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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o resgate das memórias catalana de locais que foram 

importantes para a cidade de Catalão. Dentre estes locais temos: A Praça Getúlio Vargas, a 

casa onde morou Bernardo Guimarães e o Clube Treze de Maio. Pontos em que marcaram 

uma época e não podem ser esquecidos. Para isso utilizei a história oral que possibilita o uso 

de entrevistas com pessoas antigas da população catalana, não deixando de usar obras 

consagradas que retratam a memória e a história da cidade. Tudo isso para se compreender 

como a sociedade catalana construiu as devidas representações sobre um tempo que ficou na 

memória, e foi sendo repassado através das histórias contadas pelas pessoas mais antigas da 

cidade. Levando os jovens a conhecerem mais sobre o patrimônio da cidade que sobreviveu 

com o passar do tempo. Fazendo com que se entendam os acontecimentos dos dias atuais. 

 

Palavras-chaves: Memória, Praça Getúlio Vargas, Casa de Bernardo Guimarães e Clube 

Treze de Maio. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Na minha aproximação com o tema do patrimônio foi importante o incentivo perante 

as aulas que obtive na disciplina da professora, Regma Maria dos Santos, História, Memória e 

Patrimônio, quando iniciei meus estudos no ano de 2013, no curso de história. Na disciplina 

discutimos patrimônio e desenvolvemos um trabalho que era para suscitar através dos 

mecanismos da memória locais físicos da cidade de Catalão que poderiam ser situados como 

espaços de patrimônio. E na parte prática foi através de entrevista com meu pai, Jovino Daniel 

da Costa, que fiz a atividade proposta na disciplina. 

Na entrevista o Sr. Jovino descreveu que na década de 60, havia na cidade de Catalão 

um lugar de danças somente para negros, denominado Clube Treze de Maio. Naquela época 

um dos únicos lugares de lazer que tinha as danças, entre estas lembranças de sua memória e 

história, cita os momentos de lazer ocorrido neste Clube, sendo um espaço que reunia pessoas 

negras e pobres, não havendo outro espaço onde pudessem exercer o lazer, considerando que 

o outro Clube o Crac era o local reservado para o lazer das elites. O trabalho feito na 

disciplina me fez interessar pelo tema de como os patrimônios mostravam os espaços 

divididos entre pobres e ricos. 

Na disciplina ministrada pelo prof. Paulo, Laboratório de Patrimônio Histórico, 

discutimos sobre patrimônio na cidade de Catalão. Na disciplina fizemos uma atividade de 

trabalhar com locais de patrimônio na cidade e como eram usados atualmente, nesse momento 

realizamos visitas à Praça Getúlio Vargas e ao Morrinho do São João. Também fizemos 

entrevistas com pessoas que passam ou vivem perto desses locais e isso veio a contribuir na 

minha decisão perante o tema. 

Começamos nossas visitas pela Praça Getúlio Vargas, fizemos algumas abordagens, 

entre as pessoas que por ali estavam, que de alguma forma ou de outra fazem uso deste lugar 

e, ao mesmo tempo, lutando para defender o seu modo ser e viver, no local devido. A Praça 

Getúlio Vargas foi palco de grandes representações políticas, onde várias partes das elites 

deixavam suas diversas formas de homenagem, que seriam placas em volta do coreto. E, entre 

todas estas homenagens, houve uma, que chamou mais atenção, foi uma homenagem na 

forma de um obelisco, ela foi feita para homenagear os pracinhas de Catalão, que fizeram 

parte da força expedicionária Brasileira que estiveram na Itália durante a II Guerra Mundial. 

O monumento foi uma homenagem do Rotary clube de Catalão no ano de 1946. 

Além destas homenagens, existiam também outros grupos de pessoas que visitavam a 

Praça Getúlio Vargas, com outro propósito que seria: motivados em busca de conhecer a sua 
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cara metade, ou seja, arrumar uma namorada, esta seria a grande esperança de todos os jovens 

da época que por ali ficavam. Porém, os mesmos poderiam contar com ajuda do cinema que 

facilitava mais ainda os seus encontros amorosos. Era comum encontrar casais de namorados 

fazendo uso da praça por meios românticos. 

A visita à Praça Getúlio Vargas despertou minhas próprias memórias. Lembrei-me do 

período quando era criança, juntamente com meu irmão íamos à praça. Ele para trabalhar de 

engraxate e eu para acompanhá-lo. Lembrei-me da grande vontade de ir ao cinema, o que não 

aconteceu, por não ter dinheiro para pagar o ingresso. Também recordei da padaria que ficava 

onde hoje é o Bradesco, na Avenida 20 de Agosto, onde pedíamos pão. Nas lembranças 

entendia que os mesmos patrimônios eram experimentados de maneira diferentes por pobres e 

ricos, que constroem memórias diferenciadas dos mesmos locais. 

A Praça Getúlio Vargas tem seus méritos e valores, perante a comunidade e uma 

política voltada aos grupos elitizados. Porque os seus registros das memórias neste local são 

dos grupos ligados a política da cidade, é desta forma que funciona a principal política da 

cultura de uma sociedade. Acabando com alguns locais, como por exemplo; o Cube Treze de 

Maio, que consideravam inapropriados, sem valia, devido a ser um local onde se concentrava 

a maior parte dos negros, somente pelo fato de ser um lugar de memória na história dos 

negros. Conservando outros patrimônios, dando total prestígio nestes lugares, fazendo 

prevalecer às diversas memórias, na história das elites, considerados grupos dominantes. 

As memórias têm muito a ver com o jeito de ser e viver no local, assim na visita que 

fizemos a Praça Getúlio Vargas, dois homens que não quiseram se identificar, um estava 

bêbado contando que tomava conta da praça e pedia esmola sendo seu local de moradia, o 

outro afirmava que esperava um fazendeiro que ia buscá-lo para trabalhar na roça, o que era 

pouco provável, pois já era mais de 21:00 horas. Percebemos que apensar de ser um espaço 

considerado, “das elites” pessoas pobre também se apropriam como local de vida. 

