9

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 15
I.

SOBRE A RELAÇÃO OBJETOS, MEMÓRIA E HISTÓRIA. ........................................ 19
1. - O Objeto como documento histórico .......................................................................... 31

II. UMA PROMESSA A SANTO ANTÔNIO, UM OLHO D’ÁGUA, UM PONTO DE
POUSO, LINHAS DE ENCONTRO: ASSIM SE FEZ E SE FAZ OLHO D’ÁGUA. ............... 38
1. A criação da Capela e Fundação do Distrito de Olho D’Água. .................................... 39
III - UMA ETNOGRAFIA DE OLHO D’ÁGUA: A HISTÓRIA DO PRESENTE. ................. 68
3.1 . A Praça e as Linhas Imaginárias .............................................................................. 78
I. A Feira do Troca. ........................................................................................................... 91
3.2. Um novo acontecimento: O Primeiro Puja. ............................................................. 107
3.3 Além da feira do Troca.............................................................................................. 110
I. As Festas de Folia. ....................................................................................................... 111
II .Catira. ......................................................................................................................... 117
III. O Boi de Piranha....................................................................................................... 119
IV. Fiofó da Onça. ........................................................................................................... 121
IV. OFÍCIOS E ARTESÃOS. .............................................................................................. 123
4.1. Os Ofícios. ................................................................................................................. 124
4.2. Os Artesãos. .............................................................................................................. 136
I. Dona Dorvalina (Ofício do Barro). .............................................................................. 138
II. Lourenço ( Ofício do barro). ...................................................................................... 141
III. Rodrigo Maria (Ofício do Barro). ............................................................................ 147
IV. Maria de Fátima (Ofício do barro). .......................................................................... 149
IV. “Seu” Roque (Ofício do barro e da palha). .............................................................. 152
VI. Fatinha (Palha de Milho, Fibras e fios). ................................................................... 155
VII. Maria Abadia (Ofício da Palha e Fibras). ............................................................... 160

10
VIII. Sr. Nelson e família (Ofícios de madeira). ............................................................. 162
4.3. O Artesão. A vida. Os objetos. A memória. ............................................................ 165
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 175
FONTES .......................................................................................................................... 178

11

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 “Seu” Geminiano. Foto: Kim Ir Sem. Tirada em: 1978 .............................................. 42
Figura 2 Armando e Laís – Festa do Divino. Foto: Kin Ir Sem. Tirada em: junho/1976 ............ 52
Figura 3: Vladimir Carvalho e Fiandeira. Foto: Arquivo Cinememória. Tirada em: 1972 ......... 58
Figura 4 Feira do Troca. Tirada em: 1982. Foto: Kim Ir Sem. .................................................. 62
Figura 5: Mapa de Chegada em Olho D’Água. Autor: Organização Feira do Troca. ................. 69
Figura 6 - Mapa de Olho D'Água, linhas divisórias e pontos de interesse. Mapa: Paula Stump . 73
Figura 7 - Rua da Entrada (hoje, avenida Quinze de Dezembro). Foto: Kim Ir Sem. Tirada em:
1972. ...................................................................................................................................... 75
Figura 8- Mapa da Praça Santo Antônio durante a Feira do Troca. Mapa: Paula Stumpf .......... 80
Figura 9 - Praça Santo Antônio. Ao Fundo, a primeira Igreja. Foto: Kim Ir Sem. Tirada em:
1976. ...................................................................................................................................... 83
Figura 10 - O coreto na déc. 1970 e em 2010. Fotos de autor desconhecido.Retiradas da página:
............................................................................................................................................... 86
Figura 11 - Bar Museu, datado de 1937, de propriedade de Dona Cecília. Foto: Paula Stumpf.
Tirada em: 04/ 06/ 2012. ......................................................................................................... 87
Figura 12:- 78ª Feira do Troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 02/06/2012. ........................... 93
Figura 13: “Pano” com objetos destinados à Troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 03/06/2012.
............................................................................................................................................... 96
Figura 14: Acampamento na Praça. Feira do Troca 1979. Foto: Kim Ir Sem. .......................... 97
Figura 15: Bonecos produzidos em bucha vegetal e palha. Foto: Revista Casa. 1982. ....... 99
Figura 16: As rodas de fiar de Sr. Waldison, destinadas á venda. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/12/2012. ........................................................................................................................... 104

12
Figura 17: Produtos destinados á venda e troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 06/12/2012. 104
Figura 18: Apresentação do "Jabuti" durante a 78ª Feira do troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada:
06/12/2012............................................................................................................................ 105
Figura 19: Apresentações da Maria Preta durante a 78ª Edição da Feira do troca, em Junho de
2012. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 03/06/2012. ................................................................ 106
Figura 20: Anandita Bansu e Oficina com crianças. Foto: Autor Desconhecido. Tirada em:
23/06/2012. ........................................................................................................................... 109
Figura 21: Anandita Basu, em oficina sobre Sahaja Yoga e cultura Indiana. Foto: Paula Stumpf.
Tirada em: 23/06/2012. ......................................................................................................... 109
Figura 22: Seu “Fiim” observa as apresentações de catira. Foto: Nilva Belo. Tirada em:
06/2012................................................................................................................................. 113
Figura 23: Chegada das comitivas de Folia em Olho D’Água.Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/2012................................................................................................................................. 113
Figura 24: Benção das comitivas. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 06/2012. .......................... 114
Figura 25: Pouso de Folia do divino 2012. Casa de Dona Zizi. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/2012................................................................................................................................. 114
Figura 26: Chegada da Folia em Olho D’Água. Sr. Fiim com a Bandeira da Folia. Foto: Paula
Stumpf. Tirada em: 06/2012. ................................................................................................. 115
Figura 27: Sr. Antônio e Dona Zizi. Foto: Nilva Belo. Tirada em: 06/2012 ............................ 116
Figura 28: “Seu” Fiim e o grupo de catira na folia. Foto: Portal do Zóin. Tirada em: 06/2012.
............................................................................................................................................. 118
Figura 29: Apresentação do grupo “Os mano bão no pé”. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/2012................................................................................................................................. 118
Figura 30: Bloco Carnavalesco Boi de Piranha: 2011 e 2009. Foto: Autor Desconhecido. ...... 120
Figura 31: Chamada para o Bloco Boi de Piranha 2012. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
16/02/2012]. ......................................................................................................................... 120
Figura 32: Estandarte do Fiofó da Onça. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 25/08/2012. ........... 122
Figura 33: Boi produzido por Mestre Vitalino. Foto: museu Casa do Pontal – RJ................... 128
Figura 34: “Pirulito” (ou barraca) dos artesãos ( “Seu Divino” e Maria de Fátima) na Feira do
Troca. Foto: Paula Stumpf, 12/2012. ..................................................................................... 129
Figura 35: Dona Vilú e um de seus potes de cerâmica. Foto: Revista Casa, 1982. .................. 130
Figura 36: Algumas das peças de Dona Vilú.Foto: Revista Casa, 1982 .................................. 131

13
Figura 37: Anderson durante a Oficina. Uso do torno. Foto: Rodrigo Maria. Tirada em: 2010.
............................................................................................................................................. 132
Figura 38: Michelle henriques produzindo uma peça através de molde. foto: Rodrigo Maria.
Tirada em: 2010. ................................................................................................................... 133
Figura 39: Habitantes de Olho D'Água durante a oficina de cerâmica. Foto: Rodrigo Maria.
Tirada em: 2010. ................................................................................................................... 133
Figura 40: Rodrigo Maria e forno para queimar peças. Foto: Rodrigo Maria. Tirada em: 2010.
............................................................................................................................................. 134
Figura 41: Dona Dorvalina e um de seus vasos produzidos em torno. Autor: Desconhecido.
Tirada em: data desconhecida. ............................................................................................... 140
Figura 42: Pratos de Barro feitos por Dona Dorvalina. Foto: Autor desconhecido. Tirada em:
data desconhecida. ................................................................................................................ 141
Figura 43: Bonecas de Lourenço. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 22/04/2012. ...................... 143
Figura 44: Lourenço em seu ateliê. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 24/05/2012. ................... 145
Figura 45: Forno para queima das Peças. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 24/05/2012. .......... 146
Figura 46: Rodrigo Maria e miniatura de casa em Barro. Foto: Amanda Alexandre. Tirada em:
02/06/2012. ........................................................................................................................... 148
Figura 47: Assinatura na primeira casa confeccionada. Foto: Amanda Alexandre. Tirada em:
02/06/2012. ........................................................................................................................... 149
Figura 48: Bonecas na 78ª Feira do Troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 02/06/2012. ........ 151
Figura 49: Maria de Fátima e uma de suas bonecas. Foto: site Sucupira. Data desconhecida. . 151
Figura 50: "Seu" Roque nos conta a sua história. Foto: Amanda Alexandre. Tirada em:
02/06/2012. ........................................................................................................................... 153
Figura 51: "Seu" Roque e carro de boi produzido por ele. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
02/06/2012. ........................................................................................................................... 153
Figura 52: Carro de Boi, bois e carreteiro feitos por "Seu" Roque. Foto: Paula Stumpf. Tirada
em: 02/06/2012. .................................................................................................................... 154
Figura 53: Folia do Divino, exposta no Museu Antropológico de Goiânia. Foto: Fatinha. Tirada
em: 2009. .............................................................................................................................. 156
Figura 54: fatinha e Catálogo Top 100 de artesanato - SEBRAE. Na capa, foto das mãos da
artesã. Foto: Arquivo pessoal. ............................................................................................... 157
Figura 55: Santa Clara em palha de milho colorida pela hibridização. Foto: Paula Stumpf.
Tirada em: 23/05/2012. ......................................................................................................... 158

14
Figura 56: Fatinha, Sua mãe e Dona Vilú. Foto: Kim Ir Sen. Tirada em: 1974. ...................... 159
Figura 57: Maria Abadia e oratórios feitos de cabaça e santos de Palha de Milho. Foto: Site
Sucupira. Tirada em: Data desconhecida. .............................................................................. 161
Figura 58: Uma das santas feitas por Maria Abadia, confeccionada em palha de milho e tecido.
Autor: Paula Stumpf. Tirada em: 03/02/2013......................................................................... 161
Figura 59: Sr. Nelson, neto e filha. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 06/12/2012. .................... 164
Figura 60: Sr. Nelson e "divinos" produzidos por ele e família. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/12/2012. ........................................................................................................................... 164

15

INTRODUÇÃO

A presente dissertação têm como objetivo não só a pesquisa e escrita sobre
história de Olho D’Água – GO, mas também a análise dos objetos artesanais produzidos
ali, seu cotidiano e as circularidades dos objetos e das manifestações culturais tanto na
história quanto na vida de seus habitantes. Olho D’Água é distrito de Alexânia, já
considerada como entorno de Brasília, podendo ser considerada lócus de fronteira
geográfica, já que está localizada próxima à divisa de Goiás e Distrito Federal, local de
passagem dos que trafegam entre Goiânia e Brasília, fronteira também do humano, da
modernidade e da periferia. Por esse espectro infinito de determinações e relações,
houve a necessidade de seleção de alguns aspectos principais para a escrita deste
trabalho, pautados na memória local sobre a produção artesanal, criação e trajetória da
Feira do Troca, elementos esses que permeiam a história, cotidiano e relações culturais
locais. A Praça da Igreja de Santo Antônio também é ponto fundamental para esta
análise histórica e etnográfica, por ser o local onde foram construídas as primeiras
casas, possuir linhas imaginárias que a dividem e que consequentemente dividem a
cidade e é ali em que se concentram as principais manifestações culturais do local. Para
que tais aspectos fossem percebidos e analisados foi necessário que fosse utilizada não
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só a pesquisa de corpus documental mas também a pesquisa in lócus (pesquisa de
campo) baseada nos métodos tanto da pesquisa etnográfica quanto da história horal.
Durante a pesquisa bibliográfica e de corpus documental foi possível
perceber que o que foi escrito sobre a história de Olho D’Água e os objetos ali
produzidos baseiam-se em jornais e revistas da década de setenta e oitenta, jornal
produzido em Olho D’Água, homônimo do local, a partir de maio de 2012, relatos
pessoais, reportagens em jornais e revistas, fotografias, entrevistas, uma etnografia de
Carlos Rodrigues Brandão, sobre a “traição”, um costume local e a transcrição da ata de
fundação do vilarejo e informações sobre a antiga estrada que passava por ele, no Livro:
“Brasília: Modernidade e Periferia” de Luiz Sérgio Duarte, além de dois filmes, um
produzido na década de 70 por Wladimir Carvalho, que trata sobre o mutirão das
fiandeiras, e o outro, de Kim Ir Sem, com imagens e depoimentos de moradores de Olho
D’Água. Documentos esses que fazem parte do arcabouço documental deste trabalho.
Durante primeira pesquisa, pode-se observar que os objetos artesanais
produzidos em Olho D’Água foram ressignificados através do tempo, fazendo parte
então, da história do lugar. Esses objetos estão presentes no cotidiano dos habitantes do
vilarejo e estão presentes tanto nas atividades de trabalho quanto nas festividades,
circulando entre os ritos, fé, comércio, memórias e histórias de vida ali encontradas. Os
artesanatos são feitos em barro, palha de milho, bucha vegetal, tecido e sementes, já
ganharam prêmios e circulam em aeroportos, museus, mostras de decoração e
artesanato. Tornou-se necessário então, uma pesquisa sistemática sobre as
representações desses objetos na cultura e na memória local, assim como um estudo das
suas ressignificações desde a fundação de Olho D’Água, sobretudo após a criação da
Feira do Troca, em 1974.
Foi preciso entender o papel de Olho D’Água nas dinâmicas sociais, e nos
contextos históricos em que se apresentou: a marcha para o Oeste e a Construção de
Brasília e em que se apresenta agora: um vilarejo onde convivem pessoas nascidas na
região e artistas, jornalistas, professores universitários cansados da vida na cidade
grande em constante troca, gerando então identidades e costumes que são próprios de
Olho D’Água, por agregarem características de diferentes regiões do país através do
contato dessas pessoas.
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Portanto, procuramos compreender as circularidades e a importância dos
objetos artesanais produzidos em Olho D’Água nas relações sociais e nas manifestações
culturais e suas ressignificações ao passar do tempo. Como esses objetos constituem as
memórias (individuais e coletivas), já que passa de pai para filho, ou dos mais velhos
para os mais novos e as identidades do lugar, permeando suas histórias de vida, suas
atividades cotidianas e de trabalho. A partir das pesquisas realizadas tanto documentais
quanto etnográficas, percebemos que se torna quase impossível dissociar a história de
Olho D’Água e sua produção artesanal da Feira do Troca; evento que acontece duas
vezes por ano, desde 1974 e tem como principal objetivo o escoamento dos artesanatos
produzidos, sua valorização e divulgação.
Pensamos que, por tratarmos de memórias e saberes ensinados oralmente,
esta pesquisa não se faz completa se não forem utilizados os métodos de entrevista da
História Oral. Campo historiográfico é de muita valia para essa pesquisa. No presente
trabalho, procuramos pesquisar a história de Olho D’Água, a partir das ressignificações 1
dos objetos artesanais e da trajetória da Feira do Troca, utilizando como corpus
documental reportagens, documentos de instituições governamentais, o arquivo de Laís
Aderne, e sobretudo, depoimentos orais não só dos artesãos como moradores de Olho
D’Água, velhos e velhas e pessoas que vieram de fora e desejaram fixar residência em
Olho D’Água.
A pesquisa de campo, o aprofundamento da pesquisa documental e a
releitura da base bibliográfica constituíram a segunda etapa desta pesquisa. Tal etapa
aconteceu em ocasiões distintas e específicas, contabilizando aproximadamente oito
visitas a Olho D’Água que variaram entre dois e dez dias, entre maio de 2011 e janeiro
2013, onde aconteceram entrevistas com os habitantes locais e artesãos, onde, além das
entrevistas ocorreram visitas aos ateliês com o objetivo de observação e descrição da
produção artesanal, pesquisa etnográfica durante as festas locais, principalmente a Feira
do Troca e o período que a antecede. Esta segunda etapa destinou-se também á escrita
dos capítulos destinados ao histórico e etnografia da cidade, etnografia da Feira do
Troca e por fim, á escrita sobre alguns artesãos de Olho D’Água e seus ofícios.

1

Ao falarmos de ressignificação tratamos também de transformações no uso, no significado e na
fabricação de novos objetos, pois a função dos objetos se altera à medida que a história se desenvolve.
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Os capítulos foram estruturados de acordo, também, com as etapas de
pesquisa, não havendo portanto períodos exclusivos para a pesquisa de campo, a
pesquisa bibliográfica e documental e a escrita dos capítulos. Para uma pesquisa sólida é
necessário que exista uma discussão bibliográfica que constituirá a base para a escrita e
para a pesquisa de campo, tornando-se o norte, a coluna dorsal para toda a pesquisa. É
dessa discussão bibliográfica que se baseia o primeiro capítulo. É necessário também
que haja a pesquisa sistemática e aprofundada tanto de corpus documental sobre a
história local e seus costumes quanto a pesquisa baseada na história oral para que se
completem as lacunas deixadas pela pouca quantidade de documentos encontrados e
que se faça a escrita utilizando-se os dois métodos de pesquisa para que se “construa” a
história local. O segundo capítulo dedica-se a escrita desta pesquisa sobre a história
local, baseada em documentos como entrevistas, fotografias e vídeos e nas entrevistas
feitas durante a pesquisa de campo. Após a escrita sobre a história de Olho D’Água, o
terceiro capítulo dedica-se á escrita da etnografia local e da Feira do Troca provenientes
da pesquisa etnográfica e das entrevistas orais feitas com os habitantes locais durante as
pesquisas de campo. O quarto e último capítulo é um compêndio dos ofícios
encontrados em Olho D’Água, onde foi feito também um paralelo com os ofícios do
barro encontrados em Minas Gerais e Pernambuco, as atividades ligadas ao artesanato
realizadas em Olho D’água e alguns de seus artesãos.
É necessário que se destaque a importância da presente dissertação não só
para a população local, mas para pesquisadores e demais interessados na história de
Goiás e do Distrito Federal, pois uniu-se nesta pesquisa tanto fatos e dados do passado
quanto atuais, formando um coletivo histórico e etnográfico sobre Olho D’Água e seus
artesãos.
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I. SOBRE A RELAÇÃO OBJETOS, MEMÓRIA E HISTÓRIA.

No presente capítulo analisaremos as relações entre objetos, relações sociais
e história e suas ressignificações à medida que se intensificam essas relações. As
influências de técnicas, métodos de outros lugares se não o de onde é produzido é
aceitável, mas cada povo, cada artesão utiliza-se dessas influências, utilizando matérias
primas de seu próprio ambiente produzindo um objeto que lhe é próprio; onde o artesão
ou quem produz o objeto “imprime” ali sua história, e quem o adquire o ressignifica,
dando um novo sentido e até, um novo uso. Não nos limitaremos a análise do objeto
artesanal, mas principalmente dos objetos considerados por Baudrillard, “marginais” ou
seja, os objetos que não são dotados apenas de função, como as máquinas.
Um bom exemplo da relação entre o artesão (ou quem produz) e seu objeto
é o livro de Peter Stallybrass “Casaco de Marx: roupas, memória e dor”, onde
encontramos a relação das moças dos Estados Unidos do século XIX com suas “colchas
de memória”, ou “colcha nupcial”, até que se casassem, as mulheres deviam ter feito
doze colchas. Essas colchas eram feitas de retalhos de um vestido da infância, de uma

20

almofada que lembrava a casa da avó, um retalho de uma colcha que pertenceu à mãe,
uma renda velha de um vestido de festa, etc. “A colcha é feita de pedaços de tecido que
carregam os traços de sua história e, em seu uso, a colcha passa a carregar os traços de
outras pessoas, de sua irmã, da morte” (STALLYBRASS, 2008:23). As colchas seriam
então, um meio de produzir contra-memórias, mais que um trabalho compulsório.
Stallybras usa como exemplo uma operária fabril da Nova Inglaterra, que
registra sua própria vida na colcha que produziu.

Quantas passagens de minha vida parecem estar sintetizadas nesta
colcha de retalhos. Aqui estão restos daquela almofada de cor cobre brilhante que
enfeitava a cadeira de minha mãe... Aqui está um pedaço do primeiro vestido que
vi, cortado de acordo com aquilo que era chamado de “mangas de perna de
carneiro”. Ele era da minha irmã... E aqui está um fragmento do primeiro vestido
que eu tive em forma de corpete; aqui está um fragmento da primeira veste que
meu irmão mais novo vestiu quando ele deixou de vestir roupas longas. Aqui está
uma peça do primeiro vestido que ganhei com meus próprios esforços! Que
sentimento de alegria, de autodependência, de auto-confiança foi criado por esse
esforço! (STALLYBRASS, 2008:24).

Para Stallybrass a colcha carregaria então, marcas de estruturas sociais
conflitantes, materiais da vida familiar, da casa, da “auto-dependência” e do trabalho
assalariado. Assim sendo, a colcha adquiriria então, uma vida social própria e complexa.

“Annete’, sua fabricante ... após se tornar uma operária fabril, dá a
colcha como presente de casamento à sua irmã, fazendo-a retornar, assim, da esfera
da auto-dependência, da auto-confiança, para esfera do casamento. É sob essa
colcha que sua irmã morre, espalhando sobre ela, por causa da tosse, os remédios
que tomara, de forma que quando a colcha retorna para Annete, existem “manchas
escuras em cima dela (STALLYBRASS, 2008: 26).

Assim como as mulheres americanas “colocavam” suas memórias suas
lembranças, suas vidas nas colchas que produziam, o artesão imprime em seu objeto seu
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meio, sua vida, suas crenças2. Uma boneca de barro produzida em Santo Antônio do
Olho D’Água nunca será a mesma produzida por artesãos do Vale do Jequitinhonha em
Minas Gerais, os santos de palha produzidos por Fatinha, não são os mesmos que os
produzidos por Maria Abadia. Apesar das técnicas serem parecidas e passadas
geralmente dos pais para os filhos, cada artesão cria um estilo e temática que lhe são
próprios. Há humanidade no trato e na relação com o barro. A palha usada por um
artesão para confeccionar um santo, não é a mesma usada pelo seu ancestral, mas o
fazer, o saber, o manuseio da palha traz de volta memórias de infância, do processo de
aprendizagem, das pessoas envolvidas nesse tipo de produção, das memórias da Feira
do Troca.
O objeto é ressignificado, segundo Baudrillard, os objetos cotidianos
proliferam, as necessidades se multiplicam, a produção lhes acelera o nascimento e a
morte. Não concordamos que exista a morte do objeto, mas o sentido que lhe é dado
pelo artesão não é o mesmo que a comunidade do local em que é produzido lhe dá,
tampouco é o mesmo sentido dado por aquele que compra diretamente do artesão, ou
aquele que compra essa mesma “peça” em uma loja de aeroporto, ou a observa em um
museu. São dados diferentes sentidos ao objeto a partir da escala de produção, de onde é
adquirido e para onde vai. Alguns artesanatos em Olho D’Água tiveram que se adequar,
serem ressignificados, para que a aceitação para vendas fosse maior. Alguns
incorporaram as formas das “namoradeiras” mineiras, bases das saias das mulheres de
barro feitas no Vale do Jequitinhonha, as formas do cotidiano expressas por Mestre
Vitalino, os teares mineiros e nordestinos, influências que vieram desde a colonização
de Olho D’Água, e com o contato de mascates advindos de outros estados, e que foram
acentuadas à

medida que o mercado exigiu técnicas mais aprimoradas desses

artesanatos. Mas da mesma forma, o artesão é diferente, o objeto é feito por mãos, e não
por máquinas, por isso sempre terá a característica do artesão que o faz e características
próprias da região em que é produzido. Por isso, seguindo o pensamento de Baudrillard,
não devemos tratar os objetos apenas definidos segundo sua função, ou classes, mas dos
processos pelos quais as pessoas entram em relação com eles e da sistemática das
condutas e das relações humanas que disso resulta e ainda: “saber como os objetos são
vividos, a que necessidades, além de funcionais, atendem, que estruturas mentais
2

Em o “Casaco de Marx: roupas, memória e dor de Peter Stallybrass , onde o autor fala da “impressão”
da vida e das memórias das mulheres americanas que produziam colchas para seu casamento.
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misturam-se às estruturas funcionais e as contradizem, sobre que sistema cultural, infra
ou transcultural, é fundada sua cotidianidade vivida” (BAUDRILLARD, 2008:10).

Os objetos têm assim – os móveis especialmente – além de sua função
prática, uma função primordial de vaso, que pertence ao imaginário 3 e a que
corresponde sua receptividade psicológica. São portanto o reflexo de toda uma
visão do mundo onde cada ser é concebido como um “vaso de interioridade” e as
relações como correlações transcendentes das substâncias – sendo a própria casa o
equivalente simbólico do corpo humano, cujo poderoso esquema orgânico se
generaliza em um esquema ideal de integração das estruturas sociais. Tudo isto
compõe um modo total de vida cuja ordem fundamental é a da natureza enquanto
substância original, da qual provém valor. Na criação ou fabricação de objetos o
homem se faz, pela imposição de uma forma que é cultura, transubstanciador da
natureza: é a filiação das substâncias, de idade em idade, de forma em forma, que
institui o esquema original de criatividade: criação ab útero com toda simbólica
poética e metafórica que a acompanha. Assim, sendo o sentido e o valor
provenientes da transmissão hereditária das substancias sobre jurisdição da forma,
o mundo é vivido como dado (e sempre assim no inconsciente e na infância), e o
projeto é revela-lo e perpetua-lo. Também a forma ao circunscrever o objeto faz
com que uma parcela da natureza fique incluída nele tal como no corpo humano: o
objeto e fundamentalmente antropomórfico. O homem acha-se então ligado aos
objetos ambientes pela mesma intimidade viceral (guardadas as devida das
proporções) Que aos órgãos do próprio corpo e a “característica” do objeto tende
sempre virtualmente a recuperação dessa substancia por anexação oral e
assimilação. (BAUDRILLARD, 2008: 48)

É uma natural intimidade entre o barro, a palha, o tecer e os sentidos, como
se o artesão tomasse o modelo ancestre da criação, pois “Adão foi feito de barro”.
Pensamos essa mesma relação do artesão com o barro, o artesão com o ferro que forja,
com a palha que transforma em boneca, em santo. Corpo e alma, mãos e memória
dedicados ao objeto que cria, por isso, o objeto “têm” uma vida própria, uma alma que
lhe foi dada, e é uma espécie de continuação do artesão, tornando-se objeto de
admiração para quem o compra ou ganha, principalmente se houve contato com o
próprio artesão e a feitura do objeto que adquire. Objetos carregam memória.

A mesma análise (ambivalência) vale para o material. A madeira por
exemplo, tão procurada hoje por nostalgia afetiva uma vez que tira sua substância
3

Quanto ao fato do objeto ser considerado vaso, Baudrillard diz: “Contudo uma lei da dimensão parece
atuar na organização simbólica: além de certo tamanho, qualquer objeto, mesmo fálico de uso (carro,
foguete) torna-se receptáculo, vaso, útero – aquém, faz-se peniano (mesmo se for vaso ou bibelô).
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da terra, vive, respira, “trabalha”. (...)conserva o tempo em suas fibras, é o
continente ideal já que todo conteúdo é algo que se quer subtrair ao tempo. A
madeira tem seu odor, envelhece, tem mesmo seus parasitas, etc. Enfim, esse
material é um ser (BAUDRILLARD, 2008 :44)

Concordamos com Baudrillard de que a questão não é apenas de que o
objeto é feito, mas o sentido que lhe é dado, “um signo cultural deste calor”. Mas
objetos artesanais, que não são feitos por máquinas, mas por pessoas com vidas
diferentes, algo que carrega impressões dos dedos do artesão, não carrega mais “vida”,
mais história? Quem fez? Onde? Como aprendeu? Essas são questões importantes a
serem pensadas. A dinâmica artesanal de Olho D’Água gira em torno da Feira do Troca,
assim como seu calendário de festividades. A produção popular tem na feira seu
principal escoamento. Em sua trama complexa de relações os indivíduos se abastecem,
trocam informações, objetos e se transformam. Oficinas de danças e artesanato
acontecem entre quem visita a feira. Todos convivem, trocam, compram e compartilham
sua história, em torno dos objetos, dos artesãos, na pracinha da Igreja. Nas brincadeiras,
no aprender dos artesanatos de forma lúdica e divertida, as crianças ensaiam futuros
papéis sociais, expressam valores e reitera valores do grupo a que pertence.
Seguindo o pensamento de Baudrillard, o valor dado à matéria “natural” é
maior que à matéria sintética, onde o vidro e o papel, por serem usados há milênios por
artesãos, apesar de sintéticos, são considerados “naturais”, dado seu valor simbólico e
ao exotismo agregado aos objetos feitos desses materiais. Existe um fetichismo ao
objeto artesanal, ao o que é produzido a partir de matéria prima natural, ou considerada
natural, ao que é tingido de forma natural, ou ainda, ao que naturalmente possui cores
variadas, como areias de cores diferentes (naturais), ou a palha de milho, que a partir da
hibridização de diferentes espécies de milho, são coloridas “naturalmente”,
aparentemente sem a intervenção do homem, agregando ainda mais valor ao objeto que
dela é feito.
O fetichismo pela matéria é o sentido “místico” dado ao objeto, como se ele
possuísse vida própria, um sentido que lhe é dado, a importância, a projeção da
memória, da vida, no objeto. Um objeto que se torna parte da casa, da história de
determinada pessoa, uma peça de coleção, algo raro, algo que compõe a personalidade
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de alguém, que se torna a própria pessoa, a própria casa. Um objeto que se torna
identidade. Os objetos são considerados então, dotados de vida e relacionam-se entre si.
Para Marx, o fetiche seria um elemento fundamental na manutenção do
modo de produção capitalista, onde o artesão, por exemplo, não produz um objeto
unicamente por sua vontade, pela própria satisfação, mas para satisfazer as necessidades
de outrem. Ou seja, para satisfazer a demanda capitalista.

Uma mercadoria, portanto, é algo misterioso simplesmente porque
nela o caráter social do trabalho dos homens aparece a eles como uma
característica objetiva estampada no produto deste trabalho; porque a relação dos
produtores com a soma total de seu próprio trabalho é apresentada a eles como uma
relação social que existe não entre eles, mas entre os produtos de seu trabalho(…).
A existência das coisas enquanto mercadorias, e a relação de valor entre os
produtos de trabalho que os marca como mercadorias, não têm absolutamente
conexão alguma com suas propriedades físicas e com as relações materiais que
daí se originam… É uma relação social definida entre os homens que assume, a
seus olhos, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. A fim de encontrar
uma analogia, devemos recorrer às regiões enevoadas do mundo religioso. Neste
mundo, as produções do cérebro humano aparecem como seres independentes
dotados de vida, e entrando em relações tanto entre si quanto com a espécie
humana. O mesmo acontece no mundo das mercadorias com os produtos das mãos
dos homens. A isto dou o nome de fetichismo que adere aos produtos do trabalho,
tão logo eles são produzidos como mercadorias, e que é, portanto inseparável da
produção de mercadorias ( MARX, Volume I: Capítulo I, Seção 04. Grifos meus).

Pensamos que, o valor dado ao objeto têm ligação não só com o valor do
uso, mas também ao material ao qual é produzido, quem o produz, onde é produzido e o
sentido que lhe é dado. A exclusividade, o material e a técnica, o fato de o que é
produzido por um artesão nunca será o mesmo produzido por um outro e a certeza de
que, feito artesanalmente, o objeto dificilmente terá uma cópia idêntica, o que torna o
objeto produzido artesanalmente um fetiche para muitas pessoas, principalmente
colecionadores.

E ainda:
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Ora, se abstrairmos do valor-de-uso das mercadorias, resta-lhes
uma única qualidade; a de serem produto do trabalho. Então, porém, já o próprio
produto do trabalho está metamorfoseado sem o sabermos. Com efeito, se
abstrairmos do valor-de-uso abstraímos também de todos os elementos materiais e
formais que lhe conferem esse valor. Já não é, por exemplo, mesa, casa, fio, ou
qualquer outro objeto útil; já não é também o produto do trabalho do marceneiro,
do pedreiro, de qualquer trabalho produtivo determinado. Juntamente com os
caracteres úteis particulares dos produtos do trabalho, desaparecem o carácter útil
dos trabalhos neles contidos e as diversas formas concretas que distinguem as
diferentes espécies de trabalho. Apenas resta, portanto, o carácter comum desses
trabalhos; todos eles são reduzidos ao mesmo trabalho humano, [trabalho humano
abstracto,] a um dispêndio de força humana de trabalho, independentemente da
forma particular que revestiu o dispêndio dessa força (MARX, Volume I: Capítulo
I, Seção 04).

Portanto, ao mudar-se o valor do uso, muda-se o significado do objeto. Para
Baudrillard, o objeto tem duas funções: uma de ser utilizado, a outra, de ser possuído. O
objeto possuído é abstraído de sua função e passa a ser relacionado ao indivíduo,
fazendo parte dele: “Constituem-se pois em sistema graças ao qual o indivíduo tenta
reconstituir um mundo, uma totalidade privada” (BAUDRILLARD, 2008: 94)
O objeto utilizado, ou prático, torna-se máquina, é o outro, algo que serve
apenas para utilização, para nos servir, não fazendo parte de nós, ao contrário do objeto
possuído. Já o “[...] objeto puro, privado de função ou abstraído de seu uso, toma um
estatuto estritamente subjetivo: torna-se objeto de coleção. Cessa de ser tapete, mesa,
bússola ou bibelô para se tornar “objeto” (BAUDRILLARD, 2008:94). A “peça” ou
“objeto”, torna-se motivo de admiração, orgulho, constructo social, “contando” uma, ou
várias histórias, objeto de desejo de amigos e familiares. Necessitando então, de vários
objetos, objetos que se complementam, que fazem par, que formam uma cidade de
casas, monumentos, em miniatura;

[...] um apenas não lhe basta: trata-se de uma sucessão de objetos,
num grau extremo, de uma série total que constitui seu projeto realizado. Por isso a
posse de um objeto, qualquer que seja, é sempre a um só tempo tão satisfatória e
tão decepcionante: toda uma série a prolonga e a perturba (BAUDRILLARD,
2008:95)
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Percebemos então um fetichismo nas coleções: objetos de uma paixão, de
propriedade privada e que o investimento afetivo não fica atrás das paixões humanas.
Essa paixão seria então: “temperada, difusa, reguladora, cuja importância no equilíbrio
vital do indivíduo e do grupo” (Baudrillard, 2008:94). Para Maurice Rheims (p.28), “O
gosto pela coleção é uma espécie de jogo passional.” Para Rheims, o fetichismo seria
uma paixão que visa a satisfação pulsional e portanto, não é o que acontece com o
colecionador que sua satisfação seria reacional. Mas considerando o conceito de
fetichismo de Marx, podemos enquadrar a coleção e os objetos a essa pertencente como
uma espécie de fetiche, dado o seu caráter passional e do objeto como um “ser” dotado
de história e “vida”, e ainda, segundo Baudrillard (2008: 96): “A paixão pelo objeto leva
a considerá-lo como algo criado por Deus: um colecionador de ovos de porcelana acha
que Deus jamais criou forma tão bela nem mais singular e que a imaginou unicamente
para a alegria dos colecionadores [...]”.
Para Baudrillard, o colecionador não é sublime apenas pela natureza dos
objetos que coleciona, mas por um certo fanatismo 4. Esse fanatismo, ou fetiche, como
preferimos chamar é o mesmo tanto “no rico amador de miniaturas persas” quanto “no
colecionador de caixas de fósforos”, onde a distinção se faz através do jogo da posse,
não necessariamente pelo fato de que, no primeiro possui um encanto diverso e singular
pelo objeto, enquanto o último ama os objetos em “função de sua ordem em uma série”.
Esses objetos são chamados objetos-paixão..
Ainda por Baudrillard (p. 81), existe uma categoria de objetos que foge ao
sistema de objetos funcionais; “são objetos singulares, barrocos, folclóricos, exóticos,
antigos” e estes, respondem à ordem do testemunho, lembrança, nostalgia, evasão.
Estes objetos, “[...] ainda que diferentes, fazem parte da modernidade e dela retiram seu
duplo sentido”. Considerando, então, tais objetos como “marginais” ou fora da dinâmica
do sistema, não sendo, porém um acidente:

Na realidade, não são eles um acidente do sistema: a funcionalidade
dos objetos modernos torna-se historicidade do objeto antigo (ou marginalidade do
objeto barroco, ou exotismo do objeto primitivo) sem todavia deixar de exercer
uma função sistemática de signo. É a conotação “natural”, a “naturalidade” que no
4

Não concordamos com o termo, por considerarmos exagero, por isso preferimos usarmos o termo
fetiche, como visto anteriormente.

