecimento quando

lhes convém.

Outro aspecto fundamental no estudo da memória é o tempo e a sua relação

com a recordação ou o esquecimento. Sem dúvida, o tempo na história é fator que

relativiza a memória social e individual. Destarte, a memória estando aprisionada no

bojo da história que é a ciência do tempo, estará intimamente ligada às várias maneiras

de se representar o tempo, espaço no qual adentram os historiadores, retirando das

brumas do passado fatos e acontecimentos com o fito de, na perpetuação da memória,

salvaguardar aspectos da vida humana que possam ser estudados e compreendidos

por gerações vindouras.

No que tange ao estudo da memória é necessário que se diferencie as sociedades

que têm memória essencialmente oral daquelas que a tem essencialmente escrita,

contemplando da mesma forma as fases de transição da oralidade à escrita. Nas

sociedades sem escrita normalmente existem os que são especialistas da memória,

quase sempre veneráveis anciãos, chefes de família ou líderes religiosos, pessoas

que guardam a memória da sociedade e que por meio da tradição desempenham

importante papel na coesão grupal.

Neste aspecto a linguagem ocupa o papel principal de passar adiante a tradição.

Porém, é necessário deixar claro que os homens-memória, como diz Le Goff (1992, p.

430), não desempenham o mesmo papel que os mestres-escolas das sociedades que

conhecem a escrita. A reprodução mnemônica, palavra por palavra, está intimamente

ligada a estas últimas, enquanto que nas sociedades sem escrita há uma maior liberdade

no criar e exercitar a memória. Com o aparecimento da escrita, houve uma profunda

transformação da memória coletiva, surgindo a ‘memória artificial’, quando, então, a

memória passa a ser sistematizada pela história.

A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, o desenvolvimento
de duas formas de memória. A primeira é a comemoração, a celebração através
de um monumento comemorativo de um acontecimento memorável. A memória
assume então a forma de inscrição e suscitou na época moderna uma ciência
auxiliar da história, a epigrafia.
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A outra forma de memória ligada à escrita é o documento escrito num suporte
especialmente destinado à escrita (depois de tentativas sobre osso, estofo, pele,
como na Rússia antiga; folhas de palmeira, como na Índia; carapaça de tartaruga,
como na China; e finalmente papiro, pergaminho e papel) (LE GOFF, 1992, p.432).

A memória, portanto, materializa-se em algumas sociedades por meio da escrita

e em diferentes suportes que se tornam fontes de registros e servem, desde o início,

para anotar não o cotidiano de um povo e o que acontece nas classes subalternas,

mas sim a efervescência existente nas estruturas das forças organizativas das

sociedades nascentes. E assim, a memória coletiva, nestes primeiros tempos do

surgimento da escrita, não rompe totalmente com a tradicional forma de se passar a

tradição, inovando-se, porém, no desejo de se manter inserida e de se fixar num sistema

social. Com a difusão da escrita, procura-se salvaguardar tudo aquilo que nas estruturas

dos novos núcleos citadinos não podem ser guardados eficazmente pela memória.

Esta inovação seletiva relaciona-se de perto com as estruturas administrativas dos

núcleos sociais, abarcando as classes mais altas das sociedades e se interessando

pelos acontecimentos religiosos, administrativos e financeiros, preocupando-se com

genealogias que legitimem o poder, calendários etc. Como se pode notar, a evolução

da memória escrita, vai, então, depender do desenvolvimento progressivo da sociedade

e da evolução da vida urbana.

Como todo documento tem em si um caráter de monumento, observa-se que

no documento a escrita possui duas funções principais:

Uma é o armazenamento de informações, que permite comunicar através do
tempo e do espaço, e fornece ao homem um processo de marcação,
memorização e registro; a outra ao assegurar a passagem da esfera auditiva à
visual, permite reexaminar, reordenar, retificar frases e até palavras isoladas
(GOODY, apud LE GOFF, 1996, p. 433).

Ao passar da oralidade à fase escrita a memória coletiva sofreu grandes

transformações. Foi a escrita que propiciou o aparecimento das técnicas mnemônicas e

que ensejou a memorização textual, palavra por palavra. O surgimento da escrita implicou

em “modificações no próprio interior do psiquismo, e que não se trata simplesmente de

um novo saber-fazer técnico, de qualquer coisa comparável, por exemplo, a um processo

mnemotécnico, mas de uma nova aptidão intelectual” (LE GOFF, 1996, p. 435).
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Halbwachs (1990, p. 80) ao discutir memória coletiva e história, discorrendo

sobre o que as distingue, escreve que

A história, sem dúvida, é a compilação dos fatos que ocuparam o maior espaço
na memória dos homens. Mas lidos em livros, ensinados e aprendidos nas
escolas, os acontecimentos passados são escolhidos, aproximados e
classificados conforme as necessidades ou regras que não se impunham aos
círculos de homens que deles guardaram por muito tempo a lembrança viva. É
porque geralmente a história começa somente no ponto onde acaba a tradição,
momento em que se apaga ou se decompõe a memória social.

Nesse raciocínio, Halbwachs diz que a memória coletiva tem uma continuidade

natural, não artificial como a história que faz uma divisão didática e esquematizada do

tempo e dos acontecimentos. A memória coletiva “é uma corrente de pensamento

contínuo, de uma continuidade que nada tem de artificial, já que retém do passado

somente aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a

mantém” (HALBWACHS, 1990, 81).

Hoje, retomado o caminho do respeito à memória coletiva, sem a pretensão de

querer que a história seja apenas uma sucessão cronológica de fatos e feitos

memoráveis, “admite-se que a história dos historiadores é apenas uma das formas de

expressão da memória coletiva, apenas um dos vetores pelos quais se transmite e se

constrói o passado” (ROUSSO, apud AMADO, 1996, p. 95). É importante frisar que

não se pode negar o grande e, porque não dizer, o essencial papel que a memória

coletiva ocupa, em especial com o desenvolvimento das sociedades a partir da segunda

metade do século XX.

A memória coletiva é, sem dúvida, questão de grande importância no quadro

histórico das sociedades desenvolvidas e até mesmo das que estão se desenvolvendo,

sendo preocupação, também, dos grupos sociais, das classes dominantes e das

dominadas, em meio à eterna luta pelo poder, pelo espaço e pela própria sobrevivência.

As recordações da memória, segundo os interesses e objetivos de seus grupos, podem

ser selecionadas e silenciadas conforme a conveniência.

Sendo assim, a memória coletiva ocupa lugar preponderante nas relações do

homem com a sociedade, na medida em que esta mesma sociedade é fruto da vivência

humana. E é na vivência material, com todas as sua condicionantes, por meio de um

processo natural de reconhecimento, que os sujeitos da memória se encontram e se
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localizam no espaço e no tempo. A partir do momento em que os sujeitos da memória

se localizam no espaço e no tempo acontece o que se pode chamar de enquadramento

(POLLAK, 1989, p. 09), cujo momento pode ser demarcado a partir de quando os

valores de uma sociedade, seus símbolos e significados passam a ter sentido para o

homem. Quando o homem se reconhece assim ele cria a sua identidade que nada

mais é do que uma construção por meio da memória, objetivando fazer parte de uma

sociedade diferente, procurando que ela seja única e singular. Os mitos de origem, por

exemplo, são realçados para se fazer este enquadramento social.

Existe, portanto, uma forte ligação entre memória e identidade, sendo que

[...] a memória é um elemento constitutivo do sentimento de identidade, tanto
individual como coletiva, na medida em que ela é um fator extremamente
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de
um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 204).

Resta enfatizar pela linha de pensamento de Halbwachs que o homem, não

sendo um ser solitário e sim um ser construído socialmente, armazena e recorda suas

próprias experiências ao longo do tempo, mas estas lembranças são condicionadas

pela sua vivência social e reconstruídas no presente, um dos fatores condicionantes

da formação da identidade.

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos
outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade e de
credibilidade, e que se estabelece por meio da negociação direta dos outros.
Isto quer dizer que memória e identidade podem ser perfeitamente negociadas
e não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma
pessoa ou de um grupo (FERREIRA, 1997, p. 158).

A identidade, então, se constrói em referência ao outro. Aos poucos se vai

construindo, surgindo o sentido de pertença a tal grupo ou comunidade, sentimento

formador da coesão grupal. Nesse particular o passado é fonte formadora da coesão

dos grupos, fazendo surgir sentimentos tais como a unidade e continuidade que reforçam

a identidade de indivíduos e comunidades.
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2.2 Memória e Tradição Inventada

Conforme Leroi-Gourhan (GOURHAN apud Le Goff, 1996, p. 475), a partir do

surgimento do Homo sapiens, a constituição de um sistema social envolvendo a memória

predomina em todos os setores da evolução humana. Assim, a importância da memória

e sua influência nos grupos e classes sociais, sendo desde cedo apreendida pelas

sociedades nascentes, tornou-se, muitas vezes, nas sociedades de antanho e também

nas atuais, vítima das estruturas do poder, da vigilância dos governantes, da

manipulação dos que a queriam (muitas vezes querem-na) controlada, jungida aos

seus interesses e intenções. Da memória, então, fazem um instrumento de dominação,

procurando por meio de deturpações e mesmo invenções de tradição, legitimar

estruturas existentes, fazendo com que sejam caladas e esquecidas as tradições da

memória espontânea de uma determinada sociedade.

A tradição é biologicamente tão indispensável á espécie humana como o
condicionamento genético o é às sociedades de insetos: a sobrevivência étnica
funda-se na rotina, o diálogo que se estabelece suscita o equilíbrio entre rotina
e progresso, simbolizando a rotina o capital necessário à sobrevivência do grupo,
o progresso, a intervenção das inovações individuais para uma sobrevivência
melhorada (GOURHAN apud LE GOFF, 1996, p. 475).

O conhecimento da tradição transmitida pela memória é importante para o estudo

de uma sociedade, no sentido em que guarda a lembrança de fatos e acontecimentos

que tiveram importância para um grupo social. Registra-se na memória o que se julga

importante preservar, qual seja a origem da cidade onde se vive, o nome de seu fundador

ou fundadores ou, mesmo se os não teve, como ela surgiu, o que motivou a sua

origem. O estudo da tradição inventada relacionada com a origem e a formação social

de um povo é, portanto, justificável. As tradições inventadas são sintomas importantes

que indicam problemas e fatores que estão na origem destas invenções, e se foram

inventadas é porque têm um objetivo e servem a algum interesse.

Ao se falar de tradição inventada os estudiosos que se debruçam sobre os

atuais estudos históricos, logo se lembram do livro A invenção das tradições, dos

historiadores ingleses Hobsbawm e Ranger. Eles além de seus próprios artigos

organizaram outros de vários colaboradores, formando uma obra bastante conhecida
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no meio acadêmico, obra que busca mostrar como a tradição, na qual se baseia o

nacionalismo dos povos, é, muitas vezes, inventada.

Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente
reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas de natureza
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento
através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em
relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer
continuidade com um passado histórico apropriado (HOBSBAWM et al, 1997,
p. 9).

Hobsbawm fixa-se mais na tradição inventada como instrumento de formação

da nacionalidade, dos símbolos nacionais adotados, por exemplo as bandeiras, os

hinos, as armas nacionais ou mesmo o folclore e certos usos que marcam

profundamente o estilo de um povo, como é o caso do saiote axadrezado usado pelos

escoceses ”onde quer que o escoceses se reúnam para celebrar sua identidade

nacional, eles a afirmam abertamente através da parafernália nacionalista característica”

(HOBSBAWM et al, 1997, p. 25).

Como subsídio a este trabalho de releitura da memória da origem de Curralinho,

o livro de Hobsbawm vem justamente ajudar na compreensão da formação da identidade

construída com base em algum dado histórico e daí reconstruída de acordo com certos

interesses existentes na gênese de tal reconstrução.

Um outro estudo que contribui para a reflexão a respeito da tradição inventada

é o livro As invenções da história do escritor Stephen Bann onde, contrapondo-se a

Hobsbawm, diz que a tradição inventada no aspecto levantado por este tem um sentido

pejorativo com o qual não concorda, “uma tradição que saiu do nada para servir a

propósitos estritamente funcionais” (BANN, 1994, p. 20). Tal autor divergindo de

Hobsbawm, assim se manifesta:

[...] a estratégia destes ensaios diverge significativamente da minha própria.
Implícita em sua abordagem está a visão de que a ‘tradição’ incorpora uma
espécie de falsa consciência. Ela foi inventada no sentido pejorativo do termo
[...] Contra esta tradição ‘inventada’, ou história falsificada, o discurso dos
colaboradores situa-se evidentemente como história no sentido adequado: a
história que discrimina magistralmente entre o que está certo e o que está
errado (BANN, 1994, p. 20).
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Sem querer buscar a ‘verdade histórica’, apenas registra-se que a tradição

inventada sem dúvida é construída com um propósito. Muitas vezes é irrelevante (se

bem que não ético) a reconstrução que busca manipular a tradição. Outras vezes, sim,

as reconstruções são carregadas de interesses nem sempre legítimos. Subjacente à

reconstrução existem interesses mais diversos: políticos, econômicos, religiosos. Atos

que nada têm de inocentes. Usa-se de artifícios para a manipulação da memória,

persuadindo e moldando a memória em benefício próprio ou de um grupo.

A memória, portanto, é sempre uma reconstrução, e analisar essa reconstrução

sob o prisma das fontes é o que se pretende com este trabalho. Porém, procurar-se-á

detectar aqui o porquê da invenção, qual a intenção do reconstrutor da memória. Sabe-se

que a memória expontânea é sempre reconstruída naturalmente devido a idiossincrasia

do indivíduo e até mesmo em razão das peculiaridades dos grupos que fazem com que os

olhares da memória não sejam iguais, que sejam diferentes a partir do modo de sentir, de

agir e de pensar. Porém, no tocante à tradição inventada, é certo que não é só graças ao

arcabouço idiossincrático do reconstrutor, mas também em virtude de uma intenção

planejada, adrede preparada para com ela se conseguir algo, quase sempre a manipulação

da memória de um grupo. Outro aspecto da tradição inventada é que ao manipular a

memória e a tradição ela é crítica, mas não autocrítica; se segue métodos, não o faz por se

orientar por critérios científicos, mas sim, para dar um verniz à sua reconstrução.

Não obstante não se esposar a crítica de Bann a Hobsbawm, concorda-se com

os interessantíssimos conceitos emitidos por Bann quando escreve que “Buscar a

narrativa distorcida é compreender que a retidão de qualquer narrativa é uma invenção

retórica e que a invenção de histórias é a parte mais importante da autocompreensão

e da autocriação humana” (HANS KELLNER, apud BANN, 1994, p. 23). A tradição

inventada que aqui se estuda, não só procura manipular a tradição como recorre a

artifícios vários como o silêncio e o esquecimento propositais e até a manipulação de

fontes para a consecução de seus objetivos. Tudo isso deve levar ao questionamento

sobre as condições que determinam a produção e a natureza de obras históricas.

Nesse sentido é que se escreveu que “controlar o passado sempre ajudou a dominar

o presente” (MARC FERRO,1989, p.1).

 A tradição inventada tem como um de seus objetivos a socialização e a

inculcação de idéias visando reconstruir uma nova tradição valendo-se de um suporte

histórico no qual irão ser inseridos os novos aspectos e o novo enredo que embasará
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a nova tradição. Sempre, porém, a tradição inventada fará uma ponte ligando-se à

questão da identidade grupal, firmando-se e se afirmando justamente no aspecto de

identificação com uma comunidade.

A manipulação da tradição é outro aspecto observado por Hobsbawm, assim

como as funções que uma tradição inventada teria em seu surgimento.

As ‘tradições inventadas’ têm funções políticas e sociais importantes, e não
poderiam ter nascido, nem se firmado se não as pudessem adquirir. Porém, até
que ponto elas serão manipuláveis? É evidente a intenção de usá-las, aliás
freqüentemente, de inventá-las para manipulação; ambos os tipos de tradição
inventada aparecem na política, o primeiro principalmente (nas sociedades
capitalistas) nos negócios (HOBSBAWM et al. 1997, p. 315).

Compreende-se que os interesses estão na raiz das manipulações, e quase sempre

são os interesses políticos das mais variadas ordens que se apropriam das tradições,

manipulando-as, ou melhor dizendo, reconstruindo-as, de acordo com os interesses

próprios que estão na base, na gênese da reconstrução de uma nova tradição. E para

isso, usando um termo menos pejorativo, distorcem a tradição espontânea tirando dela

apenas alguns aspectos que venham figurar no enredo da tradição inventada. Poder-se-

ia objetar: porquê a tradição inventada utiliza alguns aspectos da tradição espontânea

para se afirmar? A resposta é o próprio Hobsbawm quem fornece: “[...] porquê toda

tradição inventada, na medida do possível, utiliza a história como legitimadora das ações

e como cimento da coesão grupal” (HOBSBAWM et al. 1997, p. 21).

Assim, a tradição inventada não dispensa a história, pelo contrário, nela se

insere reconstruindo e apropriando-se de aspectos históricos da memória, formulando

e formando o arcabouço de todo o sentido que quer se dar à tradição.

Aliás, como já foi dito, neste aspecto de reconstrução da memória, não só os

inventores das tradições reconstroem e se apropriam do passado de uma sociedade.

Todo historiador, seja qual for o seu objetivo, estará envolvido no processo de

reconstrução do passado, sendo necessário para isso que ele se aproprie deste

passado. Os historiadores, portanto, envolvidos neste processo,

[...] contribuem, conscientemente ou não, para a criação, demolição e
reestruturação de imagens do passado que pertencem não só ao mundo da
investigação especializada, mas também à esfera pública onde o homem atua
como ser político (HOBSBAWM et al. 1997, p. 22).
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Lembre-se, porém, que subjacente à tradição inventada como a estudada neste

trabalho, está uma intenção que reconstrói por meio da manipulação, a memória

expontânea, diferentemente do historiador que reconstrói interpretando de acordo com

as normas e métodos que longe de serem pejorativos são seguramente critérios

científicos, sem a carga negativa que uma reconstrução ideológica traz. Aliás, as normas

e métodos utilizados pelo historiador ajudam a detectar a tradição inventada e a intenção

que moveu o seu autor.

Valendo-se do que se viu sobre tradição inventada, forçoso é reconhecer o

problema que existe na historiografia, o registro escrito transmitido pela reminiscência

(BENJAMIN, 1985, p. 211). Os historiadores não se podem furtar ao trabalho de “fazer

uma história positiva, ainda que seja ilusão descrever ou explicar o que realmente

aconteceu” (ROUSSO apud AMADO, 1996, p. 93) baseando-se em fontes de

informações as mais diversas, a fim de descrever um acontecimento, um fato ou as

estruturas formadoras de uma sociedade. Por outro lado, “com métodos e

questionamentos diferentes, eles têm que expor e explicar a evolução das

representações do passado, como sempre se tentou escrever a história dos mitos e

das tradições”. E estes métodos e questionamentos devem levar a uma “historiografia

contínua, autocrítica, que esteja atenta tanto à plasticidade da imaginação histórica

quanto à imensa variedade de formas nas quais ela pode adquirir manifestação concreta”

(BANN, 1994, p. 22).

Esta análise historiográfica é de certa forma a perspectiva do historiador que se

apropria do documento histórico e recria, enquanto instrumento da história, o

acontecimento. É uma reconstrução que não se enquadra na tradição inventada, não

trazendo em si a intenção pejorativa da manipulação histórica.

Um dos problemas da análise historiográfica em sua relação com a memória, é

a discordância entre o que diz a história erudita, feita pelos historiadores, sobre um

acontecimento passado, e as percepções sobre o mesmo fato do ponto de vista da

sociedade em um determinado tempo e local (ROUSSO apud AMADO, 1996, p. 97).

Atualmente, nota-se na sociedade a construção de um grande número de

memórias particulares, de grupos, cidades, dos excluídos etc, surgidas

espontaneamente, como diferentes formas de se reinventar o passado, demonstrando

claramente que a reinvenção do passado não é coisa exclusiva dos meios eruditos.

Aliás, muito bem sentencia Rousso em A memória não é mais o que era, quando
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escreve que “a história pertence sobretudo àqueles que a viveram e que ela é um

patrimônio comum que cabe ao historiador exumar e tornar inteligível a seus

contemporâneos” (AMADO, 1996, p. 99).

Tudo isso quer mostrar que o objetivo deste trabalho não é o de julgar a

reconstrução das memórias das cidades aqui mencionadas, nem mesmo a reconstrução

da tradição da origem de Curralinho contida no livro Annaes da Comarca do Rio das

Pedras, de Derval Alves de Castro, que trata da história de Itaberaí. Neste estudo de

caso procurar-se-á entender como se deu a reconstrução elaborada por Derval de

Castro, quais foram os subsídios históricos utilizados e onde o seu autor foi buscá-los

para com eles confirmá-la perante os seus leitores, quais as manipulações que utilizou,

e ainda entender o porquê dessa reconstrução, suas condicionantes e o objetivo

almejado. E, logicamente, nesse mister, procurar-se-á clarear a história da memória

de Curralinho e dissecar a tradição de Derval de Castro por meio de subsídios buscados

em fontes manuscritas diversas, tais como a documentação cartorial, cível e eclesiástica,

fontes historiográficas e outras julgadas necessárias, buscando trazer à tona a tradição

corrente antes de Derval reconstruí-la e calá-la em sua obra.

O que interessa da tradição inventada, além da questão da identidade que a

invenção geralmente quer afirmar, é justamente que nem sempre o que a historiografia

ou as memórias particulares dizem está concorde com o que realmente foi conservado

na memória popular, pois escreveu-se somente aquilo “que foi selecionado, descrito,

popularizado e institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo”

(HOBSBAWM, 1997, p. 21).
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Capa do livro de Derval



Capítulo  III

OS PERSONAGENS DA MEMÓRIA NO “ANNAES DA COMARCA DO

RIO DAS PEDRAS”

3.1 Derval Alves de Castro, o Autor

Derval Alves de Castro nasceu na Cidade de Goiás, no dia 28 de abril de 1896,

filho do coronel Augusto Alves de Castro e de dona Delfina Maria de Castro. Os seus

primeiros estudos foram realizados na escola particular de Mestra Nhola30  de 1903 a

1908. Ingressou no Liceu de Goiás em 1909, transferindo-se em 1912 para o Ginásio

Diocesano de Uberaba, Minas Gerais, dirigido pelos Irmãos Maristas, onde estudou

até 1914. Na cidade mineira de Juiz de Fora cursou a Faculdade de Engenharia Civil e

Eletrônica, diplomando-se em 1919. Desde a época em que era estudante de engenharia

Derval já manifestava o seu pendor para a literatura, tendo escrito para vários jornais

de Minas Gerais, sobretudo de cidades do Triângulo Mineiro e também de seu Estado

natal.

Formado, Derval fixou-se em Pernambuco como Engenheiro das Obras Contra

a Seca. Em 1920, retornou a Goiás empregando-se como engenheiro da Estrada de

Ferro. Ligado por laços de parentesco a personagens de destaque na política da época

– seu tio coronel João Alves de Castro era forte aliado do caiadismo, sendo presidente

do Estado de 1917 a 1921 – Derval se envolveu na política partidária de Goiás. Tomando

o partido dos Caiado ele pugnou arrenhidamente contra os que lhes faziam frente,

ficando célebre o estremecimento entre os Alves de Castro, representados por ele,

Derval, Airosa e Teódulo Alves de Castro e o polemista Americano do Brasil, em 1921.

Nas páginas do jornal O democrata, órgão de propaganda caiadista e no Jornal

O Araguary, no Triângulo Mineiro, no qual muito escrevia Americano do Brasil, foram

travadas verdadeiras batalhas nas quais vinham à tona problemas familiares, atos

30 Pacífica Josefina de Castro (1846 - 1933), renomada professora goiana.
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públicos e particulares dos contendores, idéias, comportamentos, erros gramaticais,

verrinas muito ao sabor da época (AMERICANO DO BRASIL, 1983, p.8).

Americano com sua pena sarcástica, apelidava os Alves de Castro, recebendo

Derval a alcunha de João Goiano II ou Herval Álvaro Castriano. Nestas contendas,

nota-se bem a caturrice gramatical e o intelectualismo exibicionista dos contendores,

deixando entrever a vaidade daqueles que, apadrinhados pela sorte (e pela política),

mantinham-se bem acima do nível intelectual da maior parte dos goianos da época,

juntando ao mandonismo político-familiar, o intelectualismo com o qual se sobrepunham

à quase que analfabeta população de marginalizados.

Casou-se em Itaberaí, no dia 23 de janeiro de 1927, com Maria Rios Fonseca,

filha de Sebastião Antônio da Fonseca31 , pertencente a tradicional e influente família

do lugar e Carmelinda Rios, natural de Jaraguá, filha do coronel Tubertino Rios, político

forte naquele município e uma das grandes fortunas de Goiás na época.