Na visita ao Morro do São João não podemos descer do carro considerando que não 

havia energia elétrica, descemos de carro para visitar algumas casas que ficam nas 

proximidades do Morro. Foi possível perceber que o morro do São João tem os seus 

momentos de proteção, apenas em época em que os políticos usam como sendo um local de 

disputa na vida política, e fazem deste local um palco de discursos como patrimônio da 

cidade, mas estava totalmente abandonado. Privilegiado nos momentos de eleição, quando 

esta acaba este permanece renegado e esquecido. 
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As atividades na disciplina da professora Regma Maria dos Santos e a do Prof. Paulo 

Cesar Inácio foram aspectos motivadores importantes, uma vez que me ajudaram à pensar a 

relação entre memória, patrimônio e História. 

As atividades nas disciplinas me incentivaram a entender como lugares da Cidade 

recebem sentidos de diferentes memórias nas histórias. Observei que existem lugares com 

maior prioridade como a Praça Getúlio Vargas. Define-se como um lugar de espaço físico e 

público. Caracteriza como sendo um local, onde somente a elite e a política fazem prevalecer 

a sua forma de cultura, onde ambos se identificam. Quanto ao Morrinho do São João 

juntamente com o Clube Treze de Maio não são entendidos como fazendo parte de Catalão, 

não são vistos como parte significativa e importante da Cidade de Catalão. 

Um fato relevante a ser notado diante dos relatos dos entrevistados. Principalmente as 

pessoas residentes em locais afastados da Cidade, percebemos que, estes moradores, que 

vivem as margens de um dos patrimônios considerado principal, e conhecido por todos os 

Catalanos, Morro da Saudade, atualmente Morro do São João. 

Geralmente identificado como memória da presença da Igreja Católica em Catalão, na 

conversa com Dona Maria Abadia
1
, popularmente conhecida no lugar que mora, por “Dona 

Dica”, nas proximidades do morro. Percebi uma memória que não dá importância ao 

Morrinho como patrimônio. Ela fala do Morrinho como parte das dificuldades que ela 

enfrenta de morar na periferia, mato, pouco cuidado por parte do poder público, um lugar 

totalmente diferenciado dos demais locais na cidade. Fica evidente; a sua total indignação, por 

vários motivos: de serem excluídos da sociedade, devido morar em locais abandonados, e 

ainda por cima conviverem com a indiferença das forças operantes, e dominantes, que é a 

maior parte de elitizados, que fazem questão de não hesitar um só momento na separação de 

classes na sociedade. 

Devido não haver espaço para estas pessoas, dentro da sociedade, e de não residir na 

zona central da cidade e não possuir uma vida financeira economicamente considerada ótima. 

Estas pessoas são consideradas os excluídos, mesmo apesar de pertencer a uma mesma 

cidade. Isto vem atribuir e demonstrar a forma em que a religião atua e faz desde lugar, o 

Morro do São João, um memorial, na história religiosa da região, faz sagrar um patrimônio na 

memória histórica local. 

Quanto a Praça Getúlio Vargas, outro dos locais de maior destaque da cidade de 

Catalão, porém situada na região central, sendo um espaço físico de diferentes maneiras de 

                                                             
1
 Conversa informal feita na casa da entrevistada, não foi feita gravação ou qualquer outro tipo de 

registro. 
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memórias, até mesmo os moradores que situam na suas localidades, estes não falam de suas 

insatisfações, muito pelo contrário, são pessoas que tem o modo de viver no mais alto padrão 

de vida, devido a fazer parte de uma sociedade bem acentuada economicamente. São grupos 

que estão sempre no poder, fazendo com que sejam guardiões deste local. 

As pessoas que passam ou ficam por este lugar, não se identificam, mas deixam os 

relatos destas memórias na história daquele espaço físico, todos têm a oportunidade. Porém, 

com o passar dos tempos tudo fica esquecido, ficando apenas nas diversas memórias destes 

indivíduos, que cada um a sua maneira, luta para dar sentido e significado ao seu modo de 

vida. Isto não impede que os demais grupos que não pertence a este mesmo local possam 

dividir em diferentes formas suas memórias na história deste lugar. O esforço maior de 

mostrar seus conceitos, e, deixar estas memórias e histórias é da sociedade elitizada. 

Conservando este local, como sendo um patrimônio principal da cidade. Esquecendo que, este 

local a Praça Getúlio Vargas é um espaço físico vivenciado por pessoas de diferentes 

condições sociais. 

Motivo de alguns lugares serem lembrados e outros esquecidos, significando que, os 

demais registros nesta escolhas, a meu ver seria motivado pelos oposicionistas, que 

discriminam, e é obvio não permitindo registros, nestes monumentos, com nomes associados 

a pobres. Deixando que não sejam preenchidas estas lacunas de silêncio, perante estes 

oprimidos, que na realidade são os demais, mesmo sendo referenciados com separação de 

classe, e seria como se estivessem vivendo entre dois mundos diferentes em, uma mesma 

cidade. 

Já do outro lado da cidade fomos visitar o Morro do São João, que representa para 

Catalão outro patrimônio histórico, um dos mais importantes, o cartão postal da Cidade. 

Porém, não poderemos visitá-los, pois o mesmo se encontra em total abandono, e servindo de 

abrigo para a marginalidade. Procuramos visitar algum morador mais antigo daquelas 

imediações, as margens do morro, fomos orientados a procurar a dona Abadia Maria Pires, 

uma senhora de 70 anos de idade, que nos recebeu com muita satisfação, apesar de viver em 

situação precária, e também estava doente, em seus relatos ela demonstra a grande 

insatisfação com sua moradia naquele determinado local. 

Quanto à sua filha, chamada de Aparecida, ela dizia que, viveram muitos momentos 

felizes naquele lugar, as margens do Morro do São João. Segundo Cida, aquele morro deixou 

ótimas recordações, principalmente quando havia encontros de jovens cantando, e tocando 

seus instrumentos musicais no caso o violão, as missas aos domingos, eu sempre participava 

dizia ela. Foi maravilhoso, só que acabou. Agora é um dos piores lugares, de se morar, ao pé 
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do morro São João, onde somente a bandidagem fazendo uso de entorpecentes fica por lá, 

ninguém mais pode ir, nem sequer visitar o morro, é muito perigoso. 