27
fundo culmina nos signos de sistemas culturais anteriores. ... o objeto antigo, este, é
puramente mitológico na sua referência ao passado. Não tem mais resultado
prático, acha-se presente unicamente para significar. É inestrutural, nega a
estrutura, é o ponto-limite de negação das funções primárias. Todavia não é nem
afuncional nem simplesmente “decorativo”, tem uma função bem específica dentro
do quadro do sistema: significa o tempo (BAUDRILLARD, 2008:82).

O autor direciona essa análise ao objeto antigo, por considerá-lo “o exemplo
mais claro do objeto ‘não sistemático’”, mas não se limita a ele, onde a mesma análise
poderia ser conduzida sobre as mesmas bases a outras subcategorias de objetos
marginais. 5
O tempo que nos fala não se trata do tempo real, mas de signos, indícios
culturais do tempo, que são retomados no objeto antigo. A presença alegórica dos
signos não contradiz a organização geral, composta por natureza e tempo, nada
escapando, tudo se efetuando nos signos. E ainda, o tempo não se deixa sistematizar e
abstrair facilmente, mas a natureza sim. Para Baudrillard, o objeto antigo, permanece
“excêntrico”. Ele faz uma crítica a esses objetos, por terem um certo “ar falso”, por
estarem deslocados no tempo, não dependendo mais da “autenticidade”, mas “a relação
calculada e a abstração do signo” (p.82). Pensamos ainda para a proposta aqui
apresentada, que os “objetos marginais”, por serem atemporais, não dependem apenas
da sua historicidade para reproduzirem valor, ou serem “fetichizados”, mas dos signos
que lhe são agregados: a origem, o material de que é feito, onde é feito, por quem é
feito, a conservação, a autenticidade, o estilo, e por que não, o período e o contexto
histórico a que ele remete. Um objeto que traz memórias do passado, que identifica,
conta histórias presentes e que talvez, deixarão um legado para o futuro. Esses objetos
marginais, independentemente se são adquiridos por “amadores”, que preferimos
chamá-los de amantes ou colecionadores, aguçam o imaginário, a memória, e aí também
está seu valor.

5

Elegemos então, de acordo com Baudrillard, o objeto “antigo” como exemplificador dos objetos
marginais: Folclóricos, exóticos, barrocos, singulares. Onde incluímos também, nessa categoria, os
abjetos artesanais, sobretudo os “tradicionais”, não produzidos em larga escala.
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A exigência à qual respondem os objetos antigos6 é aquela de um ser
definitivo, completo. O tempo do objeto mitológico é o perfeito: ocorre no presente
como se tivesse ocorrido outrora e por isso mesmo acha-se fundado sobre si,
“autêntico”. O Objeto antigo é sempre, no sentido exato do termo, um “retrato de
família. (BAUDRILLARD, 2008: 83).

O objeto antigo então, significa o presente à medida em que se integra no
sistema cultural atual.
Assim como os objetos antigos, o artesanato nos dá ideia de aproximação
com o povo que o fez, com as identidades de onde vêm. O artesanato, os objetos
marginais alimentam o imaginário de quem o adquire; como se fosse “transportado”
para o lugar de origem do objeto, desperta a curiosidade, agrega valor. Para Baudrillard
(p.84), existe na mitologia 7 do objeto antigo (e para nossa análise, na mitologia do
objeto artesanal) dois aspectos: a nostalgia das origens e a obsessão pela autenticidade.

[...] Os dois parecem provir do apelo místico do nascimento
constituído pelo objeto antigo no seu fechamento temporal – ter nascido implica no
fato de ter um pai e uma mãe. A involução para as fontes é evidentemente a
regressão para a mãe: quanto mais velhos são os objetos, mais nos aproximam de
uma era anterior, da “divindade”, da natureza, dos conhecimentos primitivos etc. A
Fascinação pelo objeto artesanal vem do fato deste ter passado pela mão de alguém
cujo trabalho se acha nele inscrito: é a fascinação por aquilo que foi criado (e que
por isto é único, já que o momento da criação é irreversível)... Ora, a procura do
traço criador, da marca real à assinatura é também da filiação e da transcendência
paterna. A autenticidade vem sempre do Pai: é ele a fonte do valor. E é esta filiação
sublime que o objeto antigo suscita à imaginação ao mesmo tempo que a involução
para o seio da mãe (BAUDRILLARD, 2008: 84,85).

Podemos considerar então, que os objetos também são documentos
históricos pois podemos considerar a cultura material como sendo “a um só tempo,
parte do fenômeno histórico e fonte documental para sua compreensão”(Rede,
1996:266). Não acreditamos que podem ser documentos históricos por si só, mas
6

“E, ainda uma vez, por extensão, os objetos exóticos: o deslocamento e a diferença de latitude
equivalem seja como for para o homem moderno a um mergulho no passado. Objetos feitos a mão,
indígenas, bagatelas de todos os países, é menos a multiplicidade pitoresca que fascina do que a
anterioridade das formas e dos modos de fabricação, a alusão a um mundo anterior, sempre alternado por
aquele da infância e dos seus jogos.” (BAUDRILLARD, 2008:83).
7
Baudrillard considera os objetos marginais como mitológicos, que se dá por mito de origem.
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documentos que, em conjunto com documentos escritos e entrevistas orais formam um
arcabouço documental riquíssimo para o pesquisado. Segundo Rede (1996), o
historiador da cultura material deve se preocupar com as relações entre a cultura
material e a sociedade em que esta está inserida:

Duas questões devem fazer parte do repertório de preocupações dos
historiadores que se interessam pela cultura material. A primeira diz respeito à
constituição mesma das sociedades estudadas, particularmente ao papel dos
“segmentos do universo físico culturalmente apropriado” na trajetória dos
agrupamentos humanos. Tratando-se de uma perspectiva histórica, os problemas
levantados e as respostas encontradas deverão variar em grau não menor, de
sociedade para sociedade ou de época para época, do que aqueles que dizem
respeito, digamos, às formas de produção ou aos modos de pensar. Ainda que,
como sucede em outros campos, postulados gerais sejam admissíveis ( por
exemplo, a mediação da cultura material na adaptação ecológica e sociocultural das
populações), o mais importante e característico para o historiador serão variações,
as formas cambiantes de interação entre sociedades e sua cultura material (REDE,
1996: 265).

A outra preocupação que o historiador deve ter ao estudar a cultura material
localizar-se-à “na operação que insere a cultura material no processo historiográfico de
produção do conhecimento” (REDE, 1996: 265). Rede não utiliza para sua análise o
termo “objeto”, mas “cultura material”, onde discute a “relação entre cultura e os
segmentos materiais culturalmente apropriados... e as posições acerca do tratamento
documental da cultura material”. Sua análise dá-se a partir da coletânea History from
things: essays on material culture publicada em 1993, em função do congresso
nomeado History from things: the use of objects in understanding the past realizado em
1989, onde vários especialistas reuniram-se para debater a problemática da história e da
cultura material.
Para Rede, a expressão cultura material é polissêmica e pode dar margem a
ambiguidades, pois a expressão indica tanto objeto de estudo como uma forma de
conhecimento. Para ele, “Ao mesmo tempo,as posições sobre as relações entre o
universo material e a cultura definirão,de algum modo os limites das propostas de
estudo e as formas de mobilização dos elementos físicos na compreensão dos
fenômenos históricos” ( p. 267).
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A partir das várias discussões encontradas na coletânea History from things:
essays on material culture encontramos ambiguidades nas definições de cultura
material, considerando as posições diferentes dos autores sobre cultura. Por este mesmo
motivo, consideraremos apenas alguns autores para a proposta aqui apresentada.
Jules D. Prown8 (1993:119), considera que os objetos (cultura material)
refletem direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente as crenças de quem o
adquire, e principalmente, de quem o produziu, da sociedade de onde foi produzido:

The underlying premise is that human made objects reflect,
consciously or unconsciously, directly or indirectly, the beliefs of the individuals
who commissioned, fabricated, purschased, or used them and, by extension, the
beliefs of the larger society to wich these individuals belonged (PROWN, 1993: 1).

Prown considera a cultura material como reflexo de um cultura abstrata
(imaterial), alheia a materialidade. Embora que não iremos nos aprofundar nas
definições de cultura imaterial, a partir dos estudos de Baudrillard, podemos observar a
estreita ligação entre o imaterial (os ritos, os costumes, a crença etc.) e o material. Os
objetos são reflexos de uma cultura, de uma sociedade e de seus constructos mentais.
Sendo assim, a cultura material são “manifestations of culture through
material productions”. Os objetos então, dependem da “transferência de atributos a
partir do núcleo para compor sua identidade (REDE, 1996:267)
Prown utiliza uma analogia entre artefatos e os sonhos, onde os sonhos,
numa perspectiva freudiana são ficções que permitem que o ser humanos traga à tona
conteúdos despercebidos da vida cotidiana. “Passo o dia pegado na madeira: aí de noite
vem o sonho. Quando acordo chega a imaginação. Então tenho uma felicidade
estranha”. (Benedito José dos Santos, entrevista em 15/07/2011). Ainda segundo Prown,
tratar os objetos como constructos mentais, mais do que como histórias, permitiria vêlos como “unconscious representations of hidden mind” reveladores de uma “deeper
cultural truth”.
8

Em : The truth of material culture: history or fiction , p. 119
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Para Rede, “São as escolhas do indivíduo, em um campo de limitações e
possibilidades e em interação com outros comportamentos, que revelam a cultura e, por
decorrência, a cultura material”. Michael O. Jones, em seu artigo intitulado “Why take a
behavioral approach to folk objects”, considera a produção de objetos como um reflexo
dos processos históricos e na explicação dos traços culturais presentes nos artefactos
refletem-se também, fatores como aspectos tecnológicos (técnicas; instrumentos;
matérias-primas), motivações, aspirações, tornando importante para o estudo dos
objetos a análise dos processos, das relações sociais e de princípios psicológicos antes,
durante e após a produção dos objetos. “ While we can view the production of objects as
a reflection of historical processes, we can also investigate some things in their
immediate situation of manufacture as aspects of manifestatios of human behavior” (
JONES, 1993: 194).

1. - O Objeto como documento histórico

Durante a leitura do artigo de Rede sobre a coletânea de estudos “History
from things”, percebemos as dificuldades em utilizar apenas os objetos como
documento, necessitando então, de ajuda dos documentos históricos para se legitimar:
“... as dificuldades advêm do hábito arraigado de ler somente os escritos e de ouvir
apenas os pronunciamentos do passado. De fato, em geral, as resistências ao uso da
cultura material estão associados ao predomínio do documento escrito” (REDE, 1996:
274). Sendo assim, seu uso só é qualificado se estiver associado ao documento escrito,
dependendo deles para sua confirmação. Gordon (apud Rede, 1996:275), “.defende que
a importância da cultura material cresce na medida em que faltam documentos escritos”.
Por passar por ressignificações, ser transferido entre gerações, sofrer
alterações quanto a forma, função e de sua trajetória torna-se difícil utilizá-lo como
único documento, pois “é uma ilusão pensar que um objeto incorpora seus atributos
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morfológicos, fisiológicos e semânticos em um único ato criador e os mantém por toda
sua trajetória” (REDE, 1996: 276).
Para o autor, duas implicações impõem-se ao historiador. A primeira, diz
respeito a não mais “desvendar características perenes, mas de identificar as alterações e
explicar suas razões”. Os objetos são reclassificados, ressignificados, a medida que
atravessa teias de significados,

[...] perpassam contextos culturais diversos e sucessivos, sofrendo

reinserções que alteram sua biografia e fazem dela uma rica fonte de informação
sobre a dinâmica da sociedade (transformações nos modos de relacionamento com
o universo físico; mudanças nos sistemas de valores, etc) (REDE, 1996:276).

O objeto de estudo seria então a perda de supostos traços originais , indagarse por que “uma sociedade opera transformações nas formas, funções e sentidos da
cultura material”(p. 276).
A segunda implicação, o segundo ponto que se impõe ao historiador é o de
que a

[...] noção da trajetória não se deve limitar à vida do objeto enquanto
tal: deve estender-se para além daquele momento em que o objeto transforma-se
em documento, ou seja, para o interior da operação intelectual que o retira
(abstrata, mas nem sempre fisicamente) do seu contexto original (aquele em que foi
produzido, consumido, reciclado, descartado, etc. etc. ) e o insere na nova situação,
em que se torna, prioritariamente, base de informações (REDE, 1996:277).

Essa fase se dá por meio de observação, onde, nessa fase documental o
objeto ganha outros atributos, em um processo de interação com o historiador.
Uma solução para o problema da inserção da cultura material na produção
do conhecimento histórico, não seria a simples sobreposição dos documentos, ou a
exclusão do documento escrito, mas como falado anteriormente, um controle recíproco
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dos documentos e sua interação mútua. Rede usa como exemplo dessa interação o artigo
de Thomas Williamsom intitulado “Gardens and society in eighteenth-century
England”. Neste artigo, Williamsom buscava “estabelecer uma sequência linear nos
estilos dos jardins ingleses do século XVIII”, inicialmente utilizou como fonte
documental os debates estéticos e filosóficos correntes no período, mas não encontrando
respostas suficientes para a sua pesquisa, Williamsom concentra-se em diferentes
fontes: nos próprios artefatos (jardins), nas suas diferentes análises: “seu contexto
social, econômico e topográfico a partir das evidências arqueológicas, mas também
iconográficas, cartográficas e textuais (em particular não eruditas).” (REDE, 1996:277)
Por isso,

Um arranjo calibrado de fontes permite, então, entender melhor as
relações entre os jardins e a sociedade, como também (poderíamos acrescentar) as
próprias formulações presentes nas fontes literárias eruditas, agora vistas como um
fator a ser avaliado conjuntamente com outros e não como explicação universal
(REDE, 1996:277).

Seguindo o pensamento de Rede, poderíamos considerar, então, os jardins
como lugares de memória. Assim como os jardins, a Praça de Santo Antônio (praça da
Igreja) em Olho D’Água, a Feira do Troca e as festas são lugares de memória, “lugares”
onde as pessoas construíram suas memórias, intercambiaram ideias, histórias, culturas.
“Lugares” que geram a ideia de pertencimento. Usamos as aspas ao citarmos a palavra
lugares, para que não se tenha a falsa ideia de que estamos falando de pontos
geográficos específicos, locais físicos ou estanques, sem movimento. Tampouco
consideramos a praça e as manifestações culturais de Olho D’Água no sentido stricto da
noção de “lugar de memória”, mas em seu sentido latto.

[...] se a história, o tempo, a mudança não interviessem, seria
necessário se contentar com um simples histórico dos memoriais. Lugares portanto,
mas lugares mixtos, híbridos e mutantes, intimamente enlaçados de vida e de
morte, de tempo e de eternidade; numa espiral do coletivo e do individual, do
prosaico e do sagrado, do imóvel e do móvel. Anéis de Moebios enrolados sobre si
mesmos. Porque, se é verdade que a razão fundamental de ser de um lugar de
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memória é parar no tempo, é bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado
de coisas, imortalizar a morte, materializar o imaterial para – o ouro é a única
memória do dinheiro – prender o máximo de sentido num mínimo de sinais, é
claro, e é isso que os torna apaixonantes: que os lugares de memória só vivem de
sua aptidão para a metamorfose, no incessante ressaltar de seus significados e no
silvado imprevisível de suas ramificações (NORA, 1993: 22).

Para Nora, os lugares de memória são lugares nos três sentidos da palavra:
material, simbólico e funcional, constituídos de um jogo de memória e história. Algo
material, por exemplo, seja algo simbólico ou funcional, só entra na categoria se houver
nele, uma aura simbólica ou se for objeto de ritual.

É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese,
pois garante, ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas
simbólica por definição visto que caracteriza por um acontecimento ou uma
experiência vividos por um pequeno número, uma maioria que deles não participou
(NORA, 1993: 22).

Ora, e como poderíamos chamar um lugar geográfico que, por definição
constitui-se um lugar de memória, não é estanque, mas é parte fundamental da memória
local, constituindo a história e as identidades, permeado de outros lugares de memória,
como manifestações culturais (que também são ressignificadas com o tempo)?
Pensamos que lugares de memória são constituídos de platôs que estão em constante
movimentação, sobrepondo-se, comunicando entre si e que são ressignificados. Não
concordamos com o fato de que se “a história não se apoderasse deles para deformálos, sová-los e petrificá-los, eles não se tomariam lugares de memória” (Nora, 1993:23).
A não ser que estejamos tratando de monumentos como o “Arco do Triunfo” em Paris,
o Obelisco da avenida 9 de Julio em Buenos Aires, ou Cristo Redentor no Rio de
Janeiro, até mesmo lugares transformados em lugar de memória como o Coliseu, em
Roma, os construídos para serem um local de memória, como o Memorial do
Holocausto em Berlin, recebem novos usos, novos significados. Pensamos lugar de
memória (na falta de algo que os defina melhor), também os lugares que “preservam” o
passado através da memória, das tradições (que também não são “cristalizadas”), mas
que sim, podem fazer sentido no presente. Mas concordamos com o fato de que
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[...] os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter
aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas,
porque essas operações não são naturais. (...) Se o que eles defendem não estivesse
ameaçado, não se teria tampouco, a necessidade de construí-los.(...) É este vai-evem que os constitui: momentos de história arrancados do movimento da história,
mas que lhe são devolvidos. Não mais inteiramente a vida, não mais inteiramente a
morte, como as conchas na praia quando o mar se retira da memória viva (NORA,
1993: 13).

A memória seria então, uma necessidade latente de preservar, de guardar o
que parece ser importante. A memória se não escrita, não documentada, não
colecionada, “morre”. Por isso a necessidade da produção de arquivos, gravações,
coleções. A memória não é mais transmitida de pai para filho, os velhos não têm mais
importância, são velhos. E suas memórias sobre o tempo passado, a paisagem da praça,
o que acontecia ali quando era jovem, o que aconteceu em Olho D’Água quando
Brasília foi construída, por exemplo, se não forem gravadas, arquivadas, morrem com
os velhos. O que é transmitido também de uma pessoa para outra, modifica-se, ganha
nova roupagem novos detalhes, sendo o passado desfigurado, “remanejado pelas ideias
e pelos ideais” (Bosi, 2006:63).

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a
nossa, não somente pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente
produz, não somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação de que
dispõe, mas pela superstição e pelo respeito ao vestígio. À medida em que
desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a acumular
religiosamente vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais
visíveis do que foi, como se esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar
prova em não se sabe que tribunal da história. (NORA, 1996: 15).

Para Le Goff, é a memória que dá o “sentido da duração, da continuidade
histórica e, ao mesmo tempo, das rupturas”. A cultura popular não existe sem memória.
A história e as histórias de vida presentes em Olho D’Água podem ser identificadas em
sua maioria através da memória de seus habitantes, representada no artesanato, nas
manifestações culturais e na oralidade de seu povo. “A memória coletiva de um grupo
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representa determinados fatos, acontecimentos, situações; no entanto, reelabora-os
constantemente. Tanto o grupo como o indivíduo operam essas transformações”
(MONTENEGRO, 1992, p. 19).
Para Veyne, o escrito, o documentado são apenas representações de algo
que já passou, cheias de impressões pessoais. “O tempo histórico não é o tempo vivido.
A história escrita, documentada, distingui-se do acontecido; é uma representação. E
neste hiato entre o vivido e o narrado localiza-se o fazer próprio do
historiador”(VEYNE 1983:255). Essas representações e suas “fontes” não seriam então,
também, mostras daquilo que formou e forma as identidades da região, da comunidade,
do morador? Na oralidade, podemos chegar perto do “sentimento”, das emoções e
vínculos culturais de quem fala.
Apesar de aparentemente diferentes, história e memória não se dissociam, a
memória trabalha com o vivido, com o que ainda está presente no grupo, a história
trabalha com representações de fatos distantes, muitas vezes sem a possibilidade de
encontrar testemunhas daquela lembrança. A memória do indivíduo depende do meio
em que vive, da sociedade e dos grupos de convivência desse indivíduo. Para
Halbwachs a memória tem um caráter livre, espontâneo, o ato de lembrar não é o
mesmo que reviver, mas reconstruir com as imagens e idéias do presente, as
experiências do passado, tanto a memória do indivíduo quanto a memória do grupo
estão intrinsecamente ligadas.
Ecléa Bosi, citando Walter Benjamin, sobre a arte de narrar, nos fala que
sempre houve dois tipos de narrador: o que viaja, o que vem de fora e narra suas
viagens, e o que fica e conhece tanto o lugar quanto a sociedade que o habita “a arte da
narração não está confinada nos livros, seu veio épico é oral. O narrador tira o que narra
da própria experiência e a transforma em experiência dos que o escutam” ( BOSI, 1994,
p. 84). Bosi considera o ato de narrar como uma arte que relaciona mão, olho e alma e
esse talento vem da experiência do narrador, ele é um mestre do ofício que conhece seu
meio, narra tanto na oralidade quanto no artesanato e festas que produz.
Assim como o reconhecimento e identidade não se dissociam da alteridade,
a memória não se dissocia do esquecimento. Para Ricoeur, o esquecimento parte de uma
seleção natural dos fatos vividos e compartilhados, a memória entrecruza-se também
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com a identidade, tornando a narrativa um ato seletivo. Alguns são os problemas
encontrados nas narrativas, uns esquecem o que outros lembram, por isso a necessidade
de entrevistar não só um indivíduo, mas todo o grupo.
Sendo influenciada por essas transformações, a tradição apresenta duas
características ao estabelecer uma ligação entre o presente, o momento atual e a história
do grupo: ela deve ser flexível para poder responder ás modificações ocorridas no
grupo, e ainda manter uma idéia de continuidade que sustente o vínculo do presente
com o passado (PORTO, 1997, p. 21). A tradição assim como identidade e a cultura, é
dinâmica, podendo mudar, transformar-se até certo ponto, mas sem ter sua continuidade
comprometida.
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II. UMA PROMESSA A SANTO ANTÔNIO, UM OLHO D’ÁGUA,
UM PONTO DE POUSO, LINHAS DE ENCONTRO: ASSIM SE FEZ
E SE FAZ OLHO D’ÁGUA.

O presente capítulo tratará da história de Olho D’Água, desde o tempo
de pouso de tropeiros até os dias atuais. É importante ressaltar que a região onde se
encontra Olho D’Água (compreendida entre Luziânia, Formosa, Corumbá,
Pirenópolis e Anápolis), antes da construção de Brasília, entre 1956 e 1961, era
região de intenso comércio e encontro entre pessoas de diferentes regiões do país.
Época de mascates, comerciantes viajantes, o local onde hoje se encontra Olho
D’Água tornou-se ponto de pouso (descanso), desses comerciantes e viajantes, pois
ali se encontrava o Rio Galinhas e também um olho d’água (nascente), local
propício para acampamentos. Próximo ao olho d’Água passava o chamado
“Caminho do Ouro”, estrada ou caminho de terra que ligava o litoral (Rio de
Janeiro, Bahia), ao sertão (Goiás), passando por Minas Gerais, onde, o ouro do
interior era levado para o litoral, e materiais e escravos eram levados do litoral para
o interior, para suprir a mão de obra de cidades como Corumbá, a antiga Meia Ponte
(Pirenópolis) e Vila Boa de Goiás (Cidade de Goiás). Era por essa estrada também
que os filhos da elite goiana iam para as grandes cidades estudar (principalmente
Rio de Janeiro). A estrada era então, um ir e vir de gentes de diferentes lugares, de
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diferentes culturas, diferentes pensares, que levavam objetos do litoral para o sertão
e do sertão para o litoral, havendo então, troca, influências mútuas. Olho D’Água
era então, ao mesmo tempo, ponto de passagem e ponto de encontro, de troca; já
começando ali, os primeiros tracejados de suas linhas: linhas da praça, linhas da
Igreja, linhas das casas, linhas dos objetos, linhas de divisão.
Segundo relatos, havia indígenas na região, o que também influenciou a
cultura local, seus mitos, costumes e a produção artesanal. Percebemos então, que
são múltiplas as influências que constituíram os costumes do povo de Olho D’Água,
assim como são múltiplas as versões sobre sua história, principalmente no que diz
respeito á fundação, a transferência da prefeitura para Alexânia e ao que diz respeito
á retomada da produção artesanal no local (o que compreende a chegada de
Armando Faria, Laís Aderne e Sinclei Fazolino e a criação da Feira do Troca).
Diante disso, trataremos da história da cidade que encontramos nos documentos e
também a que é mais aceita entre a população, e, por vezes, falaremos das diferentes
versões apresentadas.
No Jornal Olho D’Água de maio de 2012, que tem também como
objetivo tratar da história de Olho D’Água e a pesquisa sobre o artesanato da região,
encontramos um trecho que trata sobre o “problema” das múltiplas versões da
história do distrito: “ É uma história curiosa, rocambolesca, dramática e nebulosa,
quase sempre mal contada por falta de dados históricos confiáveis ou ardilosamente
confiáveis.” (Jornal Olho D’Água: pág. 02; ano I,Vol.I,mai/2012). E ainda vê-se
necessário: “ [...] clarear as origens históricas de Olhos D’Água, e contar como se
deu o polêmico e controvertido traslado de sua sede municipal para Alexânia.”
(Jornal Olho D’Água: pág. 02; ano I,Vol.I,mai/2012).

1. A criação da Capela e Fundação do Distrito de Olho D’Água.
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Criado como distrito de Corumbá de Goiás, pois as terras onde Olho
D’Água fora construída compreendiam a área de tal Município. Segundo relatos e
documentos, a partir de uma promessa feita a Santo Antônio , pela Sra. Maria Alves
Magalhães, em 1941 foi construída uma capela em homenagem ao Santo, pelo Pe.
Luiz Maria Zephirino, então delegado paroquial, em terras doadas por “Seu”
Geminiano, então proprietário da Fazenda São Domingos e pela família Fernandes,
proprietária da Fazenda Santa Rosa. Segundo relatos, ali, antes da construção da
capela, já começavam os primeiros sinais de povoamento: uma venda (ou bodega),
que abastecia com suprimentos básicos os tropeiros e fazendeiros da região e
algumas poucas casas que serviam de abrigo para as famílias dos comerciantes que
passavam por ali constantemente. Após a construção da sobredita Capela,
intensificaram-se as construções no local.
Tanto no Jornal Olho D’Água quanto no livro “A Construção de
Brasília” de Luiz Sérgio Duarte da Silva, encontramos a transcrição literal da Ata de
fundação da capela de Santo Antônio do Olho D’Água, retirada do Jornal
“Corumbaense Goiano”, em seus números 3 e 5. Julgamos necessária e importante
para esta pesquisa que tal ata também seja transcrita aqui, com a retirada de algumas
passagens.9

A execução da Capella de s. Antonio foi efeito dum voto feito pela
Exma. Sra. D. Maria Alves Magalhães – digna esposa do Sr. Francisco Marques da
Costa. Para tal fim foi escolhido a linda planície entre as fazendas de S. Rosa,
pertencente à família Fernandes e a Fazenda s. Domingos pertencente ao Sr.
Geminiano Ferreira de Queiros que doaram o terreno para o patrimônio da mesma
Capella.

O terreno hoje pertencente á Igreja Santo Antônio compreende a praça
homônima, onde é realizada a Feira do Troca e demais eventos do distrito.
Continua, na ata, a construção da capela:

9

A transcrição completa da Ata pode ser encontrada no livro “A construção de Brasília: Modernidade e
Periferia” de Luis Sérgio Duarte da Silva, 1ª edição, Apêndice “A”, pág.131.
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[...] Aos vinte e quatro de maio (de 1941) no meio de alegria geral
deu-se início a construção desde os alicerces da sobredita Capella – estando
terminada no dia quatro de Julho do mesmo ano – bem assim grande número de
ranchos dos romeiros – Inumeros benfeitores acudiram com carinho a empresa –
uns com suas esmolas penuárias, outros com dias de trabalho, outros com materiais
para a conclusão da predita Capella – Foi notória a cooperação pessoal e influente
do Sr. Geminiano Ferreira de Queiroz, do Sr. João Fernandes Parente, do sr. Ovidio
Fernandes Parente, do sr. Egidio Francisco Madureira, do sr. Egidio Francisco
Madureira , do sr. Geraldo Nonato, dos dignos filhos do sr. Francisco Marques da
Costa, de modo particular do sr. Domingos Marques da Costa que offereceu o altar
e o oratório de s. Antônio – do sr. Hermenegildo Pereira Lima que de vários modos
prestou relevante auxílio ao bom andamento da romaria – e muitos outros cujos
nomes se acham archivados no livro de notas.

Após a construção da capela, deu-se sua inauguração:

No dia quatro de Julho deu-se a trasladação processional da imagem
de S. Antônio da residência do Sr. Geminiano Ferreira de Queiroz para a Capella,
presidida pelo Delegado paroquial, P. Luiz Maria Zepherino – e cento e trinta e seis
pessoas – e no mesmo dia iniciou-se a primeira novena oferecida a s. Antonio no
meio de grande regozijo de todos. [...] A missa foi assistida por uma extraordinária
concorrência de fieis romeiros. [...] Foram administradas 84 crismas e 14
casamentos e 32 baptizados. [...] Pelas cinco horas da tarde desenvolveu-se uma
linda e bem ordenada procissão com a imagem de s. Antonio e a noite a reza do
terço, iluminação e popular entrega das esmolas ao Vigário da capella,
acompanhadas de flautas e tambores – terminando assim as solenidades religiosas
de s. Antonio d’Olho d’Agua que pela primeira vez se desenvolveu no seu
patrimônio, deixando no ânimo de todos a mais alegre e religiosa impressão –
Calculou-se em dois mil e quinhentos o número de romeiros – Os leitões e as
esmolas chegaram a um conto tresentos e trinta e cinco mil réis – saldando algumas
despesas orçadas em quinhentos mil réis [...]. Terminando, fica aqui archivado os
mais sinceros parabens a todos promotores e romeiros das solenidades de s.
Antonio d’Olho d’Agua.
Patrimonio do Santo Antonio do Olho d’Agua, 15 de julho de 1941.
Padre Luiz Maria Zepherino, Delegado Paroquial.
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Figura 1 “Seu” Geminiano. Foto: Kim Ir Sem. Tirada em: 1978

Nas terras ao redor da Igreja, começou a surgir o povoado de Santo
Antônio de Olho d’Água, que servia como ponto de pouso de tropeiros que
passavam pela região, e também o primeiro caminho a dar acesso ao sítio Castanho,
pedaço do retângulo Cruls (área demarcada para a construção da nova capital).

O ex-distrito de Corumbá era ponto de passagem, assim como campo
Limpo e Brazlândia, da estrada que de Anápolis dirigia-se a Formosa. Tal estrada
ainda existe, saindo de Anápolis, cortando fazendas e depois seguindo até Campo
Limpo, quando é interrompida pela represa do Descoberto. A partir de Brazlândia,
a estrada ainda existe até a BR – 20, que originalmente era o caminho de formosa,
passando por Planaltina até Luziânia.
Foi o primeiro caminho a dar acesso ao sítio castanho, pedaço do
retângulo Cruls e do levantamento feito pela Comissão de Localização da Nova
capital, onde se construiu o Plano Piloto (SILVA, 1997: 131).

A arquitetura construída é muito semelhante com a de Corumbá de
Goiás, o que faz com que o vilarejo aparente ser mais antigo do que realmente é, os
materiais utilizados eram o adobe, a madeira e telhas produzidas pelos próprios
habitantes, o que impulsionou a criação de olarias no local. Nessa época, o povoado
produzia o que lhe era necessário, necessitado apenas de sal, que era trazido de
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Minas Gerais e cultivava um folclore forte e arraigado, passados de geração em
geração: a Festa do Divino (festa religiosa importante desde sua fundação), a festa
de São Sebastião e os artesanatos, sobretudo em barro, tear, palha e bucha. O
contato com outros povos dava-se por meio dos viajantes e mascates que passavam
pela estrada, levando outros gêneros para a vila, inclusive encomendas dos mais
abastados, como sapatos ou fazendas de tecidos finos.

Você sabia que aqui, bem em frente dessa chácara, passando ali pelo
lado do cemitério, passava o antigo Caminho do Ouro? [...] Aqui, no Olho D’Água,
além de ponto de pouso dos tropeiros era ponto de comércio, troca, e encontro das
comitivas que vinham de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Bahia, que iam
adentrar esses sertões de Goiás, levando produtos para Corumbá, Pirenópolis, Vila
Boa (Entrevista com Professor Armando, 07/06/2012).

Sobre a fundação de Olho D’Água e suas “divisões”, ao pesquisarmos
sobre Olho D’Água e Alexânia nos documentos do IBGE:

Distrito criado com a denominação de Santo Antônio do Ôlho D’Água
ex-povoado, pela lei municipal nº 170, de 26-12-1953, subordinado ao município
de Corumbá de Goiás.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Santo
Antônio do Ôlho D’ Água, figura no município de Corumbá de Goiás.
Elevado à categoria de município com a denominação de Ôlho
D’Água, pela lei estadual nº 2115, de 14-11-1958, desmembrado de Corumbá de
Goiás. Sede no atual distrito de de Ôlho D’Água ex-Santo Antônio do Ôlho
D’Água. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1959.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, oo município de Ôlho
D’Água ex-Santo Antônio do Ôlho D’Água é constituído do distrito sede. (IBGE
CIDADES – Alexânia.Histórico).

Segundo Dias, no artigo “História, Cultura e Sertão” até a década de 40
(década da fundação de Olho D’Água), havia “sertões” por todas as partes, já que a
ocupação do pais se deu de forma incipiente em meados do século XX, produzindo
então “vácuos” de povoamento. Nas zonas de mineração existiam “desertos” nos
espaços intermediários e na região da pecuária “[...] prática econômica que foi
‘recalcada para o íntimo dos sertões”, haviam os sertões remotos. Olho D’Água
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seria então o entre lugar do entre lugar, por estar próximo a regiões mineradoras
como Corumbá, Pirenópolis e Luziânia, também de regiões criadoras de gado e do
sítio Castanho, ponto de partida do retângulo Cruls.
Segundo entrevista com Angela Faria (realizada em dezembro de 2012),
que chegou na região em 1964 e tão logo conheceu Olhos D’Água, o sertão estava
presente em todas as faces de Olho D’Água: nas relações interpessoais, no descaso
do governo com os moradores e o que era ali produzido, ao “esquecimento” do
lugar.

Para quem via de fora, aqui não tinha absolutamente nada, era terra de
ninguém, gente que passava necessidade. Mas quando conhecia, via que era, e é,
lugar riquíssimo, de gente criativa, gente lutadora, que trouxeram idéias e ideais de
diferentes lugares, com diferentes histórias de vida.[...] As coisas foram mudando,
transformando. [...] Com o tempo, muita coisa foi esquecida, modificada segundo
os ideais e vontades dos “mais fortes”. Eu falo do artesanato, da história, de quem
realmente fez parte dela. (Entrevista de Angela Faria, 06/12/2012).

A ambiguidade então se apresenta aqui. Enquanto para alguns “o sertão
foi definido como antítese e negação da cultura, civilização e humanidade” (DIAS,
p. 19) onde os colonizadores tinham a missão de dominar e civilizar categorias
marginalizadas. Onde o sertão tido como espaço da negação e da antítese, com a
“colonização” seus habitantes tinham suas características humanas e culturais
negadas. Para alguns autores como Janaina Amado, essa categoria “sertão” definida
na época da colonização portuguesa no Brasil, acima discutida, após sec.XIX, tornase a fazer parte da nação. Pensamos aqui que essa categoria do sertão como espaço
da “negação e antítese” ainda persiste em pleno século XXI, onde pensa-se que o
sertão deve ser “colonizado” e desenvolvido em contrapartida ao seu “atraso”. Em
contrapartida, após o sertão ser empregado na literatura brasileira no romantismo do
séc.XIX, realismo e na literatura regionalista onde o sertão é locus previlegiado e
continuando no séc. XX principalmente com os modernistas e folcloristas,
constituiu-se uma nova “idéia” de sertão:
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A nação em desequilíbrio, constituída de espaços heterogêneos e
excludentes, buscava sua identidade. [...] A empreitada implicou em construir uma
imagem do “bom sertão”, do sertanejo rude, porém forte, lugares e gentes
depositários da verdadeira nacionalidade brasileira, por oposição ao litoral
contaminado de europeísmos (ALENCAR, 2004:37).

Consideremos ainda sertão como um entre-lugar onde encontra-se o “lugar
do outro”, o atraso, a “não-cultura” , mas também um povo forte, de modos de saber e
fazer próprios, produzindo uma cultura com características singulares e únicas.

Como um conjunto de características culturais o sertão é ao mesmo
tempo, singular e plural. É um em muitos, é geral e específico, é um lugar e um
tempo, um modo de ser e um modo de viver, é o passado sempre presente, o
atemporal, o que não está nunca onde está. É esse material simbólico, que recozido,
constitui a matéria prima de que são feitas as diferenciações regionais, isto é, as
identidades regionais (SENA, 1998:85).

