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HISTÓRIA E CULTURA: UM OLHAR SOBRE O 

 “BANCO DO CAPETA” 1. 

 

Wilson de Sousa Gomes2 

 

RESUMO: O presente texto define a direção da nossa comunicação. O objetivo 
é apresentar os caminhos já percorridos ao longo da pesquisa. Ao trabalhar 
com o conceito de imaginário, problematizamos as singularidades do “banco do 
capeta” narrando as suas instâncias físicas – arqueológicas para logo em 
seguida, lançar um olhar histórico sobre as formas de representação que a 
cultura popular possui sobre esse elemento da nossa investigação. Dessa 
forma, nosso objeto é o “banco do capeta” em Santa Fé de Goiás. O objetivo é 
apresentar nossa pesquisa e contribuir para as discussões acerca do 
imaginário. A metodologia centra no confronto dos documentos com a 
historiografia para analisar o que há de permanecia e transformação no 
processo histórico da região do Alto Araguaia.         
 

PALAVRAS – CHAVE: Imaginário. “Banco do capeta”. Representação.  

 

 

Esse texto se constitui como instrumento de apresentação e divulgação 

do nosso objeto de pesquisa. O intuito é trocar experiência com outros 

pesquisadores e contribuir para ampliar as discussões referentes à cultura, 

tradição e cultura popular. Nossa proposta é discutir as descobertas, os 

problemas e as dificuldades encontradas ao longo desse que é o início da 

nossa pesquisa. Ao lindar com a temática do imaginário, adentramos em um 

campo em que não há um consenso entre os cientistas e intelectuais. 

Com tal fator, o desafio torna ainda maior por lidar com um objeto que 

transita entre a Arqueologia, Antropologia, Sociologia e a História. Nosso tema 

se situa entre a fronteira do empírico e imaginário. Flutua entre aquilo que é 

concreto e real fisicamente3. ‘Dialoga’ com as atribuições de sentido que o 

                                                           
1
 Trabalho realizado em nível de Mestrado junto ao Programa de Pós- graduação em História 

da PUC/GO sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo José Reinato. 
2
 Mestrando em História PUC-GO (Bolsista CAPES/PROSUP); Graduado em História (UEG 
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berimbau2005@hotmail.com.  
3 Ao falarmos de fisicamente, nos referimos ao caráter físico do Local. É uma serra, cercado de 
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formata, em um campo da imaginação que representa algo do sobrenatural. Há 

no objeto pesquisado, duas particularidades: uma é seu caráter formal, 

apontado pela arqueologia. Os outros são as ‘informalidades’ que o definem 

como um sinal, uma marca, uma manifestação que não seria fruto da ação 

humana.  

Assim, o “banco do capeta” possui duas singularidades de fundamental 

importância. A primeira pode ser descrita como algo real e de características 

histórico-arqueológicas. Em termos ‘concretos, objetivos e reais, o ‘banco’ é um 

sítio arqueológico com  

 
Gravuras elaboradas sobre a laje de limonita. O estilo [de desenho] é 
caracterizado pela representação de geométricos [antropomorfos] e 
zoomorfos estilizado em grandes dimensões. Gravuras semelhantes 
em lajedos são bastante comuns nas bacias do Araguaia e do 
Tocantins (BARBOSA, 1974, p. 34).  
 
 

Seguindo esses aspectos, no ano de 1974, dentro do Programa 

Arqueológico de Goiás da UCG/UFG e parcerias com outras universidades, o 

professor Altair Sales Barbosa e outros, desenvolveu um “Sub-programa na 

Região Sul de Goiás” denominado de “Projeto Alto Araguaia”. Nesse, ele 

levantou cinco sitos arqueológicos do Alto Araguaia entre os quais o GO – JU – 

11 é o “sítio no lajedo de Santa Fé”, onde popularmente as pessoas chamam 

de “banco do capeta”. (BARSOSA, 1974, p. 26 – 27) e (SCHMITZ, 1976/77, p. 

67). O primeiro aspecto singular ao “banco do capeta” é ser um objeto 

arqueológico. ‘Ele’ demonstra a passagem de grupos horticultores que no 

passado deixam suas marcas na rocha e tal fator chega até os dias atuais.  