 

           Porque nem energia lá não existe mais, tudo é só escuridão, o cartão postal da cidade 

que seria avistado por todos lá do alto, não mais explicita a sua imagem. Hoje o morro do São 

João popularmente conhecido por Morro da Saudade, representa para todos os Catalanos um 

palco sem luzes. Muito triste, assim dizia dona Aparecida filha de dona Abadia. 

No momento em que conversávamos com Dona Abadia Maria Pires, veio na memória 

à lembrança de quando era criança, e vivendo em situação precária, morando no mesmo 

bairro, nas proximidades da Avenida Lamartine P. de Avelar. Este bairro era conhecido por 

todos na época de “Brejinho”, e está situado abaixo da Avenida Lamartine. Hoje ele é 

oficialmente conhecido por outro nome, Vila Chaud. Éramos uma família numerosa, ao todo 

seriamos nove pessoas, somente meu pai trabalhava e não conseguia sustentar, todos. 

Foi quando meu pai comprou uma caixa de engraxate para meu irmão Aloísio, para 

que pudesse trabalhar ajudando nas despesas. Era preciso e necessário. Só que, havia um 

detalhe, ele era mais novo do que eu, que tinha 9 anos de idade na época e, ele 8 anos, este o 

motivo de não poder andar sozinho, exigência de meu pai. Foi preciso que eu fizesse 

companhia para ele. Saiamos por toda a cidade de Catalão engraxando calçados, entre estes 

lugares existia um que mais tinha calçados, que seria na delegacia. 

Antes de chegar até a devida delegacia, tínhamos um lugar favorito nosso, que seria o 

cinema que hoje em seu lugar na cidade, encontra-se a loja Avenida. Mas, no ano de 1973 o 

cinema para nós fazia parte do nosso roteiro. Todos os dias ficávamos horas ali em frente 

olhando os cartazes expostos sobre os filmes, aquele valor que nem poderíamos imaginar para 

que servia, entrar e ver o filme, nossa seria a melhor coisa que poderia acontecer. Mas, 

enquanto nada disto acontece, o melhor que podíamos fazer era ficar contemplando o 

momento, afinal éramos crianças e pobres, naquele local jamais poderíamos entrar. Depois de 

sonhar e imaginar tinha que sair do nosso lugar favorito, meu irmão Aloísio e eu. Porque tinha 

que chegar o quanto antes a delegacia para engraxar os coturnos dos policiais, que estavam a 

nossa espera. 

Quando saíamos do cinema, caiamos em um pesadelo bem próximo na Rua 20 de 

Agosto, onde havia uma panificadora, chamada de São José, que neste mesmo local, funciona 

hoje o Banco Bradesco. Tudo o que ganhávamos como engraxates não poderíamos gastar nem 

para comprar comida, porque era para levar para casa. 
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Sempre que nós estávamos passando na porta da panificadora tinha um moço que 

trabalhava lá e, gostava de maltratar nós dois e gritava assim; “garoto! Quer pão?” E 

olhávamos e balançava a cabeça que sim, ele com os pães na mão e jogava no chão, bem no 

centro da panificadora e, meu irmão corria para pegar, enquanto o moço também corria para 

chutar os pães. Só que meu irmão Aloísio era muito esperto e chegava primeiro pegava os 

pães e assim, saiamos correndo em busca da delegacia, chegando lá era outro sofrimento. 

A maior parte dos policiais não queria pagar o valor cobrado, inventava sempre um 

motivo para não pagar, meu irmão ficava tão nervoso que gritava tanto. Recebíamos de alguns 

o preço devido e, outros pagavam apenas a metade. Havia também aqueles que não pagavam, 

sempre usavam os mesmos argumentos, que meu irmão matava os coturnos deles. 

Motivo este de ter a delegacia como preferência, era que, mesmo apesar da forma de 

pagamento ser injusta, dava para salvar um dinheiro para levar para casa, afinal eram muitos 

coturnos para engraxar ao ponto de necessitar que eu ajudasse meu irmão. 

Estas visitas deixaram esta reflexão, principalmente na maneira em que vive dona 

Abadia. Em pleno século XXI ainda existem pessoas assim, tendo vida simples, morando na 

cidade e passando por dificuldades financeiras e com a saúde precária da forma que a dona 

Abadia Maria Pires, vive. 

Tanto Dona Abadia quanto os outros moradores, que vivem as margens do Morro do 

São João, sofrem da mesma forma. O motivo maior é, por falta de interesse dos 

administradores políticos, na gestão do ano de 2012 a 2016, talvez pelo o fato do Morro do 

São João pertencer a um bairro que faz parte da zona periférica, da cidade de Catalão. 

De acordo com dona Abadia, morar em bairro afastado da cidade significa sinônimo 

de pobreza. Não requer maior atenção perante aos políticos que, são grupos ligados e 

associados a poderes dominantes na sociedade. Como dona Aparecida diz; só vem aqui nestes 

locais quando precisa de votos em épocas eleições. O Morro do São João poderá ser destruído 

quando menos esperar e decidirem, porque praticamente já está destruído e ninguém faz nada, 

na versão de dona Aparecida filha de dona Abadia, e, também moradora neste local. 

O maior sentido e, o que sacraliza este local, é por motivos religiosos, foram os bons 

tempos em que havia missas por lá, no Morro do São João, na época, que existia alguns 

eventos importantes, como as músicas religiosas. E estaria ligada a cultura deste espaço físico, 

nas diversas memórias e histórias. Ela situa que; há tempos não houve um só tipo de evento 

ou até mesmo as missas nunca mais aconteceram aqui, neste lugar. Hoje ouvimos muitos 

barulhos durante a noite e dia também. Mas são das pessoas que fazem uso deste local como 

sendo inapropriado. Até tiros já ouvimos de lá de cima. É um lugar temeroso não sentimos 
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seguras morando ao pé do morro. Diante destes relatos fica entendido que; é bastante perigoso 

morar neste local, por vários motivos: ser um local afastado da cidade; onde a maior parte dos 

moradores são pessoas pobres, e são desprovidos de tudo principalmente segurança, e ainda 

por cima, terem que conviver com os marginais que, estão constantemente em cima desde 

morro. 