Olho D’Água encontrou-se entre o sertão colocado à margem,
“necessitado” de colonização, segundo alguns políticos da época e a modernidade
que se apresentava em Goiânia e que se firmaria no estado com a construção de
Brasília. Tão logo, foi construída Alexânia, ás margens da estrada do progresso: a
BR que ligaria a capital do estado, Goiânia e a capital do país: Brasília. A fundação
de Alexânia está intimamente ligada á construção da nova capital do país e a estrada
que a ligaria a Anápolis e Goiânia: a BR-060.

A fundação de Alexânia está intimamente ligada à construção de
Brasília-DF. O povoamento planejado iniciou-se em abril de 1957, quando da
inscrição de seu loteamento e conseqüente construção das primeiras moradias, sob
a direção de Alex Abdallah, sócioproprietário do loteamento e fundador da cidade.
Com o advento de Brasília, as condições de desenvolvimento
comercial, imobiliário e industrial despertaram o interesse geral para a formação do
núcleo urbano, às margens da BR-101, entre Anápolis e a Nova Capital, numa
posição privilegiada, topograficamente, além do excelente clima da região.
Conforme plano de edificação elaborado, foram feitos levantamentos
aerofotogramétricos, climatológicos, hidrográficos e de salubridade, procedendo-
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se, como incentivo, a distribuição gratuidade de lotes residenciais, com prazo
estipulado para a construção.
Desde seu início, o povoado recebeu o nome de “Alexânia”,
homenagem ao seu idealizador e Fundador Alex Abdallah. (IBGE).

E ainda:

(...)Pela lei estadual nº 4, de 21-06-1961, transfere a sede municipal do
distrito de Ôlho D’Água para os povoados de Alexânia e Nova Flórida.
Pela lei estadual nº 4919, de 14-11-1963, o distrito de Ôlho D’Água
passou a denominar-se Alexânia.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município de Alexânia
ex-Ôlho D’Água é constituído do distrito sede. (IBGE).

Segundo relatos, a transferência da sede municipal da então Ôlho D’Água
para Alexânia não se deu de forma “limpa”, pois visava o interesse de políticos e não do
povo, que sequer foi consultado ou levado em consideração. O povoamento de Alexânia
iniciou-se de forma planejada, nas terras de Alex Abdalla, em 1957, que era prefeito de
Olho D’Água e ex-vereador corumbaense, afiliado ao partido UDN (União Democrática
Nacional). O então prefeito Alex Abdalla, transfere, na “calada da noite”, a prefeitura e
o cartório, e funda uma nova cidade à beira da nova estrada, Alexânia:

Em Santo Antônio do Olho D’Água (onde montou-se o acampamento
que construiua BR 060) existem duas versões para o fato: um chefe político local
(S. geminiano) teria impedido a passagem da estrada por suas terras, o que causou
um desvio que a aumentou em 30 quilômetros, ou a transferência teria sido
planejada por Alex Abdallah e Bernardo Sayão (donos de uma fazenda também nas
margens da rodovia) à revelia da população (fala-se dos postes e do cartório
transferidos de madrugada, depois de uma eleição disputada pelas facções pró e
antimudancistas). As duas versões tendem a completar-se: ideal civilizador,
interesses particulares, espírito aventureiro cruzaram-se. Em entrevista concedida à
revista Atualidades Vera Cruz ( que o apresenta como “jovem idealista” e
“bandeirante”), Alex Abdallah assim respondeu quando perguntado sobre como e
por que nasceu Alexânia: “ bem desde criança mantenho a pretensão de fundar uma
cidade, trazendo já o nome fixo. De início eu queria junto de massas extensas e
férteis, o que me levou a viajar por quase todo o interior do Estado, enfrentando
sempre uma série de dificuldades naturais nesta vida de desbravar sertões. Nesse
ínterim surgiu Brasília e então previ as grandes possibilidades dessas paragens
onde me encontro ( SILVA, 1997: 54).
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Cabe aqui, uma extensa citação de Paulo Tim 10, sobre a transferência de
Olho D’Água para Alexânia.

Isto porque a construção da capital que roubou da cidade morta
A chama de sua vitalidade.
Isto lá pelos anos sessenta, logo depois que Olho D’Água virava
município
Desmembrado de Corumbá de Goiás
Sede de tantas tradições goianas
Onde emerge o vulto do Bernardo Ellis com sua pujante literatura
regional:
“O Tronco” se destacando como marco da idade de barro desta região.
Quando os carros de boi arrastavam-se na lama ou na poesia durante
semanas.
Interligando pontos remotos do sertão.
Dominados pela natureza dos homens que providenciavam a
subsistência,
[...]
Pois foi por esta época que um prefeito
-Alex Abdalla se chamavaE seus vereadores, todos mancomunados, roubaram a esperança desse
sítio.
No mapa um pequeno vestígio
Carregado de dignidade.
Transferindo para a beira da nova estrada
- Beira do inferno como todas as cidades novas em estradas novasTão sonhada pelos mudancistas goianos:
A Brasília-Goiânia.
O que viria a ser a cidade de Alexânia.
[...]
Olho D’Água por Alexânia
A excelência pela excrescência

A marca do Governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) de formular e
divulgar o nacional-desenvolvimentismo, é um exemplo dessa ambiguidade que
observamos no sertão: a “colonização”, o povo forte, a necessidade de trazer insumos e
cultura para uma região também caracterizada por uma cultura rica e sem “influência
dos estrangeirismos”, característica do expansionismo (1930 – 1945) centrado na
construção de Brasília e na transferência da capital para Goiás.
10

Paulo Tim é escritor e morador de Olho D’Água.

48

A construção de Brasília ocorre no momento preciso em que se
verifica o despertar da consciência nacional, nessa hora matutina, em que
emergindo do sono secular o povo brasileiro se descobre a si mesmo e começa a
dar os passos decisivos no caminho da verdadeira emancipação (SILVA, 1997: 61).

Enquanto a nova capital era idealizada e construída, a partir da campanha de
interiorização da Capital (vitoriosa na constituinte de 1946), os mudancistas goianos (a
maioria deles, afiliados á UDN) alavancados também pela ideia do “sucesso” da
transferência da capital de Goiás de Vila Boa de Goiás para Goiânia, fazendo assim que,
pessoas como Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno e a então elite goiana pensassem
que a transferência havia mudado a mentalidade dos goianos que livraram-se da “vida
parasitária da velha capital” e substituindo-a pelo desenvolvimento econômico. Assim
como as mudanças encontradas a partir da mudança da capital de Goiás, esperava-se
que a transferência da capital do País trouxesse o “desenvolvimento” para a região e que
o sertão fosse civilizado. Ideal civilizador e que também alimentava a ideia mudancista:
que o verdadeiro Brasil estava no sertão. Ideias que se contradizem mas que se
complementavam:

Forjar uma comunidade, encontrar uma identidade, construir
nacionalidade – é essa a questão. À pergunta “Para onde vai o Brasil?”, sempre a
mesma resposta: para o centro, ao seu destino de potência. A insistência no
progresso como instituidor da nossa modernidade é sinal de uma carência que se
inverte em vontade de poder (SILVA, 1997:38).

A construção de Goiânia e Brasília eram então a realização do sonho
civilizador e mudancista: o Brasil voltava-se para o interior, e o sertão modernizava-se,
mudava de mentalidade. Os irmãos Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, donos da
empresa que construiu Goiânia e conhecidos pela insistência também no projeto da
mudança da nova capital federal (vemos aqui também, a presença da UDN):
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Nas discussões internas da UDN, Carlos Lacerda referia-se à “mania
dos Bueno”. Por escolha de Pedro Ludovico, o interventor, Jerônimo chefiou as
obras de Goiânia. Mais tarde, ele governou Goiás (1947 a 1950) e usou de seu
cargo para fazer a propaganda mudancista. Participou das Comissões de
Localização (1953-1956). Senador pela UDN, coordenava as ações no Congresso,
onde era braço direito de Juscelino. (SILVA, 1997:39)

Para Abelardo Coimbra Bueno, teórico da “civilização sertaneja” e sócio da
empresa que construiu Goiânia:

A idéia fundamental nossa, nascida em Goiânia, era que nós devíamos
criar um polo de desenvolvimento da civilização brasileira. Pra isso devia mudar o
governo, pra mudar a mentalidade e começamos até, naquela época, o que nós
chamamos “a campanha da civilização sertaneja”. Que deveria esta, esse, essa idéia
de um desenvolvimento do interior, para contrabalançar a civilização costeira, que
era predominante, naquela época ainda no Brasil. Nós vivíamos assim, numa
civilização colonial, esse tempo todo era de características colonialistas. Então
precisava criar uma outra no interior pra então a idéia, quando as duas tivessem já
desenvolvidas, quer dizer, a do interior tivesse desenvolvida, nós então fundiríamos
para criar a idéia de civilização brasileira (SILVA, 1997:41).

O “desenvolvimento” do interior idealizado e tão sonhado não só pela elite
goiana, mas também pelo povo mostrou-se presente pela construção das modernas
capitais Goiânia e Brasília, o sertão tornava-se civilizado. Em contrapartida, o povo, a
cultura tradicional, eram achatados, a então verdadeira identidade brasileira que estava
no sertão, via-se banhada e arrebatada mesmo, pela influência do litoral. Esqueceram-se
cidades (como Olho D’Água), esqueceram-se festas, esqueceram-se santos e tambores á
beira das novas estradas. Ao mesmo tempo, vieram para o interior pessoas com uma
outra consciência: a de que o que aqui havia (no sertão), os modos de saber e fazer
deveriam ser retomados, documentados. Eram, principalmente, os professores que
vieram com a construção da UNB (Universidade Nacional de Brasília). A esquerda em
contrapartida ás idéias de direita e civilizadoras da UDN. Dentre esses professores,
encontramos Laís Aderne, Armando Faria e Sinclei Fazolino, que adentraram os outros
sertões á beira da estrada e chegaram a Olho D’Água, local que, segundo relatos,
também abrigou, quase meio século antes, outro grupo: os participantes da Coluna
Prestes, que por ali passaram, esconderam-se (e onde alguns participantes ficaram), há
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relatos ainda, mas em menor quantidade e cheio de incertezas de que também passaram
por ali participantes da Guerrilha do Araguaia. Nos documentos sobre a Guerrilha e
sobretudo a Operação Sucuri, vemos que além dos guerrilheiros, o exército também
habitou terras próximas á Brasília, disfarçados de Caboclos e habitantes locais, no
intuito de identificar revoltosos:

Homens com aparência de caboclos abriam bodegas na estrada,
tornavam-se comerciantes de alho, compravam roças, abriam padarias, madeireiras
de pequeno porte, e um chegou a vender munição para os guerrilheiros para não
levantar suspeitas. Tinham sido todos ambientados à vida rural passando um tempo
em chácaras ao redor de Brasília. Os novos moradores anotavam as informações
que viam, conseguiam pistas da movimentação pela área, identificavam os
guerrilheiros e os camponeses que tinham contato com eles [...]. (GASPARI, 2002:
434)

Sobre a chegada de Armando Faria e Laís Aderne em Olho D’Água, há
divergências de informações encontradas em documentos, relatos e o próprio
depoimento de Armando, quem entrevistamos. Assim como a história da fundação de
Olho D’Água, são múltiplas as versões. Encontramos em alguns documentos e relatos
que em 1973, Laís Aderne, seu marido Armando Faria e Sinclei Fazzolino eram
estudantes de mestrado do Programa de Pós Graduação em Pedagogia da Universidade
Federal de Brasília (UNB), durante pesquisas no entorno de Brasília, conhecem Olho
D’Água e decidem ali, iniciarem suas pesquisas sobre arte e cultura popular. Mas,
segundo o próprio Professor Armando, ele e Laís, quando chamados para darem aulas
na UNB (Universidade de Brasília), no final da década de 60, procuraram um local para
comprar terras para os finais de semana e chegaram a Olho D’Água.

Era por volta de 1968, quando a gente, eu e a Laís, viemos do Rio para
Brasília convidados para darmos aulas na UNB. Ela no departamento de artes, e eu,
no de letras.(...) Nós procuramos umas terras para fazer uma chacrinha, e chegamos
aqui em Olho D’Água. Na época, tinha muita gente comprando terras por aqui. (...)
Fomos conhecendo as pessoas, e a Laís, com toda sua sensibilidade, não entendia
como as pessoas estavam naquela situação de extrema penúria. (...) as rodas de fiar
estavam jogadas nos quintais, que eles chamavam de terreiros, tinha panela de
barro quebrada. (...) Pouca gente tinha alguma atividade. A maioria ficava sentada
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de cócoras na porta das casas, fumando cigarro de palha, olhando para o céu.
(Armando Faria, entrevista realizada em 24/05/2012)

A chegada dos professores aconteceu seis anos após a transferência da sede
municipal de Santo Antônio do Ôlho D’Água para os povoados de Alexânia e Nova
Flórida, e apenas 4 anos após o distrito de olho D’Água ser denominado Alexânia, pela
lei estadual nº 4919, de 14-11-1963 e da divisão territorial de 31-12-1963, onde o
“município de Alexânia ex-Ôlho D’Água é constituído do distrito sede”. ( IBGE).
Percebemos então, que, até a chegada dos professores, Olho D’Água passou
seis anos de relativo isolamento, uma vez que a estrada que passava por ali 11 e levava
comerciantes, alimentos, tecidos e outros gêneros tanto para Olho D’Água, quanto para
cidades como Corumbá e Pirenópolis, fora desviada para Alexânia, e boa parte da
população jovem migrou-se para Alexânia ou Brasília a procura de emprego e melhor
qualidade de vida.
Segundo “Professor Armando” em entrevista realizada em 23/05/2012:

Quando nós chegamos aqui, no Olho D’Água, eu e a Laís, a situação
era de extrema penúria ... Com o tempo, nós percebemos que tinha um artesanato
aqui, outro ali, na casa das pessoas. E quando nós perguntávamos onde tinham
aprendido, ou de onde vinham, eles diziam: Meu pai que fez, minha mãe me
ensinou. (...) E tinham uns teares, umas rocas jogadas nos quintais, todas
estragadas, se acabando no tempo, no mato. ... Eles não fiavam mais, porque não
plantavam algodão (Entrevista com Armando Faria, 23/05/2012).

Segundo o Correio Braziliense,

A proximidade com Brasília fez com que Olho D’Água deixasse de
olhar para si mesma e muitos vieram pra cá (Brasília), ou para Alexânia (a beira do
asfalto), como sempre acontece na ilusão de uma vida melhor. Os que ficaram,
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vislumbraram a Capital Federal como a grande “mão salvadora” que certamente
traria progresso. E Olho D’Água quase esqueceu a catira – dança muito comum na
região nas décadas anteriores – seus teares pararam de traçar horas de lazer e a
sanfona que conduzia os bailes foi trocada pela acionada por um pequeno gerador,
comprado com a renda das festas do salão paroquial (Correio Braziliense,
04/07/1976).

Diante de tais fatos e de que, com a convivência com os habitantes locais, os
professores tomam conhecimento das tradições do local. Segundo Laís Aderne em
entrevista dada ao Correio Braziliense, a professora não entende o porquê do local estar
abandonado e as pessoas tão fragilizadas: - “Como é que esse povo está na miséria,
passando por privações, sem dinheiro para comprar roupa, comida e outros gêneros?”
(Correio Braziliense, 15/03/1977).

Figura 2 Armando e Laís – Festa do Divino. Foto: Kin Ir Sem. Tirada em: junho/1976

A partir do conhecimento e levantamento dos saberes e fazeres do local e
conhecimento prévio de arte-educação, ao se unir com um morador local, Tomazão,
Sinclei Fazolino e seus companheiros fundaram a Escola Experimental, uma escola que
tinha como prioridade a integração dos saberes locais e suas características tanto
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ambientais quanto culturais com o ensino tradicional vigente no país. A partir das
reuniões de pais e mestres, Laís toma conhecimento dos diferentes tipos de artesanato
produzidos na região: “E foi aí, que através dos pais das crianças, nós conseguimos
descobrir inclusive o mutirão de fiandeiras, os trabalhos de tecelagem, de argila, de
madeira, todo esse artesanato maravilhoso que vinha decaindo e que já estava
praticamente morto” (Laís Aderne, entrevista ao Correio Braziliense, 15/03/ 1977).
Segundo entrevistas e documentos consultados, ao se realizarem as
reuniões de pais e mestres da escola experimental e da troca de conhecimento dos tipos
de artesanato produzidos no local, Laís Aderne e seus companheiros incentivam os pais
a voltarem aos seus trabalhos de artesão em função da escola, e da necessidade latente
de valorização dos saberes e fazeres d região; necessidade de memória. Desde então
percebemos que,

Nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a
nossa, não somente pelo volume que a sociedade moderna espontaneamente produz,
não somente pelos meios técnicos de reprodução e de conservação de que dispõe,
mas pela superstição e pelo respeito ao vestígio. À medida em que desaparece a
memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente
vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi,
como se esse dossiê cada vez mais prolífero devesse se tornar prova em não se sabe
que tribunal da história [...] Assim, a materialização da memória, em poucos anos
dilatou-se prodigiosamente [...] (NORA, 1993:13).

Segundo Laís, inicialmente, “[...] as pessoas começaram a ter vergonha, era
um povo tranquilo e, ás vezes até um pouco difícil de se trabalhar, porque eles diziam
(os artesãos de Olho D’Água): ‘Ah, agora está difícil porque a gente não sabe mais onde
é que está a madeira’”( Laís Aderne, em entrevista ao Correio Braziliense, 15/03/1977).
Diante dessas dificuldades, decidiu-se então, buscar parceria com fazendeiros da região,
que doariam matéria prima para o artesanato: palha de milho, bucha, madeira e até
barro. Ainda segundo Laís Aderne e seus companheiros, caso necessário, os artesãos
poderiam pegar este material na escola, mas em troca teriam que ensinar as crianças os
ofícios de artesão. Segundo os documentos pesquisados, tal idéia não deu certo, pois
devido ás dificuldades que os habitantes de Olho D’Água viviam, não houve grande
interesse por parte dos alunos e dos artesãos.
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Embora a figura de Laís Aderne esteja sempre presente nos documentos e
em alguns relatos como o principal personagem da história de Olho D’Água a partir da
década de 70 e principal idealizadora da Feira do Troca, após inúmeras pesquisas de
campo, alguns moradores do distrito nos relataram que a principal figura, na verdade,
seria Sinclei Fazolino, mas que, como não tinha influências, ficou á margem da história
de Olho D’Água, sendo lembrada apenas como uma ajudante de Laís. 12.

Aqui, todos os louros foram e são dados à Laís, como se fosse uma
heroína. Quem ficava aqui (em Olho D’Água), era a Sinclei e o Tomazão, eles que
cuidavam de tudo, a Laís e o Armando ficavam mais em Brasília. A Laís
divulgava, conseguia ajuda, mas quem colocava a mão na massa tanto na escola
quanto com os artesãos, era a Sinclei. [...] Ela ia na casa dos artesãos, das
fiandeiras, conversava com eles, aprendia o artesanato, conseguia material para a
produção, ela agitava isso aqui, trazia novas idéias, mas respeitava o que era
tradicional (“F”, em entrevista realizada em 10/12/2012).
Foi a Sinclei que fundou a ACORDE, a associação dos artesãos. Ela
que administrava, que cuidava mesmo. Mas foi ela e a Laís que levaram para a
ACORDE todo o equipamento para o trabalho dos artesãos e dos trabalhos da
Escola Experimental. Até trator tinha.[...] Mas tinham os apadrinhados da Laís,
que, depois que a Sinclei morreu e ela passou a associação para as mãos dessas
pessoas, ninguém sabe onde foram parar os equipamentos. E tem vinte anos que a
mesma pessoa coordena a associação. E olha que a Laís morreu em 2007 (“D”, em
entrevista realizada em 06/12/2012).

Segundo entrevistas e documentos pesquisados, após todas as tentativas da
retomada da produção artesanal, procurou-se algo que incentivassem os artesãos a
retomarem seus ofícios, ensinando-o também aos mais jovens, uma forma de que o
artesanato não deixasse de ser produzido e que a população local tivesse o que ser
trocado por roupas e produtos de primeira necessidade, como alimentos.

As primeiras tentativas de reviver as tradições populares de Olho
D’Água, foram feitas após 3 meses de contato com a população através da escola,
incentivando o artesanato com exposições não constituíram motivação suficiente
para uma produção significativa, alcançando apenas uma parte mínima da
população ( Correio Braziliense, 04/06/1976).
12

Lembramos que não defendemos aqui uma ou outra versão da história de Olho D’Água, mas por se
tratar de uma pesquisa científica, tratamos das múltiplas versões encontradas nos relatos e nos
documentos.
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Na etnografia escrita por Brandão sobre Olho D’Água, encontramos uma
descrição sobre o costume de fiar:

[...] Um pouco mais tarde, quando todos os cuidados da casa estavam
em ordem, ela voltou ao trabalho no tear que um dia o seu avô construiu para sua
avó e que ela herdou da mãe junto com os segredos do ofício de fiandeira. Com a
ajuda da filha mais velha foi preparar o algodão que meses antes o marido plantara
e a família colhera. Isso em outubro, de acordo com as crenças do lugar, “na quadra
da minguante”, melhor ainda, “no dia 12”. Assim se crê, assim se faz. E o plantio
tem os seus rituais: no começo do eito é bom fazer “o nome do Pai”, e depois de
semeado ajuda olhar o trabalho feito e dizer: “Eu plantei e vou zelar e Deus é quem
dá”. Tem gente que usa rezar também a oração da “Estrela do Céu”. O trabalho
bem feito garante a colheita, mas não só ele. “O homem põe, Deus dispõe”, dizem.
Ditos que as pessoas repetem, de uma sabedoria de autor sem nome.
A polpa branca do algodão foi passada no “escaroçador” que separou
dela os grãos de semente. Ela foi depois cardada e os finos rolos das “pastas”
viraram na “roda” (a roca) fios de linha prontos para tear, depois de tingidos.
Como as outras fiandeiras do lugar, a mulher leu nos traços
desenhados na “receita” o tipo de desenho que usaria para fazer aquele pano. Havia
muitos: o fiampu, o liso, a meia-laranja, o liso de meia pareia, o liso empareado, a
siriguia (BRANDÃO, 2000: 15).

O costume de fiar na região era comum e rico, pois era a partir desse
costume que eram produzidos tapetes, cobertores e vestimentas. Segundo entrevistas
com Professor Armando, Angela Faria, Peninha, entre outros moradores de olho
D’Água que presenciaram tanto a produção dos artesãos locais quanto na tentativas de
valorização dos ofícios, foi colocado um “varal” entre as árvores da Praça Santo
Antônio, onde eram dependuradas roupas, calçados e outros objetos trazidos de Brasília,
disponibilizados pelos habitantes mais abastados e disponíveis para a população. A
idéia não era fazer caridade, mas quem necessitasse pegasse o que lhe era útil. “Com o
tempo, quem pegava uma blusa, por exemplo, deixava um bule, ou um tapete que tinha
feito, como uma espécie de troca, ou pagamento, mesmo que essa não fosse a idéia.
(Ângela Faria, entrevista concedida em 06/12/2012).
Iniciava-se aí, as raízes pra a criação da Feira do Troca e a retomada da
produção artesanal. Como a produção ainda era rara e escassa, feita muitas vezes apenas
para serem deixados em troca do objeto que estava no “varal”, foram feitas inúmeras
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reuniões não só com artesãos, mas com toda a comunidade, com o objetivo de
encontrarem incentivo para os artesãos produzirem para sua subsistência e como uma
forma de os saberes e fazeres não entrassem em esquecimento, onde também houvesse o
envolvimento de toda a comunidade, chegaram à conclusão que a igreja era um ponto
de convergência.
Havia na região o costume dos mutirões: mutirão das fiandeiras e a traição.
Pensaram no mutirão das fiandeiras, que se caracterizava por uma reunião de mulheres
fiandeiras com um objetivo em comum: quando a filha de uma delas se casava, todas as
fiandeiras se reuniam na casa da mãe da noiva para tecer o enxoval, e esta, dava pouso e
comida em troca do trabalho das colegas. A “traição”, segundo Brandão, costume de se
reunirem “compadres”, amigos e vizinhos de determinada “roça”, para ajudar na
plantação, na colheita, ou no que fosse necessário. Ambos tipos de mutirão envolviamse em promessas aos santos, rezas e cânticos religiosos, sendo essa então, uma das
principais motivações tanto para a reunião do povo de Olho D’Água, quanto para a
produção artesanal.

Um vizinho e “cumpadre” percebera que a família não teria tempo de
preparar o terreno da roça para a lavoura do ano. Ele visitou alguns outros vizinhos
e, juntos, combinaram a “traição”, “treiçao”, como alguns dizem. Um tipo de
“mutirão”, um “adjutório” de surpresa. Um dia inteiro de trabalho coletivo e nãoremunerado, , pra que o “dono do mutirão” ponha em dia as suas terras e salve o
tempo de semear.
Enquanto se fazia o “trato” do mutirão, a mulher coava café e servia
aos homens. Os de perto voltaram pra suas casas e os de mmais longe ficaram por
ali mesmo, proseando e esperando a hora do eito, depois que alvorasse o dia.
Ficaram contando “causos”, estórias antigas de longe e do lugar. Dois ou três
ponteavam na viola e no violão os “toques” que de noite dariam no “pagode” da
festa do mutirão.
Quando o dia clareou os homens saíram para o lugar da roça,
distribuíram entre si as porções do terreno a preparar e começaram o trabalho.
Faziam isso cantando músicas “do eito” e nelas, ora se animavam para o trabalho,
ora faziam troças com o “patrão” (BRANDÃO, 2000; 17).

Segundo Laís, em entrevista ao jornal Correio Braziliense, sobre o mutirão
das fiandeiras,
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Em função da Igreja de Santo Antônio, que há mais de um ano não
recebia um padre, sobrevivendo apenas pelo seu Conselho Paroquial nós reunimos
o pessoal para fiar a linha para uma tapeçaria para a igreja. Pensamos que viriam de
30 a 40 fiandeiras e no dia do mutirão apareceram nada menos que 85 fiandeiras e
mais, todas elas trazendo suas rodas nas costas e, mais ainda, o pessoal que vinha
para catar algodão, para desencaroçar, para bater. Havia mais de 100 pessoas que
faziam parte do mutirão. Algumas mulheres foram para a cozinha fazer a comida
que tínhamos conseguido com uns e outros e fazendeiros próximos (um saco de
arroz, um bocado de feijão) e aquilo foi realmente uma festa na cidade. Há muito
tempo a gente não via o povo tão alegre e tão feliz. Neste dia começaram a surgir
os desafios. Algumas mulheres timidamente começaram a cantar. (Entrevista Laís
Aderne, Correio Braziliense, 15/03/1977)

Concordamos com Benjamim (1991:26) de que para que se possa aprender
com os objetos e “apossar-se dos espaços imagéticos”, ou melhor, para que se possa dar
“vida”, tornar um objeto um semióforo, é necessário que se tomem “atitudes
alternativas” à maneira banalizada de lidar com os objetos: “uma criança não pega um
copo, enfia a mão nele”.

O mundo banalizado (exterioridade gasta) é apenas um dado, e ela
apodera-se dele. Apesar da assistência verbosa e sentimental dos pais – que cerca e
atrapalha o raciocínio, pelo seu didatismo extremado e sua ornamentalidade kitsch , a criança aprende a lidar com o mal-entendidpo. Aprende a ler o mundo com o
ritmo do próprio mundo. Utiliza-se das pistas e trampolins existentes no diálogo.
Através da repetição incansável de canções e contos, ela decifra fórmulas
escondidas, descobre figuras, encontra caminhos. A criança dá-se ao trabalho de
penetrar no coração das coisas adormecidas. Ela exercita o assombro diante do
mundo, mas não foge dos pequenos enigmas. Sacode, agita, aperta as coisas: um
brinquedo querido é um brinquedo atormentado (SILVA, 1997:26. Grifos
meus).
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Figura 3: Vladimir Carvalho e Fiandeira. Foto: Arquivo Cinememória. Tirada em: 1972

Vladimir Carvalho, cineasta e professor da UNB, produziu um média
metragem sobre Olho D’Água e o artesanato produzido pelas fiandeiras. "Mutirão eu fiz
porque discordava da intervenção direta da classe média na cultura popular. Inseri até
um plano em que eu próprio apareço destelhando uma casa para poder iluminá-la por
dentro, com a luz do sol". ( Vladimir Carvalho, declaração em Fundação Cinememória).

Esparramadas pela casa, as mulheres dividiam os afazeres de sua parte
no “muxirão”. [...] Pelo terreiro, outras começavam um mutirão de fiandeiras. As
tarefas que a mulher da casa fez aos poucos, no correr dos dias, com a ajuda da
filha, as mulheres do lugar faziam agora, de uma vez, juntas: algumas usavam o
escaroçador, outras cardavam o algodão e entregavam às que faziam os fios na
roda as pastas prontas. Outras ainda juntavam fios de três cores e faziam o difícil
trabalho da urdidura”, que apronta no tear a trama dos fios a serem tecidos. As
moças, a um canto, contavam entre si casos recentes de festas e namoros, as velhas
cantavam cantigas antigas, juntas, que também ninguém sabia de onde vinham.
“Cresce, Tereza, cresce,
Você cresce, Terezinha,
Que quando você crescer
Vai ser namorada minha.”
E emendavam quadras com quadras, umas alegres, outras tristes, mas
sempre com um ritmo que ajudasse o trabalho dos pés e das mãos.
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Quando a labuta do dia ficou pronta, na “lavoura” e no quintal, alguns
metros de tecido de algodão e muitos metros de terra de plantio ficaram prontos
para os seus usos (BRANDÃO, 2000; 18).

Segundo entrevistas realizadas e documentos pesquisados, a “festa” do
mutirão das Fiandeiras na Praça da Igreja, realizada com um propósito em comum e
participação de grande parte da comunidade, fez com que os artesãos se motivassem a
retomarem a produção artesanal, passando seus conhecimentos para a comunidade
através de oficinas, para que, de tempos em tempos houvesse uma festa para que esses
produtos artesanais pudessem ser trocados por animais, roupas e utensílios domésticos e
com o passar do tempo, comercializados. Segundo Laís Aderne, sobre as oficinas
realizadas pela própria comunidade: “A nossa idéia foi exatamente não levar nenhum
professor de fora para dar aulas para os artesãos, que eles mesmos conseguissem o
desenvolvimento do seu trabalho, pois em tempos passados eles já tinham chegado a um
bom nível técnico” (Correio Braziliense, 15/03/1977).

Os artesãos em sua maioria moram em fazendas, nas imediações do
povoado, artistas e outras pessoas que residem perto da comunidade, com a
intenção de criar, no local de um colégio abandonado, a Casa do Fazer, instituição
que se destinariam a ser um centro de aprendizagem e difusão do artesanato (Jornal
de Brasília, 22/06/1978).

Julgamos necessária, diante de sua importância não só para nossa pesquisa
mas também para a história de Olho D’Água, uma extensa citação de Carlos Rodrigues
Brandão sobre os costumes do local:

[...] muitos acontecimentos do que as pessoas de fora do lugar
chamam de folclorem haviam acabado de ser vividos pela gente camponesa de
Santo Antônio dos Olhos d’Água.
Os “causos” contados durante o dia e na festa: mitos, estórias, lendas,
narrativas antigas, perdidas no tempo, transmitidas de uma geração à outra sem que
ninguém se lembre de um autor ou de uma origem. Os costumes e as crenças do
lidar com a natureza, tanto no trabalho da lavoura quanto no artesanato do algodão.
As promessas feitas aos santos e os ritos com que o homem e a mulher irão cumprilas, cada um a seu tempo. Os ditos dos provérbios com que as pessoas memorizam
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a sabedoria codificada, mas não escrita. O saber que há em todas as formas rústicas
do trabalhador: na roça, na cozinha, no tear. Os rituais coletivos da “treição”, do
dia de trabalho no “mutirão”, da reza do terço e das danças da noite. Da mesma
maneira, as bonecas de pano das meninas, a colcha de algodão das fiandeiras, o
próprio tear roceiro, o rancho de adobe coberto de palha (BRANDÃO, 1982: 21).

Brandão conclui a etnografia de Olho D’Água, da seguinte forma:

Como um sistema que a tudo unifica e dá sentido próprio, original: o
modo de vida camponês que estrutura formas de sentir, pensar, de representar o
mundo, a vida e a ordem social, de trocar entre pessoas bens, serviços e símbolos,
de criar e fazer segundo as regras da sabedoria tradicional e os costumes que as
pessoas seguem com raras dúvidas. Situações, relações, representações e objetos
atuais e, no entanto, vindos de uma tradição perdida no tempo. Quem sabe, um
tempo anterior ainda ao “tempo dos antigos”, que a memória dos velhos não quer
esquecer? Um tempo em que havia “fartura” e “respeito” e de onde se crê em Santo
Antônio dos Olhos d’Água que vieram todas as coisas boas do mundo
(BRANDÃO, 1982: 21).

Existia na região, um costume chamado gambira, ou catiragem, que é um
sistema de troca, trocava-se:

[...]um rádio de pilha por um cavalo, um saco de milho por um de
arroz. [...] Pensamos então em fazer uma feira onde não usaríamos moeda, mas
troca. Isto daria seguramente certo porque boa parte da população era carente
econômicamente e precisava de roupas, calçados, etc. Eles sentam frio, mas não
estavam mais tecendo, tinham dificuldades de comprar vasilhas, mas não faziam
mais cerâmica. (Correio Braziliense, 15/03/1977).

Antes da idealização e criação da Feira do Troca, resolveu-se retomar o
costume da catiragem, onde a troca era feita livremente, quem quisesse algum produto,
não precisava, necessariamente, deixar outra em troca. E, também, com o intuito de
tornar acessível aos habitantes de Olho D’Água, produtos que após a construção da
estrada Goiânia – Brasília, não chegavam mais ao vilarejo: roupas, calçados,alimentos
que não eram produzidos na região, sal, alguns utensílios domésticos, livros, etc.
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Armando e Laís conseguiam várias doações de professores, amigos e outras pessoas
advindas de Brasília, e segundo Armando, em entrevista ao Correio Braziliense,
15/03/1977 : “Como o objetivo era doar, mas sem receber caridade, nós pendurávamos
tudo em um grande varal e recebíamos em troca um tapete, um caminho de mesa, o que
as pessoas pudessem dar”, explica o professor. O varal era montado entre as árvores da
praça da Igreja, tornando essa, o lócus das práticas de catiragem, eventos e encontro
entre artesãos, comunidade local e pessoas “de fora”, tornando a praça então, o centro
de identificação e localização da população e visitantes, além de lugar de memória, pois
ali acontecem os principais eventos do vilarejo, é ponto de encontro da população desde
que a Igreja foi construída, em 1949.
A partir dessas ações (mutirão das fiandeiras, varal de trocas, retomada da
catiragem), criou-se a Feira do Troca em Junho de 1974. A princípio, as trocas eram
feitas sob supervisão de uma comissão da Sobreartsociedade ligada à arte popular,
advinda de Brasília, para que fossem feitos negócios justos e que fossem vantajosos
para ambos os lados. Na revista Veja de 22 de dezembro de 1976, há uma reportagem
intitulada “Feira da Gambira” que relata alguns aspectos da quinta edição da feira,
considerada pela repórter Marinilda Marchi, um “armazém sortido”, relata sobre a
prática da troca em Olho D’Água: “O que a senhora quer para me ceder essa Colcha?’,
perguntava, na última feira realizada na cidade, uma moradora de Brasília, a dona
Nenzinha, fiandeira. ‘Estou querendo um sapato baixo e uma calça de homem’”
(Revista Veja,1976, p.100).

Em Dezembro de 1974 surgiu a I Feira de trocas como necessidade de
motivação maior para o crescimento do artesanato. Os resultados dessa I Feira
foram além da expectativa. A criatividade e a exploração de materiais da região
foram a tônica dominante de quase todo o trabalho. A segunda feira em Junho de
1975 teve um crescimento de produção fantástico, mas a estrutura da mesma já não
comportava este crecimento.
A partir da terceira feira em dezembro de 1975 cada artesão, já mais
independente, arma sua barraca e faz trocas diretamente, sem interferência da
Comissão Organizadora composta da SOBREART e de elementos da Comunidade
Local. Esta independência permitiu um maior contato entre o artesão e o público e
dando a este uma maior responsabilidade em seu trabalho, sentindo-se que em cada
feira que passa um maior aperfeiçoamento da técnica artesanal (Correio
Braziliense, 04/07/1976).
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Já nos primeiros anos de Feira, percebia-se a grande movimentação na Praça
Santo Antônio, idas e vindas de pessoas advindas de Alexânia, Brasília, Anápolis e
cidades e fazendas da região. Que trocavam o que tinham de sobra, que não os era mais
útil ou necessário, por aquilo que iria satisfazer suas necessidades no momento, seja de
vestuário, alimentação ou decoração para a casa.