Em 1930, publica Páginas do Meu Sertão, coletâneas de interessantes crônicas

referentes às principais árvores das matas de Goiás. Em 1933 sai a lume Annaes da

Comarca do Rio das Pedras, publicado pela Casa Duprat, de São Paulo. Ingressando

em 1932 na Faculdade de Direito, recebeu o grau de bacharel em 1936. No dia 6 de

novembro de 1940, tomou posse da Cadeira número 07 da Academia Goiana de Letras

escrevendo para a ocasião um elegante discurso que foi publicado em opúsculo. Sempre

interessado pelas coisas de Goiás, em 1942 funda, em Goiânia, a Sociedade Goiana

de Folclore, entidade voltada para as manifestações populares de Goiás.

Faleceu no Rio de Janeiro, então Capital Federal, a 2 de fevereiro de 1952,

tendo a municipalidade itaberina, anos depois, dado o seu nome a uma das principais

avenidas da cidade.

Derval de Castro escreveu sua narrativa sobre Curralinho, logicamente, do modo

como em sua época, no contexto goiano, se escrevia a história. A frase de Tácito sine

ira et studio32 , por ele utilizada como epígrafe de seu livro, remete a uma narrativa que

pretende ser imparcial, como se os fatos por ele narrados trouxessem, exprimissem,

indubitavelmente, a verdade. Sua narrativa pretende trazer à tona o passado tal como

31 Sebastião Antônio da Fonseca (Sinhô Fonseca), sogro de Derval Alves de Castro, era filho do coronel
Luiz Antônio da Fonseca e dona Maria da Paixão Silva Caldas; neto paterno do padre Luiz Antônio da
Fonseca, que por sua vez era filho de dona Maria Victória Pedroso de Campos que por sua vez era
filha do capitão-mor Salvador Pedroso de Campos.

32 Sem cólera nem parcialidade.
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aconteceu. Essa pretensão de mostrar as coisas como de fato aconteceram, esbarra

no fato de que o narrador expõe o passado a partir de seu mundo, de suas perspectivas,

de sua vivência psicossocial e idiossincrática. Além disso, o narrador constrói sua

narrativa em uma estrutura composta de começo, meio e fim organizando sua pesquisa,

o material coletado etc, já em função do final antevisto.

A narrativa é aqui compreendida como a apropriação de um discurso legitimador

de uma tradição inventada, de acordo com determinados interesses. Nesse sentido,

difere da história como ciência que tem postulados, normas, métodos que devem ser

utilizados na busca da compreensão do passado. Ao analisar o livro de Derval de

Castro é necessário se colocar na perspectiva do tempo do narrador e da

intersubjetividade da narrativa histórica e, o que se entende por intersubjetividade são

as representações criadas a partir da vivência do narrador em correlação com seu

mundo.

Isto quer dizer que ao analisar o Annaes da Comarca do Rio das Pedras não se

pode deixar de lado o seu autor já que a obra é fruto de seu mundo, de sua vivência, do

que acredita e do que almeja. Nessa análise em questão deve ficar claro que não se

pretende adotar uma postura iconoclasta, desfazendo-se de seu trabalho. Com esta

análise pretende-se conhecer como foi construída sua narrativa, a conjuntura em que

foi escrita, como se deu a reconstrução da memória de Curralinho em Derval de Castro,

o fim almejado por este escritor e o resultado de sua reconstrução em Itaberaí.

3.2 Os Fidalgos Távora, Cabral e Tavares

Para a formação de sua tradição inventada, Derval de Castro lançou mão de

personagens históricos conhecidos da memória dos antigos de Curralinho, como o

mulato Cabral e Francisco Tavares. Recorreu também ao imaginário sobre os fidalgos

Távora cuja memória em Goiás, à época de Derval, perdurava apenas por estar ligada

à perseguição que lhes movera o marquês de Pombal e por ter alguns membros dessa

família habitado a capitania no século XVIII, como proprietários das fazendas Santo

Isidro e Quinta, a poucos quilômetros da antiga Vila Boa.

Sobre os Távora, Derval escreve muito pouco. Apenas relata a vinda, em meados

do século XVIII, de alguns ‘irmãos Távoras’, fidalgos portugueses, entre eles, o Conde
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de São Miguel, Dom Álvaro José Xavier Botelho de Távora, que governaria a capitania

de Goiás, de 1755 a 1758.

Sobre o Conde de São Miguel, narra o famoso processo de devassa em que se

viu envolvido juntamente a muitos reinóis com cargos administrativos na capitania,

dizendo que por ter verificado que o Conde de São Miguel seria um administrador

desonesto e corrupto, foi ele demitido disciplinarmente.

Ajunta-se a isso o fato de os Távora terem desagradado Sebastião José de

Carvalho, o marquês de Pombal, que os acusou do atentado ocorrido em Lisboa, em 3

de setembro de 1758, contra a vida do rei Dom José I. Por esse motivo, conforme

Derval, foram todos presos e assassinados em execução quase sumária em suas

fazendas de criar, Quinta e Santo Isidro, no sopé da Serra Dourada. Entre os inditosos

Távora, segundo Derval, havia um irmão do Conde de São Miguel, o comendador

José Joaquim de Távora, que era criador de gado. A este, afirma, é que se deve a

construção do curralzinho, a primeira edificação que se construiu no lugar do futuro

arraial, em razão da necessidade que o comendador teve de arrebanhar o gado de

sua fazenda, perto de Goiás, que havia se deslocado para as margens do rio das

Pedras à procura de pastagem fresca, já que grassava intensa seca na região.

Derval nada mais escreveu sobre o comendador, mas como asseverou terem

sido assassinados todos os Távora que estavam em Goiás, desta sua asserção se

depreende que acreditava ter o comendador desaparecido na chacina mandada

executar pelo marquês de Pombal no ano de 1762 (CASTRO, 1933, p.18).

Quanto a Cabral, pouco ou quase nada escreveu. Contentou-se em dizer que

era mulato, de procedência ignorada e que ao local chegou quando ali já existia um

rancho levantado, mas não se sabe por quem. Logo que chegou, este tal de Cabral

tratou logo de se apossar do local:

Feito o pequeno curral, só muitos annos depois, já no fim do seculo XVIII,
surgiu o primeiro rancho. Com este appareceu um tal Cabral, mulato de
procedencia ignorada, que tratou logo de apossar-se do local (CASTRO, 1933,
p. 17).

Segundo Derval de Castro, a presença de Cabral no lugar em que surgiria o

arraial do Curralinho e a atividade do capitão-mor da comarca de Vila Boa, Salvador

Pedroso de Campos, em seu Engenho do Palmital, cerca de três quilômetros do local,
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atraíram outras pessoas das lavouras da redondeza que se juntavam aos domingos

para as rezas e ladainhas em uma das casas que por isso ficou conhecida por “casa

das orações”.

Completando as poucas informações sobre Cabral, Derval aduz:

Attribue-se a esse Cabral, cujo nome perdeu-se na voragem infinita do tempo,
o fornecimento de uma ‘telha d’água’ para abastecer a população.[...]
Cabral casou-se pela segunda vez no princípio do século passado com uma tal
de Maria Ignez, que contava então, apenas doze annos! O Coronel João Elias
da Silva Caldas, quando criança, conheceu-a com seus 85 invernos
(CASTRO,1933, p. 18).

De Francisco de Salles Tavares que Derval diz ter o povo, pela lei do menor

esforço, adulterado para Sá Tavares, além de citá-lo quando procura elucidar o que

chama de “equívoco Sá Tavares”, fornece alguns dados relacionados a sua vida, fazendo

dele, no final de seu livro, uma pequena biografia (CASTRO, 1933, p. 119).

Sá Tavares, nascido, criado e falecido em Curralinho, em época menos recuada

que a de Cabral, deixou lembranças mais sólidas na memória do povo. Mesmo porque

ali se casou, tendo filhos de seu matrimônio. Derval cita, também, um seu sobrinho,

Cesário Lopes de Oliveira, que lhe serviu de informante.

Derval faz esta sucinta biografia de Sá Tavares.

FRANCISCO DE SALLES TAVARES – Filho de Itaberahy, nascido no fim do
século XVIII e fallecido em 1864, é conhecido, embora erroneamente, por
Sá Tavares. A elle, que tem o seu nome glorificado por errada tradição, se
attribuiu por muitos annos a fundação de Itaberahy, da qual não foi mais que
mero benfeitor. Passou a maior parte de sua vida no retiro denominado
Bonfim, a 15 kilômetros da cidade, do qual era proprietário (CASTRO, 1933,
p.11).

Outros autores que trataram da história de Itaberaí também foram influenciados

pelo Annaes. Analisando suas obras é fácil perceber a relação de dependência com

este livro, sendo interessante notar que essas obras foram elaboradas sem a

preocupação com a pesquisa, repetindo quase as mesmas palavras numa nítida relação

de dependência para com o texto de Derval.
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(foto de Derval)
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3.3 “Quem conta um conto aumenta um ponto”

Em Itaberaí é bem difundida a reconstrução de Derval de Castro e grande a sua

influência sobre a tradição do lugar, a partir de 1933, como qualquer pesquisa junto

aos alunos da rede pública de ensino poderá constatar. A Secretaria Municipal de

Educação de Itaberaí distribuiu às escolas municipais da cidade e zona rural uma

apostila de Estudos Sociais33  elaborada por uma comissão de professores a qual repete,

algumas vezes, quase que com as mesmas palavras o texto do Annaes, e outras

vezes o transcreve ipsis literis sem ao menos citar a fonte.

Mesmo com o texto de Derval à frente, resvalou-se esta comissão pelo terreno

da incompreensão textual. Assim é que confundiram a citação que Derval fez de Saint-

Hilaire e Cunha Matos, dizendo que um escreveu, o que na verdade foi o outro. Quando

a apostila aborda que Saint-Hilaire teria visitado o arraial do Curralinho em 1824,

descrevendo-o com 52 casas e duas ruas, engana-se na compilação pois a citação é

de Cunha Matos como se verá nesse trabalho.

Não foi apenas a Secretaria de Educação de Itaberaí que se conformou em

repetir os mesmos dados do Annaes, sem se dar ao trabalho de investigar o passado,

compulsando a documentação existente.

Zoroastro Artiaga34 , autor de inúmeros livros sobre a história e a geografia de

Goiás, sem se dirigir à fonte primária da documentação histórica mas referindo-se aos

Távora e dando mostras de conhecer o livro de Derval, assim se expressa no seu livro

Geografia econômica, histórica e descriptiva do Estado de Goiaz, publicado em Goiânia

em 1951:

Sebastião José de Carvalho, marquês de Pombal, não gostava dos Távoras. O
único que escapou à sua sanha de vinditas foi o comendador José Joaquim
Botelho de Távora, que era cauto e desconfiado. Vivendo em Goiás mudou-se
para Curralinho, e de lá para lugar incerto e não sabido, cortando relações com
a política e a administração. Fez-se criador de gado desde que soube da
revolução contra D. José. Muitos anos depois, foi que apareceu, recusando-se
a comentar fatos antigos.

33 Esta apostila, seguindo o mesmo estilo de algumas anteriores, foi publicada em 1995 em edição
fotocopiada.

34 Zoroastro Artiaga era natural de Itaberaí, nascido a 29 de maio de 1891, filho de Virgílio Pereira de
Artiaga e Jovita Inocência de Lima.



82

[...] O conde de Sarzedas chamáva-se D. Antonio Luiz de Távora, parente de D.
Luiz de Mascarenhas, filho do marquês de Fronteiras, o conde d’Alva, e vice rei
da India. Os outros parentes permaneceram foragidos nas demais colônias. A
História lusitana faz referências a todos êles, não mencionando o comendador
José Joaquim, que consideraram como morto. O conde de S. Miguel foi morto
pelas costas, para simularem que êle tinha tentado fugir (ARTIAGA, 1959, p.
96).

A partir de então, o comendador José Joaquim de Távora (com o sobrenome

acrescido do Botelho), não só havia procurado reunir o gado no suposto curral construído

à margem direita do rio das Pedras, como também havia se mudado para Curralinho e

de lá para lugar incerto, fugindo da perseguição de Pombal.

Seguramente, por não ter encontrado nenhum documento que se referisse ao

comendador José Joaquim de Távora, Zoroastro, para resolver o problema a respeito

do silêncio da história sobre este personagem, tece a narrativa de sua fuga, afirmando

que o mesmo permanecendo por muitos anos escondido, por causa da perseguição

implacável que o primeiro ministro de D. José I movia à sua família, seus perseguidores

o deram como morto, ficando referidos na história apenas os outros familiares, muitos

dos quais se refugiaram nas colônias.

Ao que parece, Zoroastro Artiaga, atenuando a falta de dados para o seu

trabalho, lançou mão da invenção no sentido expresso por Jean-C. Fillloux em A

Memória:

Esta invenção, depende não só de circunstâncias locais, mas sobretudo de
condições muito gerais. Como a necessidade de lógica. Vimos que a lógica
intervinha na associação evocativa. Ela intervém também na organização do
quadro que construímos do passado. Nossa tendência é estabelecer, entre
acontecimentos dos quais recordamos, relações lógicas eliminando os
pormenores incompreendidos; ou ainda atenuamos ou reforçamos, ou mesmo
acrescentamos estes ou aqueles acontecimentos, visando tornar o conjunto
inteligível (FILLOUX, 1966, p. 68).

O objetivo seria o de dar lógica àquilo que para ele não tinha sentido, por lhe

faltar dados sobre o assunto. É uma invenção até certo ponto retórica, mas sem a

intenção calculada que embasa, em certos aspectos, a tradição inventada. Como se

pode notar, o texto de Zoroastro Artiaga tem uma total dependência do texto escrito

por Derval de Castro sobre a origem do antigo Curralinho.
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Não é de se estranhar, pois a própria memória oral foi influenciada e a tradição

que existia antes de 1933 abafada quando veio a lume o Annaes da Comarca do Rio

das Pedras.

Detentor de um sólido arcabouço intelectual, o que já o fazia sobressair entre a

grande massa de analfabetos da época, somando a sua inserção na política mandonista

do Estado, dominada então pelos Caiado, seus parentes, tudo isso contribuiu para

que a narrativa de Derval preponderasse e fosse aceita sem obstáculo algum. Isto

chegou a tal ponto que a própria tradição das origens de Curralinho foi abafada pela

nova tradição engendrada por Derval e se tornou a versão oficial do surgimento de

Curralinho. Procurando contextualizar tal obra, analisando tanto os motivos que a fizeram

surgir, quanto a intenção do autor com relação ao convencimento dos leitores e até

como se pôde formar todo o enredo de sua obra é a tarefa que se propõe agora.

3.4 A Recriação do Imaginário dos Távora

Ao tratar da origem de Curralinho, Derval de Castro descreve primeiro o que

deu motivo a sua fundação que, no seu afirmar, remonta aos meados do século XVIII.

Narra o autor que com o Conde de São Miguel, Dom Álvaro Xavier Botelho de

Távora, governador da capitania de Goiás de 1755 a 175935 , chegaram à capitania

alguns de seus irmãos, todos ricos fidalgos portugueses.

Ocuparam de imediato as terras do alto vale do rio Uru, onde construíram duas

fazendas, a Quinta e a Santo Isidro.

Com o attentado, em 3 de Setembro de 1758, contra a vida de D. José I,
cognominado o Reformador, que então já reinava em Portugal, e do qual foram
accusados outros Távoras, (o marquez Francisco de Assis Távora, sua esposa
e filhos), parentes do Conde de São Miguel, e acontecendo ter-se verificado ser
este Conde um administrador deshonesto e sem escrúpulo, foi demittido
disciplinarmente, passando o governo em 7 de julho de 1759 a João Manoel de
Mello. Sendo por esses motivos perseguidos pelo Marquez de Pombal, Ministro
de D. José I, foram todos presos e assassinados em execução quasi
sumaríssima, quando se achavam em suas propriedades à margem do Rio
Uruhú, em 1762 (CASTRO, 1933, p. 16).

35 Nomeado Governador de Goiás por Carta Régia de 13 de julho de 1754.
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No entanto, continua, em 1760, época em que se procedia ao processo do Conde

de São Miguel, seu irmão, o comendador José Joaquim de Távora que se tornara criador

– por causa de uma grande geada e uma seca que ressecara os pastos e cuja culminância

se deu em 1774 – viu o seu gado afastar-se das pastagens do rio Uru, demandando em

busca de pastagem fresca. Assim, à medida que a seca ia aumentando diminuindo as

águas e os pastos, o gado ia se afastando para outras regiões mais distantes.

Desta forma, à procura de pastagem, parte do gado veio se empastar às margens

do rio das Pedras, onde a vegetação era fecunda e viçosa, em decorrência da umidade

das várzeas quase sempre inferiores aos barrancos do rio.

José Joaquim de Távora, pela circunstancia da época, em que via offuscada
a estrella de sua influencia, e ante o período de assolamento que se
prenunciava imminente, impossibilitado de arrebanhar o gado para as salgas
na sua estancia de ‘Santo Izidro’, resolveu fazer um curralzinho de madeira à
margem direita do Rio das Pedras, pouco distante da estrada real de Goyaz à
Pyrenopolis, afim de que pudesse dar sal ao gado pelas vaquejadas (CASTRO,
1933, p. 17).

Continuando, escreve Derval que, feito o curralzinho, apenas muitos anos depois,

já quase ao findar o século XVIII, surge o primeiro rancho, e com este, de procedência

ignorada, um certo Cabral que tratou logo de apossar-se do local.

O Capitão-Mor Salvador Pedroso de Campos, que por sua vez já occupava as
terras da fazenda ‘Engenho do Palmital’, cioso de seus domínios, procurou
firmar definitivamente a sua posse mandando tambem fazer um curralzinho,
onde está hoje situada a Matriz, e uma pequena casa.
A presença de Cabral e a actividade que o Capitão-Mor desenvolvia na sua
fazenda em iniciativas industriaes, atrahindo outras pessôas da lavoura, fez
com que nascesse a idéia de se realizarem ladainhas aos domingos em uma
das casas, que se tornou logo conhecida por ‘casa das orações’ (CASTRO,
1933, p.18).

Aqui entram em cena os dois personagens, ambos já conhecidos, o capitão-

mor Salvador Pedroso de Campos e o tal Cabral, cujo prenome não se descobriu.

Segundo o autor do Annaes, é por essa época que tem origem o arraial:

Data dessa época a existencia propriamente dita de Itaberahy, que, devido ao
pequeno curral feito pelo Capitão-Mór Salvador Pedroso de Campos, foi logo
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denominada Curralinho, que, por curruptela da gente roceira, se tornou em
breve Curralinho, nome este porque foi conhecida durante mais de século
(CASTRO, 1933,18).

Nota-se, claramente, pela narrativa de Derval, que a intenção do autor é a de

provar (convencer o leitor) que o fundador de Itaberaí é inequivocamente o capitão-

mor Salvador Pedroso de Campos. Perseguindo este mister, o autor desdobra-se em

referências a fatos históricos e ilações outras que venham confirmar o seu desejo, ou

seja, desfazer “à luz de provas irretorquíveis” (CASTRO, 1933, p. 3) a falsa concepção

histórica que a tradição, segundo ele, vinha ensinando sobre a origem de Itaberaí.

Procurando, porém, narrar os motivos que deram início ao povoamento da região

do arraial do Curralinho, antes que se iniciasse a pequena povoação, Derval, lançando

mão do imaginário existente em Goiás sobre a família Távora, expõe a triste sina

desses fidalgos, nobres portugueses que chegaram à capitania de Goiás em meados

do século XVIII, os quais, desventurados, foram, segundo ele, sumariamente mortos a

mando do marquês de Pombal, seu implacável perseguidor.

O comendador José Joaquim de Távora surge como o pioneiro do

desbravamento do lugar em que surgiria o arraial. Esta narrativa dos Távora será o

suporte sobre qual Derval construirá o mito Salvador Pedroso de Campos, partindo da

realidade dos fatos para o terreno do imaginário e desprezando os outros elementos

da tradição local e mesmo documental.

Na pesquisa documental empreendida em busca de documentos que pudessem

subsidiar o conhecimento sobre a origem de Curralinho, duas coisas chamaram a atenção.

Em primeiro lugar o depoimento dos cronistas e viajantes do século XIX : Silva e Souza,

Cunha Matos, Pohl, Castelnau e Dalincourt, os quais são todos concordes em afirmar ter

Curralinho se originado da reunião de roceiros da região, não citando fundador; e, em

segundo lugar, as afirmações de Derval de Castro no Annaes da Comarca do Rio das

Pedras, em 1933, quando, ao reconstruir a história da origem de Curralinho, procura,

claramente, fazer sobressair um personagem que antes, no século XIX e no século XX

(até 1933, quando da publicação do Annaes), não fora contemplado como fundador

nem pelos cronistas e viajantes, alguns dos quais o conheceram pessoalmente como se

verá adiante, nem na documentação histórica compulsada.

Um outro aspecto que se deve observar é o persistente discurso de Derval em

dizer que a “tradição histórica local” (CASTRO, 1933, p. 10), sempre afirmou que o
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capitão-mor Salvador Pedroso de Campos é o fundador de Curralinho, o que, perceber-

se-á, não está conforme as fontes pesquisadas.

3.5 Capitão-mor Salvador Pedroso de Campos

O capitão-mor Salvador Pedroso de Campos, segundo Derval, passou quase

toda a sua existência na fazenda Palmital sendo o homem mais abastado de seu

tempo e, por isso mesmo, exercendo grande influência sobre os seus contemporâneos.

Nessa fazenda, cuja séde ficava situada, como ainda hoje, apenas a dois
kilômetros da povoação, e que era um grande núcleo de escravatura, o Capitão-
Mór Salvador Pedroso, extrahiu grande quantidade de ouro, a ponto de ter os
seus utensílios caseiros, taes como pratos, talheres, chícaras, copos, bandejas,
etc., todo desse precioso metal.
O Capitão-Mór que era descendente de índio, falleceu na Capital de Goyaz
mais ou menos em 1818, com 67 annos de idade, à Rua Dr. Corumbá, nº 12,
próximo da ponte do Carmo, onde dizem ter achado no quintal, junto ao pé de
um tamarineiro, dois frascos contendo ouro (CASTRO, 1933, p. 11).

Conforme Derval, a ele cabe a honra de ser o fundador de Itaberaí por ter doado

as terras que formaram o patrimônio de Nossa Senhora da Abadia.

No final de seu livro deixa esta pequena biografia:

CAPITÃO-MÓR SALVADOR PEDROSO DE CAMPOS – Descendente de índios
goianos, cuja tribu se ignora, foi o fundador de Itaberahy, ou melhor, o seu
creador, e o principal factor da sua primordial prosperidade. Era homem abastado
e de grande preponderancia sobre a população de seu tempo, em cujo benefício
trabalhou. Pela destacada projeção que teve e pelos feitos nobilitantes, grangeou
as honras de Capitão-Mór. [...] Não se sabe a época de seu nascimento nem de
sua morte. Presume-se que esta se tenha dado em 1818 (CASTRO,1933, p.118).



Capítulo  IV

CURRALINHO NOS CRONISTAS E VIAJANTES

Antes que Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, adentrasse com sua Bandeira o

sertão bruto e inóspito, várias expedições já haviam passado pela terra goiana. No

século XVI, várias bandeiras saídas de São Paulo aventuraram-se pelo interior do

Brasil, impulsionadas pela necessidade de se conseguir braços indígenas para

trabalharem nas lavouras.

A primeira destas expedições, que partindo de São Paulo atingiu o território

goiano, no leste do Tocantins, foi a Bandeira de Antônio Macedo e Domingos Luís

de Grou (1590 - 1593), seguida da chefiada por Sebastião Marinho, em 1592, ambas

no reinado de Felipe II de Espanha, época em que Portugal e seus domínios estavam

anexados àquele país. Depois, seguiram-se a do sertanista Domingos Rodrigues

(1596 - 1600) que atingiu o “Bico do Papagaio”, no encontro dos rios Araguaia e

Tocantins; a de Afonso Sardinha (1598 - ?) que também chegou ao Araguaia; a de

Belchior Carneiro (1607 - 1609) que seguiu pelo norte do atual Estado do Tocantins;

a de Martins Rodrigues (1608 - 1613) que por vários anos se arranchou no sertão

do Araguaia; a de André Fernandes (1613 - 1615) que descendo pelo rio Tocantins

subiu o Araguaia até as suas cabeceiras, passando depois, por terra, para a bacia

do Prata, voltando a São Paulo por via fluvial; a de Pedroso de Alvarenga (1615 -

1618) que fez o mesmo percurso da precedente; a de Francisco Lopes Buenavides

(1665 - 1666) que após cinqüenta anos sobre os quais não se encontrou

documentação comprobatória de outras incursões, reiniciou as expedições de

exploração do interior do Brasil, vindo por terra ao sertão de Goiás; a de Luís

Castanho de Almeida e a expedição de Antônio Paes (1671); a de Sebastião Pais

de Barros (1673), uma das maiores saídas de São Paulo e que atingiu o sertão de

Goiás. Contava com mais ou menos uns 800 membros, tendo se radicado na

confluência do Araguaia com o Tocantins onde se dedicou à mineração (PALACÍN,

1972, p. 18).
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Em 168236 , Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, à frente de uma

numerosa Bandeira, trazendo em sua companhia o filho de mesmo nome que contava

12 anos de idade, atravessou o sul de Goiás e foi ter ao Araguaia. No regresso para

São Paulo, procurando o curso do rio Vermelho, chegou às aldeias do índio Goiá

(ALENCASTRE, 1979, p. 28).