É importante destacar que, o morro do São João é um patrimônio, considerado um 

espaço físico, publico. Devemos entender que como isto a torna um lugar pertencente á todos, 

independente de ser rico ou pobre. Qualquer que seja a forma de uso neste local, ambos tem 

seus direitos iguais de cidadão. Hoje o morro do São João , esta completamente restaurado, 

sua restauração, aconteceu um ano depois em que fizemos a nossas visitas, por motivos 

acadêmicos, o evento, se realizou exatamente no dia do santo padroeiro do morro, São 

João,Batista, dia 24/06/2016. Atualmente tudo transcorre dentro das normalidades, as missas 

que aconteciam por lá, agora voltou a serem realizadas, o morro do são João,  retoma suas 

funções habituais.  

Quanto a Praça Getúlio Vargas, esta jamais será destruída e muito menos esquecida. 

As pessoas que à protege, não a deixa em abandono, primeiro por estar em lugar bastante 

privilegiado, no centro da cidade, e entre os grupos que pertencem a sociedade Catalãna, os 

abastados, que fazem com que estas memórias e histórias não sejam esquecidas, e nem 

destruídas. Este é o atual propósito como funciona a forma da cultura, da política nos diversos 

espaços na cidade de Catalão. 

Do contrário a Praça Getúlio Vargas não estaria assim, sendo totalmente conservada, 

afinal ela está situada em um lugar nobre da cidade, na região central e, tendo sua localidade 

em uma das avenidas principais, sendo a vinte de Agosto. Havendo, assim, duas localidades 

igualmente importantes, sendo diferentes dentro de uma mesma cidade, e também dois 

patrimônios públicos e culturais, separados por classes dominantes.
2
 

O ideal seria entrevistar uma pessoa de idade e, que fizesse parte da árvore 

genealógica familiar, um idoso que contasse alguma história, como não tinha avô e nem avó, 

entrevistei meu pai Jovino Daniel da Costa. Onde ele começa abordando o assunto 

relacionando algum lugar em sua memória na história de vida e que aconteceu com ele, 

durante a década de 60. E assim, dizia seu Jovino, era jovem e nessa época, tinha poucas 

diversões, uma delas era as danças, em um clube da cidade de Catalão, conhecido por todos 

na época e no contemporâneo, de Clube Treze de Maio. Seus bailes era realizado todos os 

                                                             
2 Fizemos essa reflexão no trabalho que desenvolvemos na disciplina da professora Regma Maria dos 

Santos, Patrimônio, Memória e História no ano de 2013. 
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sábados, e ia madrugada á fora. Seus trajes era ternos de cor branca devido todos os 

participantes consorciados terem cor negra, além desses bailes eles torciam muito para a 

chegada do carnaval, era um momento unânime, onde todos se divertiam a sua maneira. 

Observação, antes da qualificação, sobre o meu trabalho, que estava voltado ao que 

seria patrimônio, memória e história na cidade de Catalão, e na casa que Bernardo Guimarães 

por um determinado tempo viveu na cidade nos anos de 1852 a 1854, e depois em 1861. Pelo 

motivo da casa não  ser um patrimônio legítimo, e não ter sido tombada legalmente perante 

algum órgão protetor, depois da qualificação, houve um esclarecimento melhor, apontado pela 

banca, e algumas questões. 

Sugestão apontada pela professora Luzia Marcia Resende Silva, diz respeito sobre o 

que realmente seja patrimônio, seria através das diversas memórias e histórias da sociedade, é 

a melhor forma de chegar à definição de patrimônio. Deveríamos trabalhar da seguinte forma, 

ou seja, verificar, através destas memórias e histórias locais, o que fez com que a tornasse 

patrimônio na cidade de Catalão, utilizando das lendas e da maldição sobre a casa onde 

Bernardo Guimarães, morou e como nessas lendas é possível ver como os moradores 

demarcam e interpretam a relação das elites na política com a cidade. 

Sugestões apontadas pelo professor Getúlio Nascentes Cunha, outro integrante da 

banca. Chegar ao patrimônio através das memórias que o constroem. O autor Paranhos (1972, 

p.377) refere, sobre a casa que Bernardo Guimarães viveu por um determinado tempo em 

Catalão. Como sendo “uma casa velha e mal assombrada”, mediante a ideia imposta pelo o 

autor, perante esta casa. Porque uma casa que foi tomada de uma maneira injusta da eventual 

proprietária, e deixada como testamento para o santo de devoção da senhora dona da casa. 

 Paranhos Ricardo vai dizer que;(1972,p.377.)  logo após sua morte, os administradores da 

Cidade da época agindo com total e, enorme descaso, usando de forma irônica, após tomar 

posse da casa, e, ao fazer a retirada da imagem do Santo Senhor dos Passos, dizendo que: 

“santo não precisa de casa para morar.” Pós estes episódios, e a partir daí a casa começa a 

tocar o terror em todos os moradores que nela residisse, ninguém mais conseguiu morar, 

sendo totalmente coberta por uma maldição terrível. Foi como se esta casa tivesse vontade 

própria e soubesse fazer escolhas, de quem podia ou não poderia morar nela. 

 De acordo com Paranhos, Ricardo (1972, P.377) na realidade pensar em uma casa que 

era prometida para um santo, fez tanta destruição, e tão logo a imagem fora retirada, a casa 

passa a ser considerada uma casa demoníaca. Porque na crença religiosa, santo não faz 

maldades, muito pelo contrário, faz milagres e, proteção. Fica uma reflexão bastante suspeita 

em relação a esta casa: que isto vem a atribuir significados de que as pessoas da época 
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principalmente as elites, se refere sobre, esta maldição ou lenda, por motivos aparente, para 

mostrar que esta casa não poderia pertencer a qualquer pessoa que não estivesse no meio 

social, ou seja, apenas pessoas abastadas. Mostra também as maneiras com que as elites se 

apropriam de patrimônios na cidade. 