Figura 4 Feira do Troca. Tirada em: 1982. Foto: Kim Ir Sem.

Apesar de nunca ter ido a Olho D’Água, por medo de andar de avião,
segundo entrevista realizada com Professor Armando (25/05/2012), Carlos Drummond
de Andrade, que tinha um correspondente em Brasília, escreveu sobre a Feira do Troca,
no Jornal do Brasil em 21 de Dezembro de 1975:
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Todos juntos promovem uma operação que é das mais antigas do
mundo: a “feira de troca”. E com isso fazem vibrar a pequena comunidade. ... a
coisa se fez sem o espírito de caridade fútil das madames de coluna social, nem
teria cabimento que assim fosse. Angariou-se tudo que pudesse interessar aos
moradores; roupas e sapatos, principalmente. E nada ficou sem lavar, coser, passar,
engraxar. Anunciada de casa em casa, e depois de grande expectativa, realizou-se a
feira. Como o nome indicava, não era preciso dinheiro para obter qualquer coisa.
Bastava trazer um objeto feito pelo próprio morador, e a compra se fazia em termos
de permuta. Um tear feito a canivete foi barganhado por um terno completo e um
par de calçados. Outro artista achou colocação para a sua escultura em madeira
representando a cena hoje quase impossível de se ver: dois homens serrando uma
tora com grupião, para fazer tábuas. Esgotada a produção artesanal, os locais
passaram a oferecer ovos e galinhas: fim de feira e festa. Uma mulher muda
exprimiu sua alegria com sinais, pedindo um beijo. Diz Fernando que “ficou assim
selado o pacto entre duas culturas: a que chegava, via e sabia, e a que nem via, mas
existia por si, e desaparecia fatalmente sem o socorro da outra”....
O que é feito com boa intenção distingue-se à primeira vista por seu
colorido humano, e decerto os pobres habitantes de Olhos d`Água sentirão na
iniciativa dos professores o desejo de vê-los ativos, produtivos e confirmados em
suas raízes. A história é simpática, mas faço votos por que feira de trocas seja
apenas uma abertura, não um meio normal de relações econômicas. Infelizmente o
dinheiro existe, e é bom que os humildes artesãos e donos de galináceos, no triste
interior do Brasil, lhe sintam o cheiro (Jornal do Brasil, 21/12/1975, Caderno B,
pag. 05).

Sobre o fato de Carlos Drummond de Andrade ter escrito sobre a Feira do
troca, existem inúmeras versões, como a que ele teria ido até o vilarejo e se
“apaixonado” pelos doces produzidos no local.
Segundo dona Joaquina de Paiva, antes da feira “as pessoas estavam muito
desanimadas, sem estímulo, não faziam nada; era só roça”. O artesanato ganhou status
de “valor”, passou a ser estimulado e ressignificado a partir do momento em que passou
a fazer parte das manifestações culturais do local que foram retomadas com o estímulo
da feira e á medida que o saber artesanal foi passado para os mais jovens. Dona
Clotilde, uma das moradoras mais antigas de Olho D’Água conta que: “Naquele tempo
do mundo velho que não tinha nem uma bonequinha nós tinha que fazer bonequinha de
pano, né? Eu aprendi fazer de bucha, palha e fui aprimorando”. Outra artesã de grande
importância para Olho D’Água é Dona Vilú, que deu oficinas na escola experimental e
passou seu conhecimento para sua afilhada Fatinha, que hoje é a artesã mais conhecida
de Olho D’Água. Faz santos, flores e reproduz peças que recriam o cotidiano rural, as
festas e a religiosidade local em palha de milho.
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Para Maurício Pinheiro, em entrevista ao Jornal de Brasília em junho de
1978:

[...] o artesanato do povoado caracterizava-se pelo
primitivismo e pela peculiaridade das peças que por serem produzidas
em uma comunidade relativamente escondida de outros centros possui
características absolutamente únicas.
Todos os trabalhos são realizados com matéria-prima
local, e é observada a grande criatividade dos artesãos, que compõe
suas peças utilizando buchas, para a confecção de bonecas, ou por
exemplo, tripa de macaco, usada por Expedito, artista local, para fazer
corda de rabeca (Jornal de Brasília, 22/06/1978).

Maurício que na época era estudante da UNB, produziu um filme sobre a
arte e os trabalhos artesanais realizados em Olho D’Água, considerava a tecelagem um
dos mais importantes ofícios de Olho D’Água, apesar de que, na época, a atividade
estava desaparecendo por falta de estímulo. Hoje, algumas artesãs ainda continuam com
o ofício, produzindo peças únicas. Dona Angelina, possui um tear “tradicional rústico”,
ao lado de sua casa, onde produz colchas, tapetes, variando o Código de Repasso (
códigos dos gráficos presentes nos produtos tecidos) que está em sua família a gerações.
Fatinha também produz colchas, tapetes, jogos americanos, ofício que aprendeu
também, com sua madrinha Vilú e os vende em seu ateliê.
Assim como o artesanato, alguns costumes foram retomados e
ressignificados após as reuniões na escola experimental:

Inicialmente, a proposta da primeira lembrança coletiva foi uma volta
a um querido hábito abandonado: o mutirão das fiandeiras; daí o primeiro lundu em
sua característica rural e goiana; depois a primeira volta da catira; aí vem as
canções do pouso do divino; uma Primeira Comunhão linda e colorida; a primeira
Feira de Trocas com o reinício das técnicas artesanais abandonadas; vieram os
Autos de Natal e de Semana Santa (com bebê-cristo do local e reis magos
oferecendo galinha, ovos, arreios e coisas de sua realidade) e até mesmo uma data
que há muito tempo não era festejada foi revivida: a festa de São Sebastião,
também uma velha dança intitulada Tapuia – com fortes carecterísticas indígenas –
fora renascida [...](Laís Aderne, Entrevista ao Correio Braziliense,15/03/1977).
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Ainda segundo documentos pesquisados e entrevistas realizadas, nos
primeiros anos da realização da feira, os moradores ofereciam quartos de suas casas
para o “pouso” dos visitantes, por cinquenta cruzeiros (moeda corrente na época), com
direito a café da manhã. Havia ainda um único restaurante na cidade, o “Restaurante do
Povo”, que tinha um cardápio especial para a Feira, composto por galinha ensopada
com creme de milho, leitoa, arroz e feijão. Com o passar dos anos e o aumento da
quantidade de visitantes, algumas pessoas começaram a acampar em terrenos baldios e
na praça da igreja, invadindo o espaço do “Troca”, trazendo problemas à

vila e

preocupação para seus habitantes, sobretudo na década de 90, quando também, produtos
do Paraguay começaram a fazer presença na Feira do Troca, gerando sensação de
“novidade” em alguns, e além de gerar maior circulação de moeda na feira, diminuía o
“status” que o artesanato, as antiguidades e por consequência a troca possuíam entre a
população e seus visitantes. Nessa mesma época, a Feira do Troca entra em decadência
também por desentendimentos entre artesãos e habitantes da vila

[...] A inveja, o ciúme e a vaidade foram corroendo os alicerces de
uma comunidade pura, simples e fraterna. Logo atrás veio a decadência da feira,
desfigurada pela descaracterização dos produtos nela expostos e pela invasão dos
que nada entendiam de sua história e propósitos. Ao mesmo tempo, na
comunidade, outrora unida, nasceram disputas internas de lideranças impositivas e
autoritárias que quase a liquidaram de vez. Uma época de chumbo, de triste
memória que veio se prolongando por longos anos. A descrença dos locais e o
descanso das autoridades que a abandonaram, quase a levaram à morte. E a Feira
do Troca perdeu seu sentido sócio cultural de resgate do viver e fazeres artesanais
de outrora, para dar lugar a uma romaria mambembe, de encontros promíscuos,
suja e fétida, invadida pelos cultores do barato e desfigurada por produtos do
paraguai. A Feira foi, então, morrendo, de fome e tristeza. Doente de nostalgia,
definhando de saudades de si mesma. (Nota de Armando de Faria em um folhetim
local).

Porém, já em 1976, algumas peças antigas levadas para troca (roca, pilões e
máquinas de costura antigas) ganhavam cotação na moeda corrente, havendo planos de
que no próximo ano o artesanato seria vendido, fugindo então, da idéia inicial da feira, e
dividindo opiniões no vilarejo: “É muito complicado sair daqui até uma cidade maior
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para fazer compras com dinheiro ... Nós somos pobres mesmo, preferimos trocar nosso
trabalho por coisas que nos sirvam” (Marinilda Marchi entrevista à revista Veja, 1976).
Em 2005, a secretaria de Cultura e Turismo de Alexânia Maria Alice, em
conjunto com o Professor Armando (assim conhecido e chamado pela população local)
e os artesãos, decidem “retomar” a Feira do Troca, restabelecendo a organização do
evento nos moldes das primeiras feiras, mas permitindo a venda de artesanatos, doces e
demais produções da região nos demais dias da festa. Parcerias com o Poder Público,
associação de artesãos, intelectuais e demais interessados, foram feitas, tornando
possível a criação de novas oficinas de artesanato, teatro e dança, além de parcerias com
grupos artísticos de Pirenópolis e Corumbá, que passaram a se apresentar durante a
Festa e a oferecer contribuições para os habitantes locais, impulsionando a participação
da população local na feira e na sua organização. Assim, foi criada a 65ª Feira do troca,
onde “ os intelectuais, turista e artesão tornaram inesquecíveis os momentos de troca de
artigos do campo, por roupa, utensílios e até mesmo o comércio que registrou negócios
três vezes mais do que a feira anterior”. Criou-se um espaço denominado Fazendinha,
onde onde sessenta e dois expositores negociavam, vendiam e trocavam desde pimenta
até produtos manufaturados com qualquer pessoa que manifestava o interesse de
negócio. A ideia inicial era que a Fazendinha fizesse parte de todos os finais de semana
de Olho D’Água, independente de estar contida na Feira do Troca. Hoje, seis anos
depois da 65ª Feira, a Fazendinha não é montada todos os finais de semana, mas
esporadicamente. De qualquer forma, as casas dos artesãos ficam abertas para quem
queira conhecer ou comprar seus produtos, e onde quer que se chegue na cidade, todos
informam onde comprar esse ou aquele tipo de artesanato.
Ainda na 65ª Feira a agenda cultural foi montada com atrações típicas de
Goiás e da região, e ainda atrações para os diferentes tipos de público, como shows de
música sertaneja. “A 65ª Feira do Troca ficou ainda marcada pela presença da família,
pela segurança, pela vasta agenda cultural, organização e sobretudo, pela volta da arte
de se trocar produtos dentro de uma linguagem que nos faz verter os veios para o
passado...” (Jornal Cidade Notícia). O Público presente variava suas atenções ora para o
teatro de bonecos, ora pela apresentação de palhaços, ora pela apresentação da orquestra
de violeiros de Rio Verde, ou ainda para assistir aos filmes do cinema voador.
Segundo Armando Faria,

67

A 65ª Feira de Dezembro de 2005, na sequencia da anterior realizada em
junho, parece ter confirmado a vontade e a determinação da administração Municipal em
reverter o quadro de melancolia e desesperança, movendo seu resgate histórico,
devolvendo-o á sua origem. A 64ª Feira do Troca já surpreendera e encantara a todos os
que tiveram o privilégio de nela participar. Surpresa e encanto eram o que se lia no rosto de
cada romeiro e artesão. (Nota de Armando de Faria).

Tanto historicamente, como observado nos depoimentos e documentos, quanto
atualmente, a Feira do Troca é diretamente influenciada pelas questões políticas locais,
impasses entre os artesãos, entre comerciantes e população. Ela já foi organizada
somente pela população e artesãos, sem nenhuma ajuda do governo de Alexânia (que
administra também Olho D’Água), já recebeu apoio da Petrobrás, e por algumas vezes,
quase não aconteceu, inclusive sem nenhum tipo de financiamento ou divulgação.
Trataremos a respeito das Feiras do Troca de 2011 e 2012 no próximo capítulo.
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III - UMA ETNOGRAFIA DE OLHO D’ÁGUA: A HISTÓRIA DO
PRESENTE.

Para se chegar a Olho D’Água partindo de Goiânia - GO ou Brasília-DF,
vai-se até Alexânia, pela BR-060. Em Alexânia, entra-se pela a Avenida Quinze de
Novembro, não há placas indicando o caminho para Olho D’Água 13, mas pode-se seguir
as placas em direção ao Hotel Fazenda Cabugi, até o trevo. Saindo da Avenida Quinze
de novembro, segue-se pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes – GO 139, estrada
para Corumbá de Goiás, por 12 quilômetros até o trevo, virando à esquerda e seguindo
por mais 4 Km chega-se a Olho D’Água (seguindo reto, chega-se a Corumbá de Goiás
(30 Km), à direita chega-se ao Hotel Fazenda Cabugi). Em menos da metade do último
trecho podemos avistar a Igreja e sua praça. Sendo este, então, um ponto de referência
para todos que ali chegam. Olho D’Água encontra-se no interior de um vale, cercado
pela vegetação de Campo Sujo, característica de vales e montanhas do bioma Cerrado.

13

No decorrer do capítulo, ao abordarmos a história de Olho D’Água abordaremos as questões históricas
e políticas que parecem alimentar a aparente rivalidade entre Alexânia e Olho D’Água.
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Figura 5: Mapa de Chegada em Olho D’Água. Autor: Organização Feira do Troca.

Pensamos serem as cidades lócus de múltiplas redes de relações sociais,
lugar de encontros e desencontros, idas e vindas, encontro de culturas, de histórias.
Assim sendo, as cidades possuem também, lugares de memória: um determinado ponto
em que se sucederam importantes eventos da cidade, ponto de encontro, de referência
para a geografia local. Um ponto de onde se inicia a cidade e que dali partem-se as
principais ruas e o casario mais antigo. Uma praça, um prédio histórico, uma avenida,
que permeia as memórias dos habitantes locais, um espaço carregado de histórias. No
caso de Olho D’Água temos a pracinha da Igreja; inicialmente lugar de descanso e
acampamento de tropeiros e mascates, tornou-se o ponto de escolha para a construção
da Igreja, local das primeiras atividades do troca, do mutirão das Fiandeiras, da primeira
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Feira do Troca e de todas as 78 edições já realizadas, ponto de concentração dos
preparativos para o carnaval, lugar de conflitos, de divisões, já que a linha imaginária
que dividia o Brasil entre terras portuguesas e espanholas, a linha do Tratado de
Tordesilhas, passa no meio da praça, exatamente em cima do coreto (lugar também de
discussões), dividindo a cidade ao meio, já divida pela Praça da Igreja, já que esta é o
ponto de referência para a divisão da cidade (o lugar dos que lá nasceram, dos que
chegaram depois, dos que se misturaram, etc), toda essa dinâmica e esse imaginário
permeiam a história e o cotidiano da Praça de Olho D’Água, sendo então, este, o lócus
de memória do vilarejo.
Para que possamos entender melhor as dinâmicas sociais e culturais
encontradas em Olho D’Água, e também sua história, faz-se necessária uma descrição
densa de sua geografia urbana e de uma etnografia da cidade. Descreveremos aqui as
impressões que obtivemos no decorrer de nosso trabalho de campo. Impressões essas
conseguidas através de observação, análise documental e dos depoimentos coletados no
decorrer desses quase dois anos de pesquisas. A divisão do trabalho de campo em
diferentes épocas permitiu-nos perceber o cotidiano e as dinâmicas sociais em diferentes
situações: Carnaval, Feira do Troca, finais de semana sem nenhum evento, dias úteis e
os preparativos para o Troca.
Só percebemos essa “divisão” ao tomarmos conhecimento dos mapas
mentais elaborados por alguns habitantes e quando realizamos nosso trabalho de campo
durante a 77ª Feira do Troca, onde estivemos durante os três dias de festa, onde
analisamos não só a dinâmica da festa e da feira em si, mas também a dinâmica social
ali presente, explicitada na festa. Sendo a Praça da Igreja de Santo Antônio o principal
ponto de convergência, faremos nossa etnografia partindo desse lugar de memória.
Para tanto, faz-se necessário o entendimento de “lugar de memória”. Teoria
essa formulada por Pierre Nora a partir de seus seminários na École Pratique de Hautes
Études de Paris, entre 1878 e 1981. Pierre Nora definia-se como historiador do presente
onde mostrava-se atraído pela compreensão e estudo dos objetos e processos em que a
história ainda estava viva.
Para Nora, os lugares de memória seriam lugares não apenas geográficos,
mas também objetos, ritos, festas, objetos, um prédio, uma praça. “Lugares” onde foram
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construídas memórias, através da coletividade, depositários de condensações
simultâneas do trabalho da história (sedimentações) e afloramentos da perpetuação da
Memória (reminiscências). Entendemos então, que lugares de memória:

[...] são documentos e traços vivos, que se constituem no cruzamento
histórico-cultural e simbólico-intencional que lhes dá origem, coisa que os leva a
resistir à aceleração da história, à marcha da colectividade em direção ao futuro, ao
fim das sociedades camponesas, e ao fim das ideologias de salvação ou de
condenação, dotando-se, ao mesmo tempo, de uma surpreendente capacidade de
adaptação e de atualização relativamente ao momento que passa, porque neles
pulsa e se exprime, justamente, o balanço entre história e memória (ABREU,
2005:217).

Para que se entendam as divisões encontradas em Olho D’Água, sua
distribuição espacial e a localização de seu principal “ponto” ou lugar de memória, a
Praça Santo Antônio, é preciso que se visualize por inteiro o mapa do distrito e para
melhor entendimento de onde estão as áreas de comércio e onde se encontram as casas e
ateliês dos artesãos que iremos falar mais a frente.
Apresentaremos a seguir o mapa “geral” do distrito, onde poderemos
observar que os principais pontos de Olho D’Água estão próximos à Praça Santo
Antônio (Praça da Igreja), nela se cruzam todas as linhas que dividem o distrito e é a
partir dela também, segundo nossas entrevistas, que partem as divisões entre “os de lá”,
os que “chegaram na década de sessenta”, os que “estão chegando”. A Praça é local de
livre acesso, pátio de eventos, ponto de encontro, ponto de partida. 14
É importante que tenhamos em mente o “mapa” de Olho D’Água, pois ele
nos permite visualizar a divisão espacial do distrito, o que nos faz entender melhor a
etnografia do local. Divisão essa, criada já em dois momentos: o primeiro povoamento e
o pós construção de Alexânia, quando começaram a chegar “os de fora” e estabeleceram
suas moradias em Chácaras e grandes terrenos que se encontravam entre a Praça Santo
Antônio e o Rio Galinhas. Depois, as regiões que compreendem os lados esquerdo e

14

Ver o sub item 2.1 – A Praça e as Linhas Imaginárias.
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direito da praça passaram a ser, também, povoadas, misturando “os de fora”, com
alguns moradores que ali já se encontravam desde a década de cinquenta.
É de comum acordo entre os habitantes locais a existência de divisões, e as
áreas que compreendem o intervalo entre as “linhas de fronteira”, foram comparadas a
áreas de Brasília, como a parte sul da Asa Norte e Asa Sul, onde está a UNB
(Universidade de Brasília), e, portanto, em Olho D’Água é onde estão os intelectuais e
mais jovens, a região onde estão as chácaras de Olho D’Água, fora apelidada como
“Park Way”, Lago Sul e Norte, região nobre “onde estão os poderosos que acham que
mandam aqui. Você tira uma ou duas pessoas que estão ali.” (“Z”, em entrevista
realizada em 05/2012).As regiões que compreendem os lados esquerdo e direito da
Praça Santo Antônio seriam a Asa Sul e Asa Norte “onde acontecem as coisas” e a
região ao Norte da Praça, seria Taguatinga, cidade satélite de Brasília.
Em contrapartida, percebemos que os “habitantes de cima” não concordam
com tal divisão, apenas com que realmente exista uma divisão entre quem mora na parte
“de cima” da praça e de quem mora na parte “de baixo”, mas essa divisão acontece por
existir certo preconceito entre os dois lados. Embora existam tais divisões, a praça e as
ruas que a envolvem, seriam um ponto de encontro, ponto de neutralidade moderada,
entre os habitantes de todos os lados citados anteriormente.
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MAPA DE OLHO D’ÁGUA

Figura 6 - Mapa de Olho D'Água, linhas divisórias e pontos de interesse. Mapa: Paula Stump
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O Vilarejo inicia-se a partir do Rio do Galinhas. Ao atravessar-se o Rio
Galinhas, em aproximadamente 800 metros chegamos na entrada de Olho D’Água, uma
avenida que liga a estrada à Praça da Igreja e ao restante da cidade. A Avenida Padre
Luiz é onde concentra-se o comércio local e algumas casas. O comércio da avenida
limita-se a um mercado, uma farmácia, denominada “Posto de Medicamentos”, uma
casa de construção, um bar-mercearia, denominado “Bar do Ciclista”, Ateliê da Maria
D’badia, dois ateliês de móveis e artesanatos de madeira, um café, uma lanchonete, a
Praça da Igreja e diversos bares.
O local onde se encontra a Praça Santo Antônio (Praça da Igreja), antes da
construção da Capela (Inaugurada em 1941) servia como ponto de pouso de tropeiros e
mascates que vinham de Minas Gerais, conglomerados urbanos maiores e cidades do sul
e do norte de Goiás e do Sertão Nordestino com destino à Corumbá, Pirenópolis e
Cidade de Goiás, levando tecidos, gado, alimentos, charque e demais produtos, algumas
vezes feitos sob encomenda. O local foi escolhido por estar próximo a um olho d’água e
com árvores que lhes fornecia sombra. De ponto de pouso de tropeiro, começaram a
surgir pequenas construções e ali, nas proximidades do ponto de pouso, hoje praça da
Igreja, como se encontravam pessoas vindas de diferentes culturas, começou-se uma
produção artesanal variada, voltada inicialmente para o vestuário, construção, trabalho e
utilização doméstica e com influências de técnicas de diferentes estados. O ofício do
barro era o mais significativo, pois havia na região, e ainda há, diversas olarias. Com o
intercâmbio dessas culturas que ali se fixaram e que ao mesmo tempo estavam em
movimento, dançavam-se lundus, catiras, a Dança dos Tapuios, Dança do Engenho,
lendas, Festa do Divino e até o Boi Bumba D’Água, o auto tradicional do Bumba Meu
Boi foi ressignificado com a história da cidade. As casas construídas tinham
características coloniais, com arquitetura parecida com a encontrada em Corumbá de
Goiás.

75

Figura 7 - Rua da Entrada (hoje, avenida Quinze de Dezembro). Foto: Kim Ir Sem. Tirada em:
1972.

Olho D’Água, constituído distrito de Alexânia pela lei municipal nº 132, de
30-06-1989, têm uma dinâmica social que lhe é própria, com um cotidiano dos finais de
semana diferente do cotidiano que se vê nos dias “úteis”. Como durante a semana boa
parte de seus habitantes trabalham em Alexânia e Brasília, o distrito fica praticamente
deserto, apenas alguns homens circulam pelas ruas, é quase nulo o movimento de
carros. O local demonstra imensa tranquilidade, os que chegam ali pela primeira vez,
são observados com certa curiosidade, com certa dose de receio. Não é comum que
apareçam turistas por ali fora dos finais de semana, e principalmente dos finais de
semana em que acontecem a Feira do Troca, quando o distrito borbulha um ir e vir de
gentes. Durante a semana, tudo é pacato. Apenas um bar ou outro aberto, uma venda,
uma bodega, uma farmácia, o postinho de saúde, uma padaria (que já não existe mais) e
a escola. Janelas parcialmente abertas, convidando a rua a entrar nas casas. Os animais
caminham livremente, o que gera discussões entre os habitantes dali. As crianças,
“soltas”, vão e vêm em suas bicicletas, ou em pequenos grupos, brincando debaixo das
sombras das árvores.
O comércio maior, como lojas, supermercados, armazéns, bancos, casa
lotéricas e até mesmo caixas eletrônicos podem ser encontrados apenas em Alexânia.
Em Olho D’Água, os restaurantes que funcionam apenas durante os finais de semana. E
são esses pequenos detalhes que encanta os que chegam no local. É uma descoberta que

76

se faz á medida em que se conviva com o cotidiano do lugar. “Olho D’Água não têm
nada...” é o que se pode ouvir de alguém que vai lá durante o dia, principalmente no
decorrer da semana. Feitas mais algumas visitas ao local, conhecendo os artesãos, as
histórias, os finais de semana, a mesma pessoa já diz: “Estou impressionado (a)! Não
sabia que aqui tinha tanta história, tanta coisa bacana”. Olho D’Água se revela a conta
gotas, tímida, abrindo suas portas aos pouquinhos, revelando nos seus quintais um
“tilintar” de cores, de pessoas, de troca cotidiana.
Nossa primeira visita a Olhos D’Água, aconteceu em maio de 2006, fomos com
o intuito de conhecer o local que havíamos apenas ouvido falar. Encontramos uma
pequena venda na esquina da Avenida Vasco Reis com a Rua Padre Luiz, éramos cinco
pessoas e decidimos tomar café da manhã ali mesmo. Foram salgados, pães de queijo,
café quentinho passado na hora, compramos pão sovado, refrigerante, e pedimos a
conta:
- “Oito reais”, disse o dono da venda.
- “Mas isso tá errado moço”.
-“Deixa eu calcular de novo... 8 reais, mas eu posso fazer um desconto, que
vocês consumiram muito”.
- “Mas moço, é que a gente tá achando muito pouco”, eu disse.
Nesse momento, chega à porta da venda um menino, de aproximadamente
cinco anos, de bicicleta com apenas uma das rodinhas de apoio, sozinho. O menino tira
do bolso umas moedas e diz:
- “Moço, essas moedinha dá para comprar essa guaranázinha aqui?”.
O menino aponta para uma Coca-Cola de 600 ml. O dinheiro não dava, mas
o vendedor entregou a Coca Cola para o menino.
-“E dá para comprar essas balinha?”.
O menino aponta para balas de caramelo expostas em um baleiro de vidro.
Uma das pessoas que me acompanhavam tirou um bocado de balinhas e entregou para o
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menino, sabendo que ele não tinha dinheiro para comprá-las. O menino as colocou
dentro da sacola de plástico em que estava a Coca Cola, e sorriu. E assim Olho D’água
foi se revelando a nós: aos poucos, revelando seu cotidiano, seus “segredos”.
Anos depois, Olho D’Água se revelou mais uma vez: foi no Ateliê de Maria
Abadia nosso primeiro contato com os artesanatos produzidos ali. Até então,
conhecíamos os artesanatos e os artesãos apenas através de documentos. Depois a praça,
mostrando sua dinâmica nos finais de semana, as pessoas se reunindo ali, as portas das
casas se abrindo, revelando ali lojas de artesanato, cafés e bares. Foi a partir dali que as
histórias, as memórias e as identidades se revelaram a nós. Foi a partir da praça de
Santo Antônio que nos foi dada as coordenadas para os ateliês de Lourenço, Fatinha,
Dona Dorvalina e família, e para a casa de Professor Armando. De lugar pacato, onde
para alguns “nada acontece e nada têm”, Olho D’Água revelou divisões, conflitos (a
linha do Tratado de Tordesilhas, o impasse do coreto, a subprefeitura que há oito anos
não têm ninguém, a Casa do artesão, que voltou seus olhos para a sustentabilidade,
esquecendo que a ideia de sustentabilidade também envolve os habitantes do lugar e não
só a “natureza” verde, o envenenamento de animais...), revelou união entre parte dos
habitantes, pessoas que escolheram Olho D’Água como lugar de morada ou de refúgio,
revelou culturas, manifestações culturais de diferentes partes do país, revelou-se bela,
revelou memórias e esquecimentos.
Ao permanecermos durante a semana, percebemos que a partir da quintafeiras observamos os bares, restaurantes e lojas que ficam próximas à Praça de Santo
Antônio (Praça da Igreja), abrindo suas portas, a chegada dos habitantes de final de
semana, que trazem consigo amigos, familiares, que muitos, ao conhecerem Olho
D’Água também tornam-se moradores de final de semana. Os sábados de noite revelam
programações culturais no interior dos bares, nos quintais. Com o tempo, somos
convidados a entrar nas casas, passar as tardes nos quintais, a tomar um café com pão de
queijo, irrecusáveis. Descobrimos que o único lugar que pega sinal de celular bem (sinal
esse que chegou a mais ou menos um ano), é entre duas grandes árvores localizadas na
parte de baixo da praça. E esse lugar torna-se lugar também de nossos escritos para a
presente pesquisa. Olho D’Água se enche de vida, as pessoas tomam as ruas, a praça
torna-se pontos de encontro, os sinos da Igreja tocam, e o que faz barulho se silencia em
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respeito à missa que se inicia. Uma dinâmica que só pode ser percebida com o tempo,
com dias de trabalho de campo.
Descreveremos mais à frente as manifestações históricas e culturais
realizadas na Praça da Igreja e na cidade. As dividiremos em: A Feira do Troca, A Folia
do Divino, a Catira, o bloco de carnaval “Boi de Piranha”, a quadrilha de Festa Junina “
Fiofó da Onça”. Daremos maior ênfase à Feira do Troca, onde fizemos um trabalho de
campo aprofundado em duas ocasiões.

3.1 . A Praça e as Linhas Imaginárias

Para um melhor entendimento da divisão espacial da cidade, elaboramos um
mapa, com as linhas imaginárias que dividem a cidade, e pontos de interesse.
Chamamos a atenção de que todas as linhas passam pela Praça da Igreja. Durante
nossos trabalhos de campo, podemos perceber divisões na cidade, evidenciadas durante
a Feira do Troca: Abaixo da Praça da Igreja, “os de fora”: pessoas que não nasceram em
Olho D’Água mas que chegaram ali após a chegada do Professor Armando e Laís
Aderne e a criação da Feira do Troca, e os turistas que vão à cidade pelo artesanato, o
encontro de culturas e a Feira do Troca em si, não necessariamente para a festa. Esses
visitantes advêm principalmente de Brasília, são artistas, intelectuais, professores, etc. É
ali que se encontram restaurantes com cardápio mais variado e apresentações musicais
de diferentes estilos (Forró Pé de Serra, Baião, Jazz e Blues) nos finais de semana.
Para a elaboração dos mapas utilizamo-nos da observação durante os
trabalhos de campo e dos depoimentos dos habitantes locais. A divisão da Feira foi feita
de forma natural, não imposta, havendo algumas vezes apenas a mudança de lugar do
palco, por exemplo. A divisão espacial da cidade entre “os de fora”, “os que chegam”,
“os que já estavam”, aconteceu de forma quase que automática, pois as terras acima da
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Praça Santo Antônio foram as primeiras a serem habitadas, posteriormente apenas as
ruas em volta da praça que foram habitadas. A partir das décadas de 60 e 70, as terras
que se encontram entre a Praça Santo Antônio e o Rio Galinhas começaram a receber os
“novos moradores”. Haviam alguns moradores “espalhados” em pontos diversos, áreas
que antes eram chácaras, como os antigos artesãos que moram na Avenida Vasco dos
Reis desde a década de 50. Após a confirmação da linha de Tordesilhas dividindo a
praça, a divisão ficou mais evidente nas falas: “Lá em cima, os espanhóis, do lado de
baixo, os Portugueses”, relatou “F” em entrevista em dezembro de 2012.
A distribuição dos “pirulitos” (barracas dos artesãos), seguem praticamente
a mesma distribuição utilizada desde o início do Troca, quando não existiam barracas, e
os artesãos distribuíam seus produtos pelo gramado da Praça. Ainda hoje, os
participantes mais antigos expõem seus produtos nessa área. O mapa da Praça em dias
de Feira do Troca foi feito também pela observação dessa divisão espacial durante as
cinco edições em que ali estávamos.
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MAPA DA PRAÇA

Figura 8- Mapa da Praça Santo Antônio durante a Feira do Troca. Mapa: Paula Stumpf
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Acima da Praça da Igreja encontramos a Rua Padre Luiz, onde se concentra
o comércio de Olho D’Água e a maior parte das casas, habitadas em sua maioria, por
moradores antigos (que estavam ali antes da Feira do Troca) e suas famílias. É na
avenida também que se concentram também as barracas de bebidas durante a “Festa do
Troca”. Nos dias da festa é na área acima da Praça da Igreja que se concentram a maior
parte dos visitantes, em geral, moradores de Alexânia e parentes dos moradores de Olho
D’Água. Esses visitantes em sua maioria vão unicamente para os shows e apresentações
culturais, geralmente shows de música sertaneja.
Podemos observar no mapa apresentado, quatro linhas azuis, que
representam as linhas imaginárias que dividem a cidade. As quatro linha cruzam-se na
Praça da Igreja, ponto de referência para o mapa mental criado pelos habitantes de Olho
D’Água. Em uma de nossas pesquisas de campo, ao conversarmos com um (a) habitante
local sobre essas linhas de divisão. O (a) mesmo (a) relatou:

G.15 : ...Aqui tem muita gente que divide Olho D’Água como Brasília:
A praça da Igreja é ali a torre e a esplanada... onde tudo acontece... De bom e de
ruim. Dos lados, as asas sul e norte, onde fica o pessoal que se “misturou”. Gente
que tem família aqui, que chegou faz tempo, gente que veio com a Laís, que tá
chegando agora...Pra baixo, primeiro os lagos, as casas melhores, de quem tem
preocupação em restaurar as casas, que veio pra cá por causa do “clima”, da
história do pessoal de Brasília que veio pra cá. É o povo chamado de “fora”... e
olha que tem gente que tá aqui há mais de trinta anos. Mas ás vezes vêm só final de
semana. Lá em baixo, perto do Rio, onde têm as chácaras, sabe? Lá é o Park Way...
os lotes maiores. Pra cima da Igreja é ali, o Cruzeiro, Taguatinga... o povo mais
antigo... têm uns que olham a gente, daqui de baixo, estranho... acham que nós
somos doidos, degenerados...porquê é tudo artista, arquiteto e durante a semana,
quando não têm nada pra fazer, fica um entrando na casa do outro o tempo todo.
( “G” em entrevista cedida em 02/Dez/2011)

Sobre as linhas que passam pela Praça Santo Antônio, Mariana Bulhões,
moradora de Olho D’Água, escreveu:

15

Quando tratarmos de assuntos considerados polêmicos ou que possam comprometer algum depoente,
utilizaremos iniciais escolhidas aleatoriamente, sem nenhuma ligação com o nome de quem foi
entrevistado.
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O passado passa na praça. Na praça tudo passa. Na praça passa uma
linha. Passa gente, passa bicho, passa calor e passa frio. Na praça passa um tratado.
Tordesilhas é uma linha. Tem pontos na linha.Tem linha nos olhos. Tem linha
inventada. Tem linha de gol. Tem linha da queimada. Tem linha de pipa. Tem linha
na mão. Tem linha de fiar. Tem linha de prumo. Tem linha de bordar. Tem linha de
laçar. Tem linha do tempo. Tem linha da vida. Tem linha da história. Tem linha
que mede. Tem linha que liga. Tem linha que separa. Tem linha ocupada. Tem
linha que enrola. Tem linha que envolve. Tem linha que atravessa. Tem linha que
embeleza. Tem linha de rastro. Tem linha de carro. Tem linha telefônica. Tem
linha biônica. Tem linha invisível. Tem linha que desfia. Tem linha que balança.
Tem linha que equilibra. Tem linha que rabisca. Tem linha que reúne. Tem linha
que religa. Tem linha que indica. Tem linha que manda. Tem linha que afirma.
Tem linha que pergunta. Na praça ou na vida: Qual é a sua linha? ( Mariana
Machado de Bulhões)

Durante a Feira do Troca a praça também é dividida de acordo com essas
quatro linhas (abordaremos mais profundamente sobre essa divisão no sub item: A
Feira do Troca): à

direita da Igreja, localizam-se as barraquinhas destinadas aos

artesãos e aos demais produtores da região e o espaço dedicado aos que vão para o
Troca em si. Na lateral Esquerda, abaixo do coreto, localiza-se o palco e barraquinhas
de comida. Na lateral acima do coreto e em toda a parte de traz da Igreja, encontramos
as barracas de bebida.
A Praça é de propriedade da Igreja, e possui, além da Igreja, a casa do
Padre, na parte de cima, ou a oeste. O coreto, em sua lateral esquerda e estruturas de
madeira, destinadas à feira do produtor, que é realizada todo sábado pela manhã, em sua
lateral direita.
Local que viu também o início da construção da Igreja de Santo Antônio do
Olho D’Água, “Aos vinte e quatro de maio no meio de alegria geral deu-se início a
construção desde os alicerces da sobredita Capella [...] bem assim o grande número de
ranchos dos romeiros” (Ata de Fundação da Capela) e na mesma praça, realizou-se a
primeira missa:

[...] A missa foi assistida por uma extraordinária concorrência de fieis
romeiros [...] Foram administradas 84 crismas e 14 casamentos e 32 baptizados [...]
Pelas cinco horas da tarde desenvolveu-se uma linda e bem ordenada procissão
com a imagem de S. Antonio e a noite a reza do terço, iluminação e popular
entrega das esmolas ao Vigário da capella, acompanhadas de flautas e tambores
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(...) Calculou-se em dois mil e quinhentos o número de romeiros ( Ata de Fundação
da Capela de Santo Antônio Do Olho D’Água).