Já nesta época, porém, ao findar o século XVII, iniciando-se os anos de 1700,

foi o ouro o motivo a impelir várias destas expedições a adentrarem o sertão,

palmilhando-o em busca da almejada riqueza. Mais tarde, em 1722, Bartolomeu Filho,

aventurando-se pelos matos e campos, atravessando rios caudalosos, enfrentando as

hostilidades do meio, os silvícolas, doenças tropicais e sofrendo toda sorte de privações,

encontra o procurado lugar onde há quarenta anos estivera com seu pai, lugar que se

supõe ser o Ferreiro, segundo uns, ou a Barra, segundo outros (AMERICANO DO

BRASIL,1982, p. 17).

Assim, descoberta a riqueza e sentindo-se Bueno Filho abalado em sua saúde,

resolve tornar a São Paulo, lá chegando em 21 de outubro de 1725. Em 1726, já

refeito, volta a Goiás, desta vez com o fito de fundar um povoado e aí estabelecer-se

definitivamente. Dá-se, então, a criação do arraial de Santana de Goiás.

Nesses primeiros tempos da febre do ouro goiano, que de passagem por Portugal

ia abarrotar os cofres ingleses, foi enorme o movimento de aventureiros em busca do

enriquecimento. A flama do vil metal foi responsável pelo rápido crescimento do arraial

de Santana de Goiás, que em 173937  era elevado à categoria de Vila, com a denominação

de Boa, em homenagem ao seu descobridor (ALENCASTRE,1979, p. 72 )

Silva e Souza narra que a fama dos descobertos auríferos ressoou ao longe.

Correram para cá homens de outras capitanias e do reino, assim em menos de dois

anos era grande o povo que se tinha ajuntado. Revezavam-se as tropas de víveres e

fazendas e ainda não bastavam ao consumo. Os mantimentos encarecidos pela

dificuldade do transporte desde os centros produtores eram vendidos a peso de ouro.

O alqueire de milho custava de seis a sete oitavas de ouro, o de farinha dez; o primeiro

porco que apareceu custou oitenta oitavas, a primeira vaca de leite duas libras, e tudo

o mais nesta proporção (SILVA E SOUZA, 1967, p. 12).

36 Nem todos os autores estão de acordo quanto ao ano dessa Bandeira. Adota-se, aqui, a afirmação
de Alencastre.

37 Instalada em 25 de julho de 1739, em obediência à carta régia de 11 de fevereiro de 1736.
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As primeiras povoações surgiram em razão dos descobrimentos auríferos, por

isso o povoamento era irregular e instável, não existindo preocupação nenhuma quanto

ao planejamento da ocupação humana dos territórios a serem devassados. Descoberto

o ouro em um local, ali surgia uma povoação. Esgotadas que fossem aquelas minas a

povoação definhava, não tardando a desaparecer.

Três zonas povoaram-se assim durante o século XVIII com uma relativa
densidade; uma zona no centro-sul, com uma série desconexa de arraiais no
caminho de São Paulo, ou nas suas proximidades: Santa Cruz, Santa Luzia
(Luziânia), Meia Ponte (Pirenópolis) principal centro de comunicações, Jaraguá,
Vila Boa e arraiais vizinhos (PALACÍN et al. 1975, p. 11).

A região de Vila Boa foi uma das primeiras a ser povoada. Em torno da vila surgiram

arraiais nos lugares onde o ouro abundava: Barra, Ferreiro, Ouro Fino, Santa Rita38 .

Com o esgotamento das minas a população que ali permaneceu viu-se forçada

a dedicar-se à agropecuária que era no início muito imperfeita, posto que até os escravos

pouco conheciam dela, habituados que estavam à mineração.

Quando a mineração dava seus últimos sopros, não restava outra opção aos
mineiros senão a ocupação das áreas próximas aos antigos centros mineradores.
Apossaram-se das terras, requereram sesmarias e procuraram legalizá-las –
valendo mais a posse do que a lei –, com o intuito de desenvolver uma agricultura
básica que alimentasse a si e aos seus (CHAUL, 1997, p. 85).

4.1 Curralinho e sua sua origem agrária

A região onde mais tarde surgiria o arraial do Curralinho estava situada na boca

da mata, na fralda do Mato Grosso Goiano, ampla e ubertosa mata de férteis terras

que tão logo chamou a atenção dos mineiros aboletados na região de Vila Boa.

Em meados do século XVIII, toda a região de Curralinho já estava povoada de

fazendas, dezenas de lavradores requeriam o competente título de sesmaria para a

legalização de suas posses e posterior confirmação real.

38 Muitos desses arraiais não mais existem, com o declínio da mineração, entraram em decadência,
terminando por se extinguirem, como é o caso de Ouro Fino e Ferreiro, restando deste último, apenas
a igreja de São João Batista.
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 (mapa do palmital)
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Parece mesmo que foi na região de Curralinho, pouco tempo depois do

surgimento de Vila Boa, que ocorreu o primeiro conflito dos brancos adventícios e os

índios que habitavam a região. Isso é o que diz em uma extensa carta o descobridor

das Minas de Nossa Senhora do Pilar, a atual cidade de Pilar, em 1760, o intrépido

João de Godói Pinto da Silveira, queixando-se dos ataques dos índios aos moradores

do sertão:

No sítio de Pachoal Gil do Rio das Pedras, q. dista da Vª. 9 legoas pª. a pte. de
Meyaponte, deu o gentio matando hua negra, e pondo a caza em cerco 5 dias
nem a fonte podião os moradores, por agoa: té que hum Franco. Roiz., com
hum tiro de balla na testa de hum Bugre, fes retirar aos mais; e foi essa a
primrª. rezolução, e sorte q. ouve naquelles principios contra o dº. gentio39 .

Realmente, percebe-se que por não distar muito da sede administrativa da

capitania e por ser região de boas águas e terras de cultura, o desbravamento da

área deu-se concomitantemente com a mineração das minas de Vila Boa e Ourofino.

Exemplo interessante é a sesmaria concedida, em 1756, a Miguel Rodrigues Pereira

morador em Vila Boa. Este sesmeiro, justificando o seu pedido, requer que lhe seja

concedido:

[...] Tres legoas de terras na paragem chamada Rio das Pedras, do Uruhu,
onde se acha possuindo hu sítio e terras na dita paragem, onde tem sua fazenda
de gado há vários annos e donde secorria e secorre aos cortes desta Villa [...]
e por querer possuí-las com justo título, pede se lhe conceda [...] 40 .

Este documento vem auxiliar a compreensão de como se fazia o abastecimento

de gêneros alimentícios em Vila Boa. Concomitante à mineração sempre existiu em

Goiás, se bem que incipiente, o trabalho no amanho da terra e a criação pecuária.

Situada em terreno arenoso e pedregoso, com terras impróprias para a lavoura e até

para a pecuária, a região de Vila Boa dependia, por isso, da produção das fazendas

que se foram formando a alguma distância da sede administrativa, com terrenos próprios

para a lavoura e a formação de pastagens.

Ilação semelhante chegou o historiador Nasr Chaul em Caminhos de Goiás:

39 Doc. n. 1023, de 23-12-1760, CD-ROM 004, (AHU) IPEHBC.
40 Sesmaria n. 33, de 27 de fevereiro de 1756. PGEG.
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Dentro da expansão pecuarista goiana, é importante destacar que a
agropecuária, como um todo, sempre existiu em Goiás, mesmo preterida em
detrimento do ouro por ser considerada como atividade econômica complementar
ou secundária. Desenvolveu-se longe ou perto das minas, sendo na maior parte
do período aurífero, como era natural, uma atividade subsidiária da mineração.
Não lhe era dada a atenção merecida, pois o ouro ofuscava qualquer outra
atividade (CHAUL, 1997, p. 87).

Situada em um lugar de boas terras, não muito distante de Vila Boa, a região de

Curralinho desde cedo recebeu a atenção dos primeiros que se aventuraram no cultivo

da lavoura e na criação de gado. Desde o início, prestou-se a atividades agropastoris,

não sendo o ouro a causa do ajuntamento humano na região onde mais tarde surgiria

o arraial do Curralinho.

Segundo Cunha Matos, Curralinho foi fundado em 1736, por fazendeiros da

região (MATOS, 1836, p.324). Por fundação, porém, deve-se entender não um ato

deliberado da vontade humana, mas a época do estabelecimento na região, dos

primeiros desbravadores que no lugar plantaram as primeiras roças e começaram a

criar o incipiente rebanho chegado às minas.

O certo é que conforme Carta ou Plano Geographico da Capitania de Goyas41 , de

1778, levantado pelo sargento-mor Thomás de Souza, Curralinho aparece bem assinalado

como arraial, à margem direita do rio das Pedras, na entrada do Mato Grosso Goiano.

Em 1783, segundo a Notícia Geral da Capitania de Goiás, existia no rio das

Pedras uma ponte construída pelos moradores vizinhos. Não menciona, porém, o arraial

do Curralinho no elenco dos arraiais pertencentes ao distrito de Vila Boa. Cita, no

entanto, o engenho de cana do Palmital, à época, propriedade de Antônio Martins de

Figueiredo (BERTRAN, 1997, 115), estabelecimento agrícola que distava dois

quilômetros do local onde se edificaria o arraial.

Quanto à origem agrária de Curralinho, todos os cronistas e viajantes são

unânimes em afiançá-la. Silva e Souza, relacionando os arraiais da capitania de Goiás,

assim se refere a Curralinho:

Pequeno arraial do... [sic] sete léguas ao leste da villa: Não me consta o seu
estabelecimento, que foi feito por alguns roceiros que povoaram aquelle lugar.
Tem capela de nossa Senhora da Abbadia, filial de Villa Boa (SILVA E SOUZA,
1967, p. 52).

41 Mapa n. 06 - Mapoteca do IPEHBC.
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(Plano Geográfico)Curralinho.



94

Johann Emmanuel Pohl42 , naturalista e botânico austríaco, tendo palmilhado a

capitania de Goiás durante os anos de 1817 a 1821, esteve demoradamente em 1818

no arraial do Curralinho, deixando por escrito suas impressões a respeito do lugar:

Este lugarejo completamente decadente foi fundado por alguns habitantes da
região, que arrotearam, para suas plantações, a grande selva de Mato-Grosso,
a sete léguas de distância de Villa Boa. Fica sobre uma colina, ao pé da qual ,
passa, na direção do Sul para o Norte, o Rio das Pedras, de uns quatro metros
de largura, que deságua no Rio Uruú. No meio da povoação, numa praça
espaçosa, mas inteiramente coberta de ervas, fica a pequena igreja de barro
de Nossa Senhora da Abadia, filial de Villa Boa. A aparência exterior, é melhor
que a interior, apesar de terem construído uma escada por fora para penetrar-
se no púlpito, dentro da igreja. Dezoito cabanas constituem a povoação. São
de barro e madeira, mal construídas e cobertas de palha. Todas se acham em
quase completa decadência [...] (POHL, l976, p.149).

Estando o arraial do Curralinho junto à estrada que de Santos (capitania de São

Paulo) dirigia-se a Cuiabá, passando pela Cidade de Goiás, era local freqüentado

pelas tropas que dos centros litorâneos partiam para Mato Grosso. Em 1818, Luiz

d’Alincourt, militar português, viajando de Santos com destino à cidade de Cuiabá, ao

passar por Curralinho, deixou este sucinto informe:

Este arraial é muito pequeno, consta unicamente de um largo retangular com
algumas casas que guarnecem os lados, e uma Capela de Nossa Senhora da
Abadia; está colocado em terreno plano e desafogado, e deve a sua fundação
a alguns roceiros (D’ALINCOURT, 1975, p. 93).

Em 1824, o Brigadeiro Raimundo José da Cunha Matos, governador das Armas

da Província de Goiás e um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,

registra em sua Chorographia Histórica da Província de Goiás, alguns informes a respeito

do arraial do Curralinho:

ARRAIAL DO CURRALINHO
Está assentado em terreno plano, sete léguas a leste da cidade de Goiás; consta
de uma grande praça, de duas pequenas ruas em que há 52 casa; uma capela
de Nossa Senhora da Abadia, e está próximo ao córrego da Olaria que se
perde no Rio das Pedras; fica na estrada geral da cidade; e aqui se encontram

42 Esteve em Curralinho nos dias 12, 13 e 14 de março de 1818, como se depreende de sua obra.
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os caminhos do córrego de Jaraguá com a estrada de cima, ou nova de Meia-
Ponte. Na capela deste arraial faz-se grande festa no dia 8 de setembro; e a
mesma capela deu princípio ao arraial por devoção de alguns roceiros (MATOS,
1979, p. 28).

Como se pode notar, a documentação compulsada e os cronistas do século

XIX, aqui citados, são unânimes ao registrarem que o arraial do Curralinho teve a sua

origem com o ajuntamento de alguns roceiros da região.

Situada em terreno fértil, de clima saudável e a pouca distância da sede

administrativa da capitania, a região de Curralinho, pouco tempo após a fundação de

Vila Boa, carreou a atenção dos adventícios que chegavam às Minas de Nossa Senhora

Santana dos Goiases. Com o declínio da atividade mineradora, muitos desses mineiros

dedicaram-se à agropecuária. Requereram sesmarias para plantar e criar, dando início

ao povoamento sedentário na região do rio das Pedras.

4.2 Tradição Inventada: a reconstrução em Derval de Castro

O surgimento de uma cidade, sua fundação ou formação, seu fundador ou

fundadores, o enredo em meio ao qual surgiu um núcleo urbano, sempre fascinou

estudiosos e historiadores. Muitos foram os que se debruçaram sobre antigos alfarrábios,

livros, documentos, buscaram a memória oral, fontes as mais diversas, no intuito de

tirar da neblina histórica os fatos condicionantes do surgimento de uma urbe.

Memórias apenas descritivas compostas por narrações de fatos e atos que

buscam ser probatórios do processo histórico da fundação e do surgimento de cidades,

foram escritas de acordo com um modelo então em voga, com a intenção de trazer à

luz a ‘verdade histórica’, esclarecendo fatos e quase sempre querendo colocar o ponto

final na questão. Escrevia-se com o espírito de demonstrar os acontecimentos e com

eles provar tal e tal idéia esposada.

Em 1933, em sua obra Annaes da Comarca do Rio das Pedras43 , sobre a antiga

Curralinho, o escritor Derval Alves de Castro diz na apresentação:

43 Publicado pela prefeitura municipal de Itaberaí, quando prefeito o coronel Artur Batista de Faria.
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À luz meridiana de provas irretorquíveis, com argumentação que julgamos
incisiva e farta, desfazemos a falsa concepção histórica de Itaberahy que a
tradição erroneamente vinha perpetrando. E nisso não nos moveu o propósito
iconoclasta (CASTRO, 1933, p. 1).

Desvendar o passado, resgatando a ‘verdade’ entre as deturpações da tradição,

eis o que, segundo Derval de Castro, o moveu a escrever sua obra.

Levados tão somente pelo patriótico objectivo de ser útil n’alguma cousa à nossa
terra, e, principalmente, à Itaberahy, onde nos prendem fortes laços de
affectividade, emprehendemos com verdadeiro ardor o presente trabalho, que
nos valeu cinco penosos annos de árduas pesquisas.
Modesto e despretensioso como é, nelle a vaidade não culmina nem a injustiça
desponta eriçante. Foi elaborado com os olhos fitos na realidade dos factos,
tendo à vista importantes documentos que rebuscamos em diferentes archivos
e baseados em informações preciosas, colhidas de fontes fidedignas (CASTRO,

1933, p. 1).

Nestas linhas, o autor revela os laços que o prendem a Itaberaí, o tempo e o

material usado como fonte à sua pesquisa, ressaltando ter elaborado o trabalho com

os olhos fitos na realidade dos fatos, além de ter rebuscado vários arquivos de onde

colheu suas informações. Muitas vezes não cita as fontes utilizadas, o que era comum

na historiografia da época, não elaborando o trabalho numa metodologia científica

como a que se segue hoje, porém, não perde, por isso, o mérito de conter informações

que muitas vezes vêm colaborar com a pesquisa.

Após suas justificativas, passa a narrar a fundação e a evolução da antiga

Curralinho, construindo a sua história a partir da ótica de seu mundo psicossocial.

Começa dizendo que a cidade de Itaberaí, a antiga Curralinho,

[...] não foi fundada por Francisco de Salles Tavares, como até agora se vem
afirmando. O erro de seus primórdios vem desde o nome de seu supposto
fundadôr, a quem chamam de Sá Tavares, até a sua concepção histórica
(CASTRO, 1933, p. 7).

Para confirmar isso, Derval afirma lançar mão de documentos e de depoimentos

orais, os quais alicerçarão o seu trabalho no que diz respeito à origem de Itaberaí.

Acrescenta ainda que Francisco de Salles Tavares, existindo com seis dezenas de
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anos em 1856, época em que registrou sob o número 05 a fazenda ‘Bonfim’, distante

quinze quilômetros de Itaberaí, não poderia ser o seu fundador. Isso porque segundo

Saint-Hilaire, Itaberaí, em 181944 , já era um povoado próspero, onde se festejavam

anualmente o Pentecostes, no dia 12 de agosto e as tradicionais folias do Divino, e

também porque Itaberaí, no ano de 1824, conforme Raimundo José da Cunha Mattos,

já possuía um grande largo dominado ao centro pela Matriz de Nossa Senhora da

Abadia e duas pequenas ruas, num total de 52 casas45 .

Assim, para que Francisco de Salles Tavares pudesse ser o fundador de Itaberaí,

era necessário que em 1856 ele fosse um nonagenário, o que assevera não ser verdade,

transcrevendo, para ilustrar isso, os testemunhos do Coronel João Elias da Silva Caldas

e Cesário Lopes de Oliveira, pessoas antigas do lugar.

O primeiro destes senhores affirma ter o seu progenitor, Capitão José Manoel
da Silva Caldas, que nasceu a 30 de Junho de 1830 e falleceu a 16 de outubro
de 1905, portanto com 75 annos completos, conhecido-o não como um decrepito
e senil, mas, sim, como homem de idade madura.
O segundo, nascido em Itaberahy a 25 de fevereiro de 1849, e que ainda vive e
é sobrinho de Francisco de Salles Tavares, assegura tel-o tambem conhecido
em 1864 com uns 70 annos de idade approximadamente, epoca em que falleceu
e foi ahi sepultado (CASTRO, 1933, p. 8).

Daí, o autor retira subsídios para afirmar que não haveria probabilidade de ter

sido Francisco de Salles Tavares o fundador de Itaberaí. Em razão da população escassa

e a pouca atividade construtiva daqueles tempos, as povoações levavam anos para se

formarem e, em 1824, Salles Tavares não tendo atingido a idade de 30 anos, não

poderia ser o autor da fundação de um arraial que já contava com cerca de 52 casas,

como escreve Cunha Matos. Desse modo ainda afirma:

Depois, quando isto não baste, o snr. Cesário Lopes de Oliveira, que é homem
mui verdadeiro, declarou-nos francamente que jamais soube ter o seu tio
exercido qualquer influência nos destinos de Itaberahy, mesmo porque Salles

44 Saint-Hilaire não esteve em Curralinho. Viajou pela estrada que do rio Urú se desviava à direita, não
passando pelo arraial. Limitou-se a registrar que encontrou no caminho um grupo de foliões do Divino
Espírito Santo, escrevendo que a folia que encontrei no Mato Grosso pertencia à pequena capela de
Curralinho, perto de Vila Boa, que só iria celebrar a festa no dia 12 de agosto. Cf. (SAINT-HILAIRE,
1975, p. 97).

45 As atuais ruas Padre Pedro Rodrigues Fraga e Benedito Constant da Fonseca.
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Tavares quasi que sempre residiu na sua fazenda ‘Bonfim’, tratando da sua
lavoura e criação. A um seu homônimo não se pode attribuir esse acontecimento,
porquanto na tradição local não consta a existência de outro (CASTRO, 1933,
p. 8).

Seguindo este seu intento, mais adiante assevera:

E como a tradição histórica local até aqui vem afirmando que o Capitão-Mór
Salvador Pedroso de Campos, foi um dos fundadores desta cidade, temos a
dizer que a elle cabe de facto quasi toda essa glória, sinão toda. A elle sim, que
passou a maior parte de sua existência na fazenda ’Palmital’, à qual abrangia
certa porção da antiga Curralinho, e que foi o homem mais abastado de seu
tempo, tendo, por isso mesmo, exercido real influência sobre os seus
contemporaneos (CASTRO, 1933, p.10).

E continuando, cita, para corroborar o que, segundo ele, era corrente em sua

época (década de 1930), as informações de uma bisneta do capitão-mor, Anna Francisca

do Espírito Santo46 , nascida a 25 de maio de 1848 e que à época das pesquisas para

a confecção do Annaes, ainda vivia com “admirável lucidez de espírito e esplendida

memória”.

Referindo-se às informações de Anna Francisca e à coordenação dos factos,

assim se reporta sobre a ligação do capitão-mor e a origem de Curralinho:

[...] a elle deve Itaberahy a sua fundação, ou si quizer, a sua formação
propriamente dito, porquanto não só nella viveu desde o fim do século XVIII,
como por constar ter elle feito doação de uma pequena area de sua fazenda
Engenho do Palmital, ou simplesmente “Palmital”, que até em 1858 abrangia
parte da cidade, para patrimônio de Nossa Senhora d’Abaddia (CASTRO, 1933,
p. 11).

Para analisar tudo isto, além de se conhecer o autor do Annaes, é necessário

conhecer os seus personagens em relação à tradição atávica do lugar e à realidade

historiográfica e documental existente sobre Curralinho.

46 Dona Ana Francisca da Cunha Morais. Nascida em Curralinho a 25 de maio de 1848, filha de Tristão
da Cunha Morais e Ana Francisca da Fonseca, esta, neta do capitão-mor Salvador Pedroso de
Campos.
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4.3 O Imaginário na Invenção de Tradições

O imaginário como objeto da história, como campo de estudo histórico, é formado

por representações sociais que ultrapassam os limites da experiência, avançando pelo

terreno do irreal, psicológico, dedutivo. Segundo Le Goff (1990, p. 292) a obra de

Michelet abriu caminho para o estudo do imaginário. Desde então, tem sido objeto de

reflexão por parte de muitos que se dedicam à história social.

Com o avanço das pesquisas neste campo, a época que medeia entre as duas

grandes guerras é tida como o período em que realmente se começou a produção

histórica acerca do imaginário. Realmente, neste tempo o imaginário “encontra lugar

na jovem história das mentalidades e instrui-se com os trabalhos dessa última [...]” (Le

Goff, 1990, p. 294). Com essa nova categoria histórica, a do imaginário, diferentes e

inéditos métodos de análise surgiram ou foram incorporados à ciência histórica que os

buscou nas disciplinas correlatas à história, como a antropologia, etnologia, sociologia

etc, constituindo-se em um novo campo para o conhecimento histórico.

Visto não ser o escopo deste trabalho, não se fará aqui a discussão a respeito

de o imaginário estar ou não contido na História das Mentalidades, mesmo porque,

como escreve Reinato (1996, p. 234), a história das mentalidades é de difícil definição,

tanto quanto a do imaginário. Concorda-se, porém, com este autor, quando em seu

ensaio intitulado: História do imaginário: da história fantástica ao fantástico da história,

trata das imagens construídas cultural e socialmente:

Concordamos de antemão que o imaginário é um novo domínio da história.
Concordamos também com a perspectiva de que o imaginário é uma relação.
O que é o imaginário flui exatamente dessa constatação. Assim, o imaginário
faz parte do universo de representações produzidas pelos homens nessa
relação que estabelecem com as imagens criadas cultural e socialmente
(REINATO, 1996, p. 236).

O imaginário social utiliza o discurso como caminho para se tornar compreendido,

inteligível, reunindo as representações coletivas numa linguagem simbólica cujo objetivo

pode ser detectado pelo conhecimento histórico. Como sistema de orientação

expressiva, o imaginário pode engendrar discursos utilizados pelos agentes sociais na

relação com o seu grupo social, com hierarquias sociais e suas relações de dominação

com o controle social e a manutenção do poder em uma sociedade.
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Esquema de interpretação, mas também de valorização, o dispositivo imaginário
suscita a adesão a um sistema de valores e intervém eficazmente nos processos
de sua interiorização pelos indivíduos, modelando os comportamentos,
capturando as energias e, em caso de necessidade, arrastando os indivíduos
para uma ação comum (BACZKO, 1996, p. 311).