Curioso que nessa mesma pesquisa e ano, aparece à outra 

singularidade do nosso objeto. O pesquisador descreve: “os supersticiosos 

afetam as sinalações, acendendo velas sobre as mesmas na expectativa de 

alcançarem riquezas. O sítio encontra-se na área da fase Itapirapuã4 

(SCHMITZ, 1976/77, p. 67). Embora o arqueólogo não conhecesse o lajedo 

                                                                                                                                                                          
desenhos antropomórficos, geométricos e zoomorfos. Os Termos definidos por: Barbosa 
(1974).  
44

 No momento as fases de desenvolvimento que a arqueologia trata no processo cerâmico não 

será nosso foco de analise, a passagem fundamenta a questão do banco do capeta ser um 
sítio arqueológico.  
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pela denominação de “banco do capeta”, dá testemunho das ações e práticas 

em que o imaginário, a cultura popular e a representação dão contornos ao 

sítio arqueológico.  

O ato de ascender velas e a expectativa de obter riqueza caracteriza a 

forma como é representado na cultura popular “o sítio do lajedo de Santa Fé”, 

popularmente conhecido como o “banco do capeta”. Essa forma de 

classificação nos chama a atenção para um imaginário que coloca em 

evidencia o conflito de culturas.  

Isso por que,  

 

O imaginário deve utilizar o simbólico, não somente para “exprimir-
se”, o que é obvio, mas para “existir”, [...]. O delírio mais elaborado 
bem como a fantasia mais secreta e mais vaga são feitos de 
“imagens” mas estas “imagens” lá estão como representando outra 
coisa; [...] Pois pressupõe a capacidade de ver em uma coisa o que 
ela não é, de vê-la diferente do que é. (CASTORIADIS, 1982, p. 154)  

  

A segunda singularidade nos remate aos conceitos de representação e 

imaginário. Esses se tornam elementos chave para problematizar o “banco do 

capeta” em Santa Fé de Goiás5. O trabalho tem como foco um imaginário de 

longa duração. Desenvolve um olhar que entende as singularidades do objeto 

em relação a um passado-presente que ainda presente, caracteriza as 

narrativas, histórias e estórias acerca desse elemento da cultura popular da 

Região do Alto Araguaia.  

É evidente que o conceito de imaginário, representação e cultura 

popular conduz teoricamente nossas interpretações. O esforço de desdobrar 

conceitualmente nosso objeto nos conduz a percepções que carregam 

particularidades que historicamente situam ações e práticas que apresentam a 

longa duração como fundamento das visões de mundo. Fala - se isso devido às 

entrevistas6 e a historiografia consultada7. O discurso carrega um alto índice de 

permanência. Aflora um conflito simbólico que ‘revive’ as lutas do passado. 

Em uma entrevista há o seguinte depoimento:   

 

                                                           
5
 O Município fica a 256 quilômetros de Goiânia-GO na Região Oeste.   

6
  Entrevista realizada no ano de 2005.  

7
 Ver Laura de Mello e Souza (1986 e 1993) 
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Todos que vinham aqui pra visitar este lajedo em busca de 
enriquecimento sempre me procurava, eu levei muitas pessoas lá. 
Eles me diziam que lá existia o “Banco do Diabo”. Segundo eles, para 
retirar um dinheiro no local, aparecia tanta coisa!

8
 

  

Aproximando com o que foi narrado linhas acima com Schmitz 

(1976/77), o entrevistado apresenta o lajedo como um local de visitas. A 

procura por enriquecimento leva os desafiantes a enfrentarem as “tantas 

coisas” que havia no “banco do capeta”. A ‘retirada do dinheiro’ dependia do 

pacto e das relações pessoais que a pessoa estabelecia com o ‘gerente’, o 

capeta.  

Em forma de exemplo, percebemos esse imaginário em outro contexto, 

as aproximações nos chamam a atenção, devida Souza (1993, p. 167) falar 

que: nas confissões obtidas pela inquisição em Portugal, o demônio esteve 

presente nas narrativas. A historiadora, narra que em local específico havia a 

reunião de pessoas. Elas se agrupavam na intenção de ser transportada para 

outro lugar, outra dimensão. Nesse percurso, apareciam as várias figuras, as 

‘tantas coisas’.  