Na imagem a seguir podemos observar a Praça Santo Antônio com a primeira
capela construída.

Figura 9 - Praça Santo Antônio. Ao Fundo, a primeira Igreja. Foto: Kim Ir Sem. Tirada em: 1976.

A Igreja foi construída próxima ao olho d’água, reduto de descanso e pouso
de tropeiros, local onde foram construídas as primeiras casas, onde se realizaram os
primeiros intercâmbios e onde também foi realizado o Mutirão das Fiandeiras, as
primeiras atividades do Troca, onde há trinta e oito anos realizam-se as Feiras do Troca.
E ali, em frente a praça, que foi construída a Associação dos Artesãos, no terreno onde
há o “olho d’água”, e que, durante muito tempo serviu de apoio aos artesãos da cidade,
com equipamentos, maquinaria, matéria prima, uma horta comunitária, onde, enquanto
Laís Aderne estava viva, realizavam-se oficinas, e os artesãos tinham um ponto de apoio
para a produção de seus ofícios. Hoje, a associação voltou sua atenção para o
desenvolvimento sustentável, e os artesãos não usufruem mais de seu espaço. O local
destinado inicialmente a uma lojinha que iria ficar aberta, foi transformada em uma
pequena biblioteca, mas que não fica aberta. Segundo “F”:
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Quando a Laís era viva, os artesão tinham esse espaço pra eles...tinha
oficina, máquina de costura, torno... quem quisesse podia chegar lá e usar,
aprender. Todo mundo cuidava, né? Era bom pra gente. Tinha uma horta
comunitária também. Bem cuidadinha. A gente tirava a água do olho d’água para
irrigar a horta. Agora, a água só aparece em dezembro, época de chuva. A horta,
não tem mais. O artesão também não tem voz lá dentro mais. Agora eles falam de
desenvolvimento sustentável, mas o espaço só serve pra fazer as festas. Vira e
mexe têm festa lá. A coordenadora tá no comando há mais de oito anos, ela nem
mora aqui. Têm eleição, mas a maioria lá é parente dela. Aí os artesão nem tem
gosto mais de ir lá. As máquinas de costura, tudo... tão debaixo de uma lona,
tomando poeira, e ninguém usa. O que era pra ser uma lojinha pra ajudar nós
vender e divulgar nosso trabalho, falaram que fizeram uma biblioteca. Mas só fica
fechado. Eu nem falo mais nada lá. O artesão não tem voz ali não... tá todo mundo
desistindo (Entrevista realizada em 23/05/2012).

Atualmente, as discussões sobre a praça têm sido sobre uma linha
imaginária bem antiga: a linha do tratado de Tordesilhas. Tratado esse que dividiu o
Brasil entre Portugal e Espanha, divide agora as opiniões em Olho D’Água, pois esta
mesma linha atravessa a Praça da Igreja de Santo Antônio, mais especificamente, passa
em cima do coreto (fonte de discórdias). Atualmente houve uma discussão sobre aonde
seria construído o monumento que demarca essa linha, e foi sugerido que o mesmo
fosse construído no lugar do coreto.

O negócio é que o coreto tava abandonado... ninguém tava nem aí, já
tava sem telha e tal. Você passava ali e tinha gente usando droga, fazendo outras
coisas... até churrasco fizeram aí! ... Virou bandalheira. Aí, como tudo na praça,
ninguém cuida. O Padre pediu para reformar, arrumar o coreto... mas se não tivesse
jeito, que tirasse. Aí, uma fala uma coisa, outro fala outra, virou uma bagunça só...
O negócio é que, como tudo nessa praça, um joga pra cima do outro. A praça é área
da Igreja, aí a prefeitura fala que não pode fazer nada, mas nós, moradores, também
não podemos. A gente queria deixar o coreto bonitinho, fazer uns jardins, colocar
uns bancos... mas não pode. Mas fazer monumento ao Tratado de Tordesilhas,
pode... Fica difícil... (Entrevista com “X”, em 27/05/2012).

Acompanhamos também a discussão sobre o impasse do coreto e da praça
em uma rede social:
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Sugiro que se faça um abaixo assinado e representem a comunidade
perante o padre (Curia donos da terra da igreja) para que se faça um coreto grande,
bonito iluminado, bancos na praça, cada dono de estabelecimento doaria seu banco
com sua logo, jardins que nós mesmos poderíamos criar dentro de um projeto
urbanístico , afinal de contas toda aldeia tem sua praça com coreto, igreja e bancos
e iluminação porque não nós que levamos ao Brasil todo o nome de Olho
D’água.As crianças estão correndo riscos brincando no atual coreto e com a praça
escura fica difícil se tornar um lugar de encontros famíliares. Se a praça continuar
abandonada como está, só teremos más lembranças futuramente. Nossa praça é
palco de tantas comemorações, porque não termos uma praça decente que faça
“jus”a história de Olho D’Água? (Portal Olho D’Água, consultado em 26 de abril
de 2012).

O coreto da Praça Santo Antônio já teve tanto a visibilidade quanto a
destinação variados com o tempo: já foi palco de apresentações, ponto de encontro e sua
estrutura também variou com o tempo: de local bem cuidado a esquecido, sem pintura,
sem telhado.
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Figura 10 - O coreto na déc. 1970 e em 2010. Fotos de autor desconhecido.Retiradas da página:

Seguindo a teoria de Nora sobre lugares de memória, podemos considerar o
coreto da Praça santo Antônio, um lugar de memória “dentro” de outro lugar de
memória. Apesar de ser um monumento, gera identificação, remete à memórias,
sentimentos:

Êi, "coreto véi"... Quanta coisa e gente você ja viu passar... Conta uma
estória que você ouviu, não é mexerico não... Quantos segredos você guarda? E os
passarinhos que se aninharam entre suas "telhas de coxa", os bichos que
aproveitaram sua sombra, as gentes que se abrigaram da chuva embaixo do seu
telhado. Até suas telhas arrancaram... pra onde é que foram? Depois de ficar
despudoradamente pelado na praça, o cobriram com lona e, depois, com telha de
novo. Mas, a molecada sempre gostou de você, né não? Quantos meninos e
meninas você viu nascer e crescer? De quantos você ouviu os primeiros gritos, viu
o primeiro beijo? Quantos voltaram para lhe pedir a "bença" ou cuidar, ainda que
um pouquinho, de você? E você lá, sempre lá... As Marias-Pretas se foram, as
vacas e os cavalos não vêm mais para a praça, assim como os bancos, os jardins, os
passeios, as lâmpadas, as pessoas. E você lá... Sempre quieto, meio feioso,
silencioso, no cantinho, mas LÁ ( Autor desconhecido, texto publicado no “Portal
do Zóin”, em Abril/2012).
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Mas como podemos perceber, a linha do tratado de Tordesilhas é apenas
mais uma das inúmeras linhas imaginárias que dividem Olho D’Água e que geram
conflitos. Inclusive a sua verdadeira localização gerou conflitos na comunidade, pois o
local demarcado segundo as coordenadas encontradas em documentos oficiais, a linha
passaria pelo meio da praça, encontrando-se com o coreto. Porém, a dona de um dos
estabelecimentos mais antigos da Praça, o “Bar Museu”, construído em 1937, afirma
que a mesma passa em frente seu bar, e não na praça, como vemos na fotografia:

Figura 11 - Bar Museu, datado de 1937, de propriedade de Dona Cecília. Foto: Paula Stumpf.
Tirada em: 04/ 06/ 2012.

Após inúmeras discussões, e estudos realizados em 2011 pelo pesquisador
Bismarque Villa Real, do Instituto Paidéia de expressão e comunicação, com sede em
Brasília, foi definida a localização exata da linha de Tordesilhas (o meio da praça), e ao
invés do obelisco no lugar do coreto, foi feito um pequeno monumento, em forma de
placa de mosaicos, e será construído um caminho representando a linha. Tal monumento
foi inaugurado simbolicamente em junho de 2012, mas só será colocado definitivamente
após as obras de reforma da Praça Santo Antônio. A pesquisa de Bismarque teve por
base a obra de Bertran: “História da terra e do Homem do Planalto Central”, segundo o
livro, o distrito federal e parte do planalto central estão localizados à 48º35’25” da linha
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de Tordesilhas.

Na inauguração da placa no dia 19 de maio, estiveram presentes

representantes das embaixadas da Espanha e de Portugal, na ocasião foi lançado
também o Projeto Tordesilhas:

[...] A iniciativa envolve o apoio da Secretaria Municipal de
Educação, que cuidará da divulgação, na rede escolar, da importância do Tratado
de Tordesilhas para a História do Brasil, como parte do trabalho de conscientização
da população. Inclusive um concurso de redação sobre o tema.
O SEBRAE é parceiro da iniciativa e atuará para esclarecer os
artesãos locais, visando a geração de renda com a produção de obras e outras
manufaturas relacionadas ao fato, que poderão ser vendidas como lembranças aos
turistas. Também fazem parte do projeto a Secretaria Estadual de Cultura e a
GOIÁSTUR, empresa de Turismo do estado de Goiás, além dos coordenadores do
Projeto Caminho do Ouro, que desenvolve a implantação do circuito turístico
relacionado às cidades de Goiás que integram a rota de exploração do ouro na
época do Brasil colonial (Jornal Olho D’Água- GO, p.05, Ano I – Num. 01,
Maio/2012).

Percebemos através de nossas entrevistas que a questão de serem
produzidos objetos relacionados à linha do tratado de Tordesilhas, gera na população
local certa inquietação, pois tudo o que já foi produzido pelos artesãos, até o momento,
nada têm haver com este fato. A ideia então, de objetos produzidos apenas para a venda
para turistas, de algo que até hoje não fazia parte da produção artesanal local, sem
devida atenção à sustentabilidade também cultural, incentivos para que os artesãos
continuem produzindo o que é de seu costume, poderia gerar uma massificação dos
artesanatos, repetição e perda da “marca” de cada artesão, como acontece muito em
cidades litorâneas de todo o país, com seus artesanatos já “engessados”, comuns em
todo o litoral brasileiro.
Como exemplo de tal fato, observamos em Alto do Moura – PE, vilarejo
vizinho à Caruaru, terra de Mestre Vitalino e Mestre Galdino, que os objetos tornaramse meras repetições, “cópias” das obras desses mestres, produzidas em larga escala,
destinados à venda aos turistas que visitam todo o Pernambuco. Com raras exceções, as
bonecas de barro e arte figurativa, possuem características próprias onde podemos
identificar aquela peça como de determinado artesão, como no caso de Jandira, que
produz peças com detalhes próprios, diferentes dos demais artesãos.
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Segundo Zimmermann,

O turismo rural no Brasil é como um mosaico, cuja expressão está
ligada ao material disponível e à sensibilidade do seu mentor. (...) A atividade
deve estar obrigatoriamente em harmonia com os interesses da comunidade local,
do turismo e do meio ambiente. A harmonização desses elementos significa
garantir a sustentabilidade da atividade por meio do tripé: elementos
culturais/antrópicos, ecológicos e econômicos (Zimmermann, 2001: 127/130).

Para Froehlich e Rodrigues(2001:90)., no artigo “Atividade Turística e
Espaço Agrário”, deve-se colocar a noção de sustentabilidade para além dos nichos
ecológicos, introduzindo-a na análise da sociedade e da cultura, apontando para o
resgate da memória cultural e a esfera produtiva rural com valorização da produção
artesanal (sejam eles alimentícios, característicos do local, ou peças de artesanato que
também visem as características produtivas locais e as condições de trabalho
“tradicionais”: mão de obra familiar, tração animal, carro de boi, transporte a cavalo,
etc)
Através de nossas entrevistas observamos que uma parte da população de
Olho D’Água pensa que o turismo também deve ser pensado dessa forma, de forma que
gere renda e emprego para a população local, mas que não as massifique. Em uma de
nossas entrevistas com professor Armando, ele disse:

Não queremos que o Olho D’Água fique como Pirenópolis, que nos
finais de semana é invadida (...) Fica lotada (...) Aqui é um lugar pacato, tranquilo,
onde as pessoas vêm para fugir da cidade grande. Se quiser encontrar com alguém
de Brasília no final de semana, é só ir para Pirenópolis. O charme de Olho D’Água
é a tranquilidade, a convivência que a gente vê por aqui, o Troca, os artesãos e seu
artesanatos. (...) Não dá para ter a ilusão que o Troca hoje é igual ao primeiro, e
que daqui a alguns anos vai continuar igual é hoje. Nem pode. A cultura é
dinâmica. Mas não precisa anular o antigo, o velho ou o tradicional para vir o novo.
O Turismo também têm que ser pensado de forma correta (Entrevista cedida em
23/05/2012).
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É ideia comum entre os artesãos de Olho D’Água que entrevistamos, que
mesmo que exista a necessidade de produção destinada à venda, é necessário que o
artesão conserve em seus objetos características que lhe são próprias, como o formato
da boca e as cores das bonecas de Lourenço, o enfoque nos pés e em cenas do cotidiano
nas bonecas de Maria de Fátima, as cores “naturais” das palhas utilizadas na confecção
dos santos produzidos por Fatinha, Maria Abadia produz além de santos de palha de
milho (apenas nas cores “tradicionais” da palha seca), baianas e bonecas que
representam as atividades rurais da região, ou Rodrigo Maria, que reproduz as casas de
Olho D’Água em barro, e souvenirs destinados à venda para turistas, como lembrança
de Olho D’Água. Trataremos sobre os artesãos e seus artesanatos no terceiro capítulo
desta dissertação.
Ainda sobre a problemática de os objetos serem “repetidos”, ou copiados, a
partir de nossas entrevistas percebemos que existe uma preocupação dos artesãos em
ensinar seu ofício para outras pessoas, serem copiados e perderem clientela, dado o
aumento da oferta. Ao mesmo tempo, quando veem algo diferente sendo produzido por
algum morador do local e que não é artesão, pedem que se ensine a técnica. Segundo
“Z”:

Aqui as pessoas não gostam de dividir muito o conhecimento. Acham
que vão ser copiadas, mas não percebem que cada um têm seu jeito, sua própria
forma de produzir. Também tem que procurar novas inspirações, ver coisas
diferentes, abrir a cabeça mesmo. Têm gente que inventa suas próprias coisas, cria,
aprimora. São poucos os que ensinam aos outros.[...] Nos cursos, sempre têm
alguém que pede para o outro ensinar a fazer, mas não ensina se pedirem. Acho
feio isso. A coisa não é feita com forma, ué. Mas aqui também têm muita gente que
gosta de copiar o outro. Aprende, e só dá conta de fazer “igual”, não consegue
fazer de outra forma. (“Z”, em entrevista cedida em 25/08/2012).
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I. A Feira do Troca.

A Feira do Troca, criada em 1974, tornou-se parte do cotidiano de Olho
D’Água, de sua dinâmica social, da memória de seus habitantes. Apesar de acontecer de
seis em seis meses, o intervalo entre as duas feiras é dedicado é produção dos objetos
artesanais, á escolha do que vai ser trocada, organização do evento e da estrutura
utilizada. No decorrer desses 38 anos de existência foi reformulada, moldada, agregou é
sua programação outras manifestações e atrações, tornou-se festa, entrou em
decadência, voltou.

Sempre, ao voltarem, as festas trazem consigo alguma novidade, e
assim, de modo lento, muitas vezes imperceptível, vão se modificando, se
recompondo, ás vezes mesmo se reinventando. Tomam elementos emprestados
daqui e dali (pois reparem bem: as diferentes festas conversam entre si!), conferem
sentido novo a velhos aspectos. Às vezes, algum elemento integrante de toda a
totalidade festiva destaca-se de modo tão acentuado que parece alçar voo próprio
(CAVALCANTI, 2006:44).

A Feira é ressignificada, tomando em conta os tempos “modernos” e as
necessidades de entretenimento das novas gerações, sem o qual a Feira perderia também
seu “chamariz”, pois não vive só do Troca no domingo pela manhã, mas também pelos
shows e apresentações culturais dos dias que a antecedem.

Os que amam verdadeiramente Olho D’Água voltaram a ter a alegria e
o orgulho de suas feiras-do-troca de antigamente. Agora com mais brilho, luzes e
cores, na cadência dos tempos modernos. O realmente importante e essencial é que
a Feira do Troca, inevitavelmente mais moderna e requintada, foi devolvida ao seu
personagem mais importante – o artesão- sem o qual ela não existiria (Nota de
Armando de Faria, 12/2005).
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Após sua retomada e ressignificação à medida dos “novos tempos”, a Feira
do Troca continua acontecendo sempre no primeiro final de semana dos meses de Junho
e Dezembro, sendo que a Festa se inicia na sexta feira, ás dezessete horas, com
apresentações e mostras de filme, além da abertura oficial, às dezenove horas, no sábado
as atividades iniciam-se ás dezesseis horas e distribuem-se entre oficinas, apresentações
de capoeira, catira e shows de violeiros, e no final da noite, às vinte e três horas,
apresentação de uma dupla ou banda de diversos gêneros, enchendo a vila de visitantes
que ficam para o Troca, que se inicia no domingo, às cinco horas da manhã, com a
banda local realizando a “alvorada”, chamando os habitantes e visitantes para as
atividades de troca. Segundo Nilva Belo, professora e uma das organizadoras do evento,
ás catorze horas, não há mais nada para ser trocado: “Na praça principal da Igreja os
gambireiros já estão a postos a partir das seis horas e, às catorze horas não há mais nada
para ser catirado16”. Nilva conta também em entrevista realizada em 06/12/2011, que:

[...] já vi de tudo ser trocado na praça principal, de sacos de polvilho
por um casal de porcos, a jacas por rádios velhos, dos de válvula mesmo. Itens
como rádios velhos, máquinas de costura de mesa, ferros de passar à carvão, rocas
de fiar entre outras antiguidades fazem a alegria de donos de antiquários, arquitetos
e decoradores, além, claro, dos artesanatos produzidos ali. São profissionais que
veem na feira um ótima oportunidade para garimpar raridades. Quando voltam para
suas cidades, como Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, em sua grande
maioria, restauram as peças antigas, reformam, remodelam, dão um novo
significado e as revende (ou vende,caso foram adquiridas em forma de troca) a
preços muito mais altos que os adquiridos em Olho D’Água, inflacionando
injustamente uma prática que não se alimenta do lucro, mas da necessidade de ter
um determinado produto em troca de outro (Nilva Belo, entrevista realizada em
06/12/2012).

Assim, segundo Nilva Belo, “O mundo globalizado seduz até mesmo os
mais humildes, que aceitam um celular ou um par de tênis, por exemplo, em troca de
meses de produção artesanal de itens como colchas de retalho, redes, cestos e móveis
rústicos”(Entrevista cedida em: 12/2011).

16

As categorias “gambirado” e “catirado” correspondem á troca de objetos, o que é trocado é
“gambirado” ou “catirado” e “gambireiro” é quem troca seus objetos.
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Os itens para troca chamam tanto atenção, que em certa ocasião, um senhor
saiu da feira apenas de cuecas, de acordo com Nilva Belo, em entrevista concedida em
06/12/2011.

Ele queria muito os itens disponíveis e, terminado o que podia
oferecer, acabou negociando seu par de sapatos com um agricultor, sua camisa com
uma mulher, e suas calças com um outro gambireiro, ficando apenas de cueca. Saiu
quase nu, mas com tudo o que ele queria, que eram basicamente, itens de
artesanato.

Estivemos presentes, para pesquisa, em duas edições da Feira do Troca: na
77ª Edição, realizada em dezembro de 2011, e na 78ª Edição, realizada em Junho de
2012. Na primeira edição fomos com o intuito de “mapear” a feira, como se dá sua
produção e sua dinâmica. Na segunda, aproveitamos para realizarmos nossas
entrevistas, com os artesãos, com moradores locais, com pessoas que vão
exclusivamente para o “Troca” e que por vezes utilizam-se da venda (principalmente de
artigos de antiguidade).

Figura 12:- 78ª Feira do Troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 02/06/2012.

94

Na 77ª Feira do Troca realizada em dezembro de 2011, e a primeira com o
apoio da Petrobrás, pudemos observar a movimentação na vila e a participação dos
habitantes e turistas na festa. Estivemos presentes nos três dias de festa realizando
pesquisas e entrevistas para uma etnografia do local. O principal centro da festa é a
Praça da Igreja, desde as primeiras feiras e foi assim dividida: na rua atrás da Igreja,
barracas de bebida, as mais diversas, como batidas e “capeta” (como encontramos em
demais festas municipais de cidades do interior do estado), ao som de sertanejo e funk,
onde podemos observar que, em sua maioria, se localizavam jovens de Alexânia, ou
familiares dos moradores locais. Na lateral esquerda, a noroeste da Igreja, barraquinhas
circulares ricamente adornadas e reservadas para artesãos e produtores da região para a
exposição e venda de seus produtos, numa espécie de “feirinha de artesanatos”, que no
domingo, cede lugar também aos expositores do troca, que “tomam” toda a lateral
esquerda, ou lado norte, da igreja. A sudeste, ou na parte inferior da praça, à direita,
localizou-se o palco de apresentações, composto por palco e toldo de lona de circo e à
sua volta barraquinhas de comida. A sudoeste, ou na lateral superior direita, apenas
alguns “panos” no chão com produtos para troca no domingo, e duas barracas com
produtos do Paraguai e bijouterias. Ao sul da praça, ou na área em frente a Igreja,
encontramos carros antigos, a Fazendinha, citada anteriormente, com móveis rústicos à
venda, a Carroça da leitura, projeto da professora Nilva Belo, e algumas pessoas
concentradas, no sábado de tarde e durante a noite, fazendo churrasco ou bebendo.
Nesta mesma área, do outro lado da rua de pedras, encontramos antigas casas
reformadas e transformadas em bares, restaurantes e loja de artesanatos, decoradas com
artesanatos da região e fotografias de Kin Ir Sen da vila desde 1972 e das primeiras
feiras do troca, , com suas fachadas conservadas e onde concentravam-se antigos
visitantes ou idealizadores da feira do troca, professores e artistas, ouvindo os violeiros,
e na madrugada, blues ou country, como Jhonny Cash. Ali podemos encontrar pessoas
que conheciam a feira desde sua primeira edição em 1974 e que relataram suas
memórias sobre a feira de trocas e os artesanatos produzidos.
Alguns artesãos preferiram não expor seus produtos durante a Festa da Feira
do Troca por medo da chuva, mas deixaram suas casas e ateliês abertos para quem quer
que visitasse a vila e se interessasse pelos artesanatos ali produzidos.
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No domingo, dia quatro de Dezembro, observamos a seguinte divisão de
barracas e “panos” para troca, divididos por categoria, e que alguns ofereciam produtos
múltiplos. Dividimos aqui como panos, aqueles que estendiam panos no chão para
expor seus produtos e pontos como barraquinhas improvisadas ou áreas extremamente
organizadas por categoria.
- Roupas e sapatos: Dezesseis panos.
- Plantas: Cinco pontos .Mudas, bonsais, e árvores já médias.
- Utilidades: Dois panos. Escorredores de macarrão, panelas, talheres, entre
outros.
- Galinhas, gansos e patos: Três pontos. Das mais diversas raças.
- Antiguidades: Dois pontos (Um pano, uma barraca). Ali encontramos
máquinas de costura antigas, mesas de máquinas de costura (vendidas ou trocadas
separadamente), ferros de passar a carvão, rocas para fiar, galinhas e gansos.
- Eletrodomésticos/ eletrônicos: Dois panos. Divididos em rádios, baterias
de carros, fornos elétricos, monitores de computados, drivers de disquete, entre outros
itens.
- Barraca de alimentos: Dois pontos. Compotas de doces, doces, bombons,
conservas de pimenta, grãos e verduras.
- Livros : Um ponto.
Na imagem a seguir, procuramos mostrar um desses “panos” e a variedade
de produtos:
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Figura 13: “Pano” com objetos destinados à Troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 03/06/2012.

Além destes, observamos vinte barraquinhas circulares, construídas com
madeira e reaproveitadas em todas as feiras, disponibilizadas pela organização do
evento, onde os artesãos e produtores rurais expunham e vendiam seus produtos, entre
eles: artesanatos em barro, palha, tear e tecidos (patchwork), produtos de beleza e
sabonetes produzidos com elementos naturais encontrados na região, alimentos
orgânicos e doces, como compotas, sonhos, beijinhos, frutas cristalizadas e pães de mel.
Encontramos também oito barracas descaracterizadas das demais, com lonas azuis ou
pretas, onde vendiam produtos do Paraguai, acessórios para cabelo, bijouterias, chapéus
trançados, entre outros produtos. Doze barracas de bebida, na rua de cima da Igreja, e
mais cinco barracas de alimentos, entre eles: feijão tropeiro, churrasquinhos, caldos e
“panelinhas”, na área que circundava a tenda de lona de circo.
Observamos nos documentos analisados e nas fotografias de Kim Ir Sem,
que nas primeiras Feira do Troca e até 2005, muitas pessoas acampavam na praça da
Igreja, ocupando o espaço dos expositores e artesãos, mas na 77ª edição, turistas e
visitantes da Feira acamparam nos quintais das casas, ou terrenos cedidos para este fim.
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Alguns moradores também alugaram suas casas ou cederam lugar em seus quintais para
que os visitantes se acomodassem. Nilva Belo é uma das moradoras de Olho D’Água e
têm o costume de ceder lugar em seu quintal para que visitantes possam acampar: “Eu
mesma já alojei mais de 20 pessoas em minha casa e consegui, para esta edição, colocar
gente em quase todas as casas do local” (Nilva Belo: Jornal O Hoje, 3/12/2011).

Figura 14: Acampamento na Praça. Feira do Troca 1979. Foto: Kim Ir Sem.

Na 77ª da Feira do Troca, segundo entrevistas que realizamos e documentos
pesquisados, estiveram presentes aproximadamente onze mil visitantes advindas de
diferentes lugares, um indiano e quatro turistas de Natal (RN) que alugaram uma casa
no local, estrangeiros das embaixadas de Brasília, fora visitantes frequentes:

Há pessoas que frequentam a Feira do Troca há trinta anos e sempre
vão com o intuito de fazer boas gambiras. Uma amiga minha que é artista plástica e
artesã Marlene Maria participa da feira há trinta anos e ainda tem que produtos
trocou na primeira feira e nunca perdeu uma edição e é isso que mantém essa
tradição que é um dos eventos mais importantes do Município e que levou o nome
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de Olhos d´água para o cenário nacional. (Nilva Belo. Entrevista realizada em:
20/01/2012)

Nilva foi uma das organizadoras da Feira do Troca por dois anos, em 2009
e 2010. Na 77ª edição, a Feira do Troca teve apoio da Petrobrás, conseguido a partir da
parceria entre o Secretário de Cultura de Alexânia, e o Instituto Latinoamérica 17.
Segundo Nilva, a comunidade local, em geral, não participa da organização
da Feira do Troca, embora fiquem na expectativa ; já os artesãos participam das
reuniões para a organização do evento e contribuindo com sugestões, da estrutura até a
programação. A seleção da programação (shows, apresentações, etc.) é voltada para
atrações locais e regionais: “apresentam os grupos de catira 18 de Olhos e das cidades
vizinhas, e demais atrações e tem artistas que apresentam na Feira do Troca desde seu
início, e o povo sempre quer ver de novo” (entrevista cedida em 20/01/2012).
Mas a situação é complexa e há discordâncias entre as opiniões sobre a
participação dos artesãos na organização do evento. Segundo “X”:

Não dá nem vontade de opinar na produção do Troca. Um negócio
que foi feito para ajudar a comunidade e os artesãos, onde o artesão não tem voz.
Eu já até tentei, dei opinião... na época da organização, têm reunião. Eles chamam
os artesãos, a comunidade, pede nossa opinião, mas no final, faz tudo diferente.
Num dá nem vontade de falar alguma coisa. Aí a gente só expõe mesmo. E tem
gente que prefere não envolver de jeito nenhum. Eu acho assim: a prefeitura dava a
estrutura, as barraquinhas, o palco, iluminação... e a gente cuidava do resto, da
programação, das atividades. Tinha que ter oficina, curso, palestra. Mas o espaço
que era pra ser nosso (casa da associação), só sabem é de fazer festa. E quando tem
alguma coisa durante o troca, tipo curso ou palestra, eles não avisam.( “X”,
entrevista cedida em 22/06/2012).

17

O instituto Latinoamerica é uma entidade civil, sem fins lucrativos, com sede em Brasília, fundado em
20 de junho de 2001, que tem dentre seus objetivos: promover, coordenar e executar ações, desenvolver
projetos e programas nas áreas de educação, das artes, das ciência, da produção cultural, científica e
tecnológica, voltando suas ações para o desenvolvimento cultural;ampliando o conhecimento através de
programas que utilizam como base a pedagogia audiovisual para a capacitação popular. (Site
www.il.org.br, consultado em: 03/01/2012),
18
Ver o sub-item 2.3.2- Catira.
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Durante as entrevistas podemos perceber que as opiniões divergem um
pouco, mas em todas percebemos que a Feira do Troca gera um sentimento de
pertencimento ao lugar, são memórias de infância, de fatos, sentimentos nostálgicos.
Eu lembro da Feira do Troca de quando eu era criança. Meus pais vinham
sempre. Minha mãe têm umas bonequinhas de palha de milho que ela trocou aqui. São
lindas. Mas são bem diferentes dessas que nós vemos hoje. Eu não lembrava muito
daqui, mas estou apaixonada. É impressionante o que se pode pesquisar aqui, têm muito
campo, Paula! Além do fato de que apesar do artesanato ser vendido, o que eu acho
justo, aqui é muito mais barato que em Pirenópolis, por exemplo. Eu comprei lá
(Pirenópolis), uns divinos iguaizinhos a esses do Senhor Nelson e família, mas aqui está
quinze reais, e lá eu comprei por cem! Pensa só! Um absurdo. É quase uma exploração
com esses artesãos. (...) Eu fiquei interessada por um moedor de café antigo, desses de
ferro, mas eu não trouxe nada para trocar, perguntei se a moça vendia, ela disse que não,
mas quis gambirar o moedor pela minha máquina fotográfica. Aí também não teve
jeito. (Amanda Alexandre, entrevista cedida em 02 e 03/06/2012).

Figura 15: Bonecos produzidos em bucha vegetal e palha. Foto: Revista Casa. 1982.
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Amanda é historiadora, mora em São Paulo e estava em Goiás para uma
pesquisa da Festa do Divino de Pirenópolis, mas com o enfoque na memória dos velhos
da cidade. Sabendo do trabalho de Amanda, convidei-a para ir à Olho D’Água na
ocasião da Feira do Troca. Os pais de Amanda, ex-moradores de Anápolis, cidade
próxima a Olho D’Água, participaram da Feira do Troca durante aproximadamente
quinze anos.
Assim como os pais de Amanda, existem pessoas que frequentam a Feira do
Troca há trinta, quarenta anos e alguns deles mudaram-se para Olho D’Água e
participam efetivamente dos eventos realizados ali.

Eu preferia como era antigamente, hoje vêm muita gente de fora, que
não vêm para o Troca, para a Festa do Troca, mas vêm para fazer bagunça, pode
ver que essas pessoas ficam lá pra cima (rua acima da Igreja), é uma bagunça só. E
esse ano parece que encheram mais ainda com essas barraquinhas de lona,
vendendo roupa, sandália, sapato, coisas do Paraguay. A ideia não é essa. Pelo
menos eles ainda respeitam a Praça... ainda. E também não vêm bagunçar aqui em
baixo. É a típica divisão Portugueses e Espanhóis... Você tinha que ter conhecido a
feira na década de 70, 80, era uma delícia, todo mundo em harmonia: os daqui, o
pessoal que vinha de Brasília, o pessoal que veio de fora mas que fixou residência
aqui, e que já não eram mais de fora. Nos anos 90, início dos anos 2000, teve uma
certa decadência. ( “B” entrevista cedida em 02/06/2012).

Como morador(a) de Olho D’Água e participante da inúmeras edições da
Feira do Troca, “B” nos conta que a organização não só da feira do troca, mas de todos
os eventos realizados em Olho D’Água dependem de política:

Assim como todo o Olho D’Água, a Feira depende da política, de
quem foi eleito para prefeito de Alexânia, quem é nomeado secretário. Passamos
uns anos de “trevas política” aqui. Mas agora está melhorando. Os olhares voltamse novamente para o Olho D’Água. Isso acontece porquê existe e sempre existiu
uma disputa entre Alexânia e Olho D’Água. Se é eleito um prefeito que gosta
daqui, a feira é bem organizada, conseguem financiamento. Ao contrário, Olho
D’Água fica deixado ás moscas. O Atual secretário de cultura têm feito muita
coisa. ( “B” entrevista cedida em 02/06/2012)
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No Jornal Olho D’Água, com sua primeira edição publicada ás vésperas da
Feira do Troca, encontramos um exemplo da administração do então Secretário de
Cultura Luís Paulo:

Quem conhece Luís Paulo sabe que é um guerreiro sonhador. Mas,
não espera acontecer . Pelo contrário, vai à luta. E é com este espírito que está à
frente da Secretaria de Cultura e Turismo, há mais ou menos sete meses. (...) E é
graças a esse espírito de luta que, sem perder de vista a tradição, Luis Paulo
coordena a 78º edição da Feira de Troca de Olho D’Água. (...)
As novidades começam pela renovação do apoio da PETROBRÁS,
que já participara da última Feira em dezembro do ano passado, além da entrada da
empresa CORUMBÁ IV, que financiará a contratação da infraestrutura de palco,
som e iluminação, da GOIASTUR, que pagará diretamente uma das atrações, e da
Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. ( Jornal Olho D’Água, Ano I – Num. O
01, Maio/2012, p. 05).

Porém, durante nossas entrevistas, percebemos que a organização da Feira
do Troca e a realização da mesma é motivo de discussão e impasse entre moradores,
artesãos e governo.

Sabia que nós (a comunidade) já fizemos o Troca com nossas próprias
mãos? Nossos próprios recursos? Ninguém (da Secretaria) nem apareceu aqui.
Foram várias vezes. Ou se unem comunidade e artesãos, ou não dá em nada. (“G”,
entrevista realizada em 16/11/2012).