O imaginário coletivo foi sempre manipulado pelos donos do poder para os

seus fins de dominação. Aliás, segundo Baczko (1996, p. 310) “é no centro do próprio

imaginário social que se encontra o problema do poder legítimo, ou melhor, para ser

mais exato, o problema da legitimação do poder”.

A apropriação do imaginário coletivo – utilizando-o como ingrediente de uma

tradição inventada, em mistura com a mitificação de um personagem histórico, tendo

como meta a manipulação da tradição histórica para fins de dominação – está no centro

da história oficial de Curralinho, em cujos meandros as manipulações da história e da

criação, a forceps de tradições, vão tomando espaço e ofuscando a tradição popular.

Para Baczko (1996, p. 236) a sociedade é dirigida por representações, as quais

não podem separar-se de seus agentes, atos, classes, religiões, comunidades etc. Reinato

(1996, p. 236), seguindo o mesmo raciocínio, reitera que “todo o conjunto social, de certa

forma, acaba por ser guiado por essas representações e símbolos criados. Nesse sentido,

o imaginário vincula-se a uma lógica de controle social.” É precisamente tal reflexão que

nos leva a enquadrar alguns aspectos da reconstrução de Derval de Castro no imaginário.

Reflete-se que Derval ao se utilizar do episódio dos Távora manipulou o imaginário

social com o fito de alicerçar sua reconstrução. Se bem que em outros limites e noutro

contexto, Derval manipula o imaginário para excercer um controle social. O autor do

Annaes realmente influenciará, com sua intelectualidade, toda uma população, valendo-

se do enredo criado sobre os Távora, com intenção carregada de ideologia47 .

O imaginário, portanto, revela uma significação que ultrapassa em muito o

aparente, a forma, manifestando-se, praticamente, em todas as sociedades históricas.

A rigor, todas as sociedades, ao longo de sua história, produziram suas próprias
representações globais: trata-se da elaboração de um sistema de idéias-imagens
de representação coletiva mediante o qual elas se atribuem uma identidade,
estabelecem suas divisões, legitimam seu poder e concebem modelos para a
conduta de seus membros (PESAVENTO, 1995, p.16).

47 Ideologia aqui é vista em sentido restritivo, como a legitimação de idéias que objetivam a dominação
política de uma sociedade. Nesse sentido se enquadra dentro do pensamento materialista histórico.
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Avançando mais nesse raciocínio, vê-se que Derval ao se utilizar do imaginário

dos Távora, reconstruindo com ele a origem de Curralinho lança mão de fontes (orais

ou não) a respeito do acontecido aos Távora. Assim fazendo, torna-se, ele mesmo,

com seu enredo, uma fonte do imaginário para nós, hoje, como se depreende da

leitura de Reinato (1996, p. 236): “[...] O imaginário faz parte do universo de

representações produzidas pelos homens, nessa relação que estabelecem com as

imagens criadas cultural e socialmente”.

Derval, assim, apropria-se do imaginário existente em Goiás sobre os Távora, e

com ele tece a base da reconstrução que encetará sobre a origem de Curralinho.

O imaginário do qual Derval se vale, como fonte e material a ser utilizado

com fins de dominação e controle social, presta-se, nesse caso concreto, à

manipulação da memória, ainda mais que, para o homem moderno, como acentuou

Mircea Eliade (1989, p. 135), a herança tradicional oral, para ser aceita, tem de ser

apresentada sob a forma de livro. Nesse sentido Reinato (1996, p. 240), falando

sobre o imaginário e a relação que poderá ter na representação de dirigentes e

populações, escreve:

O ato de criação de uma memória pode ser também o ato de manipulação de
um imaginário, ou se quiserem, a imposição de um imaginário [...]. Isto tudo
atende muito bem aos interesses freqüentes de detração do ‘outro’, recurso
usado para se instituir o processo de dominação.

Assim, o imaginário, manipulado e usado como manipulação da memória, é

no caso em questão um dos elementos formadores da tradição inventada utilizada

por Derval de Castro. Sua reconstrução, utilizando-se da tradição inventada para

legitimar o poder que se quer exercer em uma comunidade, busca na apropriação do

imaginário o coadjuvante para seu enredo. Desvendar esta trama compreendendo

seus mecanismos é o que se quer. E isso é exatamente a busca do sentido, o querer

explicar o discurso, saber o porquê de ele ser construído e qual a intenção de seu

sujeito.

Nesta mesma linha de pensamento é que Pesavento (1995, p. 25), arremata

seu texto Em busca de uma outra História: imaginando o imaginário, quando ao falar

do objeto da história e sua correlação com as novas categorias de análise, as quais

são enriquecedoras dos estudos históricos, escreve:
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O que, porém, poderia ser mais objeto da história do que esta busca de sentido,
este renovar incessante das tentativas de explicar alianças, enredos, desejos,
intenções, do que este tecer e retecer da tessitura social?

4.4 Evidências Históricas e Mitificação

Ao se falar de mito, relacionando-o a um personagem do enredo de Derval de

Castro, torna-se necessário esclarecer que não se trata de um mito com características

metafísicas, sobrenaturais, como os mitos religiosos. O mito sobrevive em nossa

sociedade tranvestido, com outras roupagens. Apenas sofreram um processo de

laicização. Foram dessacralizados e se manifestam em nível profano (ELIADE, 1989,

p. 19), não querendo dizer com isso que na atualidade não existam mitos sagrados.

Eliade, vê o mito como resultado da tentativa humana de decifrar o enigma do universo,

rompendo assim, o silêncio e a falta de resposta da natureza muda.

Da mesma forma Nelson Omegna em A Cidade Colonial (1971, p.69), ao analisar

o surgimento de algumas cidades sob a influência do mito, afirma que o mesmo surge

“como uma forma de interpretação engendrada pela fantasia coletiva para explicar os

enigmas da vida, da história e do mundo.”

O mito, então, para esses autores, seria uma construção cujo objetivo seria

encontrar uma resposta àquilo que não nos é dado conhecer pela natureza. Sua gênese

seria uma resposta à sede de conhecimento humano. Assim, à indagação feita pela

ignorância, responde o mito, quebrando o silêncio e contentando ao que indaga. Aqui

se aproxima do pensamento de Barthes, quando ele vê o mito como uma fala, um

sistema de comunicação, uma mensagem.

Esta fala é uma mensagem. Pode, portanto, não ser oral; pode ser formada por
escritos ou por representações: o discurso escrito, assim como a fotografia, o
cinema, a reportagem, o esporte, os espetáculos, a publicidade, tudo isso pode
servir de suporte à fala mítica (BARTHES, 1978, p. 132).

Não se quer aqui entrar na discussão sobre os antecedentes míticos que faltariam

a análise do personagem capitão-mor, de Derval de Castro, tal como as características

metafísicas e sobrenaturais. Segundo Eliade (1989, p. 17) faltando-lhe estes

antecedentes, já estaria excluído de todo da mitologia.
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É bom que se atente, porém, para o fato de que se recorreu nesta dissertação

à interdisciplinaridade para se trabalhar com o mito. Barthes, com sua reflexão, contribuiu

grandemente para que fosse encontrado o fio de Ariadne que levou a determinar a

origem, a formação histórica da mitificação em tela. Essa reflexão é plausível. Azzi

(1987, p. 11), escreve que os mitos são sempre estruturados dialeticamente, e que

[...] a partir dos conhecimentos científicos oferecidos pela razão é possível,
com freqüência, determinar a origem e a formação histórica dos mitos. Não
obstante, inserido no horizonte da crença, o homem religioso vê sempre o
mito como um objeto de fé, como fruto de uma revelação superior, como
uma manifestação do próprio mistério do qual ele emana e no qual está
imerso.

Portanto, afasta-se, aqui, do mundo da crença que vê o mito como um objeto de

fé, fruto de uma epifania ou coisa no gênero, para refletir, nesse caso, a mitificação de

uma figura histórica inserida em um discurso.

Barthes, como já observado, vê o mito como um sistema semiológico,

logicamente, abrangendo um pequeno espaço no vasto campo de estudo dessa ciência.

Ele concebe a mitologia como um exercício dialético: “faz parte simultaneamente da

semiologia, como ciência formal, e da ideologia, como ciência histórica: ela estuda

idéias e formas” (BARTHES, 1978, p. 134).

O mito, visto pela semiologia, portanto, não se queda apenas como objeto

formal da comunicação, mas também como objeto carregado de intenção, em que

se aproxima da ciência histórica, constituindo este campo, manancial fecundo para o

estudo da história social.

Não é a toa que Azzi (1987, p. 12) em seu estudo da cristandade colonial, vale-

se justamente da ideologia para o estudo de caso:

Enquanto a força do mito está exatamente no seu caráter primordial, no seu
aspecto de princípio fundante do mundo e da sociedade, a ideologia permite
analisar o efeito histórico do mito na organização social e cultural de um povo e
sua cristalização nas cosmovisões estruturais no decorrer dos tempos.

Azzi, ainda, em sua análise do mito, busca na ciência histórica um instrumento

de leitura racional do mundo, dissecando os mecanismos intrínsecos dos enredos

míticos, deixando descoberto as intenções e interesses subjacentes ao mito. É nesse
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particular que escreve: “enquanto o mito religioso possibilita vivenciar a situação de

mistério que envolve o homem, a análise científica permite relativizar este mistério [...]”

(AZZI, 1987, p. 18). Da mesma forma a análise científica pode compreender a

construção mítica e o objetivo almejado.

O que se pretende com este pequeno arrazoado sobre o mito é demonstrar

como Derval de Castro procurou mitificar a figura histórica do capitão-mor Salvador

Pedroso de Campos, inserindo-o na tradição inventada. Estas duas categorias de

análise, imaginário e mito, são coadjuvantes do enredo criado para a história oficial de

Curralinho. A ideologia, como instrumento de análise da reconstrução da memória em

Derval de Castro, tem o condão de demonstrar a intenção daquele escritor nas

entrelinhas de sua obra. Neste mister, a tradição inventada por ele carrega em si uma

intenção, tem uma ideologia que permeia sua reconstrução, querendo alcançar um

objetivo.

O imaginário e o mito, neste caso em apreço, cercam e preenchem a tradição

inventada, dando-lhe uma aura de verossimilhança, inserindo-a, falsamente, na cadeia

dos acontecimentos históricos.

Construindo o seu discurso no sentido de mencionar o capitão-mor como o

fundador de Curralinho, exaltando-lhe a figura como o tronco genealógico mais antigo

e genuino do lugar, Derval escreve, ao refutar as dúvidas quanto a esses fatos que:

Si dúvidas houvessem nesse sentido, seria bastantante syntomático o facto de
sabermos que a unica família existente em Itaberahy sem origem de tronco
estranho aos nativos tradiccionaes, é a que descende do Capitão-Mór Salvador
Pedroso de Campos. Os seus elementos são, assim, genuinamente, itaberahinos
(CASTRO, 1933, p. 14).

Derval quis a todo transe demonstrar que a memória de Curralinho deveria

estar ligada insofismavelmente ao capitão-mor, pois a ele é que se deve a sua fundação,

e seus descendentes são os que podem ser chamados de genuinamente itaberinos e

deles é que se “origina quasi toda a população de classe” (CASTRO, 1933, p. 14),

legitimando assim a liderança que sua família desfrutava na política de Itaberaí.

O mito capitão-mor Salvador Pedroso de Campos traz para a história oficial de

Curralinho a erudição lírica comum à época da feitura do livro. A figura histórica do

capitão-mor se viu diluída em meio à reconstrução de Derval de Castro – sua origem,
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nascimento, feitos e morte, como narrados por Derval, são imprecisos, vagos, quando

confrontados com os documentos trazidos à luz pela pesquisa em diversos arquivos e

mesmo quando de frente à tradição popular. Porém, sua figura mítica atravessou os

anos e perdura na memória dos itaberinos de hoje que aprenderam a história de sua

terra no livro de Derval, adotado nas escolas. Nesse contexto, torna-se oportuno citar

Patai (1974, p. 72):

Quando um evento histórico se converte em mito, perde muito em precisão e
minúcias, aformoseando-se no correr do processo pela adição de traços
fantásticos, que podem tornar incrível todo o mito para o estranho crítico. Ao
mesmo tempo, no entanto, ganha incomensuravelmente em longevidade, em
eficácia contínua e em potência cultural.

Foi exatamente isso o que se deu com a figura mítica do capitão-mor Salvador

Pedroso de Campos inserido por Derval no enredo para a narrativa do Annaes da

Comarca do Rio das Pedras.



Capítulo  V

A DESCONSTRUÇÂO DOS “ANNAES” À LUZ DA

DOCUMENTAÇÃO PESQUISADA

5.1 Os Távora: desconstrução do imaginário

Como proto-desbravadores da região, o Annaes introduz no enredo histórico de

Curralinho, a figura dos fidalgos Távora, representados na capitania de Goiás pelo

governador Dom Álvaro José Xavier Botelho de Távora, o Conde de São Miguel, e um

suposto seu irmão que se tornara fazendeiro, o comendador José Joaquim de Távora.

Esses fidalgos, desafortunados pela sorte, sendo inculpados do atentado contra El

Rei D. José I, foram perseguidos e, segundo Derval, mortos traiçoeiramente em suas

fazendas no sopé da Serra Dourada.

Nas pesquisas empreendidas em busca de subsídios que pudessem servir a

este trabalho, ficou claro que Derval se utilizou de uma memória existente sobre a

origem de Curralinho. Para tecer sua narrativa utilizou-se de elementos do imaginário

coletivo e da construção mítica, criando o seu enredo em meio à manipulação da

memória natural, do silêncio e da seleção de fontes.

Buscando desconstruir a narrativa de Derval, procurar-se-á, na medida em que

a documentação venha a acudir, compreender a reconstrução elaborada por ele e

entender qual o objetivo de sua reconstrução, fazendo sempre o contraponto com

base nos escritos dos viajantes e cronistas do século XIX e começo do XX, e na teoria

que alicerça este trabalho.

A respeito dos Távora que juntamente com os Jesuítas caíram no desagrado do

todo-poderoso primeiro-ministro de D. José I, muito já se escreveu, é assunto bem

conhecido e estudado pela história. Porém, o que se sabe é que foram condenados

apenas alguns membros dessa família, recaindo a pena máxima sobre a casa do

marquês Francisco de Assis Távora (3º marquês de Távora), o qual foi executado,

assim como sua esposa dona Leonor e filhos, em janeiro de 1759.
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Esses Távora eram, ao que parece, parentes colaterais do Conde de São Miguel,

porém em grau afastado, não encontrando em nenhuma obra referência a este

parentesco. Mas a perseguição àqueles que não pertenciam ao mesmo ramo familiar

do marquês Francisco de Assis Távora não chegou ao extremo da pena máxima,

aliás, muitos se viram apenas impedidos de usarem o sobrenome Távora, proibição

esta expedida por sentença de 12 de janeiro de 1759. (LEMES, 1880, p.465).

O Conde de São Miguel, que chegou a Goiás em 1755, viu-se mais tarde

implicado em questões de corrupção do erário público, juntamente com várias figuras

importantes na administração da capitania (PALACÍN, 1993, p. 24). Sabe-se que Pombal

tinha má vontade para com ele e que o perseguiu. Assim, após deixar a administração

da capitania de Goiás, o Conde de São Miguel, já em Lisboa, amargando as

perseguições movidas por Pombal, descreve em um longo documento toda a trama,

os embaraços e perseguição daquele ministro de Dom José I para com ele desde

quando fora governador da Ilha da Madeira48 . Querendo incriminá-lo aos olhos do rei,

tudo fizera para desonrá-lo, usando de intrigas e mandando devassar-lhe a

administração na capitania de Goiás. Nesse documento, desabava o Conde de São

Miguel:

Servi em Goyas quatro annos, e seis mezes, mandou-me render, mandou-me
devaçar, sem haver queicha de mim, nem Capitulos em Tribunal algum, ou
secretaria, sem mais fundamento que um criado filho de falsários seus chamado
Diogo de Gouvea [...]49 .

Nomeando João Manoel de Melo para governador de Goiás, veio ele instruído

com ordens secretas para se proceder contra o Conde de São Miguel. Também, com

o fito de se proceder à devassa contra o conde, nomeou-se a Francisco Atouguia e

Lira para ouvidor geral de Goiás. Por carta régia de 14 de outubro de 1758, ordenou-se

que se instaurasse na capitania, imediatamente após a sua saída do governo de Goiás,

uma residência50  contra o Conde de São Miguel. Porém, as ações do novo ouvidor,

não encontrando as tão propaladas culpas, acabaram por não terem o fim esperado,

48 Foi Governador da Ilha da Madeira até fevereiro de 1754.
49 Doc. n. 700, post. 1754, fl. 04, do CD-ROM 002 (AHU) IPEHBC.
50 Residência aqui tem o sentido de um procedimento administrativo comum no século XVIII. Neste

caso é uma informação que se tira do procedimento do governador durante o tempo de seu governo.
Cf. (PINTO,1996, p. 117).
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sendo o ouvidor acusado de corrupção e parcialidade. O próprio governador, no entanto,

realizava à surdina a devassa contra o Conde de São Miguel, colhendo documentos e

informações comprobatórias de seus deslizes como administrador da capitania e bem

as culpas de um grande número de funcionários acusados de corrupção (PALACÍN,

1983, p. 24).

Foi então que se ordenou ao desembargador Manoel da Fonseca Brandão, da

Relação do Rio de Janeiro, conhecido por sua idoneidade e capacidade para realizar

tarefa tão importante e delicada, que se dirigisse imediatamente a Goiás para dar

início a nova devassa.

Padre Luis Palacin (PALACIN, 1983, p. 87), tendo analisado a devassa contra o

Conde de São Miguel, com as vinte e quatro acusações que lhe foram inculcadas,

escreve que o auto da devassa, que também trata das culpas de alguns ministros e

funcionários da administração da capitania, tem o Conde como o primeiro da lista do

desembargador Brandão:

O exame pessoal das culpas se abre no processo com o nome do Conde de
São Miguel.
Não pude encontrar o primeiro processo da Devassa, dedicado a examinar as
acusações contra o governador e os ministros. Esta falta, contudo, encontra-se
parcialmente compensada por um documento, escrito pelo desembargador
Brandão por própria mão, em que analisa, uma por uma, à luz das conclusões
da Devassa, as vinte e quatro acusações formuladas por João Manoel de Mello
contra seu antecessor, o Conde de São Miguel. [...] Das vinte e quatro acusações,
o desembargador comprovou que só uma era realmente imputável ao Conde: a
de ter praticado o comércio de escravos, proibido aos governadores; o resto,
imputações falsas, caluniosas ou não comprovadas (PALACIN, 1983, p. 87).

Portanto, o marquês de Pombal, não encontrando graves culpas nos

procedimentos do Conde de São Miguel em Goiás, mesmo depois do inquérito em que

juraram mais de cem testemunhas, rastreou sua vida e o prendeu em Cascais em uma

“privada ou secreta” 51 , mas o próprio rei achando abusiva tal prisão o mandou levar para

a Torre de Belém onde ficou preso, não em cela, tendo por prisão toda a Torre. Para

essa prisão, utilizaram-se de um pretexto, adrede insinuado por pessoas amigas do

conde que sabiam ser melhor prendê-lo por isso que deixar Pombal maquinar coisa pior:

51 Doc. n. 700, post. 1754, fl. 07, do CD-ROM 002 (AHU) IPEHBC.
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Esta prisão foi consultada dezassete mezes com Pedro Gonçalves Cordeiro, e
Joze de Seabra, de quem eu não tinha conhecimento algum, não se achando
Ley, nem Ordenação q. licitamente a permitisse, e como o Marqz. a não podia
fazer potencioza52  pelas suspeições que asi se pos, suspeitarão elles que a
machinava pela Inconfidencia53 , e conduidos dessa injustiça, porq. vião o jogo
por dentro ajustarão em facilitar a prizão para me livrarem de maior trabalho, e
ajustou Joze de Seabra, q. podia ser aparente fundamto. hum testamto. de hum
João do Couto em q. dizia em hua verba , q. eu lhe devia, e junto ao Testamento
estava apenço o recibo da paga, e como o Testamento estava sequestrado54 ,
que havia huma Ordenação q. dizia, q. quem tivesse contas com homem q.
devese a fazenda Real se poderia recolher por algum tempo a huma Custodia55 .

Esta foi a causa da prisão do Conde de São Miguel. Porém, para se ver

sossegado, Pombal mandou devassar a administração do conde em Goiás, sendo

isso pretexto para mantê-lo naquela prisão pelo tempo de quatro anos e oito meses.56

Para averiguar “os abomináveis delitos e estranhos procedimentos em que

deslizaram o Conde de São Miguel” (ALENCASTRE, 1979, p. 139) e mais pessoas da

administração pública, em 25 de outubro de 1763, o desembargador Manoel da Fonseca

Brandão dava início à sua sindicância, fazendo a devassa de todo o funcionalismo

público da capitania.

É interessante que nessa devassa, além do Conde de São Miguel, o único Távora

referido é o capitão-mor Francisco Xavier Leite de Távora (o qual mais tarde passará a

assinar Leite de Vellasco), que já estava na capitania pelo menos desde 1744 (VELLASCO,

1969, p. 9) e cujo envolvimento no complicado processo foi perfunctório pois apenas foi

advertido57  sobre o seu irregular procedimento (ALENCASTRE, 1979, p. 141).

Quanto ao comendador José Joaquim de Távora nenhuma documentação se

refere a ele, nem mesmo as obras genealógicas sobre a família Távora o mencionam.

52 De ‘potência’, com a acepção de “Personagem de grande importância e influência”. Cf. (FREIRE,
1941, p. 4082).

53 Inconfidência significa aqui “Falta de fé ou de fidelidade devida ao Príncipe.” Cf. (MORAES SILVA,
1813, p. 145).

54 De ‘seqüestro’, “tomada judicial, e depósito em mão de terceiro, de alguns bens, ou frutos de cujo
uso, e disposição, se priva o dono, para satisfação de alguma dívida.” Cf. (SILVA, 1813, p. 690).

55 Doc. n. 700, post. 1754, fl. 08, do CD-ROM 002 (AHU) IPEHBC.
56 idem.
57 Em ofício datado de Vila Boa a 28 de maio de 1762, o governador e capitão-general de Goiás, João

Manoel de Melo, comunica ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, o cumprimento da ordem para repreender o capitão-mor e adverti-lo do que lhe poderia acontecer
caso não mudasse de procedimento. Doc. 1108, de 28-05-1762, CD-Rom 002, (AHU) IPEHBC.
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De onde, então, Derval teria buscado esta trama envolvendo os Távora na formação

de Curralinho? A documentação compulsada não os relacionam com a formação de

Curralinho. De onde teria surgido esta narrativa que nenhum cronista, nenhum viajante

ou documento contemplou?

Como Derval de Castro (1933, p. 15) se refere aos primeiros anos posteriores a

1749, época em que administrava a capitania o Conde dos Arcos58 , como o da chegada

dos irmãos Távora a Goiás, citando entre estes Dom Álvaro José Xavier Botelho de

Távora, Conde de São Miguel, tem-se a dizer que, não obstante nenhum irmão do Conde

de São Miguel ter vindo para Goiás, este só aportou no Rio de Janeiro em novembro de

175459 , chegando à capitania de Goiás em agosto de 1755 e tomando posse a 31 desse

mês (PINHEIRO, 2001, p. 503).

Dois problemas surgem da narrativa de Derval quando ele diz que o comendador

José Joaquim de Távora construíra em 1760 o curral para o gado que se afastara de

suas propriedades junto à Serra Dourada (CASTRO, 1933, p. 17), e que este lugar

ficava pouco distante da estrada real de Vila Boa a Meiaponte. Primeiro que por essa

época a região onde surgiria o arraial do Curralinho já estava toda ocupada por

sesmarias, cujos sesmeiros tinham ocupado as terras cerca de vinte anos antes. Pode-

se citar como exemplo as seguintes sesmarias60  de números:

• 99 - Concedida a Francisco Dias, constante de meia légua de terra na

paragem chamada Barreiro Grande, na Malhada do Pinheiro, distrito de Vila Boa. Terras

devolutas que partem com Nicolau José Antônio Moreira, com Antônio Martins de

Figueiredo, Antônio Gonçalves e com quem mais deva partir. Datada de 19 de abril de

1768.

• 146 - Concedida a José Rodrigues Pereira, morador no rio das Pedras,

distrito de Vila Boa, cujas terras partem por um lado com a sesmaria de Mateus Lopes,

do outro com Francisco Rodrigues Pereira e do outro com Valério José. Datada de Vila

Boa, 18 de agosto de 1769.

• 227 - Concedida a Antônio Francisco Guimarães, constante de meia légua

de terras para a parte da estrada, ao pé do braço do rio das Pedras, acima da barra do

Sapesal, distrito de Vila Boa, que parte do norte com matos de Antônio da Silva Moreira

58 Casado com uma irmã do Conde de São Miguel.
59 Doc. n. 671, de 20-11-1754, CD-Rom 002 (AHU) IPEHBC.
60 Existentes na Procuradoria Geral do Estado de Goiás.
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e do sul com João Leite e Antônio Bicudo, e do poente com matos e campos do dito

João Leite. Datada de Vila Boa, 13 de janeiro de 1766.