Imaginário e imaginação se misturam na forma de representar as 

situações vividas pelos interrogados na inquisição. O pacto era a forma de 

aproximar do diabo, e com isso haver a possibilidade de alcançar o pedido. 

Não queremos cair no anacronismo é apenas ilustrar com esse exemplo, como 

as práticas e representações apresentam semelhanças com as particularidades 

do nosso objeto. A figura do negro com rabo, da cabra parda, do gato preto e o 

bode, são elementos que personificam o diabo ‘materialmente’ (SOUZA, 1993). 

Voltando ao especificamente ao “banco do capeta” em santa fé. 

Encontramos não o confronto físico. Esse caracterizou a luta entre ‘brancos e 

índios’ no passado, agora, verifica o atrito não entre os corpos, as forças se 

concentram no campo do imaginário, da imaginação. No exemplo narrado, a 

presença do diabo torna-se constante no imaginário.  Um dado importante é 

que o diabo não foi sempre o mesmo. Com a descoberta da América ele ganha 

                                                           
8 Entrevista concedida por L, R F. a Aparecida Neuzeni G. Bueno e Cleuza Divina de Carvalho 

em Santa Fé de Goiás, 17/10/2004. 
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cocares e penas. O indígena ‘veste’ as feições daquele que precisava ser 

combatido e expulsado da Europa (SOUZA, 1993).  

O diabo muda de endereço e características. O bom selvagem passa a 

ser aquele que não tem alma, precisa ser catequizado para entrar na cultura 

cristã. Agora o combate não esta no corpo a corpo, ele se situa no campo 

simbólico e retoma as batalhas de forma a produzir representações que 

evocam a “demonização do outro”. O simbolismo desdobra os conteúdos no 

sentido de anulação e negação do outro, e nesse caso a cultura indígena. O 

simbolismo não é neutro e nem totalmente livre, ele se materializa no que já 

existe para permanecer ou adequar os conteúdos em sentido escolhidos para 

aceitação ou negação (CASTORIADIS 1982).   

Nesse cenário defendemos um problema de cultura. É posto à prova a 

cultura de um sobre o outro, a cultura da elite sobre a cultura popular, a cultura 

branca sobre a cultura indígena. Aqui escolhemos como recorte entender a 

cultura branca negando a cultura indígena e lhe atribuindo um peso 

sobrenatural. Pela documentação que tivemos acesso, olhamos na direção de 

uma problemática da cultura, com uma pitada de questões religiosas. A 

preocupação não é ser religiosa ou cultural e sim histórico-cultural, pela via do 

conhecimento histórico, buscamos conhecer esse objeto e entender a nossa 

realidade.   

Lançar um olhar sobre o “banco do capeta” por via da História é 

entender os “homens no tempo” (BLOCH, 2001, p. 07). A relação entre 

passado e presente diz um pouco do que permanece ou sofreu transformação 

ao longo do processo histórico.  Entender a realidade torna-se uma tarefa 

complexa e nos desperta para o sentido que ela possui. Se a história se move 

no sentido da realidade, encontramos nela o sentimento de transitoriedade da 

existência temporal e suas dependências da causas passadas (Humboldt, 

2010).  

Sem desconsiderar as mudanças, transformações e os sentimentos e 

consciência de liberdade, percebemos algumas permanências que compõe a 

realidade e essa realidade configurando como desafiadora a nós. Nesse ponto, 

há algo que nos chama a atenção, um aspecto particular do nosso objeto que 

nos ajuda a problematizá-lo. Assim: por que haveria as pessoas, de definirem 
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um local como o “banco do capeta”? E esse, justamente em um sítio 

arqueológico em que há a passagem do indígena e a sua marca e forma de 

representar as singularidades de seu mundo e cultura? Não teríamos uma 

coincidência muito forte de o capeta fixar um ‘banco’ no mesmo lugar em que 

habitaram o indígena? Essa e outras questões são presentes em nossa 

pesquisa.  

No momento as respostas são provisórias e em caráter de hipótese. 