Em Paranhos, Ricardo (1972, p. 379) vemos que, o chefe político que tomou a casa do 

santo, também não ficou livre de ter uma morte catastrófica, primeiro perdeu o prestígio, 

depois toda riqueza que possuía, e por último sua vida, resultado desta casa parecer vingativa. 

 E assim sucessivamente todos que tentaram morar nesta casa, demoníaca, tiveram 

morte de diferentes maneiras, uns por envenenamentos, outros por suicídios, assim por diante 

todos foram atingidos pela revolta da casa, sem nenhuma piedade. A elite da época representa 

a própria maldição.(PARANHOS,1972,p.379). 

Paranhos, Ricardo nasceu na cidade de Catalão- GO no ano de 1866. Filho de um 

senador, o Cel. Antônio da Silva Paranhos, e de Belisária da Costa Paranhos, filha de uma 

tradicional família Paracatuense. Ricardo viveu durante a infância em Catalão, estudou em 

Ipameri (antiga Entre-Rios) e aos quinze anos de idade se mudou para São Paulo para ter 

acesso a estudos superiores. 

Ainda jovem, Ricardo Paranhos prestou exames para se matricular no curso de Letras 

Jurídicas, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, SP. Porém, interrompeu por 

problemas de saúde e retornou ao Estado de Goiás, onde ao lado de seu pai, entregou-se à 

vida política. Ricardo foi deputado por muitos anos e um prestigiado chefe político e também 

foi constituinte da Assembléia goiana entre 91 deputados de sua época. 

Para esta pesquisa estarei utilizando do registro um livro intitulado por Obras 

Completas de Ricardo Paranhos. O prefácio e introdução foi escrito por Monsenhor Primo 

Vieira e elucida a vida e obra de Ricardo Paranhos. Sua obra é composta por dois momentos 

sendo a 1ª parte, poesias – e a 2ª crônicas, que, reúne dez crônicas, dentre as quais três delas 

trazem a tona informações sobre a casa na qual habitou Bernardo Guimarães, no século XIX 

na cidade de Catalão- GO. 

De acordo com Primo Vieira, o pai de Ricardo foi assassinado por embates políticos e 

após isso o autor viajou para o Rio de Janeiro para cumprir compromissos deixados pelo pai. 

(VIEIRA. 1972, p. 1) 

De acordo, com Paranhos, Ricardo (1972, p. 287-289) diante de seus momentos de 

lastimas, perante á morte do pai o Coronel Antônio Paranhos, por motivos políticos e 

embates, de seu adversário, Antônio Carlos de Andrade, foi o real acusador do grande 
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massacre contra várias pessoas que pertencia ao lado contrário da política, ou seja, a família 

Paranhos. 

Após todos estes episódios, Paranhos depois de voltar do Rio de Janeiro, a negócios, 

funda uma academia de letras, e passa a escrever dedicando ao saudoso pai. E começa 

relatando os fatos ocorridos na época que seu pai fora assassinado cruelmente. Isto seria a 

meu ver uma tentativa de enaltecer a imagem do pai, figura ilustre, assim diz o autor, morte 

por plena inocência, sujeito de boa índole. 

A cidade naquela época deixava transparecer a imagem de cidade sem lei, terra de 

homens, que só se comunicava através de armas, a voz a ser escutada por todos seria dos 

estampidos das balas. 

Toda a trama circula em torno da casa em que Bernardo Guimarães por um 

determinado tempo residiu na cidade de Catalão. Através desta casa, as memórias nas 

histórias, a fez com que se transformasse em um lugar de espaço físico na cidade de Catalão, 

sacralizada por determinados grupos de pessoas que pertence por meios de poderes traz a 

torna estas diversas memórias e histórias da casa. 

Outro registro que fará parte de minha pesquisa será o livro de Cornélio Ramos. Com 

o título: Catalão, Lendas e Histórias. 219 p. 3º edição, da literatura Brasileira. Impresso pela 

Gráfica e editora Modelo. 

Cornélio Ramos, nasceu em 29 de Setembro de 1910, em um vilarejo, de São 

Jerônimo dos Poços (Minas Grais), filho de Eduardo Ramos de Souza, Mãe Jovita Maria de 

Souza. Mudou-se ainda criança para cidade de Patrocínio (MG); iniciou seus estudos na terra 

Natal, e depois em São Gotardo e terminando no Ginásio Dom Lustosa. Depois, foi aprovado 

no concurso no ministério da viação. Foi também funcionário da antiga Estrada de ferro, oeste 

de Minas, hoje RFFSA. 

Trabalhou como chefe da Estação de Catalão por 23 anos. Com o cargo de inspetor do 

tráfico ferroviário, por 10 anos, até a sua aposentadoria. Foi também agraciado com o título de 

cidadão Catalano em 19/01/63. Com honra ao mérito por duas vezes, fazendo parte do Rotary 

Clube da Cidade de Catalão em 21/ 08/86. 

Entre outros cargos importantes como, por exemplo; fazer parte da enciclopédia de 

literatura Brasileira. Cornélio Ramos fez parte dos letrados de uma época em que seria 

privilégio para poucos. Este seria o motivo de ter sido considerado uma pessoa importante na 

sociedade de Catalão. 

De ter vivenciado e acompanhado, todo desenvolvimento da Cidade, diante do 

centenário de Catalão, torna peça principal, desse modo de vida de uma sociedade, que antes 
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não seria possível, hoje uma cidade moderna como estamos tendo no período contemporâneo. 