• 242 - Concedida a Antônio Martins de Figueiredo, constante de meia lega

de terra em quadra no Engenho do Palmital, por compra que fez a Pedro Moniz Leitão,

dividindo de fundo, pelo nascente, com terras de João de Freitas, que foram de Manoel

da Costa, pelo poente com as de Maria da Silva e pelo norte com as de Francisco

Costa e pelo sul com as terras de Manoel de Jesus. Datada de Vila Boa, 22 de abril de

1761.

• 326 - Concedida a Francisco Rodrigues Pereira, morador no rio das Pedras,

distrito de Vila Boa. Terras que houve por compra a Antônio de Siqueira Cardoso e que

confinam com Mateus Lopes pela parte do poente; pelo nascente com terras e matos

de Antônio Martins de Figueiredo. Datada de Vila Boa, 24 de fevereiro de 1764.

• 330 - Concedida a Valério José da Silva, morador no rio das Pedras, distrito

de Vila Boa. Terras que houve por título de compra ao capitão Antônio Carlos da Rocha

e que partem com terras de Mateus Lopes, pela parte do poente e pela do nascente

com terras do alferes João Cardoso Laureano, cujas terras estão povoadas há mais

de vinte anos. Datada de Vila Boa, 9 de março de 1764.

Por estas sesmarias e suas confrontações, quase todas dividindo com o Engenho

do Palmital, percebe-se uma ocupação bem anterior à década de 1760 das terras

onde mais tarde surgiria o arraial do Curralinho. E mais, várias dessas sesmarias já

estavam em segunda mão, tendo, na última citada, o sesmeiro registrado que a possuía

há mais de vinte anos, isto em 1764, o que nos leva ao ano de 1744 como data da

ocupação dessas terras.

Um segundo problema é dizer que o curralzinho dito dos Távora se encontrava

pouco distante da estrada real que de Vila Boa demandava a Meiaponte (atual

Pirenópolis). Ora, sabe-se que a estrada real que desde a segunda década do século

XIX passava por Curralinho, no século XVIII passava bem abaixo do lugar onde surgiria

o arraial. Por isso a estrada nova de Curralinho é dita “a de cima”. Cunha Matos em

1824, falando sobre o arraial do Ferreiro, diz que o mesmo “Perdeu toda a sua

importancia desde que as tropas de negociantes abandonárão a estrada de Meia Ponte,

para virem pela mais curta e melhor” (MATOS, 1836, p. 87). Pohl , em 1818, a caminho

da Cidade de Goiás, vindo de Pirenópolis, anota:
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Em 20 de janeiro, um quarto de légua depois do Retiro, terminou o estenso
‘mato grosso’. Campos relvosos conduziam à simpática Fazenda Bueno, onde,
para nossa aflição, ficamos sabendo que havíamos errado a estrada nova
para a capital, entrando na velha, cuja próxima ponte, devido a um
desmoronamento, não fora mais usada. Perguntei se a ponte podia ser
transposta sem perigo e recebi a lacônica resposta de que até agora não
tinha ocorrido acidente [...]. Na manhã seguinte (21 de janeiro), em todo o
trajeto até o Arraial do Ouro Fino, encontramos quase que somente montes
desnudos (POHL, 1976, p. 119).

Estes dois problemas vem mostrar que quando o comendador Távora construiu o

curralzinho, ele o fez em terras alheias e não a pouca distância da estrada real que

àquela época distava do lugar cerca de 20 quilômetros. Naquele tempo, para se ir de

Vila Boa a Meiaponte, saía-se da capital pela Cambauba, seguindo em direção a Ourofino

e de lá indo em direção ao rio Uru, transpondo-o bem abaixo do lugar chamado “Lapinha”

onde recebe o rio das Pedras, mais ou menos perto da atual cidade de Heitoraí.

Mas quanto à figura dos Távora – em razão da comoção que à época da execução

do marquês de Távora e de sua família em 1759, como foi dito, tomou conta de Portugal

e suas possessões – foi muito lembrada no mundo português. Mais tarde, em 1780,

após a morte de Dom José I e o afastamento de Pombal, houve a revisão do processo

contra essa família. Os juizes declararam inocentes não só os que morreram, mas

também os que estavam trancafiados nas prisões. E é interessante notar como o ser

humano se deixa intimidar ao ponto de violentar sua consciência: alguns dos juizes

que reformaram a sentença, inocentando os Távora, eram os mesmos que em sentença

anterior os haviam condenado! (LEMES, 1880, p. 464).

Toda a perseguição a essa família fidalga povoou a imaginação das colônias

portuguesas. Em 1881, o presidente da província de Goiás, Joaquim de Almeida Leite

de Moraes, ao passar pelas ruínas das fazendas Quinta, segundo antiga tradição,

outrora pertencente aos Távora, reportando-se aos casos então contados sobre o

assassinato deles naquelas terras, assim se manifesta:

Não apurei o que seria esta fazenda, mas os Távoras não foram ‘expatriados’.
Acusados de participar no atentado contra a vida do rei d. José I em l758,
alguns dos seus membros foram executados, muitos presos, seus bens
confiscados e proibido o uso de seu nome. A partir dessa tragédia surgiram
lendas sobre a fuga de alguns deles para o Brasil, gerando curiosas mistificações
genealógicas (MORAES, 1995, p. 100).
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Mesmo em Minas Gerais a imaginação popular criou fantasiosas narrativas sobre

os Távora. O famoso colégio do Caraça, formador de tantos vultos conhecidos da

história brasileira, inclusive presidentes da República, fora fundado, segundo era

corrente, por um Távora fugido à perseguição de Pombal. Contava-se que àquelas

paragens do Caraça chegara disfarçado sob o hábito surrado de um simples ermitão,

o irmão Lourenço de Nossa Senhora, figura por demais evocativa naqueles rincões.

Comentava-se que era um Távora disfarçado e que ali se aboletara para fugir à sanha

dos perseguidores de sua família.

Mais tarde, porém, a verdadeira identidade do irmão Lourenço, tido então como

um dos Távora, veio à luz. O historiador mineiro Cônego Raimundo da Trindade ao

referir-se ao fundador do Caraça, esclarece:

Lourenço, tendo calado sempre as suas origens e demais tendo se feito ermitão,
foi preso da lenda, que caiu sobre sua pessoa e não mais largou senão muitos
annos depois de seu fallecimento. Fizeram-no descendente dos Távoras, o
próprio D. Carlos de Távora, furtando-se naquellas agrestias ao ódio sanguinário
do ministro de D. José.
Só muito tarde, quando ao conhecimento da história chegou o seu testamento,
dissipou-se a lenda e ficou-se sabendo que era nascido na freguesia de
Nagozelo, do Bispado de Lamego, filho de Antonio Pereira e Anna de Figueiredo
(TRINDADE, 1929, p. 928).

Ainda hoje, na Cidade de Goiás, é comum ouvir-se que os três maiores sobrados

ali ainda existentes foram construídos por aqueles reinóis. A escritora vilaboense, Célia

Coutinho Seixo de Brito, em seu livro no qual faz a biografia de mais de uma dezena

de mulheres goianas, na biografia de Illydia de Campos Curado Perillo, quando fala de

seu casamento com Francisco Perillo Júnior, escreve:

O novo casal foi residir no sobrado, sobre a farmácia. Esse prédio ainda existe,
desafiando o tempo. É um dos três construídos pelos Távora, fidalgos
portugueses. Apesar dos anos, conservam-se de pé, altaneiros e firmes, na
solidez de seu estilo antigo.
Esses lusitanos, habituados às ricas moradas em que viviam em portugal,
edificaram os três sólidos e até mesmo soberbos sobrados coloniais para suas
residências urbanas.
Os prédios, ainda hoje, continuam, sendo utilizados para outros fins que não os
primitivos, mas atestando o bom gosto e a vida senhorial dos seus primeiros
donos [...].
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Pelos estudos históricos, as três construções foram edificadas no período de
1755 a 1759, portanto há mais de 200 anos (BRITO, 1974, p. 187).

Em uma outra biografia, de Jacintha Luiza do Couto Brandão, Célia Coutinho

confundindo nomes e épocas reconstrói o enredo imaginário sobre a execução dos

Távora em Goiás.

Os fidalgos portugueses, D. Álvaro José Xavier Botelho de Távora, Conde
de São Miguel, em 1755, o 3º capitão-general da Capitania de Goiás, e
seus irmãos Marquês Francisco de Assis Távora, esposa e filhos, e o
Comendador José Joaquim de Távora, tinham-se instalado na referida
Capitania.
Por acusação de responsabilidade no atentado feito, em terras lusitanas, contra
a vida de D. José I, Rei de Portugal, foi toda essa família condenada ao
extermínio, mesmo os que se encontravam em terras longínquas. Perseguidos
pelo marquês de Pombal, Ministro de d. José I, foram finalmente, segundo
consta, executados também os que aqui se encontravam em suas admiráveis
propriedades particulares da Quinta e Santo Isidro.
Apenas escaparam à execução D. Antônio Luiz de Távora, Conde de Sarzedas,
falecido em Traíras, e o Comendador José Joaquim, por não se encontrar no
local, no momento. Sabedor do ocorrido, desapareceu, e dele não se teve mais
notícia (BRITO, 1974, p. 82).

Ora, sabe-se, com certeza, que o sobrado onde funcionou a Delegacia Fiscal, na

praça do Coreto, na Cidade de Goiás, pertenceu ao capitão-mor Francisco Xavier Leite

de Vellasco (MATTOS, 1978, p. 175), que, como se verá adiante, era da família Távora,

mas os outros dois sobrados existentes, o primeiro, na rua Moretti Foggia com a praça

do Coreto e o segundo na rua Nova da Relação com o largo do Rosário, comumente

tidos como construção dos Távora no século XVIII, não o foram. Nos desenhos de Willian

John Burchell que por Goiás andou em 1828 (FERREZ, 1985, p. 123), no lugar desses

sobrados existiam à época pequenas casas térreas, o que demonstra mais uma vez que

a imaginação de nossos avós foi povoada de histórias envolvendo aqueles infelizes

fidalgos. Célia Coutinho ainda coloca o Conde de São Miguel como irmão do marquês

Francisco de Assis Távora, o que não é correto (PINHO LEAL, 1882, p. 12). Quanto ao

conde de Sarzedas, Dom Antônio Luiz de Távora61 , que fora governador de São Paulo,

este realmente faleceu em Traíras, quando se dirigia às Minas de Goiás a fim de criar

61 Tomou posse do governo de São Paulo em 19 de agosto de 1732.
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uma vila e reprimir algumas perturbações nas minas de São Félix de Carlos Marinho.

Sua morte porém ocorreu a 20 de agosto de 1737, mais de vinte anos antes da

perseguição aos Távora (SILVA E SOUZA, 1967, p. 18).

Derval e Célia Coutinho62  beberam na mesma fonte. Célia para criar o quadro

no qual inseriria a sua biografada que nascera na fazenda que pertencera aos Távora

e Derval, como subsídio para o suporte da reconstrução da história de Curralinho.

Nota-se, ao se confrontar o texto de Derval com o de Moisés Santana, até mesmo o

uso de expressões iguais, inferindo-se que Derval se baseou naquele escritor (o qual,

por sua vez, não cita as fontes de seu trabalho), para recriar a narrativa dos Távora,

juntando-a à origem de Curralinho:

A Quinta é uma propriedade histórica. Pertenceu, meiados do Século XVIII,
aos Fidalgos de Távora, que se fixaram em Goyaz, onde um delles, com os
poderes de Governador e General da capitania, se celebrizou como peculatário
e factor de dissoluções.
Tres senhores de Tavora, portadores de elevadas condecorações, orgulhosos
dos seus títulos nobiliarchicos, fizeram que se construíssem tres dos principais
edifícios da capital: o sobrado que ora pertence à Nação, occupado pela
Delegacia Fiscal; o sobrado em que é estabelecida a Pharmacia Central, do
snr. Perillo Junior; e o sobrado onde, por muitos annos, funcionou a Relação,
depois Superior Tribunal de Justiça.
Os Távoras occuparam as terras entre a Serra Dourada e o rio Uruhú, e ahi
fizeram construir duas propriedades de verão, a Quinta e o Santo Isidoro, que
por corruptela se foi chamando Santo Isidro.
Na perseguição movida pelo Marquez de Pombal contra as ordens religiosas e
fidalgas, emissarios vindos de Portugal surprehenderam aos senhores de Távora
nas duas propriedades, onde veraneavam. Foram ali assassinados, em
execução extra-sumarissima.
Tal acontecimento occorreu no reinado de D. José (SANTANA, 1928, p. 10).

O que a documentação compulsada pôde auxiliar nesta questão dos fidalgos

Távora, está longe de confirmar as narrativas de Moisés Santana e Derval.

Em um documento sem data, mas presumivelmente do final do século XVIII,

existente no Arquivo de Frei Simão, na Cidade de Goiás, fica-se sabendo que o Engenho

de Santo Isidro pertenceu ao capitão-mor Francisco Xavier Leite de Vellasco, tio-avô

de dona Ana Maria de Vellasco Molina e Rosa Maria de Vellasco Molina, as quais

62 Célia Coutinho é sobrinha de Moisés Santana. Era filha de Alice Santana, irmã do citado escritor.
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nesse documento destratam a venda do mesmo engenho ao Mestre de Campo Joaquim

Pereira de Vellasco Molina63 .

Com um estudo aprofundado da reconstrução que Derval elaborou para história

de Curralinho, nota-se que ele mencionou em seu enredo alguns personagens históricos

citados na documentação compulsada. Outras vezes cita personagens que a pesquisa

documental não pode demonstrar existência, e outras vezes nota-se que de lembranças

e leituras de autores da terra foi se formando, naturalmente, um enredo evocativo aos

Távora, confundindo-se personagens históricos com figuras lendárias, fantasiosas.

Pouco a pouco a imaginação já distanciada dos acontecimentos engendrou enredos,

personagens, tramas etc.

Entre os membros da família Távora que habitavam Goiás, temos o capitão-mor

Francisco Xavier Leite de Vellasco, pronunciado na devassa da administração do Conde

de São Miguel. Ele assinava Francisco Xavier Leite de Távora antes da proibição do uso

deste sobrenome em 1759. A partir dessa data, passa a assinar, como se pode ver em um

livro do Arquivo Histórico Estadual de Goiás64, Francisco Xavier Leite de Vellasco, isso a

partir de junho de 1759, numa clara submissão à lei de proibição do uso do apelido Távora.

As propriedades entre o rio Urú e a Serra Dourada, portanto, pertenceram a um

membro da família Távora, sendo este o suporte histórico sobre o qual Derval reconstruiu

o enredo, em que entrou a figura do comendador José Joaquim de Távora, ao qual até

o presente nenhum documento se referiu, nem mesmo os tratados genealógicos.

Quanto ao assassinato do Conde de São Miguel – que segundo Derval

secundado por Zoroastro Artiaga foi morto pelas costas juntamente com outros parentes

nas fazendas de Goiás – isso também a historiografia ou a documentação dos arquivos

não corroboram. Pelo contrário, a historiografia consultada o dá como falecido em

Portugal aos 81 anos de idade, no dia 24 de abril de 1789 (LEMES, 1880, p. 465).

Afere-se que esta narrativa do assassinato do Conde de São Miguel em Goiás

se deve a uma natural confusão e mistura dos fatos que os anos trazem, encobrindo

as memórias com a névoa do tempo, selecionando fatos, esquecendo aspectos,

juntando a algum fato outros acontecidos; agregando-se à memória coletiva rasgos de

lembranças, numa mistura de fatos que são contados e recontados, acrescidos ou

despojados de circunstâncias e acontecimentos de determinada época.

63 Documento, pasta Q, n. 3, Arquivo Frei Simão Dorvi – FECIGO.
64 Livro n. 12, “Correspondência do Governo da Capitania de Goiás - 1756/1777”, fl. 17v. AHEG.
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Realmente um Távora foi assassinado em Goiás, em 1767. Trata-se do já citado

capitão-mor Francisco Xavier Leite de Távora. Foi assassinado em seu engenho de Santo

Isidro, nas fraldas da Serra Dourada, a poucos quilômetros da Cidade de Goiás, no dia 14

de novembro de 1767. As averiguações levadas a efeito pelo ouvidor, desembargador

Antônio Joaquim de Araújo e Sousa, terminaram por descobrir os assassinos:

[...] as averiguaçoins com a exação preciza se vio no conhecimto de q. forão
dous escravos seus, os mais estimados, hum deles Creoilo, q. lhe escrevia os
seus particulares e o outro Angola, mto. de sua confiça., e foi o q. deo o tiro Como
ele confeça [...]65 .

Como bom literato, Derval se apropriou de fatos históricos, narrados pela memória

coletiva, ou se baseou em escritos como no caso da utilização que fez da narrativa de

Moisés Santana em que escrevera as lembranças do fato acontecido com o capitão-mor

de Vila Boa, porém confundindo os personagens, com os acontecimentos misturados,

envoltos em uma boa dose de lirismo. Com base nesses acontecimentos recria a memória

de Curralinho, fazendo uma mistura de fatos, lendas e tradições, querendo, com isso,

dar uma origem nobre a Curralinho. Sua narrativa não surgiu do nada, fatos acontecidos

e lembrados pelas gerações formaram o substrato de sua reconstrução.

Uma cidade cuja origem primeira seria um curralzinho construído por fidalgos

fugidos à implacável perseguição de um cruel reinol, ao invés de um ajuntamento de

simples lavradores das redondezas, daria maior sensação, falaria muito mais ao lirismo

do imaginoso povo goiano. Romancear o surgimento de uma cidade, dando-lhe uma

origem fidalga ao reconstruir o enredo de sua história onde se misturam reinóis, capitães-

mores etc, isso sim, enalteceria sua origem.

5.2 Os Távora: historiografia e documentação

Acusados de tomarem parte, juntamente com os jesuítas, na tentativa de regicídio

contra a vida de Dom José I, em 03 de setembro de 1758, alguns membros dessa

família foram sentenciados à pena última, sendo barbaramente executados o marquês

65 Doc. n. 1486, de 26-02-1768, CD-ROM 003 (AHU) IPEHBC.
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Francisco de Assis Távora, sua esposa dona Leonor de Távora e filhos. A execução

desses nobres foi de tal crueldade que provocou enorme interesse e comentário no

resto da Europa (MAXWELL, 1996, p. 88).

Para o terrível espetáculo, levado a efeito em praça pública e sobre um patíbulo

expressamente construído para a exibição macabra do exemplar castigo, foram criadas

máquinas, suplícios torturantes e toda sorte de engenhos adrede pensados para tal

fim. Descrevendo a execução, começada às seis horas da manhã, assim se refere um

escritor português:

[...] Havia uma escada que subia para o patíbulo. A marquesa apeou da
cadeirinha, dispensando o amparo dos padres. Ajoelhou no primeiro degrau da
escada, e confessou-se pelo espaço de cinquenta minutos. [...] Receberam-na
três algozes no topo da escada, e mandaram-na fazer um giro no cadafalso
para ser bem vista e reconhecida. Depois mostraram-lhe um por um os
instrumentos das execuções, e explicaram-lhe por miúdo como haviam de morrer
seu marido, seus filhos, e o marido de sua filha. Mostraram-lhe o maço de ferro
que devia matar-lhe o marido a pancadas na arca do peito, as tesouras ou
aspas que se lhe haviam de quebrar os ossos das pernas e dos braços ao
marido e aos filhos e explicaram-lhe como era que as rodas operavam no garrote,
cuja corda lhe mostravam, e o modo como ela repuxava e estrangulava ao
desancar do arrocho. A marquesa, então, sucumbio, chorou muito ansiada, e
pediu que a matassem depressa (MELO, [187-], p.19 ).

Após essa horrenda tortura, o carrasco mandado-a assentar-se, e estando com

as mãos amarradas, a marquesa pediu que ele a não descompusesse, e ela mesma

recompôs, com os pés, a orla do vestido. O algoz vendou-a e logo após decepou-a

pela nuca.

A execução continuou crudelíssima: logo em seguida foi morto o segundo filho

da marquesa de Távora. Rapaz novo, “quase imberbe e louro, desfalecido entre os

braços de dois frades. Estenderam-no sobre a aspa, quebraram-lhe os ossos a maço

e garrotearam-no; mas como a corda partiu, o infeliz acabou lentamente”. Após um

descanso, deram continuidade ao bárbaro espetáculo que duraria até as quatro horas

da tarde:

[...] Entrou primeiro em cena o velho marquês de Távora: mostraram-lhe os
cadáveres da esposa e dos filhos, deitaram-no na aspa, esmigalhando-lhes os
ossos. O desgraçado gemia; mas o horror pavoroso dos gritos veio da execução
do duque de Aveiro. O Ferreira, que dera os tiros contra o Rei, foi untado de
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breu, com um saco de pez e enxofre ao pescoço, queimado vivo e assado
lentamente, porque o vento afastava o fumo e as chamas: a cadeia de ferro que
o ligava pela cintura ardia em brasa, apertando-o num anel de fogo.[...] (MELO,
[187-], p. 20).

Enorme comoção se apoderou do mundo lusitano colonial ante cruel espetáculo,

ainda mais que também padeceu no patíbulo o duque de Aveiro, Dom José

Mascarenhas, o nobre mais poderoso de Portugal depois da própria família real e que

era presidente do tribunal. O infeliz marquês de Távora era o general e diretor-geral da

cavalaria, e havia sido vice-rei da Índia, e o conde de Autoguia, também supliciado, o

responsável pela guarda do palácio do rei.

A terrível sorte desses nobres deu origem ao imaginário dos que presenciaram

direta ou indiretamente a execução e toda a perseguição que se desencadeou contra

os Távora. Ele se viu alimentado pela propaganda oficial que, como controle social e

repressão, a toda parte fazia chegar o acontecido, como a demonstrar o que se

reservava aos traidores do rei.

O escudo da nobiliárquica família Távora foi destruído, picado. Suas casas

demolidas e o local salgado. Todos os seus bens foram confiscados e adjudicados à

coroa e o apelido Távora proibido em todo o mundo português.

[...] apesar de se encontrar apagado o escudo dos Távoras no tecto do Palácio
Real de Sintra, onde figuram os brasões dos grandes de Portugal, o nome
Távora é imorredouro na história de Portugal. No espírito do povo português,
sentimental e melancólico, as infelicidades dos Távoras ficaram gravadas para
sempre (CHEKE, 1937, p. 147).

5.3 Existiu mesmo o Mulato Cabral?

A resposta, baseada na documentação encontrada, é sim, existiu. E seu nome

que era uma incógnita, tendo até mesmo o escritor Edmundo Pinheiro de Abreu em

Curralinho seus costumes e sua gente (ABREU, 1978, p. 9) escrito chamar-se Francisco

Cabral, não o era. Encontra-se em vários documentos compulsados o nome de um

antigo morador de Curralinho, chamado Joaquim Cabral, o qual, sem dúvida, é o tal

mulato, como se verá adiante.
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Segundo Derval (CASTRO, 1933, p. 18), Cabral casou no início do século XIX

com uma tal de Maria Ignez que contava apenas doze anos de idade. O livro 3º de

óbitos de Curralinho confirma a existência de Cabral:

Aos cinco de dezembro de mil oito centos e sessenta e tres falleceo Joaquim
Cabral, casado com Maria Ignez, e foi sepultado no Cemitério desta freguesia,
tendo recebido todos os Sacramentos, e para constar faço este termo. - O Vigº.
Pe. Luiz Antonio da Fonseca66 .

Em 1823, em um levantamento da 10ª Companhia do Regimento de Infantaria

Miliciana à qual estava agregado o arraial do Curralinho, mandado executar pelo

governador das armas da província de Goiás, Brigadeiro Raimundo José da Cunha

Matos, ali aparece o nome de Joaquim Cabral, com 28 anos de idade, casado, tendo

entrado a serviço do dito regimento em 1823, sendo residente no próprio arraial67 .

Disso infere-se que Joaquim Cabral teria nascido pelo ano de 1795, quando

Curralinho já existia há muitos anos, não sendo exato ele ter aparecido naquelas

paragens no final do século XVIII, quando, segundo Derval (CASTRO, 1933, p.18),

tratou de se apossar de um terreno ao lado do lugar onde surgiria o arraial.

Realmente, pela documentação que se pôde compulsar, Cabral possuiu uma

chácara logo à margem direita do rio das Pedras, ao lado da povoação, como atesta o

livro de Dízimos e Miunças de 1848 existente no Arquivo Histórico Estadual de Goiás 68,

em que no assento n. 88, registra-se o dízimo cobrado ao “Snr. Joaquim Cabral, no

Arrayal do Curralinho”, indicando que ele ali residia, em uma pequena propriedade; pois

este documento quando se refere a fazendas afastadas, dá-lhes o nome, assinalando,

porém, as chácaras existentes em torno do arraial com o lacônico “no Curralinho”.