Descobrir o necessário e eliminar o contingente é a condição para nos 

aproximar da “verdade histórica” (Humboldt, 2010). Nesse estágio inicial, há 

mais dúvidas do que certeza.  As leituras, documentos, orientação, pesquisa 

em arquivos, etc., compõe a presente ação de nosso trabalho. Nesse texto, nos 

centramos em narrar alguns pontos que vislumbramos com o já pesquisado.  

Compartilhando dúvidas, incertezas e problemas a serem investigados 

na busca da verdade colocam a público nossa produção. Por mais que o 

passado tenha ‘ficado para trás’, no processo temporal de análise histórica, ele 

é convocado a estar presente.  

 

O passado é bastante singular: já passou e, no entanto, ainda está 
presente. O que aconteceu está naturalmente acontecido, mas ainda 
assim não nos damos por satisfeitos. Incessantemente, pomo-nos a 
rememorar o passado, a interpretá-lo e reinterpretá-lo (RÜSEN, 2011, 
p. 259).  

 

Interpretar e reinterpretar o passado para entender o presente e suas 

relações históricas e culturais é algo da nossa inquietação. Por mais que 

queiramos deixar o passado de lado, não podemos por ele ser um “pedaço de 

nós. [E] como não podemos viver sem o passado, este tem de estar, portanto, 

ao serviço da via” (RÜSEN, 2011, p. 260). Discutir o “banco do capeta”, não é 

mudar o passado, é transformá-lo em história e colocá-lo a serviço do que é 

vital para nós. Os significados ganham valor e importância quando orientam os 

sujeitos no tempo e espaço.  

Então, discutir o “banco do capeta” é por a prova aquilo que é real 

enquanto realidade concreta e empírica e o que é ‘materialidade’ no campo do 

imaginário. Aqui não é uma questão de oposição ou de ofensa aos que 

acreditam na possibilidade de ficar rico fazendo o pacto com o diabo. Ou 
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mesmo, de ataque a aqueles que apontam as ‘histórias’ sobre o “banco do 

capeta” como real, já que:  

Respeitando as conclusões dos Historiadores, levamos em 
consideração fatos relatos e vividos por pessoas que na década de 
40 [1940] já tinham conhecimento da Historia do Banco do Capeta 
inclusive pessoas tendo passado por fatos curiosos e contos que 
garante ele que são verdadeiros. [...] Não importa a sua conclusão [a 
minha enquanto historiador]. Pois, é cientifica e nos acreditamos nos 
fatos e historia que foram contadas por pessoal que vivenciaram o 
poder do alem

9
.  

 
  

Nossa questão é confrontar discursos e apontar nas narrativas, na 

tradição oral e nas histórias contadas pelos moradores o que é real e o que 

vem a ser a “outra realidade”, nesse caso, a representação da atuação do 

capeta com o seu banco em um lajedo com petroglifos. Logo, recorremos as 

“informações que nos fornece a história, entendida aqui no seu sentido de 

“ciência”” (DUBOIS, 1995, p. 28).  

Assim, a referência é entender o que é real e o que é imaginário. Até 

que ponto “outra realidade, designada de forma oblíqua ou críptica de acordo 

com as regras de um simbolismo determinado” pode modificar uma realidade 

(DUBOIS, 1995, p. 28). O imaginário não pode ser entendido como real. Ele 

não se separa da noção de imagem e de imaginação.  

No caso do “banco do capeta”, as versões se dividem em duas: uma 

diz ser algo sem importância, uma história qualquer, um “mito” ou “lenda”, a 

outra assume ser o lajedo o local de fato do “banco do capeta” e onde 

acontecem os pactos, conforme a citação apresentada linhas acima. O sentido 

atribuído pelo sujeito demonstra a sua forma de entender o mundo. 