A cidade está totalmente desenvolvida e, no fim do século XIX e inicio do século XX, a 

cidade já tinha características de município enorme, tendo uma área de 1800 quilômetros 

quadrados, mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe. E continha vários municípios no 

total a ser considerado por sete distritos: entres eles, Goiandira, Cumari, Anhanguera, 

Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis e Santo Antônio do Rio Verde. (RAMOS, p. 20). 

De acordo com Ramos, Cornélio (1997, p. 19) O maior percussor desta expansão da 

Cidade de Catalão, foi decorrente da política presidencial, empossado e eleito na época o 

presidente da república do Brasil, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em 1956, em 31 de 

Janeiro, construiu Brasília, no Distrito Federal, fazendo com que se transformasse em capital 

da República. Antes a capital era no Rio de Janeiro. Valorizando o estado de Goiás, devido às 

inúmeras ligações nas construções das estradas, facilitando para ambos os lados, a BR 0-50, 

foi à maior responsável pelo progresso das cidades goianas, e Catalão foi à maior beneficiada, 

pelo motivo mais importante que era a visita do Presidente da República, por duas vezes na 

cidade de Catalão. 

Aproximaram às grandes cidades das pequenas cidades, as dificuldades deixaram de 

existir, tudo só prosperidades, São Paulo, Rio de Janeiro, e todas as Cidades de Minas Gerais. 

Às condições de vida dos Catalanos melhoraram e muito no quesito intelectual, surgindo 

vários intelectuais, época em que somente os letrados eram filhos de pessoas da elite, todos 

tiveram oportunidades para saírem do analfabetismo.(RAMOS,1984) 

Catalão hoje se transformou por completo deu um salto gigantesco para a sua 

evolução, o que antes seria uma cidade temida, hoje é reconhecida como cidade acolhedora e 

assim fazendo prevalecer a civilização populacional. Seria impossível imaginar, o que foi no 

passado, e o que está sendo hoje. Com isto, a vida das pessoas que residiam em Catalão 

passou a ter condições de vida melhor. Foram criados grupos escolares, por exemplo; o Dona 

Iaiá, Wilson Democh, Davi Persicano, Rita Paranhos Bretas, e entre estes lugares de estudos, 

o mais importante atuante, sendo o Campus, antes conhecido por formação de professores, 

que foi ampliado e elevado a categoria de Campus Avançados da Universidade Federal de 

Goiás. 

Segundo Ramos, Cornélio. (1987, p. 20) através destes estudos houve uma expansão 

das pessoas e surgindo novas gerações, tendo um aprendizado totalmente voltado a educação, 

aumentando a quantidade de empregados nas indústrias, que vieram junto com o 

desenvolvimento da cidade, a maior parte puderam ser possuidores de bens patrimoniais e o 

aumento nas compras de veículos próprios. As ruas com inúmeras quantidades de carros 
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transitando por toda a cidade, os imóveis particulares multiplicados. Dando inicio a uma nova 

e moderna cidade, oferecendo maiores comodidades aos seus moradores. 

Paula, Jason Hugo de. (2004, p. 118) constrói seu trabalho, sobre o centenário no 

urbano da cidade de Catalão e, descreve a imagem de cidade futuro, o seu progresso 

totalmente diferenciado, e está explícito nas ruas que contém inúmeras paisagens exuberantes, 

um segundo mundo e tendo a figura de cidade de exterior. Ao mesmo tempo se refere que 

exista uma grande cidade tudo isto conhecido na região central. Mantendo distância dos 

demais bairros que foram afastados desta mesma cidade, que significa viver em outro mundo, 

ou seja, um submundo, e com isto não tem acesso aos demais superiores, as elites. 

Devido  morarem no subúrbio sendo pessoas, que somente conhecem a outra Cidade, 

quando passam diante do grande centro, por algum tipo de necessidade, na maioria das vezes 

ficam deslumbrados, diante da imagem que explicita nos olhos, principalmente nas belas 

construções, belas paisagens, são pessoas consideradas com o nível da linha abaixo da 

pobreza, que sente como estivesse no mundo bem superior ao seu mundo.  Isto é o que a 

região central representa, os que residem nos bairros só assistem, os contemplados, que se 

inserem no lugar magnífico entre os melhores e mais destacados, com suas vidas ostentadas 

de luxos, bons trabalhos, nas melhores indústrias. 

Onde possam retirar o seu mais alto nível social, a explicação maior está contida na 

pertinência da separação de classes, da sociedade. Significando duas cidades, de um lado os 

bairros que foram afastados para fora da cidade, e os moradores pobres, e por outro lado outra 

cidade que situa no centro, toda majestosa, tudo é perfeito os que residem não sendo 

necessário se deslocar para lugar algum, tudo o que precisam encontra, é esta realidade de 

uma cidade progressista, dividindo o espaço urbano de uma mesma cidade na sociedade e, 

transformando em duas cidades. 

Falo isto por experiência própria, pois resido em um bairro desta cidade, e quando 

necessito de algum tipo de benefícios, tanto na área da saúde, quanto até mesmo a passeio, me 

dirijo ao grande centro, como sendo, uma cidade, e digo, irei à cidade de Catalão. Esta forma 

de expressar vem diretamente dos moradores de bairros, ou seja, em torno da cidade de 

Catalão. Mesmo que com o desenvolvimento que estes bairros, sofrerem atualmente, com 

alguns comércios e , até mesmo postos de saúde,  não da pra suprir as necessidades da 

população diretamente, em  varias situações, ainda  teremos que recorrer ao grande centro.  
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1º CAPÍTULO – MEMÓRIAS QUE CONSTROEM LUGARES DE PATRIMÔNIO 

 

Neste capítulo, estarei abordando, sobre memória histórias e patrimônio, quais os seus 

processos e como se formam estas memórias sobre a cidade de Catalão e como o patrimônio 

surge destas disputas de memórias. 

Na minha concepção de memória, lidar com estes lugares significa que a memória e 

história ela é, construída de um processo em que as pessoas disputam estes espaços, nas 

diversas formas dando significado aos que contam o jeito de viver e, de ser diferente. 