Quanto a sua viúva, Maria Ignez, o seu óbito encontra-se registrado em umas folhas

avulsas que restaram de um livro de óbitos de Curralinho, datado de 1884. Eis o registro:

Aos vinte de Dezembro do corrente anno (1884) falleceo e sepulthou-se Maria
Ignez, viúva de idade de cento e quatro annos. Congestão. E para constar fis
este termo. O Vigº. Pe. Ignácio Francisco de Campos.69

66 Livro 3 de óbitos de Curralinho, fl. 36. AGDG.
67 Livro n. 67 “Regimento de Infantaria - 1823/1824”, fl. 40, AHEG.
68 Este livro não se encontra classificado, estando à espera de restauração. Contempla os dízimos de

miunças de 1848 a1850.
69 Óbitos de Curralinho - 1884.(Folha avulsa 11v.), IPEHBC.
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Como se pode ver, esses personagens existiram, apenas foram confundidos,

no passar dos anos, como pessoas que estiveram na gênese do arraial do Curralinho,

o que, segundo as pesquisas realizadas, não aconteceu. No entanto, Joaquim Cabral

e sua mulher Maria Ignez figuram em outro momento da formação histórica de Curralinho

e da reconstrução de Derval e serão mencionados quando no próximo item se falar de

outro personagem, Francisco de Salles Tavares.

5.4 A questão da doação do patrimônio: Tavares ou Pedroso de Campos?

A doação das terras que iriam constituir o patrimônio de Nossa Senhora da Abadia

do Curralinho é uma questão que até 1933, quando da publicação do Annaes, era pacífica.

Toda a documentação compulsada e a tradição memorial dos habitantes mais velhos do

lugar no século XIX, confirmavam que fora Francisco Tavares o doador do patrimônio.

Com Derval surge a controvérsia: a doação teria sido feita pelo capitão-mor

Salvador Pedroso de Campos ou por Tavares? Derval afirmou que caberia essa honra

ao capitão-mor Salvador Pedroso de Campos. Aliás, na introdução de seu livro ele diz

que quer com sua obra “[...] desfazer a falsa concepção histórica de Itaberahy que a

tradição erroneamente vinha perpetuando. E nisto não nos moveu o propósito

iconoclasta” (CASTRO, 1933, p. 3).

O autor do Annaes trai a si mesmo nessa declaração, pois diz textualmente que

as pessoas do lugar vinham perpetuando na memória a tradição de ser Francisco

Tavares o doador das terras para o patrimônio da antiga capela de Nossa Senhora da

Abadia. E dando continuidade à sua contraditória narrativa, Derval assim se manifesta:

“E como a tradição histórica local até aqui vem afirmando que o capitão-Mor Salvador

Pedroso de Campos, foi um dos fundadores desta cidade, temos a dizer que a elle

cabe de facto quasi toda essa glória, sinão toda” (CASTRO, 1933, p. 10).

Ora, na introdução de seu livro, citada linhas atrás, ele escreve que a “tradição”

vinha perpetuando, erroneamente, uma outra concepção histórica de Curralinho. Já

aqui, ele afirma que a tradição local declarava ser o fundador o capitão-mor. Qual era

realmente a tradição existente antes de Derval reelaborá-la em 1933?

Já foi visto que os viajantes e cronistas que trataram de Curralinho no século

passado, não se referiram ao capitão-mor como o fundador do arraial. Disseram todos
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ter o arraial se originado da reunião de fazendeiros da região. E mesmo Silva e Souza,

Cunha Matos e Pohl que conheceram o capitão-mor pessoalmente ou por meio de

pessoas que o conheceram, não o dão como fundador de Curralinho.

Sendo Salvador Pedroso de Campos, capitão-mor das Ordenanças de Vila Boa

e sua comarca desde 17 de dezembro de 181770 , morador da Cidade de Goiás onde

possuía a casa que outrora existia na rua Dr. Corumbá, junto a ponte do Carmo

(CASTRO, 1933, p. 11), foi, sem dúvida, homem de escol, conhecido de quantos

habitavam a Cidade de Goiás ou que ali se demoravam. No entanto, Silva e Souza,

figura popular na capital naqueles tempos, homem de cultura e incumbido pela Câmara

da Cidade de escrever um trabalho sobre o descobrimento, governo, população e

coisas mais notáveis da capitania, não se refere a ele como fundador de Curralinho

(SILVA E SOUZA, 1967, p. 52).

Tempos depois, o viajante austríaco, Pohl (1976, p. 286), após algumas andanças

por outras regiões, dirigindo-se à Cidade de Goiás, passou pelo Engenho do Palmital

e se avistou com o capitão-mor, deixando esse relato:

Na extremidade da mata, na manhã seguinte, tomamos outro caminho para o
Sítio da Boa Vista, em seguida alcançamos do Barreiro e afinal, passando por
extensos campos, o Engenho Palmito (sic), quatro léguas e meia além do retiro.
O dono deste engenho é o Capitão-mor de Goiás. A grande casa residencial, o
engenho com edifícios anexos e 22 cabanas de negros formam uma verdadeira
aldeia. Próximo corre o Ribeirão Palmital, de leste para oeste, com largura de 6
metros e meio, e desemboca no Rio das Pedras. O Capitão-mor só chegou no
dia seguinte, 4 de dezembro, pela tarde, com o filho e a filha. Fui-lhe ao encontro,
desculpando-me por me ter hospedado em sua casa. Tratou-me com alguma
altivez e pude notar pela sua conversação, que ele não me conhecia
absolutamente. Entretanto, eu me lembrava de já tê-lo visto com o Governador
Geral, quando me tinha falado dele como sendo um roceiro (homem inculto).
Conservei-me, por isso, dentro dos limites do trato cerimonioso.

Nas duas vezes em que Pohl esteve em Curralinho, certo é que poderia ter colhido

informações sobre a fundação do lugar. Na sua primeira estada em Curralinho, Pohl

(1976, p. 149) demorou-se ali três dias, empregando um dia para excursões às margens

do rio das Pedras, àquela época, de rica flora. Na segunda vez, a 3 e 4 de dezembro de

1820, estando hospedado no engenho do Palmital, encontra-se com o capitão-mor com

70 Livro de Patentes da Guarda Nacional - 1820/1823, fl. 10, AHEG.
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quem conversa, tece comentários a respeito de sua pessoa e de já tê-lo visto na Cidade

de Goiás, no entanto também não diz ser ele o fundador do arraial.

Também Cunha Matos, sempre minucioso ao narrar a formação dos arraiais

goianos em sua Chorographia Histórica da Província de Goyaz, escrita em 1824 e no

seu Itinerário, publicado em 1836, a ele não se refere como o fundador da povoação:

14 de junho. – Sabbado. – Às 6 horas e ¼ o Arraial do Curralinho; he pequeno,
assentado em huma bella varzea: as suas casas todas humildes, e algumas
cobertas de folhas de Palmeira. Tem uma Capella de N. S. da Abadia com altar
decente, bons ornamentos, e a parede da Igreja está coberta de retabulos, e
offerendas por milagres, que bem merecião ser d’ali tirados. O Padre Capellão
desta Capella convidou-me para descançar na sua casa, e deu-me hum bom
jantar. Sahi do Arraial às 3 horas e ¼ (MATOS, 1836, p. 133).

Como se vê, Cunha Matos, estando a 14 de junho de 1824 em Curralinho (quando

o capitão-mor ainda vivia), hospedou-se em casa do capelão71  onde descansou e

jantou. Nessa oportunidade deve ter indagado sobre a origem do lugar, no entanto não

se refere ao capitão-mor como o seu fundador.

Mais tarde, no dia 2 de agosto do mesmo ano, hospedou-se no Engenho do

Palmital, em casa de dona Maria Anastácia de Santa Cruz, viúva recente do capitão-

mor. Seu companheiro de viagem, o major Alexandria, era conhecido de dona Maria

Anastácia e de seu falecido esposo e, viajando sempre em companhia de Cunha Matos,

poderia tê-lo informado da influência de Salvador Pedroso de Campos na formação do

arraial, porém, nada diz nesse sentido.

Seguindo a estrada do dia 14 de Junho cheguei ao Arraial do Curralinho às 8
horas e 40 minutos, e ahi descancei no adro da igreja, junto à qual há mui bellas
e frondosas arvores. [...] e às 10 horas e meia entrei no terreiro do Engenho do
Palmital, grande estabelecimento pertencente à Sra. D. Maria Anastácia de
Santa Cruz, modernissima viuva do Capitão-mor Salvador Poderoso (sic) de
Campos. Esta senhora fez-me a honra de mandar um seu escravo convidar-me
para me hospedar em sua casa, onde fui excellentemente tratado.[...] dei ordem
para amanhã montarmos a cavallo às 5 horas. O Major participou isto à Sra. D.
Maria Anastacia, a quem elle havia fallado logo que chegámos, em atenção ao
conhecimento de familia antes, e depois do casamento de minha patroa, cujas
virtudes o Major levava ao gráo mais sublime (MATOS, 1836, p.143).

71 Pe. Joaquim Ildefonso de Almeida, que foi cura de Curralinho de 1823 a 1861.
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O testamento de Salvador Pedroso de Campos, registrado em 181872  na cidade

de Goiás, é outro documento que nada diz quanto a sua participação na fundação de

Curralinho. Se ele tivesse doado as terras para o patrimônio poderia ter garantido esta

doação no testamento. O que se vê ali, porém, é uma doação em oitavas de ouro

destinada às obras da igreja que à época passava por uma reforma: “Declaro que

deixo a Senhora da Abadia do Curralinho, para as suas obras a quantia de secenta

oitavas de ouro [...]”. Nada mais diz sobre alguma doação para o arraial do Curralinho.

Também no seu codicilo escrito em 1819 e juntado ao seu testamento o capitão-mor

não se refere à suposta doação das terras.

Quanto ao Tavares, a quem a tradição, antes de Derval, se referia como o

doador das terras, a documentação encontrada lançou luzes sobre sua pessoa. Já

foi visto que Derval, com razão, escreveu que não poderia ter sido Francisco de

Salles Tavares o fundador do arraial, nem o doador de seu patrimônio, posto que

falecera em 1864, com aproximadamente 70 anos de idade, e a formação do arraial

seria bem anterior ao seu nascimento, pois pela data de sua morte se deduz que ele

nascera no final do século XVIII e “A um seu homonymo não se pode attribuir esse

acontecimento, porquanto na tradição local não consta a existência de outro”

(CASTRO, 1933, p. 8).

Ocorre, porém, que as pesquisas trouxeram à luz não apenas mais um Francisco

Tavares, mas ainda dois dos quais não se tinha conhecimento. Existiam, portanto, no

começo do século XIX em Curralinho, três Francisco Tavares.

Nos primeiros livros de batizados e óbitos da paróquia de Nossa Senhora da

Abadia do Curralinho, que começam em 1805, pode-se encontrar um Francisco de

Paula Tavares, casado com Maria Antônia de Oliveira73 . Deste casal houve pelo menos

doze filhos, entre eles dois homônimos, que são:

1 - Francisco de Paula Tavares (filho), casado com Maria Victória da Conceição74 .

São pais de pelo menos seis filhos nascidos entre os anos de 1824 e 1834.

2 - Francisco de Salles Tavares (o citado por Derval), nascido possivelmente em

1798 e falecido em 7 de maio de 1868 75  com mais ou menos 70 anos. Foi casado com

72 Existente no Cartório de Famílias da Cidade Goiás, caixa de 1823.
73 Ver óbito de Manuel, livro B5, fl. 60, AGDG.
74 Livro n. 08 de Casamentos de Curralinho, fl. 41, AGDG.
75 Livro de óbitos n. 03 de Curralinho, fl. 27, AGDG.



125

Maria Leocádia de Serqueira e deixou pelo menos dois filhos: Miguel, batizado a

8.04.1834 e Bento, batizado a 22.05.1836, ambos na capela do Curralinho76 .

Portanto, percebe-se que o doador do patrimônio de Curralinho não poderia ser

os últimos dois Francisco Tavares, mas o pai deles, sim, pois foi homem que viveu na

segunda metade do século XVIII, quando se formava o pequeno núcleo populacional à

margem direita do rio das Pedras.

Ora, até a Igreja, interessada maior na preservação de seu patrimônio, nunca

negara que a doação fora feita por um Tavares, apenas dizia que este seria Francisco

de Sá Tavares, numa nítida confusão com o pai deste.

Em um histórico da Freguesia do Curralinho, escrito em 1899 por ordem do

bispo diocesano D. Eduardo Duarte da Silva, menciona-se a doação feita por

Tavares:

O Patrimonio da Matriz acha-se encerrado nos seguintes limites: Uma linha
recta, tomada desde a porta da Matriz até (dirigindo-se para o nascente) uma
sucupira, que dista meia legoa mais ou menos; deste ponto até a fasenda dos
Cordeiros; desta até o corrego ‘Acury’; e por este abaixo até sua barra nos,
digo, no rio das Pedras e por este abaixo até o ponto em que fizer confrontar
com o ponto de partida, a porta da Egreja Matriz.
Êste patrimônio foi dado por Francisco de Sá Tavares, tendo-se perdido o
respectivo título; o que ha é uma justifcação obtida pelo Conego Marinho77 , por
determinação do Exmo. Snr. Bispo e que se acha escripta no respectivo livro da
Matriz 78 .

Aliás, o próprio Derval (CASTRO, 1933, p.11) conta da existência dessa

justificação (e parece que a teve em mãos) feita em 29 de outubro de 1891 pelo cônego

Cândido Marinho de Oliveira, então vigário de Curralinho, perante o juiz municipal,

capitão José Manoel da Silva Caldas, a qual foi julgada e provada em 3 de novembro

do mesmo ano. Nesta justificação foram ouvidas testemunhas, pessoas antigas do

lugar que “[...] afirmam e declaram saber, por ouvirem dizer, ter o cidadão Francisco de

76 Livro de batizados de Curralinho n. 01, fls. 30 e 98, AGDG.
77 O cônego Cândido Marinho de Oliveira, Maranhense, culto e erudito, acompanhou o bispo Dom

Eduardo Duarte da Silva, quando da transferência da sede diocesana da Cidade de Goiás para
Uberaba. Lá, o cônego Marinho também se envolveu com a questão das terras do patrimônio de
Santo Antônio de Uberaba, tendo sofrido, porém, ferrenha oposição de seus paroquianos, o que
motivou sua transferência para outra paróquia. Cf. (SAMPAIO, 1971, p. 92).

78 Livro de Tombamento das Paróquias, fl. 13, IPEHBC.
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Sá (deve ser Salles) Tavares feito doação de um patrimônio a Nossa Senhora d’Abbadia

antes de 1854” (CASTRO, 1933, p. 12).

Não é preciso ser mais claro. A tradição passada de pai para filho em Curralinho

tinha Francisco Tavares como doador das terras.

A corroborar isto, existe uma pública forma registrada em cartório na Cidade de

Goiás e publicada no jornal Goyaz, editado na antiga capital, em vários números saídos

entre os dias 19 de fevereiro e 14 de abril de 1902. Essa polêmica judicial ocorrida

entre o vigário padre Pedro Rodrigues Fraga e o capitão José Manoel da Silva Caldas

foi motivada por ter este colocado à venda a sua chácara em Curralinho, a qual o

vigário dizia pertencer ao patrimônio da Igreja.

Não vem ao caso saber quem estava com a razão mas as declarações de um e

de outro, declarações estas buscadas na memória do povo do lugar e na documentação

que tinham à época, esclarecem ainda mais a questão e confirmam que a tradição

existente no século XIX dizia não ser o capitão-mor o doador das terras do patrimônio,

e sim Tavares; e isso era fato conhecido tanto pelo povo, como pela Igreja.

O capitão Caldas, no mencionado jornal, assim se refere à sua posse:

[...] Fuão79  Cabral comprou, do outro Tavares, que vivia em communhão com o
pretendido doador, a sua parte. Por fallecimento de Cabral, sua viuva Maria
Ignez, instituiu em testamento José Maria Vieira, que vendeu-mo o resto. Em
maio de 1867, cerquei o terreno como se acha hoje [...]80 .

E continua o capitão Caldas no mesmo órgão noticioso:

Possuo o terreno por título legítimo; meu antecessor em 1860, epocha real de
minha posse, foi quem empossou-me; si por ventura entrou qualquer sobra do
outro irmão Tavares81  tenho a prescripção immemorial de 42 annos pela compra
a Maria Ignez, com a declaração da bicca d’água até82 .

Nada mais claro, “Cabral comprou do outro Tavares” e, mais adiante, “do outro

irmão Tavares”. Existiam, portanto, dois irmãos Tavares, um de Paula e outro de Salles,

seguindo antigo costume de se dar aos filhos os nomes de santos católicos. E aqui

79 Forma arcaica de fulano.
80 N. 716 de 19 de fevereiro de 1902, IPEHBC.
81 Grifo do autor dessa dissertação.
82 N. 718 de 19 de março de 1902, IPEHBC.
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aventa-se a hipótese de ter sido o pai destes dois Tavares quem fez a doação do

patrimônio, o que o vigário de Curralinho parece confirmar nas páginas do citado

periódico Goyaz:

As doações dessas terras e do rego de água que abastece pelo lado do Sul
parte da população d’esta Villa, foram feitas pelo já mencionado Francisco
Tavares à N. S. d’Abbadia, ainda no século antepassado, no século 18; e havendo
estes títulos existidos em poder do vigário padre Francisco Luiz Brandão,
desappareceram posteriormente à sua morte, que se deu em 185383 .

A doação, portanto, segundo o vigário, que conhecia a tradição e a justificação

procedida em 1891, fora feita no século XVIII por Tavares, não pelo capitão-mor Salvador

Pedroso de Campos como quis Derval .

Como se constatou, a tradição dos antigos de Curralinho e os apontamentos da

Igreja sempre se referiram a Francisco Tavares como doador do patrimônio, o qual se

acredita aqui ser o Francisco de Paula Tavares (pai), pois os outros dois seus filhos

não tinham idade para fazerem uma doação no final do século XVIII. Este Francisco

de Paula Tavares deve ser o mesmo que se encontrava em Vila Boa de Goiás internado

no Hospital Militar, desde 28 de agosto de 1795 até setembro do mesmo ano84 . E

talvez seja o mesmo que faleceu em 1809 no arraial de Meiaponte:

Aos vinte e sinco de janeiro de mil oitocentos e nove falleceo Francisco de
Paula Tavares com todos os Sacramentos, e seo corpo foi sepultado nesta
matriz no primeiro andar, sendo antes emcomendado por mim; e para constar
faço este assento em que me assigney. O Vigº. Coad. Antº. Roiz. S. Thiago85 .

Interessante é que no começo do século XIX existia um relacionamento grande

entre Curralinho e Pirenópolis no tocante a famílias que tinham membros habitando

nos dois arraiais. Assim a família Tavares, de Curralinho, parece que tinha parentes

em Pirenópolis, até com nomes parecidos, como é o caso de Simoa Tavares, falecida

em Curralinho no dia 24 de janeiro de 182686  e Maria Simoa Tavares, que se casou

antes de 1828, em Pirenópolis, com Cláudio Antônio de Sousa, os quais no dia 1º de

83 N. 720 de 14 de abril de 1902, IPEHBC.
84 Livro de Receitas do Hospital Militar - 1792/1804, vol. 486, fl. 45, MUBAN.
85 Livro de óbitos n. 06 de Pirenópolis, fl. 74v. APP.
86 Livro n. 01 de óbitos de Curralinho, fl. 2v, AGDG.
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abril de 1828 batizaram sua filha Faustina (JAYME, 1973, p. 226). Também alguns

membros da família Ferreira de Queiroz, parente, segundo Jarbas Jayme (1973, p.

227) da família Tavares, emigraram para Curralinho, como é o caso de Maurício Ferreira

de Queiroz batizado em Pirenópolis no dia 20 de dezembro de 1792 (JAYME, 1973, p.

227) e em 1815, então morador de Curralinho, quando batizou no dia 11 de junho

deste ano a sua filha Antônia 87 .

Com esses dados, quer-se demonstrar que a despeito do capitão-mor Salvador

Pedroso de Campos ter sido uma figura de real destaque no antigo Curralinho, ele não

foi o fundador, nem a pessoa que doou as terras para a constituição do patrimônio de

sua capela. Um problema é não se ter encontrado o nome de Francisco de Paula

Tavares entre os sesmeiros da região. Porém, em princípios do século XIX como se

viu, a família Tavares habitava Curralinho e poderia o seu patriarca ser possuidor de

uma gleba de terras no lugar onde surgiu o arraial e, até mesmo ter comprado e feito

doação à capela. Por outro lado, as sesmarias da região alcançam apenas a década

de 1770 para trás, podendo Francisco de Paula Tavares ter chegado à região em data

posterior.

Derval de Castro, reconstruindo a memória de Curralinho, qui-lo inserir como

fundador e doador das terras, o que em vista da documentação existente e da tradição

que existia antes de se publicar o Annaes, não se pode confirmar, como se viu linhas

atrás.

Nesse mesmo sentido, no Annuário histórico, geographico e descriptivo do estado

de Goyaz, de 1910, o autor, professor Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, goiano,

da Cidade de Goiás, deixa alguns dados sobre o surgimento do arraial de Curralinho.

Percebe-se em sua narrativa que o mesmo se informou a respeito da história do lugar

com os curralinhenses antigos. Parece que foi o vigário da época, o padre Pedro

Rodrigues Fraga, o seu informante. Com algumas informações novas, assim registra o

Annuario:

Curralinho não deve, como a maioria das cidades goyanas, sua origem à
mineração.
Nas margens do rio das Pedras existiam no fim do século XVIII duas grandes
fazendas: a do Palmital pertencente ao capitão-mór Salvador Pedrozo de
Campos, e a dos Cordeiros pertencente a Francisco de Sá Tavares.

87 Livro n 01de batizados de Curralinho, fl. 19v, AGDG.
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Os dous proprietários resolveram fazer no logar em que se ergue actualmente
a cidade, um retiro composto de um pequeno curral e de um rancho de capim,
e que chamou-se por esse motivo Curralzinho88 .
Sendo muito devoto de Nossa Senhora d’Abbadia, ergueu Tavares uma casa
de oração afim de nella se resar o terço nos domingos e dias santificados,
havendo então muita affluencia dos moradores da visinhança.
Mais tarde concebeu a idéia de fundar uma povoação; para esse fim tratou logo
de obter do bispo do Rio de Janeiro a licença para construir a respectiva egreja
que ficou concluida em principios do século passado.
Tavares fez a doação de uma parte de sua fazenda para constituir o patrimonio
da egreja que foi dedicada a N. Senhora d’Abbadia; e tratou de abastecer a
nascente povoação com um grande rego d’agua, que ainda existe até hoje
(AZEVEDO, 1910, p. 157).

Nota-se neste texto um certo debuxo literário, uma construção narrativa que reconstrói

as informações, dando-lhes certas amarras, racionalizando o escrito. Fica claro, porém,

que todas as narrativas são uniformes ao transmitir a tradição popular em que o patrimônio

fora doado por Francisco Tavares. Aparece também o nome do capitão-mor Salvador

Pedroso de Campos, não como doador ou fundador, mas como coadjutor de Tavares.

Outros escritores goianos como Gelmires Reis e Ofélia Sócrates do Nascimento

Monteiro, autores respectivamente do Almanach de Santa Luzia de 1920, e Goyaz,

Coração do Brasil, de 1933, limitaram-se a repetir, com outras palavras e organização

próprias, o Annuário, no entanto, sem citar a fonte que lhes subsidiou o trabalho.

Ainda, no jornal Itaberahy89 , em 1926, uma nota da redação desse órgão

noticioso, afirma ter causado estranheza no meio itaberino a notícia veiculada pelo

jornal Novo Horizonte, de Catalão, a respeito de Derval de Castro estar agitando sua

candidatura para intendente municipal de Itaberaí. Sobre isso, na mencionada nota,

em certo trecho, escreve o Itaberahy:

Causou estranheza e estupefação porque ainda ninguem cogitou disso por
enquanto, como tambem este nosso companheiro nunca pensou, não pensa e
nem quer ser intendente em parte alguma, embora podesse assim muito servir
a nossa terra com as luses de seu bello espirito.

88 Nota-se, devido à natural caturrice gramatical e filológica da época, uma tentativa de se legitimar a
palavra “Curralinho”, corruptela de Curralzinho. O professor Ferreira, conhecido e renomado mestre
de língua portuguesa do Liceu de Goiás, na antiga capital, escreve em nota de rodapé que o nome
Curralzinho, que segundo ele foi o primeiro nome da povoação, foi trocado para Curralinho, por
iniciativa do próprio Tavares.

89 Jornal Itaberahy, n. 10, de 18 de junho de 1926.
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Está satisfeito em ser o que até aqui tem sido: bom e estimado cidadão nesta
bôa terra de Sá Tavares90 .