 

Aquilo é só mito, só lendas. [explica o entrevistado:] se eu vi, eu falo 
que vi, aquilo que eu acredito. Mas eu não vi, não posso falar se vi 
alguma coisa. Por coincidência, meu trator quebrou lá no lajedo. Era 
meia noite. Eu falei: se tiver alguma coisa eu vejo. Fiquei até as três 
horas e não vi nada, e vim embora de à pé. [O entrevistado explica:] 
Lá [no lajedo] tem rastro de ema, pé de anta, corrente e tartaruga 

10
.  
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 Texto postado no Blog: Santa Fé de Goiás – GO. Disponível em: 

http://historiadesantafedegoias.blogspot.com.br/p/banco-do-capeta.html. Acesso em: 
30/10/2013.  
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 Entrevista concedida pelo senhor: D. A. S. no dia 12/10/2005 em Santa Fé de Goiás a Wilson 
de Sousa Gomes.  
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Como podemos perceber, as versões vão por suas mãos. Há os que 

defendem a o caráter factual do nosso objeto. A outra aponta ser factual não o 

objeto em si, mas as “histórias”, os “fatos curiosos e contos”, as aventuras 

vividas pelas pessoas, e acreditam ser real garantindo a verdade do que é 

narrado. Se for verdade ou mentira no que é narrado e vivido subjetivamente, 

não é a questão a qual nos ocupamos.  

O esforço e compreender até que ponto o ‘real imaginado’ tem relação 

com o real petroglifos produzido por indígenas e se há uma continuidade no 

processo de exclusão da outra cultura. Entender a “demonização do outro” é 

dialogar com a História e a historiografia percebendo os processos históricos 

de continuidade e permanência de praticas e ações de exclusão e preconceito 

para com a cultura do outro.      

Talvez tenhamos um imaginário que exterioriza uma ‘realidade’, o 

‘banco do capeta’ como local do diabo. Por outro lado, essa denominação pode 

ser a “demonização do outro” da cultura do outro. Nesse caso, a cultura 

indígena é configurada como a marca que exprime a vontade de representar o 

mal. O banco seria um símbolo que ganha sentido negativo por ser outra 

cultura que não é reconhecida como tal, uma ação humana. O caráter 

sobrenatural evoca uma presença que seria a do ser do mal. Há aqui a 

aproximação entre os conceitos de representação e imaginário por evocar a 

presença de uma ausência que seria a do diabo sob a presença que seria a 

cultura indígena11.   
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 Sobre o conceito de representação que usamos ver GINZBURG, Carlos. Representação: a 

palavra, a idéia, a coisa. In: Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância. Tradução de 
Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das letras, 2001, p. 85-103. 



9 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Altair Sales. Balanço da Arqueologia Brasileira – Goiás. In: Anuário 
de Divulgação Científica. v. 1. Goiânia: UCG, 1974. (Instituto Goiano de Pré-
História e Antropologia). 
 
 
BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O oficio de historiador. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001.  
 
 
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução de 
Guy Reynaud; revisão de Luiz Roberto Salinas Fortes. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1982.   
 
 
DUBOIS, Claude-Gilbert. O Imaginário da Renascença. Brasília: UNB, 1995.  
 
 
GINZBURG, Carlos. Representação: a palavra, a idéia, a coisa. In: Olhos de 
madeira: nove reflexões sobre a distância. Tradução de Eduardo Brandão. São 
Paulo: Companhia das letras, 2001, p. 85-103. 
 
 
HUMBOLDT, Wilhelm Von. Sobre a tarefa do historiador (1821). Tradução 
Pedro Spinola Pereira Caldas. IN: MARTINS, Estevão de Rezende. (Org.). 
Historia Pensada: teoria e método na historiografia européia do século XIX. 
São Paulo: contexto, 2010. p. 71-100.  
 
 
RÜSEN, Jörn. Pode-se melhorar o ontem? Sobre a transformação do passado 
em história. In: SALOMON, Marlon (Org.) História, verdade e tempo. Chapecó-
SC: Argos, 2011, p. 259-290. (Grandes Temas; 14). 
 
 
SCHMITZ, Pedro Ignácio et ali. Sítios de petroglifos nos projetos Alto-Tocantins 
e Alto-Araguaia, Goiás. IN: Anuário de Divulgação Científica. Nº 3 e 4. Goiânia 
- GO: IGPA/UCG, 1976/77. (Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia). 
 
 
SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: demonologia e colonização: 
séculos XVI-XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
 
 
____________________.O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e 
religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 
1986. 
 