Segundo “Z”, sobre a 79ª edição da Feira do Troca, que será realizada em
Dezembro de 2012:

Sabe esse Troca agora ? Então, vão ter dois! Ninguém sabe direito o
quê aconteceu, se a verba não vai sair a tempo, ou se sobrou verba e vão fazer uma
no primeiro final de semana, que é o tradicional, e outra depois de 15 dias. Tá uma
confusão total. Por um lado é bom, porquê vende mais e tal, mas por outro, vai
perdendo a tradição. E falta uns quinze dias para Dezembro e até hoje não
resolveram nada (a Secretaria de Cultura), não conversaram com ninguém,
ninguém sabe de nada. (Entrevista com “Z”. Realizada em 16/11/2012).
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Sobre o assunto, encontramos uma discussão em uma rede social:

Divulgue a Feira do Troca para seus amigos; mas diga também que o
governo municipal até agora não mexeu uma palha para a realização desse evento
histórico. NADA FOI FEITO E NÃO HÁ INTENÇÃO DE FAZER PORQUE
NÃO APARECEU EM OLHOS DÁGUA. CADÊ
O SECRETÁRIO DE CULTURA? DIA 11 PASSADO ELE
ESTAVA ALMOÇANDO EM OLHOS DÁGUA NO RESTAURANTE DA
LÁZARA, MAS NÃO ENCAMINHOU NADA SOBRE A FEIRA, E NÃO FEZ
NENHUMA REUNIÃO COM OS ARTESÃOS ATÉ AGORA. CADÊ A
ORGANIZAÇÃO DA FEIRA SENHOR SECRETÁRIO DE CULTURA DE
ALEXÂNIA, Sr. Luiz Paulo Marques. (Site Portal do Zóin, Publicado em:
20/11/2012)
Segundo informação obtida na subprefeitura, o Secretário disse que
não vai fazer nada na data oficial - apenas colocar as barracas que já existem, e que
no lugar dos pirulitos vai colocar uma tenda, mas que fará OUTRA FEIRA ATENÇÃO - fará outra feira, dia 15, e aí sim, ele irá investir os recursos previstos.
ELE FARÁ A FEIRA DELE! ISSO SE CHAMA DESRESPEITO À FEIRA DO
TROCA QUE EXISTE DESDE OS ANOS 60 POR INICIATIVA POPULAR!
(Perfil Portal do Zóin. Publicado em: 21/11/2012. Grifos do autor)

Percebemos então, que as questões e discussões referentes a Olho D’Água
não limitam-se apenas às “ressignificações” dos objetos e da Feira do Troca, mas
estendem-se a questões políticas, divergências entre opiniões, discussões acerca da
organização dos eventos e uma divisão espacial nítida (apesar das linhas serem apenas
imaginárias) que divide a população de Olho D’Água, entre aqueles que chegaram na
década de sessenta e setenta, os que ainda estão chegando, e os que já estavam ali.
Tanto a sociedade quanto os eventos e a produção tanto artesanal quanto agrícola,
adaptam-se ás demandas modernas. O que antes era produzido para ser objeto utilitário,
é vendido como objeto de decoração, a antiga bonequinha confeccionada de forma
simples com palha de milho, torna-se um santo ricamente adornado, a roca, não serve
mais para fiar, mas para decorar, o ferro a carvão ou o moedor de café ganham uma
nova função, os artesãos não precisam mais trocar sua produção por roupas, os objetos
antigos tornam-se escassos e por isso, valiosos. A troca não é mais tão interessante
como era antes, as necessidades mudaram, os produtos também, Olho D’Água não é
mais um lugar “isolado”, mas entra em contato com diferentes povos.
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Diferentemente das primeiras edições, a troca não é mais a forma de
comércio mais utilizada e segundo Nilva Belo, apesar das inúmeras tentativas de coibir
a venda na Feira do Troca, o uso da moeda tornou-se inevitável. Nilva diz que existe
muita venda na Feira do Troca, mas os objetos antigos são trocados:

Existe troca de produtos antigos e são muitas pessoas que vem a
procura de artigos antigos para decoração, porém já existe muita venda no troca,
esse fato se da a mudança das necessidades humanas, hoje por exemplo o artesão
de Olhos d´Água não tem necessidade só de roupas, que foi o motivo da feira em
sua primeira edição (Entrevista cedida em 20/01/2012).

Entretanto, na 78ª edição, percebemos que apenas roupas, calçados, plantas
e apenas alguns artigos e animais estavam disponíveis para troca. Máquinas de costura
antigas, ferros de passar à carvão, moedores de café, malas antigas, estão à venda, mas
a preços muito abaixo do mercado, inclusive daqueles praticados em feiras de
antiguidades. Uma máquina de costura de pedal, com a mesa e estrutura em perfeito
estado, não necessitando portanto, de restauração, foi vendida por duzentos e cinquenta
reais, pelo Sr.Waldisson, participante há vinte anos da Feira, e morador de uma fazenda
da região. Segundo ele:

Não compensa trocar não. Esses trem a gente acha procurando nas
fazenda da região...Corumbá, Abadiânia. E pra troca, dá coisa pouca. É trabaioso
achar esses trem, e eu acho mió vender. Mas não tá achando mais não, tá acabando.
Trem antigo, ou o povo joga fora, o manda pra otros lugar, dexa na família... Só sei
que quais num acha mais. Tá difícil até. E pra conseguir, é comprando tamém.Veis
o otra eu consigo gambirar por uma saca de feijão, um porco...Aí aqui tem que
vender, porquê a gente precisa comprar os trem pra nóis também, né? (...) Mas pra
trocar, a gente trais uns fejão, milho, bucha, uns pato, umas galinha... que nêm ocê
tá vendo aí. Têm as rodas de fiar tamém. Aí a gente o troca o vende (Entrevista
concedida em: 03/06/2012).
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Figura 16: As rodas de fiar de Sr. Waldison, destinadas á venda. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/12/2012.

Figura 17: Produtos destinados á venda e troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 06/12/2012.
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Na 78ª Feira do Troca, observou-se que as atrações artísticas foram
voltadas para a cultura regional e diferentes apresentações do que poderíamos
caracterizar como de cultura popular. Embora, como nos diz Chartier (1995:179-180),
seja difícil, e até impossível definir o que é “Cultura Popular”, sendo para ele, essa, uma
categoria erudita, que tenta “delimitar, caracterizar e nomear práticas que nunca são
designadas pelos seus atores como pertencendo à cultura popular”. Pelas dificuldades de
definição de cultura popular e sua constante ligação com conceitos como “raízes” e
tradição, consideraremos aqui, a “cultura popular” apenas como manifestações que
levam aos habitantes de Olho D’Água a lembrarem dos seus antepassados, da infância e
dos locais de onde vieram, principalmente os estados do nordeste brasileiro.
Manifestações essas que “constrói identidades e possui uma história” (Abreu, 2006: 29).
São costumes em comum, onde as memórias são compartilhadas, formando a identidade
cultural local. Costumes esses que se caracterizam pela apresentação de mamulengos,
rodas de ciranda, côco, lundus, modas de viola, catira, “Forró Pé de Serra”19, Literatura
de Cordel, a Maria Preta20, personagem criada por Nilva Belo, dentre outras.

Figura 18: Apresentação do "Jabuti" durante a 78ª Feira do troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada:
06/12/2012

19

Danças típicas principalmente da região nordeste do Brasil.
Maria Preta é uma das personagens da “carroça da leitura” de Nilva Belo. Projeto que leva as histórias
de Olho D’Água e região para as crianças, apresentadas de forma teatral.
20
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Figura 19: Apresentações da Maria Preta durante a 78ª Edição da Feira do troca, em Junho de
2012. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 03/06/2012.

A programação da Feira do Troca também se alterou á medida que as
demandas exigiram tais mudanças. Não acontece apenas a feira de trocas no domingo,
mas nos dias que a antecede, os artesãos expõem e vendem seus produtos, e os shows
atraem mais visitantes ao lugar. Segundo a primeira edição do Jornal Olho D’Água,
foram várias as apresentações durante a 78ª Feira do Troca , tanto na praça da Igreja
quanto nos bares ao redor da praça.

A programação se estenderá por três dias, começando já na sexta feira,
1º de Junho, com a orquestra de violeiros de Goiás, patrocinada pela Secretaria
Estadual de Cultura, na abertura oficial do evento. No sábado, estarão no palco
outras atrações como duplas sertanejas e uma banda show a ser confirmada. O
domingo terá a Banda 13 de maio, de Corumbá de Goiás, o grupo teatral Boca de
Lixo, de Anápolis, Maria Preta e o Jabuti, Renato Matos e banda, o projeto
Entenda, coordenado por Áurea Lu e que inclui o Mamulengo do Tiago, Flor do
Pequi, a Ciranda de Pirenópolis e Reinaldo Cordeiro. A programação se encerra
com o cantor Junior, cria da terra e muito querido pela comunidade. (Jornal Olho
D’Água, Ano I – Num. 01, Maio/2012, p. 05).
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A Feira se altera à medida que se alteram as relações políticas e as relações
sociais de Olho D’Água., mas sua organização não depende exclusivamente das
questões políticas que envolvem Olho D’Água e Alexânia, mas é diretamente
influenciada por ela. A Feira, que na década de setenta dependia unicamente dos
artesãos e de alguns de seus idealizadores, atualmente, com o aumento tanto de turistas
quanto de artesãos e pessoas que vão á Feira levando produtos para trocar, as exigências
do público e da população por atrações como shows musicais, fez com que a Feira se
tornasse também uma festa, um coletivo, palco aberto para múltiplas manifestações
culturais, e, portanto, necessitando de financiamento e maior estrutura. A Feira é
também, “chamariz” para que outros eventos no local, devido sua visibilidade.

3.2. Um novo acontecimento: O Primeiro Puja.

Na primeira edição do Jornal Olho D’Água (publicado em Junho de 2012),
idealizado por Alexandre Lobão, Armando Faria (Professor Armando) e Onofre Lancer,
já na primeira página há a chamada: “De Olho D’Água para o mundo!? [...] o mundo da
yoga escolhe Olho D’Água, sobre o encontro de missão espiritual que pôs a cidade no
circuito internacional”.

A reportagem trata sobre o encontro Primeiro Puja 21, que

reuniu, na fazenda do Sr. Adélio Cunha, durante cinco dias, cerca de seiscentos adeptos
da Sahaja Yoga, procedentes de mais de vinte países. O encontro teve como objetivo o
desenvolvimento e a prática de meditação para a busca do equilíbrio e pela harmonia
através da preservação do meio ambiente. “Mesmo sem contar com a devida atenção
das sucessivas administrações municipais, Olho D’Água continua trilhando seu
caminho em direção a tornar-se cada vez mais conhecida no Brasil e mesmo no

21

Encontro Internacional de Yoga.
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exterior.” ( Jornal Olho D’Água-GO, Ano I – Num. 01, Maio/2012, p. 04). O encontro
Puja terá agora Olho D’Água como sede.22
Além do Primeiro Puja, ações relacionadas à Sahaja Yoga vêm acontecendo
em Olho D’Água. Dentre as programações aconteceu no dia 23 de Junho de 2012, no
coreto da Praça Santo Antônio, uma oficina de dança e música indiana, com Anandita
Basu, nascida na Índia, ela se dedica ao ensino e pesquisa de dança, canto e cultura
indiana. Além de fazer parte das atividades do Sahaja Yoga, que adotou Olho D’Água
como local oficial de suas atividades, a ação também se deu com o objetivo de
reintegrar o coreto nas atividades que acontecem ali, para que não seja depredado
novamente e que para que não tenha mal uso. As atividades foram abertas ao público e
com participação de crianças da comunidade.
Notou-se durante a Feira do Troca (tanto na 77ª quanto na 78ª edição,
realizadas em dezembro de 2011 e junho de 2012, consecutivamente), barracas e tendas
que se dedicavam à venda de alimentos sem agrotóxicos, venda e troca de plantas e
ervas destinadas ao consumo, terapias naturais, decoração e harmonização de
ambientes, como lavandas, suculentas, alecrim, cogumelos como o shiitake (produzido
na fazenda Taperinha) e notáveis também era a venda de alimentos “naturais” e
vegetarianos, como barras de cereais, tortas e pães integrais, uso da soja para o recheio
dos alimentos, entre outras. Houve também um encontro sobre meio ambiente, onde
foram discutidas práticas sustentáveis e consumo e plantio consciente.

22

Durante nossas pesquisas, percebemos em algumas entrevistas, que há uma certa mística que envolve a
região onde se encontra Olho D’Água, são lendas de homens gigantes e estranhos, presença de luzes
estranhas e alguns afirmam que por ali passa o Paralelo 16S, mesmo paralelo que passa pelo lago
Titicaca, berço da civilização Inca.
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Figura 20: Anandita Bansu e Oficina com crianças. Foto: Autor Desconhecido. Tirada em:
23/06/2012.

Figura 21: Anandita Basu, em oficina sobre Sahaja Yoga e cultura Indiana. Foto: Paula Stumpf.
Tirada em: 23/06/2012.
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3.3 Além da feira do Troca.

Apresentaremos a seguir algumas das principais manifestações de Olho
D’Água, que vão além da Feira do Troca. Tais manifestações e eventos mostram a
dinâmica social de Olho D’água, o imaginário local, e a presença do artesanato local na
decoração de tais eventos. Descreveremos também uma história contada por Sr.
Claudiano Alves Rabelo e que nos gerou bastante interesse nas “lendas” locais. A fé,
sempre presente, apresenta-se como parte do calendário de festas que acontecem nos
intervalos das Feiras. Temos aqui, o intuito de mostrar que Olho D’Água não se limita
apenas à Feira do Troca e a produção artesanal em si, mas têm ritos que acontecem
desde sua povoação assim como festas que começaram a fazer parte do calendário local
há menos de dez anos, mas que tornaram-se oficialmente, parte da dinâmica local, por
vezes aumentando o sentido de pertencimento da população ao local, unindo a
população local na produção do evento, mas também gerando conflitos.
Segundo “F”:

Aqui, têm gente que participa, que ajuda a produzir a festa. Essas
festas são da população mesmo, a gente faz por vontade própria, por esforço
próprio. Vê aí... não têm apoio de prefeitura, de secretaria, a gente que faz, para
manter a tradição, ou para comemorar mesmo. Cada um ajuda como pode ( “F”,
entrevista concedida em 25/08/2012).

Pensamos que pesquisar e escrever sobre tais eventos, ainda que não seja o
objetivo desta dissertação, é de extrema importância para a escrita da história de Olho
D’Água. Selecionamos os principais eventos, como: as Festas de Folia, a Catira, Bloco
Carnavalesco Boi de Piranha, Festa “junina” Fiofó da Onça. Além desses eventos,
outros são realizados na Praça Santo Antônio: a festa de comemoração ao dia das
crianças, onde são realizadas oficinas de pintura, artesanato e confecção de brinquedos
com material reciclável. Em fevereiro de 2012 aconteceu o primeiro encontro das
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comitivas de carro de boi, que totalizaram oito carros de boi vindos de diferentes
cidades do estado de Goiás.

I. As Festas de Folia.

Na região de Olho D’Água, são três as Festas de Folia: Folia de Reis, Folia
do Divino e de Santo Antônio, com duração média de giro de quinze dias. O giro são as
visitas às fazendas da região, onde há a benção (da casa e da família), festas com catira,
música e ladainhas. O pousento, é quem recebe os foliões em sua casa, esperando-os em
sua casa com comida, bebida, oferece pouso (lugar para dormir) e geralmente, um altar
para o Santo Homenageado, ou no Caso da Folia de Reis, imagens dos três Reis Magos
(Melchior, Gaspar e Baltazar), e o menino Jesus.

Sem que um quisesse nada ao outro, marido e mulher fizeram
promessas aos seus padroeiros. Ele a Santos Reis de quem é devoto e folião desde
menino. Ela a Safo Sebastião. Se o voto fosse válido ele ao final haveria de “pegar
o encargo” da folia do outro ano e no dia 6 de janeiro faria a “festa do santo” em
sua casa (BRANDÃO,1984: 16).

As comitivas são compostas por músicos, catireiros e cavaleiros e percorrem
as fazendas da região, em formação de comitiva, durante o giro, empunhando a bandeira
do divino e recebendo donativos ou “esmolas” angariadas para a festa ao santo no
último dia do giro.
Para Mello e Souza (1994), a festa é um lugar de memória, lugar de
construção e atualização do Passado. Passado esse que não pertence mais apenas à
sociedade em que se originou, mas “mostra-se capaz de atribuir identidades a setores
amplos da sociedade” (CAVALCANTI, 2006:45).
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As festas mantêm com o cotidiano uma relação de licença poética:
sem dele se esquecerem, até porque supõem laboriosos preparativos e meticulosa
organização, dele se afastam temporariamente, introduzindo-os num tempo
espacial por meio de uma elaborada linguagem artística e simbólica. Um tempo
cíclico, fortemente ligado à experiência vital, cheio de conteúdos cognitivos e
afetivos. Um tempo que entrecruza o calendário histórico e traz de volta, a cada
ano, as diferentes festas do calendário popular (CAVALCANTI, 2006:43-44.)

Em 2007, tivemos acesso a uma entrevista do Sr. Claudiano Alves Rabelo,
ao Alexânia TV. Sr. Claudiano um dos primeiros moradores de Olho D’Água, narrou
sobre a Folia de Reis:

[...] quase todo ano eu dou pouso aqui em casa. A Folia é religiosa,
vem a bandeira, o pessoal com as música... pousa, brinca a noite inteira dançando a
catira... o pousento dá a janta para o pessoal, dá o café da meia-noite, dá o almoço
no outro dia. São de dez a quinze dias de giro... a gente toma uma pinguinha boa...
aparece umas pinguinha boa aí. (Sr. Claudiano, em entrevista realizada em
Jun/2007, ao Alexânia TV).

Ainda hoje existem as Festas de Folia, e há dois anos, em fevereiro, todas as
Folias da região (Pirenópolis, Corumbá e entorno de Brasília) se encontram no último
dia de giro, na Praça da Igreja de Olho D’Água. O encontro, organizado por seu “Fiim”
e por Nilva Belo (considerados guardiões da cultura do local por alguns habitantes de
Olho D’Água), têm apresentação de violeiros, café da manhã, almoço, catira, “cantoria”
de modas de viola, e dura até o entardecer. As comitivas chegam de Abadiânia,
Corumbá, e locais próximos a Olho D’Água, e em 2012 o encontro aconteceu no dia 26
de fevereiro.
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Figura 22: Seu “Fiim” observa as apresentações de catira. Foto: Nilva Belo. Tirada em: 06/2012.

Figura 23: Chegada das comitivas de Folia em Olho D’Água.Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/2012.
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Figura 24: Benção das comitivas. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 06/2012.

Figura 25: Pouso de Folia do divino 2012. Casa de Dona Zizi. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/2012
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Nos meses de junho, as Folias do Divino percorrem quilômetros entre
fazendas e cidadelas do interior de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo.
Na região de Alexânia, compreendida entre os estados de Goiás e Distrito Federal e
próxima a Corumbá de Goiás, são várias as comitivas de folia. Em Junho de 2012, no
dia 14, o pouso da Folia do Divino foi na casa de Dona Zizi e Sr. Antônio:

Parabéns D. Zizi e Sr. Antônio, Sr. Fiin e Isaia o pouso está sendo
uma beleza, a comida deliciosa. Está sendo porque nesse momento a casa ainda
está cheia, os foliões almoçando e daqui a pouco preparam a saída para pousar ,
hoje na fazenda Santa Rosa, amanhã o Divino segue pro João Rufino terminando
domingo em Alexânia. E o Divino Espírito Santo, mais uma vez foi louvado por
quem tem fé (Site Portal do Zóin, 14/06/2012).

Para o pousento (quem recebe a Folia), além de ser uma honra, a residência
é também, motivo de bençãos na vida, na família e nos negócio. O “receber” os
catireiros, foliões e outras pessoas faz parte do rito de fé e é motivo de alegria, fé e
reconhecimento na comunidade.

Figura 26: Chegada da Folia em Olho D’Água. Sr. Fiim com a Bandeira da Folia. Foto: Paula
Stumpf. Tirada em: 06/2012.
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Figura 27: Sr. Antônio e Dona Zizi. Foto: Nilva Belo. Tirada em: 06/2012

Em toda a comunidade o dia de Folia é uma data de expectativa e grande
alegria:

HOJE TEM POUSO DE FOLIA EM OLHOS DÁGUA NA CASA DA DONA
ZIZI!
Tem a chegada dos cavaleiros,
Tem a entrega da bandeira,
Tem o "chá" de catira,
Tem janta gostosa como só essas mulheres sabem fazer e
A cidade toda se junta, se encontra, talvez até com algum desencontro...
Mas rola o riso, rola a prosa, rola a energia de quem tem fé;
Cumpre os votos oferecidos ao santo como prova de agradecimento,
de satisfação porque seu pedido foi atendido.
E o povo reza com gratidão, com reverência;
Canta e dança com irreverência talvez... num agradecer que só quem tem fé é capaz de
entender! (Autor desconhecido, in: facebook.com/portaldozoin).
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A catira é um componente importante e essencial nas Folias, portanto, será o
assunto tratado no próximo tópico.

II .Catira.

A catira é uma espécie de dança, com sapateado e palmas ritmadas, muito
comum em todo o centro-oeste brasileiro, Minas Gerais e interior de São Paulo. Nas
Zonas Pastoris, usa-se a espora chilena como forma de aumentar o som das pisadas e
ritmar melhor a dança. Os catireiros (quem dança a catira), devem “pisar nas cordas da
viola”, termo que designa a sincronia do bater dos pés e das mãos com os acordes da
viola.
A catira tradicional é assim “apresentada”:

Para começar o Catira, o violeiro puxa o rasqueado e os dançadores
fazem a "escova", isto é, um rápido bate-pé, bate-mão e seis pulos. A seguir o
violeiro canta parte da moda, ajudado pelo "segunda" (outro violeiro) e volta ao
"rasqueado". Os catireiros entram no bate-pé, bate-mão e dão seis pulos. Prossegue
depois o violeiro o canto da Moda, recitando mais uns versos, que são seguidos de
bate-pé, bate-mão e seis pulos. Quando encerra a moda, os dançadores após o batepé- e bate-mão, realizam a figura que se denomina "Serra Acima", na qual rodam
uns atrás dos outros, da esquerda para a direita, batendo os pés e depois as mãos.
Feita a volta completa, os dançadores viram-se e se voltam para trás, realizando o
que se denomina "Serra Abaixo", sempre a alternar o bate-pé e o bate-mão. Ao
terminar o "Serra Abaixo" cada um deve estar no seu lugar, afim de executar
novamente o bate-pé, o bate-mão e seis pulos". O Catira encerra-se com o
Recortado, no qual as fileiras trocam de lugar e assim também os dançadores, até
que o violeiro e seu "segunda" se colocam na extremidade oposta e depois voltam
aos seus lugares. Durante o recortado, depois do "levante", no qual todos levantam
a melodia, cantando em coro, os cantadores entoam quadrinhas em ritmo vivo. No
final do Recortado, os dançadores executam novamente o bate-pé, o bate-mão e os
seis pulo (REGO, 2007:02).
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Em Olho D’Água, a catira não está presente apenas nas Folias, mas há
apresentações em praticamente todas as festas do lugar, e um grupo de catira, chamado
“Os manos bão no pé”, coordenado por Nilva Belo, une jovens, adultos e velhos em
suas apresentações. O grupo oferece também oficinas de catira, para aqueles que
desejam aprendê-la.

Figura 28: “Seu” Fiim e o grupo de catira na folia. Foto: Portal do Zóin. Tirada em: 06/2012.

Figura 29: Apresentação do grupo “Os mano bão no pé”. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 06/2012
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Em suas apresentações, o grupo “puxa” o rasqueado com os seguintes
dizeres: “Aí quem se apresenta é Os Manos Bão no Pé, onde nóis chega e escuta o
tinido da viola nóis bate o pé. Segura... que o cavaco vai voar”. E assim começa a
dança.

III. O Boi de Piranha.

O Boi de Piranha é um bloco carnavalesco, onde os homens vestem-se de
mulher e saem pelas ruas de Olho D’Água no domingo de carnaval, por volta das duas
horas da tarde, ao som de marchinhas de carnaval.
Estivemos presentes em Olho D’Água para conhecermos o Boi de Piranha,
no carnaval de 2011. Chegamos a Olho D’Água no domingo pela manhã, e já com
prévio conhecimento da dinâmica do lugar, nos encaminhamos para a Praça da Igreja.
Chegando ali, encontramos na parte de baixo, na rua 25 de Dezembro, algumas pessoas
reunidas em mesinhas, organizando os preparativos para a festa. Eram pessoas
organizando fantasias, recortando máscaras de carnaval em cartolinas e papel crepom
colorido para decorar a praça e as ruas por onde o bloco iria passar. Escutavam
marchinhas de carnaval, e cantavam em sincronia. Por volta das onze horas da manhã,
avistamos um cortejo fúnebre dobrando a esquina da Igreja. Mais um dos velhos da
cidade havia falecido, e seu caixão era carregado por seus parentes, seguidos por
aproximadamente quinze pessoas. Ao ser avistado o cortejo, o som foi desligado
(embora não estivesse alto), e todas as pessoas que estavam ali, ficaram em silêncio, ou
cabisbaixas ou observando o cortejo, como sinal de respeito, como se demonstrassem
compaixão à família do morto. O cortejo seguiu para a Igreja, e tendo entrado a última
pessoa na Igreja, as pessoas voltaram a conversar e deram continuação aos preparativos
da festa, o som, porém, estava mais baixo que inicialmente.
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Vamos deixar a algazarra pra na hora que o Boi sair na Rua. Vocês
vão ficar por aqui? Vêm aqui a tarde. A gente vai se concentrar lá no alemão ás
duas horas, sabe onde é? (..) Só não sei se você vai me reconhecer, que eu vou
estar travestido. Aliás, todos os homens estarão! (...) A gente...todo mundo daqui,
decidiu montar o Bloco para brincar o carnaval. Não é fechado, pode vir todo
mundo, mas homem têm que vestir de mulher, é regra. (“C”, morador de Olho
D’Água, fev/2011).

O Bloco sai às ruas todos os anos, nos domingos de carnaval, a partir das
quatorze horas, há seis anos. Sendo que, as pessoas já começam a se reunir na praça
pela manhã, por volta das onze horas.

Figura 30: Bloco Carnavalesco Boi de Piranha: 2011 e 2009. Foto: Autor Desconhecido.

Figura 31: Chamada para o Bloco Boi de Piranha 2012. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
16/02/2012].

.
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IV. Fiofó da Onça.

O Fiofó da Onça é a Festa “Junina” de Olho D’Água. A quadrilha acontece
sem ensaio e todos da comunidade podem participar. Há concurso para a barraquinha
mais bonita e bem adornada ganha prêmios e o troféu é passado pelas mãos do vencedor
do ano anterior. A festa não têm data certa para acontecer. Pode ser “junina”, “julina”
ou “agostina”.
Em 2012, ela aconteceu em agosto, no dia vinte e cinco, na rua 15 de
Dezembro, em frente ao “Bar do Ciclista”, espécie de “bodega”, onde se vende uma
infinidade de coisas: materiais de limpeza, alimentos, bolas, vassouras, além de
funcionar como bar, vendendo bebidas, salgados e tira gostos. A rua foi fechada na
extensão de aproximadamente um quarteirão, o espaço destinado à festa foi cercado
com folhas de bananeira, e o portal de entrada eram duas bananeiras “enterradas” em
buracos no asfalto. Às dezenove horas as pessoas que tomariam conta das barracas
(eram quinze no total), estavam chegando ao local, com grandes bandejas de biscoito de
queijo, panelas enormes levando pamonha e milho e uma variedade bem sortida de
alimentos que seriam vendidos no decorrer da festa. Haviam também, barracas
destinadas a jogos, como pescaria e tiro ao alvo. Todas as barracas estavam ricamente
adornadas com bandeirolas, galinhas de pano e flores de palha de milho. No “Bar do
Ciclista”, pessoas já reunidas, dentre essas, algumas com roupas típicas, aguardando o
chamado para a “quadrilha”. Essa aconteceu por volta das vinte e uma horas. Não há
cobrança de entrada, pede-se apenas ajuda de custo e o valor fica a critério de quem for
doar. A dança da quadrilha não tem ensaio, não têm idade mínima tampouco idade
máxima para se participar. Há prêmio para a barraquinha mais ricamente adornada. O
estandarte do “Fiofó da Onça” fica sob os cuidados dos donos da barraquinha vencedora
até o próximo “Fiofó”.
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Figura 32: Estandarte do Fiofó da Onça. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 25/08/2012.
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IV. OFÍCIOS E ARTESÃOS.

O presente capítulo tratará sobre os ofícios dos artesãos de Olho D’Água.
Procuraremos, primeiramente, traçar um paralelo entre os ofícios e artesanatos
encontrados em Olho D’Água com os encontrados em Pernambuco, sobretudo em Alto
do Moura e Caruaru e de Minas Gerais, principalmente no Vale do Jequitinhonha.
Estivemos presentes em ambos os lugares e angariamos documentos e informações no
Rio de Janeiro, nos museus Casa do Pontal e no Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular – Museu Edison Carneiro.
O Capítulo está assim dividido: um breve histórico sobre a produção
artesanal no Brasil, o ofício do Barro e o ofício de fibras e fios. Quanto ao ofício do
barro, focaremos na arte figurativa de Mestre Vitalino e Mestre Galdino e as bonecas de
barro produzidas no Vale do Jequitinhonha. Escolhemos os dois estados para
representarem tal produção no Brasil, pois de lá que foi o maior contingente de pessoas
para Olho D’Água. E como fazem parte da Bacia Do São Francisco (nascente em Minas
Gerais e foz entre Pernambuco e Alagoas) tais lugares possuem uma grande riqueza na
produção artesanal, mantendo intercâmbio com todos os estados que fazem parte da
Bacia do São Francisco, inclusive Goiás e traçando também, um comparativo com
algumas características da produção de tais ofícios em Olho D’Água. Posteriormente,
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trataremos do artesanato produzido em Olho D’Água, separando-os entre artesãos e seus
ofícios.

4.1. Os Ofícios.

Segundo Miscelani (2002: 29), tanto em Minas Gerais quanto no nordeste
brasileiro a temática religiosa estimulada pela Igreja Católica influenciou muitos
artesãos que criavam santos, presépios e imagens principalmente em madeira, mas
também em pedra sabão (em Minas) e em barro (nordeste brasileiro). Grande parte
desses artesãos que foram e são excelentes técnicos, deixaram de trabalhar com o
artesanato utilitário e deram asas á imaginação. Em Olho D’Água percebemos que os
artesãos fizeram o mesmo, embora alguns continuem produzindo peças utilitárias para a
complementação de renda.

Apesar de muitos artistas populares ainda manterem formas de
produzir que recordam as corporações de ofício, com um mestre ensinando aos
discípulos e a tradição passando de geração a geração, é importante relembrar que
eles fazem parte da sociedade contemporânea e que seus trabalhos são consumidos
preferencialmente por pessoas de fora de suas comunidades de origem. Ou seja,
não estão isolados e têm uma noção do valor do trabalho de arte em meios cultos.
Isso quer dizer que, pressionados pelo mercado, pela mídia ou pelas demandas
externas, estão constantemente reelaborando suas ideias sobre os trabalhos que
fazem (MISCELANI, 2002:29)

Embora possamos encontrar características comuns entre os artesanatos
produzidos, “os artistas populares são pessoas que têm experiências e histórias de vida
muito diversas”, por isso, apesar de aparentemente parecidas, cada peça leva as
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características próprias do artesão que lhe produz. Cada artesão (artista popular),
expressa sua história, suas influências nas peças que produz.

Para a grande maioria, arte, trabalho, ofício e artesanato são palavras
equivalentes, que qualificam amplamente o gênero do trabalho que fazem. Tentar
lidar com esse universo como se houvesse “o” artista popular como sujeito coletivo
é um equívoco. Mesmo quando se autodenominam “artesãos”, isso pode querer
dizer muitas coisas diferentes.
Além disso, não é demais insistir em que a classificação de uma obra
popular como arte ou artesanato nem sempre é uma preocupação dos seus autores.
(MISCELANI, 2002:32).

Ao pesquisarmos sobre a produção artesanal, percebermos que é
determinante para pesquisa levar em conta o vínculo que a “arte popular” mantém co m
a cultura e o modo de viver das comunidades de onde têm origem. São os valores
coletivos, as necessidades, a fé, a história, as experiências de vida e até a paisagem que
determinam o tipo de produção; além, claro, dos materiais disponíveis, geralmente
encontrados na natureza. Por isso, não acreditamos que seja possível analisar um objeto
apenas e sua forma, sem que elementos socioambientais sejam considerados.

[...] é por meio da valorização das contribuições individuais, das
autorias singulares, que a produção se afirma contemporaneamente como um
“mundo de arte”. Guarda, portanto, essa dupla referência – ao individual e ao
coletivo -, embora a capacidade manifesta por alguns de criar um estilo próprio ou
uma marca pessoal seja central para o reconhecimento da obra como “arte” e de
seu autor como artista (MISCELANI, 2009:22).

Assim como em Olho D’Água, adaptam sua produção ao tempo em que
vivem. O objetos então, não são apenas ressignificados, mas também reatualizados. Por
vezes, não são “modificados”, mas agregam-se novos elementos, novas cores.

No caso da arte popular brasileira, essa perspectiva permite ver como
uma construção coletiva a incorporação dos valores modernos de genialidade e
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individualidade à produção de participantes das camadas mais simples. E, ainda,
surpreender esses mesmos valores orientando a maneira como os saberes arcaicos,
pretensamente mais bem conservados por artesãos dos meios rurais e das periferias,
são reatualizados. Mais que isso, possibilita verificar formas de cooperação entre
grupos sócio-econômicos e culturais distintos.
Eventualmente comercializadas nas feiras do interior do Brasil como
um produto secundário em relação ao artesanato utilitário. Num segundo momento,
seus autores se apropriam da noção de arte, reestruturam suas identidades,
valorizando a expressão individual e, gradualmente, alteram a quantidade de tempo
dedicado à agricultura, à criação de animais e ao artesanato utilitário, passando a
dar prioridade ao artesanato artístico e à “arte do barro” (MISCELANI, 2009:32).

Pensamos que, a “arte popular” não possa ser considerada como “popular”
no sentido lato, devida a dificuldade de caracterizar-se objetivamente o que é do “povo”
(O que é povo? De onde é esse povo? A categoria “povo” é extremamente abrangente),
tampouco podemos considerá-la como “arte tradicional”, pois não podemos considerar
apenas a forma em que é apreendida e transmitida. Essa “arte” pode ser considerada
como uma arte de fronteira, ou como prefere Canclini, arte híbrida. Apesar também das
inúmeras discussões também sobre a categoria “hibridismo”.

[...] a legitimação dessa “arte popular” encerra elementos e
simbologias próprias a esses dois universos e se constitui a partir de intensa
comunicação e troca de valores entre ambos, ela se configura como uma arte
híbrida, que se situa marginalmente nos dois contextos culturais. [...] não são tanto
os bens antes conhecidos como cultos ou populares, quanto a pretensão de uns e
outros de configurar universos auto-suficientes, e de que obras produzidas em cada
campo sejam “unicamente ‘expressão’ de seus criadores (CANCLINI, 1998:45).

Um dos mais conhecidos artistas populares do país, mestre Vitalin (Vitalino
Pereira dos Santos), nascido em 1909 na vila de Ribeira dos Santos, próximo a Caruaru.
Como os artesãos de Olho D’água que têm o barro como ofício, foi criado em ambiente
oleiro, onde começou a modelar louças em miniatura, boizinhos e outros brinquedos
que posteriormente começaram a ser vendidos na Feira de Caruaru. Tornou-se
conhecido a partir de uma exposição idealizada por Augusto Rodrigues, em 1947, no
Rio de Janeiro, que reuniu peças de artesãos e artistas populares pernambucanos.
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Sobre ele, muitas histórias foram contadas. Histórias que adquiriram
dimensões quase míticas, permitindo que a dura realidade do sertanejo nordestino
da década de 1940 fosse conhecida e abordada por um caminho até então
impensável: por seus principais atores e pela via das artes.
[...] “Eu, além de analfabeto, criei-me trancado vivo” – disse o mestre
para o biógrafo René Ribeiro. [...] Realidade compartilhada com a maioria dos
lavradores/ artesãos de sua região e que, apesar de difícil, não impediu que o
trabalho nascido nas cercanias de Caruaru, em Pernambuco, desse origem a um dos
maiores polos produtores de artesanato figurativo popular no país.

Mestre Vitalino que era músico e participante de uma banda de Pífano, dizia
que “estudava” para fazer suas peças. Por “estudar”, entende-se todo o processo de
inspiração, projeto (que geralmente acontecia através da observação minuciosa de
algum fato do cotidiano) e execução da obra, que ele designava pelas expressões: “fazê
sentido” e “fazê a peça”.

Estudei um dia de fazer uma peça... Peguei um pedacinho de barro e
fiz uma tabuleta; do mesmo barro peguei uma talisca e botei em pé, assim; botei
três maracanãs (onças) naquele pé de pau, o cachorrinho acuado com os maracanãs
e o caçador fazendo ponto nos maracanã para atirar...
[...]Eu via fazê uma procissão no mato – fazê a novena, botá os santo
no ando, saí o povo com o zabumba... Eu estudei aquilo e botava no barro (Mestre
Vitalino, apud MISCELANI, 2009:24).

Apresentamos a seguir, uma das peças mais comuns tanto na obra de Mestre
Vitalino, quanto nas peças produzidas tanto por artesãos nordestinos quanto nos artesãos de
Olho D’Água, devido ao fato dessas obras serem inspiradas no cotidiano e usadas também como
brinquedo. É importante que se observe as semelhanças (não por plágio, mas também por
influências, devido ao contato com tropeiros e comerciantes), entre o boi produzido por mestre
Vitalino e o produzido por “Seu” Roque, artesão de Olho D’Água.
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Figura 33: Boi produzido por Mestre Vitalino. Foto: museu Casa do Pontal – RJ

As obras de Mestre Vitalino assim como seus contemporâneos, Zé Caboclo
e Manuel Eudócio, foram consagradas na Feira de Caruaru. São nas feiras que os
artesãos encontram a principal fonte de escoamento de seus objetos. Mesmo que, a
maioria das feiras fosse destinada à venda de gêneros alimentícios, artesãos, vendedores
de roupas, e uma gama de outros tipos de comerciantes ganharam espaço nesse tipo de
comércio, recebendo para si, espaços cativos e organizados. Fomos á Feira de Caruaru e
percebemos que a “idéia” de uma grande feira onde as peças eram vendidas pelos
próprios artesãos e que o espaço destinado a eles era a maior parcela do espaço da feira,
era errada. Com a imagem de décadas atrás, de um espaço de “mestres vitalinos”,
percebemos que a feira se modernizou e não existem mais artesãos vendendo seus
objetos, mas grandes lojas que vendem produtos variados feitos artesanalmente e sem
identificação de quem os produziu. Assim como Olho D’Água, Caruaru e
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consequentemente a Feira, surgiram na confluência do caminho das boiadas que
seguiam do litoral para o sertão, sendo ponto de comércio entre as comitivas e também
de descanso: “inicialmente, a feira funcionava apenas aos sábados e incluía um mercado
de troca-troca, no qual as transações não envolviam o pagamento em dinheiro, e sim, as
permutas” (MISCELANI, 2009: 29.)