O trabalho apontado na disciplina da professora Regma, Maria dos Santos, na época 

seria dar continuidade as memórias e histórias, de lugares que, os mais velhos trazem nas suas 

lembranças e contam. 

Ao trabalhar na disciplina com o professor Paulo César, Inácio, sobre patrimônio 

histórico, tivemos esclarecimento melhor sobre a memória, história, e a forma de buscar 

entender o que seja realmente patrimônio. Os vários modos e diferentes de relacionamento 

das pessoas, na vida, e também na concepção de conceitos, destas memórias, e histórias, 

atribuem na luta em que cada indivíduo defende o seu modo de viver e a maneira em que faz 

o sentido nas diversas formas desiguais. 

Meu pai Jovino retrata bem esta situação. Porém, era uma pessoa que não dialogava da 

mesma forma sobre as elites na cidade, na época. O mesmo trabalhou na construção da cidade 

de Catalão, na evolução da parte central e, principalmente nos primeiros calçamentos das ruas 

e, na colocação dos bloquetes. Dizia seu Jovino que: naquela época, o gestor administrativo 

era o Paulo Hummel, que passou o acerto das contas para um empreiteiro, que nesta época 

seria chamado de Pedro Netto Paranhos. Não efetuando o pagamento para todos de maneira 
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justa que, aliás, alguns amigos de meu pai não receberam. Quanto seu Jovino, sabia como 

nunca correr atrás, e, foi o que ele fez para receber o seu pagamento queria apenas receber o 

seu dinheiro suado, e foi desta forma que ele fez, buscando identificar o endereço do 

encarregado e responsável pelo o serviço, e assim o fez e recebeu. Era comum, nesta época, 

os acertos de contas trabalhistas, serem efetuados dentro das irregularidades  considerados de 

modo normais. 

Do trabalho, explorado, ao lazer discriminado! Havia separação de classes de poder na 

sociedade de Catalão, que seria o local onde os negros se agrupavam para seus momentos de 

diversões, a meu ver seria por descriminação, porém ser negros, uma maneira de ser excluído 

automaticamente da sociedade, tanto da época, quanto no contemporâneo. Esta seria a forma 

mais viável, travando lutas constantes e persistente dos negros nesta colocação ao convivo 

social.  

O Clube Treze de Maio foi um lugar em que mantinha relação ligada somente aos 

negros, era um local restrito os que não pertenciam aos grupos dos ricos, os que frequentavam 

e que seriam sócios. A maioria destas pessoas pertencia aos que não tinham maior poder 

aquisitivo econômico elevado, do contrário este local, não teria sido desatualizado, pelo 

simples fato de pertencer aos negros, seria uma forma de mostrar onde se encontrava a parte 

dos que não se integrava a sociedade. Teria que ficar em seu local de lazer e não invadisse 

outro espaço dentro da mesma cidade. 

Seria definido onde, só se poderia viver e ter um lazer de qualidade, quem pertencesse 

a outro mundo, ou seja, o mundo superior das elites. Entre todas estas memórias e histórias, 

que ficaram depositadas neste local, são de pessoas completamente diferentes, assim como na 

memória de seu Jovino. O Clube Treze de Maio representou para ele no passado um lugar 

especifico, não somente para ele, mas sim, á todos os que frequentaram lá e, que jamais será 

esquecido, e estão depositadas suas aventuras, principalmente na época do carnaval. Era um 

único local para os jovens pobres e negros da época se divertir depois de uma jornada dura de 

trabalho. 

Esta seria uma maneira de pensar sobre a elite totalmente diferenciada. Nos diversos 

lugares, onde o pobre teve sua vida trabalhista usada de maneira injusta perante as elites. A 

Praça Getúlio Vargas representa entre estas disputas de lugares, as maneiras dentro da 

pluralidade pelos eventuais grupos de poder, que estaria por lá se apropriando destes espaços 

a sua maneira. 
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De acordo com Khoury,Yara Aun (2004, p. 118) a forma como lidamos, em relação à 

memória e história, na realidade de cada indivíduo tem uma visão diferenciada, que situa em 

diferentes lugares de memórias e história, e explica: 

Ao lidarmos com a memória como campo de disputas e instrumento de 

poder, ao explorarmos modos como memória e história se cruzam e 

interagem nas problemáticas sócias sobras quais nos debruçamos, vamos 
observando como memórias se instituem e circulam, como são apropriadas e 

se transformam na experiência social vivida. (KOURY.2004, p. 118) 

 

KOURY,Yara Aun.(2004, p. 118) chama atenção, as diferentes maneiras de lidar com 

os grupos que mantém o poder, são necessários e querem definir os seus conceitos, e ao 

mesmo tempo, saber lidar com princípios de memória, ao modo de agir diante das 

apropriações, em nosso campo específico na memória e história. Na memória coletiva o 

sujeito expressa o seu modo de ser e dá significado naquilo que possa ter sentido na sua vida. 

Pensar na memória como um campo de forças formado por pessoas diferentes, e na realidade 

ambas luta para construírem o reconhecimento do sujeito e na identificação em diversos 

espaços físicos. 

Ramos Cornélio. (1997, p. 131) referência este lugar  a praça Getúlio Vargas, fazendo 

parte da memória das elites, principalmente na questão política, quanto religiosa. Na sua 

percepção a religião faz presente, e servindo para pagar promessas dos políticos da época, um 

lugar sacralizado onde os primeiros ternos de congos dançaram, a mando de um Coronel 

Augusto Netto Carneiro, os escravos representaram com suas danças, depois de terem sido 

preparados na cidade de Araxá. Promessas realizadas em nome do pai, Pedro Netto Carneiro 

Leão, estas eram as disputas de lugares e dando início ao mais importante evento da Festa do 

Rosário na cidade de Catalão, lugar este na visão da classe da elitizada. 

Coelho, Braz José. (2015, p. 94) fala de seu processo na memória e história destes 

lugares com outra perspectiva de defender o seu modo de vida, pelo qual ele se identificava 

no devido local, tanto na Praça Getúlio Vargas, quanto no cinema. Que era desfrutar do 

cinema, e ver os filmes que tanto queria, e, esperava um momento certo, juntamente com seus 

colegas, para ter uma oportunidade de entrar no cinema. Tinham o privilégio de conhecer 

alguém que facilitava e, deixavam entrar sem que não precisassem pagar. 