É sem dúvida sintomático que o mencionado jornal nomeie de “Terra de Sá

Tavares” (Anexo A) a cidade de Itaberaí, apenas veiculando o que a tradição sempre

dissera e que estava na memória dos filhos do lugar.

A intenção de Derval, com sua reconstrução, juntando elementos históricos,

imaginários e fictícios, foi a de fortalecer a família de sua esposa que à época em que

lançou o Annaes despontava-se na política de Itaberaí, após quase cinqüenta anos de

ostracismo político91 .

Aos poucos ele foi colocando o capitão-mor, tetravô de sua esposa e trisavô da

esposa do coronel Artur Batista de Faria que à época triunfou na política local com a

Revolução de 1930 assumindo o poder em Itaberaí, como um mito catalisador da

coesão grupal de Itaberaí. Aliás, é também sintomático que foi a prefeitura de Itaberaí

que pagou a edição do Annaes da Comarca do Rio das Pedras, importando isso na

quantia de 2:200$000 (Dois contos e duzentos mil réis). A gestão posterior, porém,

intimou o coronel Artur Batista a repor ao cofre municipal a dita quantia (REIS, 1979, p.

663). Isso denota uma certa resistência da municipalidade em patrocinar a obra de

Derval de Castro, o que adviria, talvez, não só dos fatores legal e econômico, mas do

fato de o livro não contemplar a tradição existente entre os itaberinos.

Percebe-se, porém, que Derval, com sua reconstrução, queria fortalecer e

legitimar no poder seus parentes afins, os quais galgaram as rédeas do poder municipal.

Por isso é que insistiu em dizer que o capitão-mor era descendente de índios goianos

(CASTRO, 1933, p. 118), querendo com isso dar uma maior teluricidade à pessoa do

capitão-mor, fazendo dele um proto-itaberino, do qual descenderia os genuínos filhos

da terra, herdeiros na condução dos destinos da comunidade.

Si dúvidas houvessem nesse sentido, seria bastante syntomatico o facto de
sabermos que a única família existente em Itaberahy sem origem de tronco
estranho aos nativos tradicionaes, é a que descende do capitão-mor Salvador
Pedroso de Campos. Os seus elementos hereditários são, assim, genuinamente
itaberahynos (CASTRO, 1933, p. 14).

90 Grifo do autor desta dissertação.
91 O último da família a ocupar a intendência de Curralinho foi o cel. Luiz Antônio da Fonseca, avô da

esposa de Derval, em1895. Cf. (CASTRO, 1933, p. 75).
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O capitão-mor, porém, não era de Curralinho, nem era descendente de “índios

goianos”, como disse Derval. Quando ele chegou a Curralinho, o arraial já estava em

formação. Pode e deve ter dado alento à povoação nascente, mas pelo exposto não

foi o seu fundador nem o doador das terras de seu patrimônio.

Quem era, então, o capitão-mor Salvador Pedroso de Campos? De onde veio e

como chegou a Curralinho?

5.5 O Capitão-mor

Ao se criar em torno da pessoa do capitão-mor uma aura de mito como o fundador

de Itaberaí, querendo dizê-lo descendente de índios goianos, as pesquisas que se

fizeram nesse sentido, com base nos dos documentos encontrados, mostraram ser

outra a sua ascendência. No seu testamento cita o nome de seus pais e de sua

naturalidade, o que propiciou que se encontrasse o termo de seu batismo. Assim,

documentou-se que era natural do arraial das Minas de Nossa Senhora do Rosário de

Meiaponte, hoje Pirenópolis. Sua ascendência, conhecida em parte pelo termo de seu

batismo, é ligada aos velhos troncos paulistas, com a genealogia já estudada por

Pedro Taques de Almeida Pais Leme, ainda no século XVIII, e mais recentemente, no

começo do século XX, por Luiz Gonzaga da Silva Leme, autores respectivamente da

Nobiliarchia paulistana historica e genealogica e Genealogia paulistana.

Salvador Pedroso de Campos, nasceu no dia 8 de junho de 1754, filho legítimo

do capitão-mor Pantaleão Pedroso Bonfante e de Maria de Campos; neto paterno de

João Leme Bonfante e Maria Pedroso, naturais de Mogi, São Paulo e neto materno

de Valério de Serqueira Caldeira e Ana de Campos, também naturais de São Paulo,

da então vila de Itú, como se pode ver pelo seu termo de batismo realizado em

Meiaponte:

Aos quinze dias do mes de Julho de mil e Sete Sentos e Cincoenta e Coatro,
Baptizei e pus os Santos Olios a Salvador innocente que nasceo a oito do mes
de Junho do mesmo anno, filho Legitimo do Capitam Mor Pantaliam Pedrozo
Bonfante e de Maria de Campos, Neto paterno de João Leme Bonfante e de
Maria Pedroza Naturais da Villa de Mojy Neto Materno de Vallerio de Serqueira
Caldeira e de Anna de Campos Naturais da Villa de Itu tudo do Bispado de Sam
Paullo foram Padrinhos Antonio de Serqueira Caldeira e Maria de Almeida todos
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moradores no Matto Grosso desta freguezia e para constar fis este assento dia
era Supra.
O Coadjutor Manoel Perª. de Souza92 .

Seu pai, Pantaleão Pedroso Bonfante, em 1752, seguindo os roteiros de

Bartolomeu Bueno, organizou uma expedição para explorar os rios ao sul de Vila Boa.

Nessa expedição, em 1753, descobriu as minas de Anicuns que somente seriam

exploradas em 1809, quando se organizou uma sociedade para a sua exploração,

dando início ao arraial fundado por Dom Francisco de Assis Mascarenhas

(ALENCASTRE, 1979, p. 77).

Assentando praça possivelmente em Pirenópolis, em 24 de março de 1801, foi

concedida a Salvador Pedroso de Campos a patente de alferes agregado à Companhia

de Milícias do Regimento General e 1ª de Cavalaria do Quartel de Meiaponte93  (Anexo

B). Em 17 de dezembro de 1817, foi promovido ao posto de capitão-mor de Vila Boa e

sua Comarca, vago por falecimento do capitão José Ribeiro Costa94  (Anexo C).

De seu testamento datado da Cidade de Goiás a 21 de setembro de 1817,

pôde-se colher os dados seguintes:

Casou-se três vezes, a primeira com Francisca de Paula Bessa, com a qual

teve um filho de nome Valentim Pedroso de Campos, falecido ainda novo e sem

descendência. A segunda vez convolou núpcias com Maria Josefa de Figueiredo, filha

de Antônio Martins de Figueiredo (o dono da sesmaria do Palmital), falecida sem

geração. Teve, após os dois matrimônios, dois filhos naturais com Teresa Maria de

Jesus, filha de José Francisco Hutim e Rosa Francisca de Santo Antônio, que são:

Maria Victória Pedroso de Campos, casada sucessivamente com os dois irmãos,

Francisco Antônio Bueno da Fonseca e José Ignácio Bueno da Fonseca, tendo filhos

apenas desse último; e o Alferes Antônio Joaquim Pedroso de Campos, falecido em

Curralinho a 2 de setembro de 1835 e que foi casado com Polucena Maria de Jesus,

com quem deixou geração.

Pela terceira vez, o capitão-mor se casou com Maria Anastácia de Santa-Cruz,

filha do capitão Francisco Antônio da Fonseca e Maria Ribeiro Bueno, união da qual

não houve filhos.

92 Livro n. 07 de Batizados de Pirenópolis, fl. 77. APP.
93 Livro n. 427, fl. 11, MUBAN.
94 Livro de Patentes - 1820/1823, fl. 10, AHEG.
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Querendo fazer do capitão-mor o primeiro dono do Engenho do Palmital, uma

das primeiras fazendas formadas em Curralinho e que abrangia parte da povoação,

Derval no Annaes da Comarca do Rio das Pedras, assim se expressa:

O que podemos, entretanto, affirmar e garantir é que a fazenda ‘Palmital’ de
facto pertenceu primitiva e exclusivamente ao capitão-mor Salvador Pedroso e
Campos, casado em segundas núpcias com a snra. dona Maria Anastácia da
Fonseca (CASTRO, 1933, p. 12).

Porém, por intermédio da documentação compulsada, sabe-se que o primeiro

dono do Palmital chamava-se Pedro Moniz Leitão 95 , que o vendeu em 27 de março de

176196  a Antônio Martins de Figueiredo, o qual requereu carta de sesmaria daquelas

terras, recebendo o título em 1762:

Dom João Manoel de Mello [...] faço saber aos que esta minha Carta de Cesmaria
virem, que tendo respeito a me reprezentar por sua petição Antonio Martins de
Figueiredo que elle hera Senhor de hum Engenho de Cana no Palmital, termo
d’esta Villa, por compra que elle fizera a Pedro Moniz Leytão [...].

Foi, ao que parece, com o seu segundo casamento com dona Maria Josefa de

Figueiredo, filha de Antônio Martins de Figueiredo (o sesmeiro do Palmital), que o

capitão-mor passou a residir em Curralinho. Porém não herdou de seu sogro o Palmital.

Pelo contrário, em seu testamento97 , Salvador Pedroso de Campos consigna que, por

não ter tido filhos com Maria Josefa, após o falecimento desta, entregou a Antônio

Martins de Figueiredo a parte que lhe tocava na herança da filha.

Sendo casado antes com dona Francisca de Paula Bessa, com quem teve um filho,

supõe-se que tenha se casado com dona Maria Josefa de Figueiredo na década de 1790,

quando Curralinho já existia, já que é mencionado em um mapa da capitania em 1778.

Os arraiais naqueles tempos, especialmente os que não surgiram da mineração,

demoravam muito tempo para se firmarem. Nascido em 1754 e se casado a primeira

vez, ao que parece, em Jaraguá, onde habitava a família Rodrigues de Bessa,

95 Livro n. 04 de Cartas e Ofícios aos Governadores e Capitães Generais de São Paulo, fl. 34, documento
datado de 20 de agosto de 1752, AHEG.

96 Carta de Inquirição, processo 03, 1797, fl. 04. Pasta A-1, Fundação Frei Simão Dorvi, FECIGO.
97 Testamento do capitão-mor Salvador Pedroso de Campos, Cartório do 1º Ofício da Cidade de Goiás,

caixa de 1823.
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dificilmente o capitão-mor teria participação ativa no início da povoação que deve ter

se formado na década de 1760.

Crê-se, mesmo, que ele tenha chegado em Curralinho no segundo lustro de

1790, pois os termos de batismo e óbitos dessa época, só o mencionarão em 1799,

sendo, dessa época em diante, freqüentemente referido como senhor de vários escravos

que recebiam o batismo ou a sepultura na capela do Curralinho:

Assento de hu baptizado q, se fez de liça. minha no Corralinho.
Aos vinte e seis dias do mes de maio de mil sete centos e noventa e nove na
capella do Corralinho, filial de Vila Boa de Goyaz, de licença minha, baptizou
solemnemente e poz os Santos Oleos a Anna, filha legitima de Manoel Congo
e Bernarda, Escravos de Salvador Pedroso de Campos: forão Padrinhos José
Teixeira de Carvalho e Anna Maria da Silva do Spirito Santo. Todos desta
Freguezia, e para constar faço este assento que assigno.
O Vigº. Collado João Perª. Pto. Bravo98 .

Acresce-se a isto que em 1797 ainda vivia Antônio Martins de Figueiredo, o

segundo dono do Engenho do Palmital. Por esta época ele e seu sócio Valério José

tiveram seus bens, constantes do Engenho do Palmital e semoventes, arrematados

em hasta pública para o pagamento do Contrato das Entradas da Capitania de Goiás,

por terem avalizado o alferes Francisco Moreira Leite e sócios que haviam contratado

a cobrança desse imposto em Goiás. Não cumprindo estes últimos com o pagamento

devido à Real Fazenda, seus fiadores tiveram seus bens seqüestrados e colocados

em arrematação. Porém, a arrematação desses bens foi embargada por uma ação

movida por dona Ana Maria de Oliveira, viúva de Pedro Moniz Leitão, o mesmo que

vendera o Engenho do Palmital a Antônio Martins de Figueiredo. O documento não

menciona o porquê dessa ação movida por dona Ana Maria, deduz-se, porém, que

Antônio Martins de Figueiredo devia a Pedro Moniz Leitão, por isso sua viúva diz na

petição “[...] que obteve o despacho junto, para ter suas preferências pelos bens

arrematados a Antônio Martins de Figueiredo e Valério José, pela fiança que fizerão no

contrato das entradas ao Alferes Francisco Moreira Leite e socios”99 .

O mesmo documento mencionado cita os eventuais arrematantes contra os

quais dona Ana Maria de Oliveira diz ter preferência na arrematação:

98 Livro 03 de batizados de Vila Boa de Goiás, fl. 47v, AGDG.
99 Carta de Inquirição já citada, fl. 03.
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[...] provará como consta dos mesmos autos fls. 78v, importarem os mesmos
bens, [ilegível] tres marcos oitenta e nove oitavas e hum quarto e arrematarem
se a fls. 82v por tres marcos, novecentos e vinte oitavas e meya e quatro vintens
aos arrematantes Joaquim Caldeira e Salvador Caldeira, digo, Salvador Pedroso,
pelo tempo de quatro anos [...].

 Portanto, infere-se que foi por esta época que Salvador Pedroso de Campos

passou a residir, como proprietário legal, no Engenho do Palmital, a cerca de três

quilômetros do arraial do Curralinho.

Com o seu testamento selado e registrado em cartório, faleceu o capitão-mor

Salvador Pedroso de Campos na Cidade de Goiás no dia 18 de janeiro de 1823, sendo

o seu testamento aberto no dia 7 de fevereiro do mesmo ano (Anexo D).

O capitão-mor Salvador Pedroso de Campos inserido por Derval na

reconstrução da memória de Curralinho, juntamente com a figura dos fidalgos Távora,

é agente formador da identidade da antiga Curralinho, alicerçando o forte sentido de

identidade da população que com isso criou também um forte laço de coesão social.

A administração municipal constribuiu sobremaneira para isso. Em 1986 instituiu a

“Medalha Capitão-Mor Salvador Pedroso de Campos100 ”, conferida às pessoas que

prestaram serviços de alta relevância ao município. A reconstrução elaborada por

Derval, seguindo o seu intento de fortalecer a ligação da família de sua esposa,

descendente do capitão-mor, com a origem de Curralinho, veio contribuir com a

formação da identidade hoje indissociável dos habitantes do lugar, cuja memória

impregnou-se da reconstrução elaborada por ele. Assim, Curralinho, uma simples

cidadezinha do interior goiano, ao invés de ter surgido do ajuntamento de simples

fazendeiros da região, teria a sua origem ligada a fidalgos portugueses e a um capitão-

mor, genuinamente goiano, que se viu reconstruído na forma de um mito, cuja

abastança e riqueza pessoal eram tantas, que permitiu que em sua casa “os seus

utensílios caseiros, taes como pratos, talheres, chícaras, copos, bandejas, etc,”

(CASTRO, 1933, p. 11) fossem todos do mais puro ouro, certamente ouro dali, de

Curralinho, portanto, goiano.

100 Lei municipal n. 355/85 de 24 de dezembro de 1986 a qual “Institui a Concecoração Maior do Município
de Itaberaí”. ACMI.
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5.6 A Primitiva Capela de Nossa Senhora da Abadia do Curralinho

A construção da primeira capela de Curralinho, cujo orago desde o início é de

Nossa Senhora da Abadia, confunde-se com o próprio surgimento do arraial. Teria

sido, talvez, a primeira construção edificada no local onde se formaria o povoado. As

pesquisas empreendidas revelaram que a primitiva capela do arraial do Curralinho

deve ter sido levantada no final da década de 1770 ou início da década seguinte. A

tradição não conservou o nome de seu construtor. Infere-se de Silva e Souza (1967, p.

52), que ela foi levantada pelos agricultores da região, não cabendo a nenhum

propriamente dito, a honra de edificá-la. Foi o espírito gregário e religioso do povo o

responsável por seu levantamento, pois distante de Goiás, cerca de 9 léguas (àquela

época a estrada dava muitas voltas), os fazendeiros das adjacências precisavam de

um lugar onde pudessem se reunir para rezar em conjunto e onde um padre pudesse

fazer as desobrigas anuais.

Foi construída em local ermo, e naquela época, era praticamente a única

construção que dominava o local onde é hoje a Praça da Matriz. Se não, nada justificaria

a ordem do Vigário Visitador José Correia Leitão que assim se expressa no termo de

visita que fez em 1784 aos arraiais do sul da capitania:

[...] também ordeno que quanto antes faça demolir uma casa chamada de oração,
que se acha no Distrito de Ouro Fino desta freguesia, no lugar chamado
Curralinho. A casa serve mais de escândalo e profanação, que de oração e
louvor de Deus, pelas indecências que nela se fazem, servindo muitas vezes
de aposento a um e outro sexo que na dita casa se recolhem, talvez conduzidas
a esse lugar por motivos e fins torpes e lascivos [...] (FONSECA E SILVA, 1948,
p. 88).

Se não fosse uma ermida, se em sua volta já houvesse várias casas habitadas,

certo é que ali as pessoas não iriam buscar abrigo seguro para cometer as ações que

deram motivo a ordem para a destruição da capela no longínqüo ano de 1784. A

ordem dada pelo Visitador estava conforme as Constituições do Arcebispado da Bahia,

então seguidas por toda a Igreja no Brasil. Assim, nos parágrafos 692 a 694 do título

XIX daquele documento, se discorre sobre como agir em relação às capelas ou ermidas

despidas das necessárias faculdades para seu funcionamento:
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(Foto da Matriz de Curralinho)
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692 [...] Ainda que é cousa muito pia, e louvavel edificarem-se Capellas em
honra, e louvor de Deos nosso Senhor, da Virgem Senhora Nossa, e dos
Santos, [...] como convém muito que se edifiquem com tal consideração,
que erigindo-se para ser Casa de Oração e Devoção, não o sejão de
escandalos pela pouca decencia, e ornato dellas, ordenamos, e mandamos,
que querendo algumas pessoas em nosso Arcebispado fundar Capella de
novo, nos dem primeiro conta por petição, e achando Nós por vestoria, e
informação, que mandaremos fazer, que o lugar é decente, [...] assignando-
lhe dote competente de ao menos seis mil reis cada anno [...] concederemos
licença, fazendo-se de tudo autos, e escripturas, que se guardarão no Cartório
de nossa Câmara.

693 E sempre nas licenças, que concedermos, se resalvará o direito das Igrejas
Parochiaes, as quaes em nenhuma cousa se prejudicará pela erecção, e
fundação de quaesquer Capellas, e Ermidas, que de novo se fizerem; e se terá
particular advertencia, que não se fundem em lugares ermos, e despovoados
[...].

694 E havendo em nosso Arcebispado algumas Capellas, ou Ermidas que sejão
muito velhas, e ruinosas, sem haver quem as possa reparar [...] ou que estejão
em lugar tão ermo, e despovoado, que fiquem expostas a indecencias, nossos
Visitadores tomarão informação de tudo, e farão disso autos, e summarios,
para que conste do estado da Capella; e não havendo quem se obrigue a orna-
la, e reedifical-a, estando ruinosa, ou mal ornada, e reparada, ou em lugar
muito ermo, e despovoado, se derribe e profane; [...].

Disso se infere que ou o Vigário Visitador esteve na capela do Curralinho vendo

in loco os motivos que motivaram sua ordem, ou foi notificado por pessoas, leigas ou

não, que conheciam a situação da capela.

Não se dispõe de informações para saber se esta capela foi destruída, como

mandava a ordem do Visitador. Se a ordem foi cumprida, os moradores, porém, logo

trataram de reerguê-la, pois já em 1790, seguramente com licença da autoridade

eclesiástica competente, encontra-se o primeiro termo de batismo realizado na capela

do Curralinho. O mais antigo assento de batismo localizado, data de 31 de agosto de

1790:

Aos trinta e hum dias do mes de Agosto de mil e sete centos, e noventa, na
Capella de Nossa Senhora da Abbadia do curralinho filial desta Matris de Santa
Anna, baptisei solemnemente, e pus os santos Oleos a Anna innocente, que
nasceo aos quinse de março proximo; filha natural de Rosa Mina, escrava de
Antonio Martins de Figueiredo: forão padrinhos Isidoro Rodrigues de Figueiredo,
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e Clara de Almeida parda casada com Salvador Mariano Pinto, de que para
constar fis este assento.

O Vigº. João Antunes de Noronha101 .

Parece que nesta época a capela do Curralinho já possuía o seu patrimônio,

pois era condição para a ereção de capelas que elas contassem com um dote, como

se viu no parágrafo 692 das Constituições do Arcebispado da Bahia. Esse dote, por

causa das dificuldades neste período em que predominava uma economia de

subsistência, poderia ser na forma de terras que formariam o patrimônio da capela que

se construía. Talvez em razão disso a capela não tenha sido destruída, já que contava

com um patrimônio.

Em 1792, a festa de Nossa Senhora da Abadia, na capela do Curralinho, já era

celebrada com a concorrência de muitos fiéis. A festa acontecia no mês de junho e

atraía muitas pessoas das redondezas e ainda um maior número vindas da antiga

capital, entre estas vários homens grados na administração da capitania.

No Arquivo Fei Simão na Cidade de Goiás encontra-se um “Auto de Devassa”102 ,

que o Juiz Ordinário, Capitão José Ribeiro da Fonseca mandou proceder sobre o

desentendimento ocorrido em Curralinho, resultando no ferimento de Francisco, crioulo,

escravo de José Antônio Batista e de sua mulher dona Ana Maria de Jesus Aguirre. A

briga em que ficou ferido este escravo ocorreu no dia 29 de junho de 1792, no adro da

capela do Curralinho, que nesta época já figurava como distrito de Vila Boa. Esta

contenda atingiu proporções tais que dona Ana Maria de Jesus Aguirre, sentindo-se

ameaçada pelos contendores, recorreu à rainha dona Maria I de Portugal103 .

Essa capela, construída com melhores materiais, já tinha o seu interior dividido

nos três chamados “andares”, como se pode notar dos assentos de óbitos dos anos de

1812 a 1835: nave, arco-cruzeiro e presbitério.

101 Livro de Batizados de Cativos da Freguesia de Vila Boa, 1777 – 1792, fl. 349. AGDG.
102 Auto de devassa, processo n. 08, 1792, Pasta Q, Fundação Frei Simão Dorvi - FECIGO.
103 Nada menos que 29 testemunhas foram arroladas, entre elas um fundidor da Casa de Fundição de

Vila Boa, um escrivão da Câmara da mesma Vila e um meirinho. Também encontram-se arrolados
sapateiros, lavradores, um “tirador de madeiras”, um barbeiro, um ferreiro, um alfaiate, um pedreiro,
e outros que “vivem de seu negócio” ou de suas “agências”.



CONCLUSÃO

O presente trabalho pretendeu ser prestante ao analisar as narrativas sobre

algumas cidades goianas, detectando-se na reconstrução da memória, a tradição

inventada, a construção do tempo mítico em suas origens e o imaginário. Porém, não

ficou somente na análise superficial da reconstrução da memória, procurou-se ir além

conhecendo os meandros dessas reconstruções, os interesses que estão na sua gênese

e o efeito que deixaram nestas comunidades.

O trabalho iniciou-se abordando as narrativas existentes sobre duas cidades

goianas surgidas no século XVIII, a Cidade de Goiás, antiga capital, e Jaraguá, o

antigo arraial do Córrego de Jaraguá.

A Cidade de Goiás, por quase um século conhecida por Vila Boa de Goiás, e

com quase trezentos anos de existência, tem a memória de sua origem intimamente

ligada com a do próprio Estado, em que permanece como símbolo da cultura e história

goianas. Seu fundador, o segundo Anhanguera, tem sua memória aureolada, seus

feitos registrados e exaltados numa contínua reconstrução – seu vulto é sempre

lembrado como representação de uma saga, de grandes feitos, como o desbravador

de um território onde míticas riquezas jaziam à espera de homens corajosos que

pudessem enfrentar as enormes dificuldades e perigos do ínvio sertão – sua memória,

em Goiás, também foi reavivada pelo estado bandeirante, São Paulo, de onde era

natural.

Já em 1914 o escritor vilaboense, Luiz do Couto, ‘descobriu’ a famosa Cruz

do Anhanguera junto à antiga picada aberta por Bartolomeu Bueno, em território

que mais tarde seria a capitania de Goiás, cruz então requisitada pelo Estado de

São Paulo, como símbolo da era bandeirante. Mais tarde, com a construção de

Goiânia, a nova capital, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de São

Paulo, doou uma estátua do Anhanguera que figura em um monumento no centro

de Goiânia, símbolo da expansão do território brasileiro encetada pelos bandeirantes

paulistas.

No rastro mítico de Bartolomeu Bueno tem-se a narrativa acerca da origem de

Jaraguá, quando o narrador o insere na origem do arraial, como se este tivesse sido o

primeiro arraial surgido no território das Minas de Goiás, numa busca de preponderância
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histórica no Estado, emulando-se com outras cidades dos primeiros tempos de Goiás.