[...] A feira não é simplesmente forma de comércio, mas a reunião
social mais importante da semana, perdendo em movimentação apenas para
as comemorações políticas e festejos religiosos.”, reconhecia Eduardo Campos,
em 1958, no Diário de são Paulo. Reunindo homens e mulheres da áreas vizinhas
em torno da compra e venda de alimentos e outros gêneros, torna-se palco de
“cantadores pedintes que improvisam versos, cegos, raizeros” e suas folhas
curativas. É o lugar onde as notícias circulam , as novidades do rádio e da TV são
comentadas, o artesanato feito em cada pequena olaria distante ganha as ruas.
Como dinâmica forma de comércio popular, as feiras de gêneros alimentícios como
ponto de convergência para diferentes manifestações culturais ainda mantêm seu
prestígio, nas periferias e, ás vezes, nos bairros centrais dos grandes centros
urbanos (MASCELANI: 2009;27. Grifos meus).

A Feira do Troca é um exemplo desses encontros, dessas dinâmicas,
facilmente percebidas entre os “pirulitos” ou barracas espalhados entre as gentes que
circulam pelo gramado da Praça Santo Antônio.

Figura 34: “Pirulito” (ou barraca) dos artesãos ( “Seu Divino” e Maria de Fátima) na Feira do
Troca. Foto: Paula Stumpf, 12/2012.
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Segundo reportagem publicada na revista Casa de abril de 1982, Dona Vilú,
conhecida ceramista de Olho D’Água (já falecida) e que dava as oficinas de cerâmica na
escola experimental, tirava do campo a inspiração para o seu trabalho, produzindo peças
utilitárias como panelas e moringas, mas também bonecas. “Dona Vilú trabalha no
campo e se considera uma artista plástica no sentido legítimo da palavra e não entende a
separação que se faz entre o artesão e o artista plástico” (Revista Casa & Decoração,
nr.88, 10/1982: 45).

Figura 35: Dona Vilú e um de seus potes de cerâmica. Foto: Revista Casa, 1982.
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Figura 36: Algumas das peças de Dona Vilú.Foto: Revista Casa, 1982

Alguns habitantes afirmam que, apesar de ser a principal fonte de renda dos
habitantes de Olho D’Água e o artesanato ser conhecido nacionalmente, a grande
maioria dos jovens não se sentem motivados à aprenderem os ofícios de seus pais e
avós:

Pelo que eu saiba cursos que teve para a comunidade só foi de
cerâmica, não há essa preocupação em ensinar esse ofício para as novas gerações,
devido à falta de iniciativa por parte até dos próprios jovens, que não aprenderam
desde pequenos a beleza do artesanato, há casos raros de pais que ensinaram os
filhos, porém é quase uma exceção (Nilva Belo em entrevista realizada em
20/01/2012).

Apesar de tal afirmação, tivemos a oportunidade de presenciar as idas e
vindas de um menino de doze anos, na casa de Dona Dorvalina. Anderson, que têm uma
história de vida sofrida, viu no ofício do barro, uma esperança. Seu contato com tal
ofício se deu a partir de um curso, idealizado por Michele Henriques, Dona Dorvalina e
alguns habitantes do lugar. Os objetos produzidos por Anderson, são inspirados pelos
animais que ele conhece. Ao perguntarmos a ele sobre sua relação com o barro, e de
onde vêm sua inspiração, ele responde tímido, olhando atentamente para seu pavão, que
levou para “queimar” na casa de Dona Dorvalina:
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Ah... eu gosto muito. Eu aprendi aqui, num curso que teve aqui. Na
oficina. Eu peguei um bocadinho de barro e fui fazendo. Eu gosto de bicho. Aí eu
faço sempre. Eu estudo e depois mexo com barro. Eu gosto, acho bão. A Dona
Dorvalina que me ensinou e quem tava na oficina. Aí eu faço e trago aqui pra
queimar, por que eu num tenho forno em casa aí ela deixa a gente queimar aqui
(Entrevista concedida em 22/05/2012).

Segundo Dona Dorvalina sobre Anderson e o curso:

Ele era tímido, menina, precisava de ver. Num falava com ninguém
não, no curso. Pegou um cadinho de barro e fez. Cada coisa linda. Aqui tem muito
disso: os minino, até os mais velho, chega sem saber nada, pega no barro e começa
a fazer os trem. Sai bicho, sai casa, sai vasilha, sai boneca, vai saindo. É
imaginação. Imaginação é tudo, né minina? Mas acho que deve de ser do barro
também. Acontece muito. [...] Ah.... a oficina foi muito boa. Eu gostei, sabe. Foi
bão até. Eu sinto falta do trabalho com o barro, mas eu não posso muito mais, né?
É muita dor nas costa, e têm os remédio... Mas foi bom ver a casa cheia para a
oficina. Veio muita gente. Fizeram de tudo. Eu só ensinei como pegar no barro
mesmo, porquê eu num sei de nada, né? Eu acho bom (Entrevista crealizada em
23/05/2012).

Figura 37: Anderson durante a Oficina. Uso do torno. Foto: Rodrigo Maria. Tirada em: 2010.
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Figura 38: Michelle henriques produzindo uma peça através de molde. foto: Rodrigo Maria. Tirada
em: 2010.

Figura 39: Habitantes de Olho D'Água durante a oficina de cerâmica. Foto: Rodrigo Maria. Tirada
em: 2010.
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Figura 40: Rodrigo Maria e forno para queimar peças. Foto: Rodrigo Maria. Tirada em: 2010.

A Oficina de trabalhos em barro de Dona Dorvalina, foi idealizada por
Michele Henriques e alguns habitantes de Olho D’Água que viam a necessidade de
perpetuar o oficio na comunidade. A oficina foi realizada na casa e ateliê de Dona
Dorvalina, com o intuito de que seu ofício fosse repassado não só para as crianças, mas
para quem mais quisesse aprender. Em caráter introdutório, foi ensinado o uso do torno,
dos moldes e escultura. A ideia é que sejam feitas outras oficinas, não só de barro, mas
também dos outros ofícios encontrados no vilarejo, e que se sigam as oficinas com
Dona Dorvalina. Após as oficinas, alguns habitantes seguiram com o ofício, ou usam-no
apenas como hobbie.
Para Michelle, ações como essa deveriam ser feitas com maior frequência,
pois os ofícios fazem parte da identidade e da história de Olho D’Água.

Têm que fazer mais oficinas, fazer o avançado com a Dona Dorvalina.
É incrível o que ela faz, as peças dela são lindíssimas, e ela é de uma
simplicidade... A família toda trabalha com o barro, mas o povo aqui têm que
aprender também. Têm que valorizar o que é daqui, ter o que fazer também... têm
muita gente aí que teve que parar de trabalhar em fazenda, essas coisas, e foi fazer
artesanato. E cada um têm que fazer seu ofício com sua identidade, não é
“macaqueando”. Têm que ter treino, aprimoramento. Aqui não vive sem artesanato.
E têm que ser um ajudando o outro, eu coloco um artesanato no meu bar, faço
propaganda, todo mundo têm que fazer isso, numa ajuda mútua. E isso é a
identidade daqui, é o que encanta, o que chama atenção. Esses artesanatos que são
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feitos aqui são difíceis de serem encontrados. Claro que têm influência do
artesanato de outros lugares, mas não têm imitação, tem junção, identidade própria.
Pergunta pros velhos daqui, a história... todo mundo fala de um artesanato, de uma
fiandeira (Entrevista cedida em 04/12/2011).

Mesmo com as oficinas (apesar de poucas), as casas de boa parte dos
artesãos de portas abertas para quem deseje aprender seu ofício, são poucos os jovens
que se dediquem á aprendizagem dos ofícios encontrados em Olho D’Água e a
produção também não tem sido incentivada, chegando ao ponto de alguns artesãos
comprarem objetos em lojas de artesanato em Anápolis, Goiânia e Brasília para
revendê-los na Feira do Troca (principal ponto de escoamento da produção).

Existe maquinário que a gente não pode comprar (porque o dinheiro de
artesão não dá), na associação, mas a gente também não pode usar. [...] Quando têm
feira em outro estado, muito dos artesãos não sabem nem como inscrever, num tem
CNPJ, não tem dinheiro para viajar, não tem ajuda de custo [...] E além do quê,
artesão não divulga só seu trabalho, mas divulga a cidade, a Feira do Troca.[...]
Curso têm, mas quando vêm de fora os professores, (como o pessoal do SEBRAE),
vêm ensinar outras coisas, outras técnicas.Como uma vez que vieram ensinar como
fazer lustre de palha de bananeira, é bom sim ter esses cursos, aprender coisa nova
que até dá uma idéia né? Mas num é isso que é tradicional daqui, isso é coisa que
tem em qualquer lugar e não é isso que a gente quer; vender a mesma coisa que tem
em qualquer lugar. Além do que, o que era tradicional daqui ta sendo esquecido,
olha as fiandeiras... O bom é aprender mais técnica dentro do nosso ofício, da nossa
matéria prima e a gente também tem que aprender como usar essas coisas no nosso
ofício, porque a maioria aqui nem estudo tem (“K”, em entrevista cedida em
03/2013).

Apesar de todas as dificuldades, alguns artesãos se unem para tentar suprilas:

Apesar de todas as dificuldades, e dos problemas, existem artesãos que
ajudam os outros, uma espécie de cooperativa mesmo, principalmente os que
trabalham com barro. Um empresta o forno para o outro queimar suas peças,
emprestam um cadinho de barro, emprestam ferramentas, ensinam. A Ângela
compra umas coisas do Lourenço e da Dona Dorvalina e faz uma técnica de
vitrificação. Isso é bonito. Um vai na casa do outro. O forno da casa da Dona
Dorvalina e do Lourenço são quase comunitários. Dona Dorvalina também
empresta e dá seus moldes. Têm muita gente que veio agora para Olhos D’Água,
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que quer aprender também, nem que seja para decorar a casa. Isso que é bonito e
que querendo ou não, faz o artesão seguir com o seu trabalho. Mas também existe
disputa e quem tem mais instrução, não ajuda quem não tem. (“V”, em entrevista
cedida em 03/2013).

Percebemos então, que a produção artesanal além de dinâmica, envolve
tanto as esferas sociais quanto as de produção e comércio. Percebemos também pontos
em comum entre os ofícios e a produção artesanal em todo o país. As formas de amassar
o barro, de queima, são muito parecidas, mas como falado anteriormente, cada artesão
imprime, em seu objeto características que lhe são próprias, sua visão de mundo,
características da região onde vive, além de que, para cada tipo de objeto, um tipo de
barro é utilizado (o que é característico também de cada região). É importante então,
que se pesquise sobre os artesãos, seus ofícios e suas características particulares.

4.2. Os Artesãos.

A seguir, apresentaremos os artesãos de Olho D’Água, sua relação com seu
ofício, história e produção. As entrevistas com tais artesãos aconteceram em diferentes
períodos e ainda não abrange ainda todos os artesãos do local. Apresentamos por hora,
em os artesãos mais conhecidos e que têm uma produção “própria” e que trabalham com
elementos “naturais” como o barro e a palha.
Ao se descrever os ofícios e os objetos produzidos pelos artesãos de Olho
D’Água, é necessário que antes, se descreva também, a base da produção que é comum
ao ofício e de onde vêm as matérias primas utilizadas.
O barro utilizado pelos artesãos é comprado em uma “fábrica” próxima a
Anápolis, pois o barro deve ser legalizado. Antes, o barro era retirado de regiões
próximas aos rios da região, o que gerava impactos ao meio ambiente, e o assoreamento
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dos rios. O barro não é armazenado em formato de “argila”, como a utilizada em
escolas, por exemplo, mas em pó. São feitos buracos nos quintais onde um é destinado
ao armazenamento do “pó” de barro e outro onde ele será misturado á água, para que se
chegue ao “ponto” que será utilizado para a confecção de tais objetos. Como falado
anteriormente, cada região possui um tipo diferente de barro e cada tipo também é
destinado a um determinado tipo de objeto, assim como o “ponto” utilizado é
determinante para o sucesso do produto final. Caso se perca o “ponto”, o objeto pode
trincar ou “esfarelar”. Enquanto é moldado, seja no torno como os vasos, potes e pratos
ou a mão, como bonecas e até panelas, ou no molde, como flores ou objetos destinados
a jardins, é necessário que se use sempre a água, para que facilite o trabalho (as mãos
molhadas se deslizam pelo objeto de barro que é moldado) e para que o barro não
resseque. Nessa etapa, o barro tem variações de tons de cinza. Depois de moldado, a
peça seca um pouco ao sol (não pode ficar muito tempo, se não trinca), e depois segue
para o forno. Os fornos de Olho D’Água são artesanais, forno esse, que é feito de tijolos
de barro, tijolos por vezes produzidos pelos próprios artesãos. Os fornos têm formatos
ovais, e embaixo deles, é feito um buraco onde é colocada a lenha para pré aquecer o
forno. Após as peças serem colocadas dentro do forno, ele é fechado com tijolos e
permanece assim por aproximadamente três dias, enquanto a peça é “queimada” e a
lenha constantemente trocada para que não haja grandes variações de temperatura, o que
“desencaminharia” a peça. Após a queima, é feito um furo na “parede” que foi
construída posteriormente, para que o calor “saia” e depois toda ela é derrubada para
que as peças possam ser retiradas.
As palhas de milho e bananeira utilizadas vêm de plantações individuais,
dos próprios artesãos ou de um amigo, que ao invés de descartar a palha, doa a mesma
para os artesãos. Antes colhidos nos campos, os cipós, flores e capins também são
cultivados em propriedades particulares. Depois de colhidos, são tingidos (se
necessário), e são colocados para secar naturalmente. Após de secos, são separados e
destinados a diferentes tipos de objetos que geralmente são montados por etapas.
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I. Dona Dorvalina (Ofício do Barro).

Apresentados à Dona Dorvalina por Michele Henriques, proprietária da
“Toca do Alemão” (bar de Olho D’Água), tivemos a oportunidade de passar uma tarde
inteira com essa senhora cativante, e uma das artesãs mais notáveis de Olho D’Água.
Chegamos à casa de Dona Dorvalina logo após o almoço. Primeiramente ela nos
recebeu com certo receio, quando falamos que estávamos ali para uma entrevista, para
conversar com ela sobre sua história e seu ofício.
Dona Dorvalina mora em uma pequena casa, próxima à entrada de Olho
D’Água, sua casa é cercada por plantas muito bem cuidadas, uma varanda onde estavam
algumas peças de sua filha, Fátima, artesã também muito conhecida de Olho D’Água e
de seu marido, Divino. Nos fundos, está seu ateliê e de sua família, com o torno e os
moldes, o forno, e um outro espaço onde estão expostas as peças ali produzidas. O
forno de Dona Dorvalina é usado pelos outros artesãos, pelas crianças e demais pessoas
que façam suas peças, que não têm forno em casa e que levam essas peças para serem
queimadas ali. Após o “passeio” por seu quintal, Dona Dorvalina nos convida a adentrar
sua casa e nos sentamos para conversar. Ela pede para não ser gravada, mas permite que
anotemos sua fala e nos pergunta por que o interesse nessas coisas, já que ninguém
nunca fez um trabalho sobre o povo de Olho D’Água: “Só de vez em quando vem
alguém pra fazer entrevista. Mas é mais pra tirar foto do que a gente faz”. Ao
explicarmos nossos motivos de estarmos ali e a importância que Dona Dorvalina
representa para nosso trabalho, ela sorri e nos conta sua história, que por diversas vezes
nos emocionou.
Dona Dorvalina ama seu ofício e sua arte e mostra isso em sua fala.
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Quando eu era criança, meu pai trabalhava numa fazenda, que tinha
uma olaria. A gente morava lá. Na região têm muita olaria, já viu? Eu ajudava ele
na lida. Ele fazia telha. Eu panhava um punhadinho de barro escondido dele e fazia
umas panelinha, pratinho, boneca. Naquele tempo a gente não tinha com o que
brincar, tinha umas pouca coisinhas.(...) Era na fazenda Tamburi, e quando
descobria que eu tava mexendo com o barro, ele falava: “larga de tá mexendo com
isso!”. Mas eu gostava e fazia tudo iscundido. E era eu que colocava as telha para
queimar e tirava mesmo. Aí eu colocava minha panelinha escondidinha, lá no
meio, ele nem via. Menino é engraçado, né? Eu amava aquilo. Gostava mesmo.
Sonhava. Mas daí o tempo foi passando e eu tive que ir pra lida de verdade, larguei
de lado o barro. Não brincava mais (Entrevista cedida em 23/05/2012).

Dona Dorvalina casou-se com o senhor Divino, seu companheiro até os dias
de hoje, e trabalhou durante anos nas fazendas da região, na plantação e colheitas (na
década de 60 e 70, aumentou muito o número de fazendeiros que começaram a investir
na região, formando grandes plantações e levando maquinário novo), como caseira,
enquanto seu marido trabalhava como peão. Dona Dorvalina teve quatro filhos entre as
idas e vindas nas fazendas. Mas o dinheiro não dava, eles eram humilhados e viviam em
situação precária. Dona Dorvalina queria voltar ao ofício do barro:

Eu falava com o Divino: “Eu não quero essa vida mais não”. Era
muito sofrimento, a gente era muito humilhado por esses fazendero da região. Eu
vivia na roça, panhando café. Falava pra ele que era isso que eu queria, que eu
lembrava meu pai com o barro, eu sentia uma saudade de mexer com barro e sabia
que era isso que ia libertar a gente desse povo, que ia dar futuro. Eu falava: Divino,
vamo largar disso, pelo amor de Deus. E tinha os menino. Eu ia deixar eles viver
que nem a gente? Aí ele aceitou. Largamo tudo e viemo pra cá (...). Aqui tinha
nada não. Só um muntuadinho de casa, isso foi antes do primeiro troca, bem antes.
Mas era aqui que dava pra morar, num tinha outro lugar. Ainda bem, né? [...] A
gente conseguiu um torno, mas eu num sabia nem onde começava. O primeiro vaso
que eu tentei desmanchou todo. Eu tentava, tentava, mas não conseguia. Mas era
aquilo que eu queria, e tinha que tentar. Tem gente que faz inté avião, né? Fiquei
um mês tentando, não dava certo. Eu chorava até. Aí um dia, eu já tava cansada...
passei a noite intirinha rezando, de joelho no chão. Pedia pra Deus: “meu Deus me
ajuda, me insina. Eu não quero voltar pra roça”. Dormi rezando. No outro dia eu
sentei no torno, respirei, e fiz um vaso lindo. Aí não parei mais. Já fiz vaso maior
que eu (Entrevista cedida em 23/05/2012).

Toda a família de Dona Dorvalina está envolvida no ofício do barro. O
marido, os filhos e a nora. Dona Dorvalina está impedida de ficar horas no torno, por
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um problema na coluna, e remédios fortes que ela necessita tomar, mas: “De vez em
quando dá uma saudade, aí eu sento lá no torno e faço umas coisinha. Queria fazer mais
mas eu num consigo. Esses remédio [...]. Mas eu gosto e faço. E não vai parar não. A
coisa melhor que tem é mexer com barro.” Dona Dorvalina nunca forçou seus filhos a
trabalharem com o barro, mas o ensinou a base do ofício. Ela conta que certa vez, pegou
um galho, fez passarinhos e bichos de barro, e montou uma árvore para decorar o quarto
da filha Maria de Fátima. Após alguns dias, a árvore caiu no chão, alguns pássaros
quebraram e sua filha chorou.

Aí eu levei uma bola (de barro) para ela. E disse: “Fátima, olha.” Eu fiz um
passarinho, mas ela nem oiava. Fiz outra arvinha e dexei o barro lá. Aí ela fez uns
bonequinho. Ela faz boneca, faz até hoje. Uma mais linda que a outra. O Divino faz
boneca também, mas é diferente das da Fátima. Ele faz prato, faz vaso, minha nora
faz, meu filho faz. A Fátima num mora mais aqui no Olho D’Água, mas vem pra cá
todo final de semana quase, com o carro apinhadinho de coisa, traz pra queimar
(Entrevista realizada 23/05/2012).

Figura 41: Dona Dorvalina e um de seus vasos produzidos em torno. Autor: Desconhecido. Tirada
em: data desconhecida.
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Figura 42: Pratos de Barro feitos por Dona Dorvalina. Foto: Autor desconhecido. Tirada em: data
desconhecida.

II. Lourenço ( Ofício do barro).

Conhecemos Lourenço logo no início de nossas pesquisas. O contato se deu
lento, pois até o dia em que realizamos entrevista com ele, as visitas a seu ateliê faziamse breves, apenas no intuito de conhecer sua obra e acompanhando pessoas que iam ali
para comprar os objetos feitos por ele. Marcamos uma data para nosso encontro, o qual
Lourenço se mostrou prontamente interessado a nos ajudar. E assim como Michelle
Henriques, Fatinha, e posteriormente, Dona Dorvalina, tornou-se parceiro nesta
pesquisa, dando-nos suporte, orientações e nos levando a conhecer outras “histórias” de
Olho D’Água. Lorenço abriu seu ateliê para nossa pesquisa, ensinando-nos, inclusive, o
ofício do barro, e a diferença do barro que encontramos em Goiás, para o barro
encontrado no Nordeste, por exemplo.
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Com esse barro que nós temos aqui, não dá para fazer a mesma coisa que se
faz no Pernambuco, por exemplo. Nosso barro é mais “duro”, se fizer uma coisa
miudinha, como as coisas do Mestre Vitalino, vai quebrar quando tiver secando,
esfarela. Uma vez, uma moça trouxe uma boneca da Bahia, acho [...]. Queria que
eu fizesse igual. Eu falei que não tinha como. Primeiro, porque cada artesão tem
seu jeito, não dá para sair igual. Segundo, é por causa do barro, é diferente
(Entrevista realizada em 24/05/2012).

Assim como Lourenço, Nhô Caboclo, parceiro de Mestre Vitalino, ao ouvir
opiniões sobre uma amiga e cliente sobre as cores que deveria usar em um de seus
pássaros, disse: “Esse pássaro que a senhora descreve, é a senhora que vai fazer, não
é?”. Como muitos artesãos, Ulisses Pereira Chaves, artesão do Vale do Jequitinhonha,
considerava suas peças como extensões de si próprio: “No seu modo de ver, as formas
nascem da permanente conexão que mantém com a terra e com outras forças da
natureza. ‘Minhas obras são parte de meu corpo. Eu estou onde elas estão...’”.
(MISCELANI, 2009:38).

Uma vez, veio um professor de arte da UNB, que gostou muito das
minhas bonecas e achou que lembravam as do Vale do Jequitinhonha, em Minas.
Conhece, né? [...] Então, aí ele disse que eu tinha que pintar igual às cores de lá, até
me ensinou a técnica.[...] Eu quis aprender. Acho bom aprender as coisas. Mas se
eu pintasse minhas bonecas igual as de lá, deixariam de ser as minhas bonecas,
você não acha? Não é a mesma coisa. É a cor que identifica o que eu faço, e a
boca... (Lourenço em entrevista realizada em 24/05/2012).

No dia em que fomos à casa de Lourenço para nossa primeira entrevista, ele
estava à nossa espera, na porta de casa, com sua esposa. Nos sentamos ali mesmo, na
mureta do alpendre para conversarmos. A conversa durou muito mais do que o
“planejado”, mas rendeu-nos bons frutos. Conversamos sobre Olho D’Água na
atualidade, a Feira do Troca e sobre seu ofício. A casa de Lourenço fica em uma rua
tranquila, de terra. Anexa à sua casa, existe uma espécie de lojinha, onde Lourenço
expõe sua peças. Atrás da casa está seu ateliê, construído com adobe e o forno, onde
queima suas peças. Lourenço separa o que faz em duas categorias: o que é de sua
criação própria, com os detalhes marcantes de sua obra: a boca grande de suas bonecas,
que ele apelidou de boca de “Simpsons” (desenho animado do canal FOX) e as cores
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fortes, e o que ele faz em larga escala, produzindo principalmente, artigos para jardim, e
os vende para lojas e floriculturas de Brasília e Anápolis.

Têm que fazer isso, porquê é o que dá o grosso mesmo. Dá para fazer
em maior quantidade, porquê tem molde. Agora, as bonecas, as namoradeiras,
essas coisas, eu não faço por encomenda [...]. Encomenda que eu falo é do jeito que
a pessoa quer. Pode pedir uma boneca, mas aí eu faço do meu jeito. É que cada
artesão têm seu jeito, sua assinatura, né? [...] Eu não tiro inspiração de nenhum
lugar não, eu deixo a imaginação vim. É claro que o que a gente faz vem de algum
lugar, de uma coisa que a gente viu, de alguém, a gente busca lá na memória. [...]
Um dia, eu tava conversando com a Fatinha, e ela disse que eu tinha que ter minha
identidade, uma coisa que a pessoa que visse, já ia falar: “Isso é do Lourenço”. A
namoradeira que eu faço, não é igual as que você ver por aí. É diferente, não é de
molde. E uma que eu faço, é diferente da outra. Faço uma por uma. A Fatinha me
ajudou muito, me dá muito conselho. (...) Ahhh ela é um exemplo pros artesãos
daqu. (Entrevista realizada em: 24/05/2012).

Figura 43: Bonecas de Lourenço. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 22/04/2012.

Lourenço chegou a Olho D’Água quando criança e estudou na escola
experimental, fundada por Laís Aderne, com Fatinha e Maria D’Badia, onde aprendeu
ofícios do barro e de tramas e fios. Como Dona Dorvalina, Lourenço trabalhou em
fazendas durante a juventude, mas não parou por opção; foi envenenado com
agrotóxicos e teve que deixar o trabalho na “roça”. A solução foi dedicar-se ao
artesanato, para poder sustentar sua família.
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Quando eu era criança, eu estudava na escola experimental, que a Laís
fundou. Era tipo uma escola agrária: de manhã a gente tinha a aula e de tarde a
gente aprendia os ofícios: de barro com a Dona Vilú, palha com a Dona Clotildes e
aprendia também agricultura. Eu, Fatinha e Maria D’Ábadia estudamos juntos.
Elas foram para o lado do artesanato, e eu gostava mais de agricultura [...]. Quando
eu era adolescente, começou a chegar os gaúchos na região, com maquinário, trator
moderno. Quem era jovem ficou doido, e nós fomos tudo pras fazendas. Eu gostava
muito. Mas eu tive problema com agrotóxico e tive que parar de trabalhar. [...] Não
sabia o que ia fazer para ajudar minha família. Aí eu lembrei das oficinas, tinha que
fazer alguma coisa, né? Mas eu nem lembrava mais direito. Pedi para a Dona
Dorvalina um bucadinho de barro. Ela me deu e eu comecei a amassar aqui,
amassar ali e fui fazendo uma boneca. Daí não parei mais. Têm cinco anos... eu não
posso reclamar não... (Entrevista realizada em: 24/05/2012).

Lourenço têm duas filhas e quer que elas trabalhem com barro somente se
essa for a vontade das mesmas.

Não quero forçar nada não. Se elas quiserem trabalhar com barro, eu
ajudo, ensino. Mas elas sabem também. Têm uma que faz umas coisinhas e coloca
para vender aqui. Aí eu dou uns toques, que nem essas florzinhas no jarro: falei pra
ela fazer as flores separadas, pra vender separado, porque muita gente já têm onde
colocar. Mas deixo ela ganhar o dinheirinho dela (Entrevista realizada em:
24/05/2012).

Após a entrevista, conhecemos o Ateliê de Lourenço. Em frente ao Ateliê
estavam várias peças secando ao sol, para depois serem queimadas no forno a lenha, que
fica anexo ao ateliê. O Ateliê, feito de adobe e barro, têm suas paredes externas
decoradas com vasos em formato de rostos, com diferentes tipos de suculentas
plantadas. Um cenário de encher os olhos de quem chega. Dentro do ateliê, mais
encantos: um corredor com inúmeros moldes de pedra no chão, algumas peças já
queimadas, à direita do corredor, uma abertura e um forno feito de tijolos. Um forno tão
grande, que ali cabe um homem em pé; e dentro, várias imagens de São Francisco de
Assis, como em procissão. À esquerda, uma grande sala, com uma mesa com diferentes
cores de tintas, e peças prontas e sendo feitas espalhadas por todo o recinto. Eram flores,
namoradeiras, bonecas, as saboneteiras com namoradeira (que Lourenço inventou),
boizinhos, tudo separado por tipo, em completa harmonia com o cenário ali presente.
Janelas permitiam que o sol adentrasse no lugar, iluminando as peças, as bandejas com

145

flores, as bonecas, revelando as nuances alaranjadas e avermelhadas do barro já
queimado e os cinzas do barro sem queimar. Debaixo do forno há um buraco, onde é
colocada a lenha para o fogo. Ali, na maior tranquilidade, dormia um cachorro.
Paisagem, artesão e ofícios em completa harmonia. Após as peças serem colocadas no
forno, ele é fechado com tijolos e barro, é colocado o fogo na lenha e o processo de
“cozimento”, dura aproximadamente três dias.

Têm que fechar o forno, se não, não cozinha o barro direito. Demora
muito, e gasta muita lenha. Enquanto não der o tempo certo, o fogo não pode parar.
Se não racha. [...] Aquele amuntuado ali é a lenha que eu uso. É tudo autorizado,
compro de reflorestamento. [...] O barro, compro na Alvorada, uma fazenda perto
de Anápolis, que têm autorização para a extração do barro. [...] Têm que fazer
assim, têm que cuidar dos recursos naturais também, se a gente acabar com os
recursos, acaba nosso trabalho. Antes o povo pegava barro na beira dos rios, a
lenha conseguia cortando as árvores do cerrado. [...] Ali naquele buraco, eu coloco
o barro seco, que eu trago lá da Alvorada. Ali no outro, é para fazer a mistura, o
barro seco com a água, até dar a liga para fazer o trabalho. Assim é bom que não
desperdiça (Entrevista realizada em: 24/05/2012).

Figura 44: Lourenço em seu ateliê. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 24/05/2012.
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Figura 45: Forno para queima das Peças. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 24/05/2012.

Para Lourenço, a Feira do Troca é importante para alavancar as vendas, mas
principalmente, para divulgar o trabalho do artesãos. Assim como os outros artesãos de
Olho D’Água, Lourenço participa de Feiras em Brasília, com o intuito de divulgar seu
trabalho.

A gente tenta divulgar nosso trabalho. Ás vezes a prefeitura dá uma
ajuda, o SEBRAE também. Mas é um pouco difícil, porquê aqui não é Distrito
Federal, e Goiás mal olha pra gente. Ajuda financeira para viajar é difícil. Fica por
nossa conta mesmo. Ás vezes não compensa. [...] A melhor época é o Troca de
dezembro. Vende bastante. Acho que é porque o povo recebeu décimo terceir.
(Entrevista realizada em: 24/05/2012).
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Lourenço têm seu lugar cativo nas Feiras do Troca: expõe sua peças debaixo
de uma pequena árvore que lhe fornece sombra e integra suas peças com a paisagem
local.

III. Rodrigo Maria (Ofício do Barro).

Rodrigo Maria não é nascido em Olho D’Água, tampouco cresceu no local.
Como muitos outros, veio de Brasília e fixou residência em Olho D’Água. A ideia
inicial de se mudar para Olho D’Água deu-se para que ele ficasse mais próximo dos
filhos, mas a estada ali tornou-se surpreendente.
Rodrigo, que é arte terapeuta, aproveitou a oficina para diversificar seu
trabalho com dependentes químicos e projetos como o “Arte Ativa”, programa de
prevenção ao uso de drogas em escolas do Ensino Médio. Através de sua prática, viu no
barro também uma forma de diversificar seu trabalho (ele pinta, trabalha com colagens,
etc) e eternizar em miniaturas as casas de Olho D’Água.

Eu quis fazer algo que lembrasse Olho D’Água. Que quem comprasse
se lembraria daqui. Comecei a fazer as casas daqui [...] Essa que a Amanda tá
levando é a primeira que eu fiz (foto). Foi um teste. Agora que eu peguei o jeito,
comecei a fazer as casas aqui da praça. Eu gosto de fazer com esse reboco caído,
mostrando os tijolos de barro. Têm gente que falou para eu fazer sem esses
detalhes. Mas isso que é bonito: deixar o tempo à mostra. Agora eu quero fazer
telha por telha, para ficar mais detalhado. Quero homenagear Olho D’Água, a ideia
veio daí. Acho bonito essas casas, aqui as coisas são diferentes, apesar de
parecerem iguais. (Entrevista realizada em 04/06/2012).

Tomamos conhecimento do trabalho de Rodrigo Maria durante a 78ª edição
da Feira do Troca. Duas de suas casas em miniatura estavam expostas em uma tenda
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destinada à divulgação e venda dos artesãos que não estavam expondo em barraquinhas
próprias. Aproveitamos a oportunidade e fomos até seu ateliê conhecer seu trabalho e no
intuito de realizar uma entrevista prévia. Apesar de não ter nascido nem ter sido criado
em Olho D’Água, consideramos o trabalho de Rodrigo Maria importante para nossas
pesquisas, pois ele faz parte do grupo de pessoas que saíram da cidade grande e
tomaram Olho D’Água como seu lar. Pessoas essas que são, também, de grande
importância para nossa pesquisa.

Figura 46: Rodrigo Maria e miniatura de casa em Barro. Foto: Amanda Alexandre. Tirada em:
02/06/2012.
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Figura 47: Assinatura na primeira casa confeccionada. Foto: Amanda Alexandre. Tirada em:
02/06/2012.

IV. Maria de Fátima (Ofício do barro).

Maria de Fátima Rodrigues da Costa Silva é filha de Dona Dorvalina e do
Senhor Divino, artesãos de Olho D’Água, onde nasceu e foi criada. Seus pais mantêm o
ateliê na casa da família, na Avenida Vasco dos Reis. Maria de Fátima casou-se e
mudou-se para Planaltina – DF, mas praticamente todo final de semana retorna à Olho
D’Água, levando suas peças para serem queimadas no forno do ateliê da família.
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No tópico “I”, falamos de Dona Dorvalina, mãe de Maria de Fátima, e o
episódio da “arvinha”, onde Dona Dorvalina deixou um pouco de barro para a filha.
Fátima (como é chamada por todos), conta que quando via esculturas, sentia um grande
desejo de criar suas próprias esculturas. Um dia, sonhou que fazia uma baiana, e
acordou decidida a produzir sua própria peça.

Tive dificuldade no início, pois não sabia nem por onde começava.
Então, aquela foi minha primeira peça e nunca mais parei. Depois fui tendo ideias e
criando outras[...] Minha inspiração vem das pessoas que vejo, alguém fazendo
alguma coisa, como pescando, trabalhando na roça [...] dali já consigo criar uma
peça ( Jornal Olho D’Água, Ano I, num. 01 – maio/2012 :08).

Apesar de uma quantidade enorme de peças já produzidas, Fátima nunca
conseguiu juntar peças para uma exposição, já que suas peças têm saída rápida e os
pedidos são muitos. Fátima sempre guarda algumas de suas peças para serem vendidas
ou expostas durante a Feira do Troca. Fátima produz esculturas que retratam o cotidiano
e as características das pessoas da região. As principais características de sua obra são
os lábios carnudos, os olhos amendoados, sobrancelhas grossas nos homens, os pés e
mãos muito bem detalhados, cores leves na vestimenta e as unhas das mulheres sempre
coloridas. Para a 78ª Edição da Feira do Troca, Fátima guardou uma série de bonecas
que representam mães com seus filhos, em afazeres domésticos ou de trabalho.
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Figura 48: Bonecas na 78ª Feira do Troca. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 02/06/2012.

Figura 49: Maria de Fátima e uma de suas bonecas. Foto: site Sucupira. Data desconhecida.
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IV. “Seu” Roque (Ofício do barro e da palha).

Foi andando pela praça, fazendo o levantamento dos artesãos de Olho
D’Água, durante a 78ª feira do Troca, que conhecemos “Seu” Roque. Na sua barraca,
bem em frente à entrada lateral da Igreja, estavam ali expostos alguns chapéus de
trançado de palha, duas bonecas de palha e uma das peças que mais nos impressionou:
um carro de boi de madeira, com as laterais de palha, dois boizinhos de barro (que nos
lembrou os produzidos em Alto do Moura – PE) que “conduziam” o carro e um carreiro
(homem que conduz os bois e a comitiva) feito de madeira de buriti e palha de milho.

Eu que faço. Faço desde menino. Era pá brincá. [...] Quando era
menino era o que tinha... a gente inventava. Dá pá colocá uma cordinha aqui na
frente e puxá, tá veno? [...] Ih... eu nem lembro quando que eu aprendi a fazê... era
novo... aprendi co meu pai... ele fazia...pra gente brincá. Minha mãe também
fazia... mas era coisinha pra casa, né? (Entrevista realizada em 02/06/2012).

“Seu” Roque fala baixinho, com uma simplicidade tão grande que sua fala
nos “abraça”, nos faz ter vontade de ficar por ali e esquecer da metrópole, nos
emociona. Ele nos conta com orgulho sua história, como produz seu artesanato, e posa
orgulhoso ao lado de sua obra. Quando contamos de nossa pesquisa e o intuito de
entrevistá-lo novamente, ele prontamente nos ensina onde fica sua casa.

Eu comecei a fazer o artesanato como trabalho porquê eu fiquei
doente, né? Ih... fiquei ruim mesmo. Achei que ia morrê (...). Mas eu gosto dimais
de fazê isso. Distrái a cabeça. (...) Eu gosto da Festa do Troca. A gente vê bastante
gente, mostra nossos trem. Têm umas dancinha (Entrevista realizada em
02/06/2012).
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Figura 50: "Seu" Roque nos conta a sua história. Foto: Amanda Alexandre. Tirada em: 02/06/2012.

Figura 51: "Seu" Roque e carro de boi produzido por ele. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
02/06/2012.
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Assim como com vários artesãos, para “Seu” Roque, a brincadeira tornou-se
passatempo, o passatempo virou ofício. O ofício mantém a mente ativa, através do
trabalho e da criatividade, além de uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma que o
artesão mantém suas memórias vivas e que cria e materializa sua própria forma de ver o
mundo.
Como Lourenço, Dona Dorvalina e Angela, “Seu” Roque também troca
com seus colegas saberes e fazeres, pois algumas vezes, é Lourenço quem faz os
“boizinhos” que ele usa para “levar” o carro de boi. Com palha, barro e madeira de
buriti “Seu” Roque produz peças que remetem o cotidiano sertanejo e sua infância,
sejam os brinquedos, o artesanato de arte figurativa, ou as peças utilitárias, como cestos
e chapéus.

Figura 52: Carro de Boi, bois e carreteiro feitos por "Seu" Roque. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
02/06/2012.

155

VI. Fatinha (Palha de Milho, Fibras e fios).

O ateliê de Maria de Fátima, conhecida em Olho D’Água como Fatinha, fica
a duas ruas abaixo da Praça Santo Antônio, um pequeno caminho de terra nos leva até a
entrada de seu ateliê, onde um grande flamboyant nos recebe com sua copa frondosa.
Assim que adentramos o local, uma explosão de cores, nos salta aos olhos. Ali estão
expostos santos, divinos, presépios e buquês de palha de milho, à esquerda de quem
entra, tapetes, caminhos de mesa, jogos americanos de múltiplas cores, feitos no tear, à
direita, uma roca, uma mesinha com fotos, reportagens, e um grande cesto com palhas
de milho coloridas “naturalmente”. Os olhos de Fatinha são sua “porta de entrada”, que
nos remete á curiosidade e admiração, pelo seu trabalho, sua história e sua importância
tanto para Olho D’Água, quanto para nossa pesquisa.
Fatinha é a artesã mais conhecida de Olho D’Água. Nascida e criada em
Olho D’Água, ela é tecelã e faz santos, bailarinhas, anjos, em palha de milho e bucha
vegetal. Uma de suas mais belas obras está exposta no museu Antropológico de
Goiânia, a Folia do Divino representada em cavalos feitos de bucha vegetal, bonecos de
palha e tecido ilustra uma das festas tradicionais de Olho D’Água. Ela aprendeu os
ofícios de tecelã e o trabalho com a palha de milho, ainda criança, com sua mãe e sua
madrinha Vilú, além de ter participado das aulas de artesanato ministradas na Escola
Experimental. “A Vilú foi uma mãe pra mim. Me ensinou o que eu sei. Eu tava com ela
até na hora da morte dela.” (Depoimento dado em 20/05/2012).
Fatinha participa de inúmeras feiras, congressos, eventos como “Casa Cor”,
em todo o país, divulgando seu trabalho, que pode ser comprado pela internet, em lojas
de decoração, artesanato, inclusive em aeroportos e em seu próprio ateliê, que fica uma
rua abaixo da Praça da Igreja. Para dar conta das encomendas, ela têm três ajudantes
que trabalham com ela, aprendendo também o ofício.
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Eu tenho as meninas para me ajudarem, se não, não dou conta das
encomendas. Elas me ajudam a separar a palha, a pintar, se precisar, tingir a palha
[...] começam as peças para mim, quando têm muita coisa [...]. Depois passo de
uma por uma (peça) para ver se tá tudo certo, finalizando. Coloco um detalhe, uma
onda a mais no manto, uma florzinha...Além da palha do milho eu uso o que têm
disponível aqui na região: a bucha, cabaça, um galhinho que caiu, flor seca, e em
alguns casos eu uso tecido também. (Entrevista realizada em 03/04/2012).

Figura 53: Folia do Divino, exposta no Museu Antropológico de Goiânia. Foto: Fatinha. Tirada em:
2009.

Fatinha recebeu prêmios como o “Prêmio SEBRAE - Top 100 de
artesanato” (primeira e segunda edição), prêmio “Mais Você”, do programa homônimo
da Rede Globo de televisão, “Prêmio 100 mulheres que trazem o turismo para o Brasil”,
dentre outros.
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Figura 54: fatinha e Catálogo Top 100 de artesanato - SEBRAE. Na capa, foto das mãos da artesã.
Foto: Arquivo pessoal.

A artesã procurou parceria com o SEBRAE, o que lhe ajudou nos negócios,
e conhecendo a necessidade de inovação, teve a ideia de hibridizar tipos diferentes de
milho para que as palhas já saíssem “coloridas” em diferentes tons. Uma ideia que deu
certo, pois a partir dos diferentes cruzamentos começaram a aparecer tons de róseos,
violáceos e de verde. Ao dominar a técnica, hibridizou os milhos que já haviam nascido
com a palha colorida e conseguiu outros tons: variados de roxo, rosa, preto, vermelho,
marrom e verde. Acompanhamos esse processo há mais de um ano, e podemos conhecer
o desenvolvimento de tais cores. A seguir, uma de suas obras produzidas com a palha
“colorida naturalmente”.
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Figura 55: Santa Clara em palha de milho colorida pela hibridização. Foto: Paula Stumpf. Tirada
em: 23/05/2012.

Eu fui estudando os tipos diferentes de milho, existe milho de várias
cores, espécies diferentes. Eu que tive a ideia de usar essa técnica para fazer
artesanato, porque para comer não é bom. [...] Consegui as sementes com um
amigo meu e aprendi a “cruzar”. E foram saindo esses tons, olha aqui. [...] Fica
mais natural, têm degrade, faz contrastes. O bacana é que não dá para saber
exatamente como vai ficar, tá vendo? [...] Numa mesma palha aparecem tons
diferentes. E eles aparecem mesmo quando seca.
Olha só a cor nova que saiu agora. Bonita, né? Aquela santa ali, eu fiz
todinha da palha colorida. (Depoimentos dados por Fatinha, em diferentes visitas à
seu ateliê, entre 06/2011 e 06/2012).
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Logo na entrada de seu ateliê, a artesã expõe em um cesto as palhas
coloridas a partir da hibridização, e as mostra orgulhosa para os visitantes que ali
chegam. A cada ida a seu ateliê, sempre uma nova história, um novo “invento”. Fatinha
é daquelas pessoas que não se pode conversar apenas uma vez (assim como outros
artesãos e demais pessoas de Olho D’Água), pois além de grande artesã de mente
inquieta, sempre criando, inventando, ela guarda na memória os primeiros Troca, a sua
infância e adolescência em Olho D’Água, os ensinamentos de Dona Vilú, dos velhos de
Olho D’Água, Laís Aderne, Professor Armando, entre outros. Fatinha foi fotografada
por Kim Ir Sen, quando adolescente, ao lado de sua mãe e sua tia em 1974. Tempo em
que Fatinha já se dedicava ao ofício de Tecelã e ao trabalho com Palha de Milho.

Eu aprendi a tecer novinha, com a minha mãe, com a Vilú. Meus
primeiros trabalhos mesmo foi como tecelã, mas eu sempre gostei de trabalhar com
a palha. Eu fazia bonequinhas de palha, de corda, bucha, desde pequena. [...] Na
década de setenta eu já vendia minhas coisas, fui aprimorando, fazendo cursos. Isso
é minha vida (...). Eu aprendi muito também na escola experimental. A Laís sempre
me deu força também. (Entrevista realizada em 26/05/2012).

Figura 56: Fatinha, Sua mãe e Dona Vilú. Foto: Kim Ir Sen. Tirada em: 1974.
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VII. Maria Abadia (Ofício da Palha e Fibras).

Foi na loja do ateliê de Maria Abadia o nosso primeiro contato com os
artesanatos produzidos em Olho D’Água. Como se descobríssemos um tesouro, seus
artesanatos nos encantaram e nos gerou espanto, pois até então não conhecíamos obras
tão ricas em detalhes, e feitas de palha de milho, folhas secas, capim, tecido, e uma
infinidade de materiais adquiridos na natureza. Maria Abadia produz em palha de milho,
santos e personagens da vida no campo. Com capim e corda, faz estonteantes emas,
tatus e uma infinidade de outros animais, “móbiles” feitos com flores de palha de milho
e folhas secas.
O ateliê de Maria Abadia fica na avenida que liga a estrada que chega a
Olho D’Água, à Praça da Igreja. A lojinha fica em uma esquina, e ali, no mesmo
terreno, está o ateliê e a casa de Maria Abadia. Um gramado e flores sempre bem
cuidadas nos chama a atenção, e as emas de capim, colocadas na entrada da loja, nos
convida a entrar ali. Foram várias as vezes que fomos até seu ateliê, para visitas,
encomendas, compras e entrevistas.

Eu faço pessoas também, na palha. É só trazer uma foto, da roupa que
ela gosta de usar, os detalhes direitinho... Não fica igual, claro, porque a palha não
têm como moldar, mas dá para fazer muita coisa [...] Só têm que encomendar
antes. [...] Eu já fiz muita decoração para festa, não só aqui, mas Brasília,
Corumbá... As pessoas encomendam muito. [...] eu não exponho na praça não,
muito de vez em quando. Mas eu deixo a loja aberta e ás vezes levo uma coisa ou
outra pra deixar na tenda. [...] Aprendi a fazer boneca de palha quando era menina,
para brincar. E na escola experimental, a gente aprendia a trabalhar com barro, com
o tear. [...] eu gosto mais é de trabalhar com essas coisas de palha mesmo, e com o
capim. Faço anel, faço colar, santo, bicho, coisa pra decoração... eu vou
inventando. Cada época é uma coisa. [...] Eu gosto de usar cabaça também, que eu
planto no quintal, uso pra fazer uma cabaninha, um oratório, um presépio...
(Entrevista realizada em 22/01/2012).
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Figura 57: Maria Abadia e oratórios feitos de cabaça e santos de Palha de Milho. Foto: Site
Sucupira. Tirada em: Data desconhecida.

Figura 58: Uma das santas feitas por Maria Abadia, confeccionada em palha de milho e tecido.
Autor: Paula Stumpf. Tirada em: 03/02/2013.
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VIII. Sr. Nelson e família (Ofícios de madeira).

Assim como o Sr. Roque, conhecemos Sr. Nelson e sua família durante a
78ª Feira do Troca. Como no sábado que antecede o “troca” o contingente de pessoas é
menor, aproveitamos o momento para conhecermos os artesãos que, por algum motivo,
não possuem tanta visibilidade em Olho D’Água.
Sr. Nelson produz, desde menino, aves em madeira de Buriti e tornou disso,
seu ofício. Com sessenta e dois anos, nascido na Bahia, mudou-se com seus pais para
Olho D’Água com treze anos de idade. Ensinou seu ofício aos filhos e netos. A família
possuía duas barraquinhas destinadas ao artesanato e uma barraquinha cuidada por sua
filha, que cozinhava galinhada com pequi (comida típica de Goiás), e que gerou filas de
espera. Sr. Nelson não mora mais em Olho D’Água, mudou-se para um chácara em
Goiânia, onde trabalha como marceneiro,e seus filhos mudaram-se para Alexânia.
Apesar de tal fato, todos participam das Feiras do Troca todos os anos. Sr. Nelson e sua
família produzem “divinos”23 e aves da fauna goiana.

Eu trago o Buriti lá da Bahia, de uma região produtora. Aqui, Buriti é
do mato, não pode tirar.[...] Eu que talho amadeira, faço as Araras, os Tucanos,
faço os divinos. Meu neto também tá aprendendo a talhar. Minha filha pinta, eu
também. Eles que fazem o fundo, usam tecido. [...] Meu neto que faz isso que você
tá vendo aí. [...] Finaliza. [...] Coloca as cores, faz os canudos de tecido. [...] Fica
bonito. [...]. A gente usa semente também, folha, que pega no mato. (Entrevista
realizada em 06/12/2012).

23

As representações da imagem do “Divino Espírito Santo” podem ser encontradas em todo o estado de
Goiás, representada por um “pombo” branco e adornado por tecidos prioritariamente nas cores branco,
vermelho, azul e amarelo, com “raios” que representam o contato com os “céus”.
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Na página cinquenta e seis, podemos ver no depoimento de Amanda
Alexandre, que as peças produzidas pelo Sr. Nelson são vendidas a preços cinco vezes
maiores que os utilizados na Feira do Troca, nas lojas de Pirenópolis. Segundo Sr.
Nelson:

É assim mesmo, eles compram da gente pra revender depois. Aqui no
Troca vêm muita gente atrás dos artesãos, têm muito dono de loja que compra
nossas coisas para revender em cidade turística, aeroporto. A gente já recebeu
encomenda de tudo que é lugar. [...] Se eu vender mais caro, a quantidade de venda
cai. Não compensa. (Entrevista realizada em 06/12/2012).

Os objetos produzidos pela família de Sr. Nelson têm múltiplos usos por
quem os compra: desde objetos de decoração a brinquedo.

Têm gente que compra para decorar a casa, como os Divinos. Ás
vezes nem é porque é religioso, mas porque acha bonito. Os passarinhos, têm gente
que compra pra enfeitar jardim, mas quem gosta mesmo são as crianças, para
brincar, também é bem colorido. (Entrevista realizada em 06/12/2012).

Sobre a sua produção, Sr. Nelson narrou:

Eu que faço e pinto os passarinhos, as Arara, os Tucano, lembra de quando eu era
criança e brincava assim. A madeirado buriti é macia, facinha de esculpir, olha só. E também é
bonito esses veios. Eu acho. Você pode amarrar uma cordinha e pindurar assim, tá vendo? Acho
bonito decorar também. Os Divino eu tirei a ideia primeiro dos passarinho que eu sempre fiz,
depois, eu fui vendo aqui e ali, meus filhos e meus netos viram uns também, que o pessoal
faz.[...] Mas cada um inventa o seu, do seu jeito. Eu não fiz curso, eles fizeram. [...] Não de
fazer isso, mas de artesanato mesmo, sabe? Aprenderam a costurar, a moldar. [...] Mas isso vem
de dentro também. (Entrevista realizada em 06/12/2012).
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Figura 59: Sr. Nelson, neto e filha. Foto: Paula Stumpf. Tirada em: 06/12/2012.

Figura 60: Sr. Nelson e "divinos" produzidos por ele e família. Foto: Paula Stumpf. Tirada em:
06/12/2012.
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4.3. O Artesão. A vida. Os objetos. A memória.

É recorrente, nos relatos, conversas e depoimentos, a intensa ligação dos
artesãos de Olho D’Água com os seus objetos, frutos não só da imaginação, mas da
história de vida de cada um, das memórias de infância, do que lhes é importante. O
objeto não é um simples e mero “objeto” sem história, sem vida, sem significado. Cada
objeto produzido em Olho D’Água é um semióforo, é mana. A produção artesanal é
motivo de encontros e desencontros, união e troca, seja ela de ideias, experiências ou
de objetos, um artesão que complementa com o seu ofício o objeto produzido pelo outro
colega, também artesão. A produção artesanal cria laços, colchas de retalhos que além
de contar, tornam-se as histórias de Olho D’Água, de cada habitante, de cada artesão, de
cada turista, de cada um e de todos, assim como as “colchas de retalhos” produzidas
pelas mulheres americanas no séc. XIX. São colchas que além de histórias de vida,
representam as fricções, memórias e culturas que cruzam as linhas de Olho D’Água.
Uma extensa colcha sempre recebendo mais um pedaço de retalho, sendo costurada aqui
e ali, de linhas que se arrebentam, pedaços que puem, rasgam e são costurados
novamente, ou que são deixados, mostrando as fissuras do tempo, da história. Uma
colcha que não se acaba e que também é feita de outras colchas, de pedaços, de junções.
Os objetos seriam então, para esses artesãos, um legado,permanência da
vida, e também continuação da memória e do saber dos mestres desses artesãos.Há
sentido de continuidade durante a produção do ofício. É nesse momento em que os
artesãos pensam em suas vidas, seus propósitos, seus passados e é entre essas memórias
e projeções que surge a chuva de ideias. O sonho também é outro fator importante para
a produção dos artesãos de Olho D’Água, talvez, até uma etapa de produção. Não são
poucos os artesãos, principalmente aqueles que têm como ofício o barro, que relatam os
sonhos como talvez a parte mais importante do processo criativo. Sonham, e quando
acordam, correm para sua matéria prima para, literalmente, materializar seu sonho.
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Logo, existe algo de mágico e divino durante esse processo. O divino também é ao
mesmo tempo característica e influência na vida e nos objetos produzidos por esses
artesãos.
São essas relações artesão e criação, matéria prima/ objeto, sonhos,
memórias/ processo de criação, natureza e material, mestres de ofício/ aprendizes, trocas
de experiências, de modos de saber e fazer que compõe a produção artesanal de Olho
D’Água e seu cotidiano. A troca não é apenas uma atividade limitada à Feira do Troca,
mas envolve atividades anteriores ao evento, a exemplo, a reciprocidade dos artesãos, e
comerciantes, bem como a vontade de “dar” e receber. Trocam-se saberes, trocam-se
objetos e ideias entre os artesãos, trocam-se favores. Trocas essas que envolvem
também farpas e problemas.
Toda essa trama de casos, saberes, fazeres, dizeres e acontecimentos, se
entrelaçam, constituindo assim, uma nova colcha. Desta vez, não de retalhos, mas de
fios de algodão, feitos no tear de uma antiga fiandeira. Fios que foram tingidos por uma
tia, fiados pela irmã e que todas aprenderam um dia com a avó, entre as “receitas” da
urdidura (formas de tear) e da comida que seria feita para a próxima festa de santo, para
o próximo pouso de folia, a próxima “traição”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa e a escrita sobre a história, o cotidiano e a produção de Olho
D’Água não se limita ao o que aqui foi escrito e pesquisado. Por considerarmos a(s)
cultura (s) e as relações sociais como dinâmicas, esta pesquisa continuará com
entrevistas e pesquisas de campos. O tempo dedicado a essa pesquisa, apesar das
inúmeras idas a campo não é o suficiente para que se mapeie todo o cotidiano, para que
se entreviste todos os antigos moradores e que se acompanhe e descreva todos os
trabalhos dos artesãos. Tivemos como principal objetivo começar, plantar as primeiras
sementes da escrita não só da história oficial de Olho D’Água, mas das histórias, as
histórias de vida, os acontecimentos, os ritos, os saberes e fazeres.
Em três anos de pesquisa em Olho D’Água foi possível acompanhar a
dinamicidade da vida: algumas pessoas morreram, outras voltaram para Olho D’Água,
alguns foram embora, uma eleição, as discussões sobre a praça, a linha do Equador que
gerou polêmica e as diferenças entre as cinco Feiras do Troca desse período.
Pelo fato da memória e dos saberes transmitidos pela oralidade, terem sido o
centro das reflexões desta dissertação, foi necessário utilizar os métodos de entrevista da
História Oral. A metodologia de pesquisa da Historia Oral, combinada o método
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etnográfico, constituiu a “receita de pesquisa” muito útil, e esta apresentou-se como
uma forma ideal para esta pesquisa.
A história de Olho D’Água, foi abordada a partir das ressignificações24 dos
objetos artesanais e da trajetória da Feira do Troca, utilizando como corpus documental
reportagens, documentos de instituições governamentais, o arquivo de Laís Aderne, e
sobretudo, depoimentos orais não só dos artesãos como moradores de Olho D’Água,
velhos e velhas e pessoas que vieram de fora e desejaram fixar residência em Olho
D’Água e também a observação participante.Concordamos com Eunice Durhan que, o
lado simbólico da cultura e a produção material da cultura sejam dimensões
inseparáveis. Por isso a opção por trabalharmos com o resgate da memória dos
habitantes de Olho D’Água e a pesquisa de seu cotidiano para compreendermos as
questões propostas anteriormente.
Tanto a escrita quanto o período de pesquisa documental, os períodos de
campo e as pesquisas no Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerias entrelaçam-se,
cruzam-se, como as tramas de uma colcha feita no tear, ou as linhas e histórias de vida
que se encontram na Praça Santo Antônio. E desta forma também foram divididos os
capítulos que compõe a pesquisa, começando-se pela discussão teórica que serviu de
base para toda a pesquisa, partindo-se da ideia de ligação entre artesão e objeto,
memória e cotidiano, seguindo-se por capítulos que falam da história local e suas
múltiplas vertentes, o cotidiano e as festas e por fim, os artesãos e seus objetos.
No primeiro capítulo, foi feita uma discussão sistemática sobre os assuntos
que compõe o arcabouço teórico que serviram de orientação na pesquisa e de base para
a escrita deste trabalho onde foram analisadas as relações história, objetos e memória.
Não se limitando a análise do objeto artesanal, já que não se trata, no decorrer desta
dissertação apenas dos objetos artesanais produzidos em Olho D’Água (apesar de este
ser o foco central), mas também dos objetos antigos e de memória, trocados durante a
feira, ou presentes nas casas (um torno, uma boneca antiga, um objeto trocado, a
lembrança do primeiro vaso produzido, etc.), objetos esses considerados marginais por
Baudrillard, ou seja, objetos que não são dotados apenas de função, mas que possuem
significado. Outro conceito amplamente utilizado e de grande valia para a análise é o de
24

Ao falarmos de ressignificação tratamos também de transformações no uso, no significado e na
fabricação de novos objetos, pois a função dos objetos se altera à medida que a história se desenvolve.
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fetichismo, termo cunhado por Marx, designado como um elemento fundamental na
manutenção do modo de produção capitalista; indo além do foco na produção
capitalista, considerando o fetichismo como um sentido “místico” dado ao objeto, como
se ele fosse dotado de vida, de história. “Um objeto ou coisa sempre remete a alguém
ou algum lugar, permanecendo como um elemento de uma paisagem” (Silveira; Lima
Filho, 2005: 39), elemento que também percorre os meandros da memória individual, e
por vezes coletiva.

É nesse sentido que é possível falar numa memória que impregna e
restitui “a alma nas coisas”, referida a uma paisagem (inter) subjetiva onde o objeto
(re)situa o sujeito no mundo vivido mediante o trabalho da memória, ou ainda, é da
força e dinâmica da memória coletiva que o objeto, enquanto expressão da
materialidade da cultura de um grupo social, remete à elasticidade da memória
como forma de fortalecer os vínculos com o lugar, considerando as tensões
próprias do esquecimento (Silveira; Lima Filho, 2005: 39).

Os Capítulos seguintes foram escritos entrelaçando as bases teóricas,
entrevistas, documentos e as informações obtidas através das pesquisas de campo.
Destaca-se a importância de se entrevistar os habitantes do local, ou que participaram
diretamente desse ou daquele fato histórico, já que muitas vezes os relatos dessas
pessoas divergem-se da “história oficial”, ou do que foi escrito nos documentos, jornais
e revistas, muitas vezes escritos sem rigor, sem o compromisso com os relatos. Por isso,
e mais uma vez, ressalta-se a importância da pesquisa de campo e do trabalho com a
história oral, pois tanto o trabalho de campo quanto as entrevistas permitem que se
tenha contato com quem participou diretamente dos eventos e festas de Olho D’Água,
permitindo que se perceba as emoções, as relações do “ator” com o “fato”, pois, “O
tempo histórico não é o tempo vivido.
A história escrita, documentada, distingue-se do acontecido; é uma
representação. E neste hiato entre o vivido e o narrado localiza-se o fazer próprio do
historiador” (Veyne,1983 : 44). Para a escrita sobre a Feira do Troca, além dos artesãos,
foram entrevistadas pessoas que vão para a Feira unicamente com o intuito da troca,
apesar de alguns já utilizarem a venda, levam para o troca galinhas, patos, gansos,
antiguidades, roupas, plantas e alimentos. Alguns destes depoimentos são de senhores
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que participam do Troca como “expositores” desde sua primeira edição, e que
geralmente moram em propriedades rurais próximas a Olho D’Água, outros são de
pessoas que frequentam o Troca há muitos anos, seja com o intuito de troca ou apenas
para participarem da festa.
Para que fosse possível a escrita desta dissertação e para que se tentasse
preencher as lacunas encontradas pela pouca quantidade de documentos, foram feitos
aproximadamente oito períodos de campo, sendo que, quatro deles tiveram maior
duração, onde foi feita a análise do cotidiano do distrito de Olho D’Água, suas
manifestações culturais, a Feira do Troca na atualidade, os conflitos, a história do
presente e a uma etnografia da cidade, a partir da observação participativa. A partir da
observação e da entrevista, pode-se elaborar os mapas mentais, as linhas divisórias que
dividem e constituem Olho D’Água e a Praça Santo Antônio.
O primeiro período de campo pode ser considerado como uma fase de
reconhecimento e apresentação, onde houve p primeiro contato com os artesãos onde
tomou-se conhecimento dos tipos de ofício e consequentemente a apresentação desta
pesquisa para os mesmos, além do levantamento de pessoas que poderiam seriam de
grande valia para este trabalho, embora já houvesse o contato com algumas pessoas
indicadas pelo Professor Sérgio Duarte da Silva, da Universidade Federal de Goiás.
Esse primeiro período aconteceu em fevereiro de 2011, onde, a partir de um melhor
conhecimento da dinâmica do vilarejo e suas características, pode-se direcionar melhor
esta o enfoque da pesquisa e foi também ocasião onde houve oportunidade de conhecer
uma das manifestações culturais do local: o “Boi de Piranha”, que trata-se de um bloco
de carnaval onde os homens vestem-se de mulheres e toda a comunidade se concentra
na praça da Igreja para os preparativos da festa que acontece no domingo de carnaval; o
bloco se concentra na casa de um determinado habitante e sai ás 14h, na ocasião que
estávamos presentes o bloco saiu da casa do “Alemão”. Neste mesmo período foi
possível entrar em contato com Lourenço, que tem como ofício o barro, produzindo
peças que representam o cotidiano e as mulheres da região, além de peças utilitárias,
Maria D’Abadia, que produz imagens de santos, do cotidiano, flores e artigos de
decoração em palha de milho e emas, feitas com cipós e fibras que encontra na região e
conhecemos também o Ateliê de Maria de Fátima Dutra Bastos ( Fatinha ) e tem seu
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artesanato premiado e reconhecido mundialmente. Fatinha 25 participa de inúmeras
exposições pelo país com seus santos feitos de palha de milho e têm suas peças em
Museus e lojas, é ela também quem produz os milhos que já têm sua palha “tingida”
através da hibridização de diferentes espécies de milho e de diferentes tons, utilizados
em suas peças. Conhecemos também alguns habitantes do local, que se dispuseram
prontamente a nos ajudar com depoimentos e documentos.
Durante a 77ª Feira do Troca26,ocorreu o segundo período de campo onde
tivemos a oportunidade de entrevistar Nilva Belo, uma das organizadoras da Feira
naquele ano e idealizadora da Carroça da Leitura. Nilva nos acompanhou durante os três
dias da Festa. Tivemos também a oportunidade de conhecer e conversar com Michelle
Henriques e Christian Dublitz, ambos deixaram a Brasília para viver no vilarejo e hoje
são proprietários de um bar, localizado na Praça da Igreja (Praça Santo, chamado Toca
do Alemão. Ali, foi possível conhecer e conversar com algumas pessoas que frequentam
a Feira do Troca há muitos anos, alguns, desde a primeira feira, em 1974, fornecendo
informações que ajudaram no andamento da pesquisa. No domingo, dia do Troca,
conversamos e entrevistamos alguns participantes da Feira e catalogando-se os objetos
para troca, para venda, a quantidade de barracas (pirulitos) e panos (colocados no
gramado da praça para a exposição de produtos destinados á troca) e os tipos de
produtos encontrados. Alguns artesãos da cidade não participaram da Feira, pois temiam
a chuva, e informaram que a feira de Junho é mais importante e maior, pois é tempo de
seca.
Entre Janeiro/Fevereiro de 2012, aconteceu o terceiro período de campo
dedicado principalmente à entrevista dos habitantes e artesãos da cidade. Entrevistou-se
Maria D’Abadia, Fatinha (Maria de Fátima), Prof. Armando, Dona Dorvalina,
Lourenço, Michele, Fátima, Angela, Celinho, Peninha, Gérson Deveras, entre outros.
Michele, proprietária da Toca do Alemão, se tornou grande amiga e parceira,
apresentando-nos aos demais habitantes de Olho D’Água e abrindo as portas de sua casa
para apoio da pesquisa. O contato com os habitantes de Olho D’Água não se finda com
o término da presente dissertação, continuam-se as entrevistas e trocas de informações
25

A partir deste momento ao tratarmos de assuntos relacionados á artesã Maria de Fátima, utilizaremos
seu apelido: “Fatinha”, pois a artesã é assim conhecida não só em Olho D’Água, mas é assim chamada
nos documentos pesquisados.
26
Nos aprofundaremos no assunto “Feira do Troca” no sub item 2.2 do Segundo capítulo: “Etnografia de
Olho D’Água”.
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seja através de internet, telefonemas, ou visitas, sempre com uma nova informação ou
descoberta de um ou outro documento que estava esquecido ou perdido. A proximidade
com Goiânia e o fato de haver um ponto de apoio bem próximo a Olho D’Água facilitou
o contato com os habitantes, e, portanto, a pesquisa. No decorrer das entrevistas,
houveram depoimentos sobre ranhuras nas relações interpessoais existentes em Olho
D’Água, principalmente no que tange a organização da Feira do Troca e os artesãos.
Decidiu-se então, transcrever apenas o que seria necessário para os assuntos aqui
tratados, e arquivar o restante dos depoimentos para futuras análises, pensando sobre
uma possível tese de doutoramento. O trabalho com memória e história Oral encontra
esses obstáculos: o entrevistado que conta suas memórias, suas angústias, suas
projeções, que muitas vezes são de extrema importância para o entendimento da
sociedade a que pertence e da escrita da história do local em que vive, mas que cabe ao
historiador focar sua análise nessa ou naquela fala, de acordo com o seu tema de
pesquisa, além do fato de ter que ser imparcial, principalmente diante de impasses
políticos e de certa forma, de poder.

[...] o que importa na história oral não são os fatos acerca do passado,
mas todo o caminho em que a memória popular é construída como parte da
consciência contemporânea, a questão como os historiadores vão usar suas fontes é
um problema da história oral como de áreas afins (MONTENEGRO, 1992: 20).

É necessário que se destaque, através da análise das entrevistas, as
narrativas que constituem elementos da memória e que guardam relação com os
acontecimentos históricos. Sendo de extrema importância os diferentes relatos sobre um
mesmo fato, as diferentes opiniões sobre a história “oficial”, uma forma de
conhecimento da história oficial através da memória popular.

Afinal, compreendemos a história como uma construção que, ao
resgatar o passado (campo também da memória), aponta para formas de explicação
do presente e projeta o futuro. Este operar, próprio do fazer histórico na sociedade,
encontraria em cada indivíduo interior semelhante (passado, presente e futuro)
através da memória (MONTENEGRO, 1992:17).
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São necessárias algumas ressalvas quanto à memória coletiva de um grupo,
pois esta é reelaborada constantemente e, “[...] tanto o grupo como o indivíduo opera
essas transformações constantemente” (THOMPSON, 1982:9).
O quarto período de campo aconteceu, entre maio e dezembro de 2012, com
períodos esporádicos de três dias a uma semana, onde foram feitas mais entrevistas,
desta vez com um enfoque maior ao que tange os artesãos e seus objetos, suas histórias
de vida e a trajetória do ofício, seja ele a palha, o barro, o tear, ou madeira,
reentrevistando artesãos e pessoas da comunidade. Dentre as várias visitas realizadas,
uma delas foi crucial para nossas pesquisas, pois continuamos nossas entrevistas e
pesquisas in loco em um período que antecede a feira de Junho, duas semanas antes,
onde pode-se perceber a movimentação e os preparativos para a feira, a intensificação
dos trabalhos dos artesãos e quais objetos eram priorizados na produção, além da
discussão acerca da participação dos artesãos e comerciantes na realização da feira,
além de outros assuntos relacionados á mesma e a produção artesanal. Pode-se também
participar da Feira em si, analisando sua dinâmica e após a mesma, analisou-se as
impressões “pós-feira”
Os períodos de campo não foram necessários para escrita apenas do terceiro
capítulo, mas de todos eles. Para o quarto capítulo, foram utilizadas as entrevistas feitas
com os artesãos e com a população sobre os ofícios encontrados em Olho D’Água,
repostagens sobre o assunto e as pesquisas realizadas em Minas Gerais (Vale do
Jequitinhonha), Pernambuco (Caruaru e Alto do Moura) e Rio de Janeiro (Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular, Museu Casa do Pontal). Através das
entrevistas, os artesãos relataram suas histórias de vida e sua relação tanto com o
artesanato que produzem quanto com a matéria prima. Foram descritas as atividades de
alguns artesãos e sua produção, individualmente, tratando sobre suas inspirações,
técnicas, relação produção/venda, onde aprendeu, com quem aprendeu o ofício, a que
mercado se destinam seus produtos, quais ressignificações e/ou alterações nos
artesanatos que produz, relação artesão/artesanato/cotidiano e história de Olho
D’Água/Feira do Troca. Diante dos depoimentos, percebeu-se a importância de não se
focar apenas nos objetos, mas também no artesão, em sua história de vida, pois
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compreende-se que, o artesão imprime sua vida, suas histórias, suas necessidades em
seus objetos.
A análise dos objetos produzidos em Olho D’Água se fez de grande
importância , a partir não só das entrevistas coletadas, mas também de documentos
como fotos e reportagens, analisando-se as ressignificações dos objetos no decorrer dos
anos, passando de artefato de uso cotidiano, sem grande importância, com a criação da
Feira do troca e os projetos que a antecederam, passou a ter importância para a
manutenção da vida, podendo ser trocado e também como forma de manutenção da
memória, além de que a aprendizagem da confecção desses objetos seria uma forma de
tirar as crianças e os mais velhos do ócio e da dependência de fazendeiros da região,
esses objetos ganharam posteriormente status de valor, as técnicas de produção e as
formas foram aprimoradas com o treino e com as exigências do mercado, sendo
comercializadas não só durante a Feira do Troca, mas permanentemente, sendo
vendidas em lojas de diferentes cidades, aeroportos, lojas virtuais, galerias, sendo
expostas em museus, exposições de arte e decoração.
Pedimos desculpas aos moradores e artesãos de Olho D’Água por não
termos entrevistado todos e tampouco escrito sobre todos os artesãos, pretende-se, em
um segundo momento, em uma tese de doutoramento, o aprofundamento na pesquisa e
na escrita sobre toda a produção artesanal e as histórias de vida dos habitantes e a
descrição empírica sobre as festas que fazem parte do calendário oficial de Olho
D’Água. Para a dissertação, foi feito um panorama geral sobre as festas e a produção
artesanal, que se tornarão as raízes para a tese, não havendo então, qualquer intenção de
seleção ou prioridade dos artesãos.
Destaca-se a importância de se pesquisar sobre e em pequenos vilarejos
espalhados em nosso país. Tais lugares possuem especificidades próprias, riquezas que
precisam documentadas, pessoas com uma sabedoria tão próprias do interior do país,
produções bem específicas que revelam o cotidiano e a história local e que fazem parte
da história do estado, do país, revelando também, outras histórias, outras versões, novos
pontos de análise, novos documentos e novos olhares para a história tida como oficial.
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