As narrativas sobre Catalão mencionam também Bartolomeu Bueno na origem

da cidade, antecedendo em quase um século a época real do surgimento do arraial

em cuja região foi encontrada a Cruz do Anhanguera, ainda hoje um dos principais

monumentos da antiga Vila Boa, marcando o local onde o bandeirante arranchou e

símbolo convergente da teluricidade goiana.

A narrativa interessantíssima sobre Palmeiras de Goiás sugere a criação de

enredos para o preenchimento das lacunas da memória e a falta de fontes para o

conhecimento do passado. Isso engendra reconstruções prenhes de significados, com

riqueza de detalhes visando o convencimento do leitor; seria também o que o narrador

pretende conseguir com a construção de uma certa autoridade que se funda no

conhecimento que ele tem dos fatos do passado, podendo então com segurança narrá-

los.

A religiosidade popular está presente na narrativa sobre Anápolis em que também

existe a necessidade de se romancear, criando um enredo e engastando nele os

vestígios guardados pela memória, muitas vezes constituindo-se no que Palacín chamou

de o “tempo mítico” das cidades, os primeiros tempos do surgimento de um lugar na

memória da população.

Surgida em meados da década de 40 do século XX, Itaguari se enquadra também

no rol das cidades originadas com a religiosidade popular e com a doação de

patrimônios, características das cidades surgidas na segunda metade do século XIX

em Goiás. E, apesar de ser uma cidade nova, existindo ainda várias pessoas que

foram coevas ao seu surgimento, já tem sua memória reconstruída. Percebe-se que

as reconstruções são parte integrante da memória, utilizando a história como

legitimadora das reconstruções, que por sua vez servem sempre a interesses que uma

análise mais objetiva pode detectar.

Aprofundando-se mais na análise sobre a origem de algumas cidades goianas,

procedeu-se ao estudo de caso sobre Itaberaí, o antigo arraial do Curralinho. Buscou-

se conhecer a antiga memória do lugar, a tradição que existia sobre a origem da

povoação antes que em 1933 essa origem fosse reconstruída por Derval de Castro,

fazendo calar a antiga tradição e tornando-se tradição reinante com a ampla distribuição

de seu livro à população e a adoção do mesmo no ensino das escolas desde a década

de 1930.
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Procurou-se mostrar como a memória coletiva pode ser utilizada pelas formas

de poder intelectual ou oficial sofrendo, por isso, diversas influências de indivíduos,

classes ou grupos que almejam constituírem-se em senhores da memória de uma

sociedade.

Ao se estudar a tradição, o que seria a “tradição inventada”, como ela se origina

e qual o seu objetivo, viu-se que as tradições inventadas são sintomas que devem ser

levados em conta, pois são indicadores de problemas e fatores diversos encontrados

na gênese dessas invenções.

Adotou-se, ao se falar de tradição inventada, ao invés do termo “deturpação da

história”, o termo “manipulação”, por julgar ser este menos pejorativo, já que não foi

intenção deste trabalho ter uma atitude maniqueísta de discutir o bem e o mal, o que

seja verdade ou não, existente em trabalhos de natureza histórica, especialmente os

que versam sobre a história de cidades.

Buscou-se compreender que, muitas vezes, o que se chama de distorção histórica

da memória é nada mais, nada menos, que fruto da reconstrução da memória que

está em constante reconstrução idiossincrática. Toda narração histórica será sempre

uma reconstrução no espaço e no tempo da história e a retidão de uma narrativa,

qualquer que seja ela, será sempre uma reconstrução. O ser humano reconstrói por

natureza, reconstrói tanto a própria memória individual quanto mais a coletiva. Porém,

a tradição inventada não se confunde com a recriação natural e retórica do historiador.

Ela carrega em si uma intenção, é construída com um objetivo, visando quase sempre

a dominação. A tradição inventada, para conseguir seu intento, precisa ser aceita

socialmente para que perdure e mesmo substitua uma memória natural existente,

seguindo o que conscientemente traçou o seu inventor.

O que se ressaltou como um dos objetivos da tradição inventada é a socialização,

a inculcação de idéias com o intuito de reconstruir uma nova tradição valendo-se de

um suporte histórico existente que será a base em que se fulcrará a nova tradição. A

tradição recriada busca, portanto, a história como sua legitimadora, agindo também

como fator artificial de formação de identidade e coesão grupal.

Assim, a análise da reconstrução da memória de Curralinho, objetivou mostrar

como a memória pode ser manipulada e como pode fazer calar uma tradição existente,

construindo uma outra tradição, bem como conhecer os meandros da formação dos

enredos das origens míticas e imaginárias dessas cidades.
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No caso de Derval de Castro, ele reconstruiu, a partir de fatos históricos, toda

uma tradição anterior existente. Sua reconstrução, alcançando todos os níveis sociais

de Itaberaí, criou um forte sentido de origem romanceada a Curralinho, o que a rede

escolar municipal vem ensinando. No entanto, os protagonistas da história de Curralinho

ficaram no esquecimento. Um silêncio foi imposto sobre a participação dos fazendeiros

no século XVIII (roceiros - como dizem os viajantes), os quais reunindo-se em uma

paragem do Mato Grosso Goiano, à margem direita do rio das Pedras, deram origem

a uma cidade que, sem dúvida, ocupa o seu lugar na história social e econômica de

Goiás.

 O que se sente, é aquela mesma história vista de cima, uma história factual,

cronológica, dos grandes feitos, reconstruída liricamente, segundo modelo, então, em

voga. Só fica na memória sistematizada, ordenada e escrita, os feitos dos grandes.

Simples lavradores desconhecidos, perdidos na bruma histórica do século XVIII em

Goiás – cuja memória conservou quase tudo ligado ao ouro e quase nada da questão

agrária, pelo fato de naquela época não se incentivar a criação e o meneio da terra –

poderiam sim cair no silêncio do esquecimento se não se rebuscasse a documentação

arcáica, onde aqui e ali, no laconismo das citações, pôde-se saber da sua existência.

Ser um leitor crítico, perpassando com olhar percuciente o que o narrador diz, é

fator essencial para se compreender o ‘por detrás’ da narração, pois o bom narrador é

aquele que tem a capacidade de intercambiar experiências, daí existir sempre, em

qualquer narração, a recriação do narrador.

É bom que se atente para a proximidade que existe entre tradição inventada,

manipulação da memória e ideologia, no sentido que Ricoeur (BRANDÃO, 1996, 24)

lhe atribui como função geral e mediadora na integração social e na coesão grupal e

de dominação, também ligada aos aspectos hierárquicos da organização social cujo

sistema de autoridade interpreta e justifica.

Assim, as histórias das cidades, escritas por historiadores profissionais ou não,

analisadas sob vários aspectos, podem ser uma rica fonte de trabalhos monográficos,

de dissertações e teses, nos quais os seus aspectos constitutivos de formação e intenção

poderão ser analisados.

Tanto no ontem, como no hoje, continua-se a inventar tradições no sentido que

foi tratado nesta dissertação. Em Goiás mesmo, pode-se levantar uma dezena de

‘histórias de cidades’ que tem por detrás as características da tradição inventada, umas
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com intenções políticas, outras de status, outras econômicas, algumas com maior ou

menor ação ideológica, no sentido de manipular para dominar.

Assim, seria uma tarefa revisionista, a detecção do enredo criado para se narrar

o tempo mítico das cidades, as tradições inventadas, os interesses que as impulsionam

e a apresentação da realidade. A tarefa do historiador desse modo é, segundo José

Honório Rodrigues, de independência em relação à tradição e às fontes documentais,

desenvolvendo mecanismos interpretativos, unindo teoria e prática. Sua independência,

poder de interpretação e detecção das invenções, o capacitam a abandonar os mitos,

fazendo-o adentrar a realidade, não cancelar mas, antes, enfrentar as condições

ortodoxas, desde os figurões, desafiando oligarquias, não desprezando as ideologias

(RODRIGUES, 1986, p. 26).

Derval de Castro, revisto com a sua reconstrução, criou com o passar dos anos

uma identidade itaberina firmada em torno dos fidalgos Távora e do capitão-mor

Salvador Pedroso de Campos, personagens históricos que engastou no enredo

romanceado que criou para a origem de Curralinho. Memória criada, artificial? Seja

como for, enraizou-se de tal forma a sua reconstrução que favoreceu o surgir de um

sentimento telúrico aos habitantes da antiga Curralinho, sendo o seu enredo o cimento

da coesão grupal que marcou a existência dessa cidade goiana no espaço e tempo

históricos de Goiás. Dissecar a reconstrução da memória de Curralinho pode mostrar

que em meados do século XVIII, perto de Vila Boa, um número grande de homens

dedicava-se à lavoura e à criação. Curralinho, diferentemente dos arraiais que surgiram

no século XVIII nos arredores de Vila Boa, não teve a sua origem ligada ao ouro. Foi a

agropecuária o que motivou que se povoasse o seu território. Roceiros, lavradores e

criadores foram os que se juntaram para a formação do arraial, com a construção da

pequena capela no terceiro quartel do século XVIII, origem comum a tantas cidades

goianas que surgiriam no século XIX.

De uma economia primeiramente baseada quase que toda na extração aurífera,

após o esgotamento das minas Goiás se viu na contigência de se dedicar à agropecuária

que, apesar de já existir, era incipiente. Por isso, ao contrário da época mineratória em

que predominava a população urbana, nesta segunda fase, a população se ruraliza.

No século XIX ocorrerá o surgimento de dezenas de cidades que começaram com o

chamado patrimônio, processo que adentrará o século XX até a década de 1950. No

estudo de caso sobre Curralinho pode se concluir que não obstante o século XVIII ser
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o século da mineração em Goiás, a região do antigo arraial foi povoada já em meados

do século XVIII por possuir boas terras e profusão de matas, implantando-se ali diversas

fazendas cuja produção era consumida em Vila Boa. Outro fator interessante observado

na origem de Curralinho, é que sua origem se deveu à doação de um patrimônio de

terras para a formação de um povoado, o que não foi comum, em Goiás, no século

XVIII.

Enfim, a revisão das narrativas históricas é importante para se constatar a força

dos elementos como a tradição inventada, mito e imaginário na reconstrução de

memórias, bem como a afirmação da identidade e da coesão grupal, tendo a história

como solidificadora e legitimadora dessas narrativas.
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Anexo A

Nota do jornal Itaberahy, n. 10 de 18 de junho de 1926, refere-se a Itaberaí

como a “terra de Sá Tavares”.
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Anexo B

Registro da Patente de Alfs. passada a Salvador de Campos104

D. João Mel.de Mello do Conco.do Principe Regte.N. Sr. Comendador da ordem

de Christo, Govor.e Camp.Geneal.da Capnia. de Goyaz e Minas de Sua Repm.. Faço saber

aos q. Aprezte. Ma. Carta Pate. virem q. Tendo concideração aos merecimtos. q. Concorrem

na pessoa de Salvor. Pedro. de Campos, Soldo. de Millicias do Regimto. Genal. e 1º de

Cava. auxar. e o tem servido com a mais propta saptisfação, zello e activide.. Hey por

bem na conformide. das Res. Ordens, do Capo. do meu Regimto. Fazer mcê, como por

esta faço, de prover ao dto. Salvor. Pedrozo de Campos no Posto de Alfs. ficando como

ago. a Compa. de Millicias do Regimto. Genal. e 1º de Cava. auxar. de q. hé Capm. Antonio

Ribeiro Camello, do Qtel. em Meya ponte; Cujo Posto servirá emqto. Eu assim houver pr.

Bem, e o principe Regte. N. S. não mdar. o contro., não vencerá soldo algum da Rl.

Fazenda, porém gozará de todas as honras, graças, privilégios, liberdades, franquezas,

izenções q. em razão delle lhe pertencem, Pelo q. mdo. ao Corel., Thene. Corel., Sargto.

mor e mais Ofs. do. Regimto., pr. Tal o reconheção, honrem e estime e o deixem exercer

o mencionado Posto com toda a Jurisdição q. lhe hé permitida e aos Cabos, e Soldos.,

qe. o Respeitem, elhe obedeção cumprindo promptamte. suas ordens, de pala. e pr.

escrito, eemtudo q. se exigir abem do Rl. Servo. como devem esão obrdos., edando

juramto. pa. bem servir se lhe assente praça de Alfes. da referda. Compa. na fma. das Res.

Ordens de q. se fará assento nas costas desta pa. atodo o tpo. constar. E pr. firmeza de

tudo o que lhe mandei passar a prezente q. sendo pr. Mim assignada e sellada com o

sello de mas. Armas se cumprirá inteiramente. como nella se contem Registrando-se na

Secreta. deste Govo. e donde mais tocar. Dada em V. bôa de Goyaz aos 24 de Março de

1.801. O Secreto. do Govo. Felipe Neri Montro. de Mça. a fez escrever. D. Jõao Mel. de

Mello, lugar do Sello. Regda. neste Govo. no Lº 7º de Rego. de Patentes af. 53. Va. bôa 24

de Mço. de 1.801. Felipe Neri. Montro. de Mendonça.

104 Livro de Patentes n. 427, folha 11. MUBAN.
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Anexo C

Registro da Patente de Confirmação do Posto de Cap. mor das Ordenanças da

Va. Boa de Goiaz e Comarca passada a Salvador Pedroso de Campos105

Dom João por Graça de Deos Rey do Reino Unido. Faço saber aos que esta

Minha Carta Patente de Confirmação virem: Que Attendendo aos merecimtos., e mais

partes que concorrem na pessoa de Salvador Pedroso de Campos, Capitão de

Ordenanças, e a achar-se provido por Fernando Delgado Freire de Castilho Governador

Capitão general da Capitania de Goiaz no Posto de Capitão mor da Villa Boa de Goiaz

e sua Comarca, vago por falecimento de José Ribeiro da Costa, e Esperar delle que

em tudo o de que for encarregado servirá muito a Meu contentamento: por todos estes

respeitos Sou Servido Confirmar, como proveito o confirmo, no dito Posto, o qual servirá

enquanto Eu o Houver por bem, e com elle não vencerá soldo algum de Minha Real

fazenda; mas gozará de todas as honras, privilégios, liberdades, isenções, e franquesas,

que direitamente lhe pertencem. Pelo que Mando ao dito Governador e Capitão General

que por tal o reconheça, honre, e estime, deixe servir e executar o mencionado Posto

debaixo da posse e juramto. que ja prestou; o que tambem Ordeno a todos os Officiais

Maiores e mais Cabos de Guerra dos Meus Exercitos, eos Officiais e Soldados seus

subordinados lhe obedecerão e guardem suas ordens em tudo que tocar ao Meu Real

Serviço, como devem e são obrigados em firmeza do que lhe mandei lhe passar a

presente Carta por mim assignada e sellada com o Sello Grande de Minhas Armas.

Dada nesta Cidade do Rio de Janeiro aos 17 dias do mes de Dezembro do anno do

Nascimento de de Nosso Senhor Jesus Christo de 1.817 - El Rey com Guarda - Estava

o Sello Grande - Rodrigo Pinto Guedes - José Caetano Lima - Patente porque V. Mge.

Ha por bem fazer Merce a Salvador Pedroso de Campos, Capitão d’ Ordenanças de o

Confirmar no Posto de Capitão-Mor da Va. Boa de Goiaz e sua Comarca, em que o

proveo Fernando Delgado Freire de Castilho, Governador e Capm. General da dita

Capitania de Goiaz, como acima se declara. Para V. Magestade Ver - Por Despacho

do Conselho Supremo Militar de 22 de Setembro de 1.817 - Pedro Vieira da Silva

105 Livro de Patentes da Guarda Nacional - fl. 10 - 1820 - 1823 - AHEG.



160

Telles a fez escrever - José Maria de Carvalho Pires a fez - Regda. af. 361 do Livro das

Patentes. Secreta. de Estado 9 de Março de 1.818 - Candido Lazaro de Moraes -

Regda. af. 377 do Lº 8º do Geral. Secreta. do Conselho Supremo Militar em 28 de Agosto

de 1.820 - José Luiz da Rocha - Nesta Secreta. do Registro Geral das Merces fica

regda. esta Patente af. 155do Lº 59º - Rio de Janeiro 7 de Setembro de 1.820 - Pagar

2:560,00 - Visconde de Magé - n. 232 - 4$R do sello - Rio 12 de Setembro de 1.820 -

Medeiros - José Albano Fragoso - Pagar - 200 pesos offos. 4$440R Rio Setembro de

1820 - José Maria Raposo de Andrada e Souza - Regda. na Chancellaria Mor do reino

do Brasil af. 145 do Lº 29º dos offos. e Merces - Rio 13 de Setembro de 1.820 - Manoel

Plácido da Cunha Valle - Cumpra-se e registe-se. Goiaz 7 de Maio de 1.821 - Manoel

Ignácio de Sampaio.
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Anexo D

Registo do Testamento com que falleceo nesta Cidade o Capitão mór Salvador

Pedrozo de Campos aos dezoito dias do mez de Janeiro de mil oito centos e

vinte e trez annos106

Em Nome de Deos Amem. Eu Salvador Pedrozo de Campos morador nesta

Capital de Goyaz natural do Arrayal da Meia Ponte, filho legítimo de Pantalião Pedrozo

Bomfonte, e de sua mulher Maria de Campos, estando com saúde e em juízo perfeito

como verdadeiro Catholico, constante nos preceitos e Dogmas da Religião Catholica

Romana em cuja fé vivo e pertendo morrer, temendo-me da morte por ser hum tranzito

inapreterivel a todo ser vivente, faço, e ordeno o meo Testamento da forma e maneira

seguinte § Nomeio os meos Testamenteiros em primeiro lugar aminha mulher dona

Maria Anastacia com quem sou terceira vez cazado, em segundo lugar a meo cunhado

e genro Francisco Antonio Bueno da Fonseca, em Terceiro lugar a meo irmão Alferes

Joaquim Caldeira de Campos, em quarto lugar a outro meo Irmão Pantalião Caldeira

de Campos com sucessão de huns aos outros para o cumprimento de minha

Testamentaria na falta de qualquer delles e os nomeio meus Procuradores, Tutores e

Administradores de minha Fazenda a cada hum de per se e lhe deixo o tempo de seis

annos para dar conta de minha Testamentaria § Declaro que o meo corpo sera

amortalhado comforme a ocazião de meo fallecimento ou a elleição de meo

Testamenteiro § O meo corpo sera levado a sepultura acompanhado do meo Reverendo

Parocho e mais Sacerdotes que se acharem, que me dirão Missão de corpo prezente

pella esmola de costume, e como nesta Villa sou irmão da Irmandade do santissimo

Sacramento, Paços e Almas, e outras mais, e tendo servido cargos maiores, e paguei

sempre as minhas joyas, fica a sepultura do meo corpo a elleição do meo Testamenteiro

que aceitar, e pello seo trabalho lhe deixo a vintena da Ley § Declaro que fui a primeira

vez cazado com Francisca de Paula, de cujo matrimonio tive hum so filho por nome

valetin Pedrozo de Campos tambem faleceo § Declaro que fui cazado segunda vez

com Maria Josefa de Figueiredo e ambas estas mulheres são falecidas, e da segunda

106 Testamento compilado do original, já um tanto mutilado, que se encontra no Cartório do 1º Ofício da
Cidade de Goiás, em caixa de 1823.
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por que não tive filhos paguei a parte que lhe tocava a seo Pay Antonio Martins de

Figueiredo, e nada devo a (mutilado) parte § Declaro que depois dos dois matrimonios

tive dois filhos naturaes Antonio que se acha em minha Companhia, e Maria que se

acha cazada com Francisco Antonio Bueno da Fonseca a quem dotei com mil duzentas

e vinte e oitavas de ouro, e os quaes os instituo meos herdeiros juntamente com os

legitimos, se os tiver do terceiro Matrimonio com a Declaração de que os herdeiros

(mutilado) se quizer herdar entrarão para o monte com (mutilado) .....................................

ma § Declaro que se a minha Testamentaria .............................................................

(mutilado) .......................................................................................................... o Engenho

conservar-se para obter ............................................................................ lavradores de

canas, pagarão do Engenho ..............................................................................................

................................................................................ herdeiro e lhe deixo o tempo de

.................................................................. (mutilado) o satisfará com a obrigação de

sustentar os orfãos que ficarem pelos ordinariamente no ditto tempo § Declaro que ao

prezente nada devo, e se na ocazião que eu falecer ficar devendo alguma cousa, tão

logo que meos credores que então forem , mostrarem a verdade das dividas, e apenas

com juramentos, se for necessario se lhe pague sem contenda de justiça, evitando-se

toda a sorte custas na minha Testamentaria § Declaro que separada a minha terça se

entregara ao meo Testamenteiro que aceitar para as dispoziçõens seguintes § Declaro

que deixo a Belizaria a mulher de João Nunes por esmola cento e vinte mil reis em

especie que valha a ditta quantia; deixo forro dous Escravos por nome Manoel congo,

Marcelina crioula, e também Roza mina, e da mesma forma, a Manoel pardo que foi

............  (mutilado) de Joaquim Caldeira de Campos e para Titulo das suas (mutilado)

bastava .............. (mutilado) verba § Declaro que deixo sincoenta Missas por minha

Alma, da esmola de trez quartos repartidos pelos Sacerdotes que se acharem, que

principiarão do segundo dia de meo falecimento sem interrupção, sendo Missas que

me dei em mandar dizer as Irmandades onde sou Irmão e lhes pagarão as annuas que

eu ficar devendo § Declaro que meo Testamenteiro mandara dizer sincoenta Missas

pella alma de meos Pays e Avos, e Defuntos de minha obrigação: outras sincoenta

Missas pellas Almas de meos Capitaens falecidos: mais sincoenta Missas pellas almas

de meos amigos, e inimigos, mais sincoenta Missas pellas Almas do Purgatorio, etanto

humas como outras de esmola de meia oitava de ouro, repartidas pellos Sacerdotes

que se acharem para dizerem com mais brevidade. § Declaro que deixo a Senhora da
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Abadia do Curralinho, para as suas obras a quantia de Secenta e quatro oitavas de

ouro, e do restante de minha terça meo Testamenteiro que aceitar seguira o que eu

determinar em cazo que seja obrigado a prestar do restante conta alguma pello conceito

que me merece, ena falta della se passar a outro Testamenteiro que aceitar, seguira o

que eu determinar nos meos cadernos ou livros que se achar, ese restar alguma cousa

se repartira por meos herdeiros § Declaro que os bens que possuo são os que se

acharem por meo falecimento: e as dividas que se me deverem onde constar dos

creditos, loas e assentos que se acharem por meo falecimento: ese os meos herdeiros

forem maior, farão a partilha entre se, sem contenda de justiça. § Declaro que ao

Prezente so tenho huma fiança a que estão os meos bens obrigados pela arrematação

das Colletas que fez Joze Azevedo, e nada mais a execução de quatrocentos e tantos

mil reis que afiancei a Francisco Xavier Rodrigues Lisboa de humas bestas que comprou

a hum homem que rezidia em Paracatu e como se completou o tempo por que forão

vendidas as dittas bestas, e o vendedor por petitorios de fiado lhe concidero (mutilado)

concentimento e o fiado na ocazião tinha com que pagar a ditta quantia em tais

circunstancias já não sou obrigado a ditta fiança, como Testamenteiro se opora a referida

no cazo de que vierem cobrar da minha Testamentaria § Declaro ques estas são minhas

dispoziçoens que quem a cumprão aguardem como nella se contem, contra outro

Testamento se não o prezente e por verdade pedi a Manoel Fernandes de Andrade

que esta por mim escrevesse e ................... (mutilado) .............. e eu me assignei com

o meo signal (mutilado) .............................. Salvador Pedrozo de Campos = Como

Testemunha Manoel Fernandes de Andrade.

Translado do codicilo do falecido Capitão mor Salvador Pedrozo de

Campos. Em Nome de Deos Amen. Eu Salvador Pedrozo de Campos estando nom

meo perfeito juizo e entendimento, etendo o meo Testamento, faço este como parte do

mesmo Testamento para revogar a verba em que determinei que se a minha mulher

quizesse digo quizer ficar com o Engenho na razão dos privilégios novamente

promulgados afavor dos Senhores de Engenho deroga a ditta verba, que se faça partilha

em attenção a mesma, e que se congrasse nas partilhas na melhor forma que lhes

convier, essa mesma minha mulher confio tal. Também declarou que a ditta sua mulher

que he minha primeira Testamenteira e meieira como ja declarei em meo Testamento,

siga sempre os ditames de meo Irmão Joaquim Caldeira meo segundo Testamenteiro



164

e minha Testamenteira cuide em dever carregar a minha consciencia e dessa forma

hei por findo este que quem o cumpra o guarde como nelle se contem e por verdade

pedi ao Padre Lucas Freire esta por mim fizesse e eu me assignei com o meo signal

costumado. Villa Boa vinte trez de Março de mil oitocentos e dezenove = Salvador

Pedrozo de Campos = Como Testemunha que este fez o padre Lucas Freire de Andrade.