O mesmo não aconteceu comigo e meu irmão Aloisio, éramos pobres, totalmente 

diferente do Braz e seus amigos. Porém, não desfrutamos deste cinema e, tampouco ver o tipo 

de filme que passava lá dentro. Não tivemos a mesma sorte, e o motivo era sermos pobres, e 

não nos identificamos neste local, nem na Praça Getúlio Vargas, e muito menos no cinema. 

Era apenas á trabalho, nossa curiosidade para apreciar algum tipo de filme, jamais aconteceu, 
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na nossa infância. Ficando apenas nas nossas memórias, porque teríamos que trabalhar, do 

contrário não ganharia o nosso pão de cada dia. 

O modo e a forma com que as coisas acontecem na vida das pessoas, simultaneamente, 

impressionante que com o passar dos tempos tudo vai se moldando, as crianças que foram 

humilhadas maltratadas, no passado por funcionário da padaria São José, no contemporâneo  a 

garota  hoje, depois de adulta, veio a ingressar em uma universidade federal da cidade de 

catalão, e para conclusão final de curso, sentiu – se no direito de liberdade de expressão e não 

deixar isto em pune, relatando fatos ocorridos e sofridos, na sua infância, no modo de ser e de 

viver, e o que deu sentindo, a este local de memoria na história, padaria São José, e perante 

esta sociedade catalana preconceituosa, quando se trata de pobres.  

 Se tornando uma bacharel em história ,e rica em conhecimentos e nada mais  justo, do 

que dar respostas em suas narrativas, a sociedade que na  maioria é compostas por  ricos da 

cidade, que os maltratou e esmigalhou tanto ela quanto o irmão, como se fossem um pão. E 

diante de uma sociedade que foi altamente injusta, pelo o fato de ser pobres, e acima de tudo 

serem crianças, que trabalhavam honestamente. Na função de historiadora, fazendo uso de seu 

oficio, trás a tona o sofrimento que foi submetidos na vida enquanto criança,  e tem como um 

lugar de memória e história, de dar sentido e significado, neste local como sendo um lugar 

que remete ao sofrimento ocorrido na época e no passado.  

Quanto meu irmão Aloisio, ao meu ver, acredito que ele aceitou o chute que a vida lhe 

deu tanto no passado quanto no presente. Devido não ter acrescentado quase nada, deixando o 

tempo passar, sem nenhum tipo de reação, ou seja não teve espiríto de lutar pelos seus 

objetivos, nem pelos seus ideais, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. 

Totalmente o contrário do que fiz, não aceitando de maneira alguma aquele gesto humilhante 

e muito menos ser esmigalhada como se fosse um pão. 

Fiz desse chute e dos maus tratos daquele funcionário da padaria da época, uma forma 

de incentivo de lutar pelos os meus objetivos, e acima de tudo, focando naquilo que seria de 

maior importância na vida, deixar pra trás aquele gesto intrigante e humilhante e a posição 

que a sociedade nos colocou. Sociedade está que se acha no direito de excluir, e enxotar os 

pobres, e tendo como alvo para seus maus tratos, e usando de má fé. 

Acredito que seja nosso dever de cidadãos , lutar contra estes tipos de desigualdades 

sociais , usando das oportunidades cabíveis e necessários. Para que isto se torne realidade 

precisamos correr atrás lutar persistir, e usarmos os recursos que temos em mãos, pra obter 

uma sociedade de futura geração mais consciente, justa, sem preconceitos e livre de racismo. 
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De acordo com Arantes, A. Antônio. (2000, p. 106) retrata estes lugares sendo zonas 

de conflitos. Faz referência as praças como sendo lugares que significa de forma expressiva 

nos indivíduos. Sendo disputa enorme, aonde uns vão e outros subtraem destes locais de 

maneira injusta, levando em conta as diferentes maneiras, e nos diversos grupos, e, usa as 

praças como uma zona de guerra, tanto dos pobres quantos os comerciantes que querem 

trabalhar, e os demais que, não se identificam, e utilizam estes lugares apenas para usurpar. 

Há um grande conceito, perante a forma em que funcionavam estas disputas. Todos querem 

ter a sua maneira de situar naqueles locais de guerras nas memórias e histórias, as devidas 

praças públicas, lugar de todos e ao mesmo tempo de ninguém. 

Khoury Yara Aun. (2004, p. 122) nos chama atenção sobre diversas maneiras, de 

dialogar com o sujeito na memória e história, porém existem forças dominantes que atuam, e 

se apropriam a seu modo, fazendo com que estes lugares tomem significados e sentidos, onde 

situa a maioria das elites, fazendo uso da oralidade, de um campo de forças destas memórias e 

histórias nos diversos espaços físicos. Que são suas defesas diante da cultura desta política. É 

a forma em que as elites tentam se apropriar e mostrar que nestes lugares, não será lugar para 

pobres, nas diversas memórias e história. Dando sentido ao viver, controle e concepção na 

vida de cada pessoa. Porém é o lugar que lida com gente desigual, que luta para mostrar que 

devemos defender o nosso modo de ser na vida. 

Portelli, Alessandro. (1997, p. 26) fala da história oral, como um lugar desconhecido, e 

suspeito, devido às maneiras em que são transmitidas, nunca com a mesma veracidade, e que 

jamais seremos capazes de dar conta e entender a figura de linguagem oral, ao mesmo tempo 

sendo complexa. Atribui a história oral, para os historiadores, por mais que tentamos chegar 

próximo da verdade, jamais conseguiremos, pelo motivo que, ao trabalhar com história oral, 

estaremos trabalhando com memórias, isto vai dar significado e sentido diferente ao modo de 

relacionar a figura de linguagem e, os modos de viver com que cada sujeito narra, ou seja, nos 

deparamos com o outro lado obscuro, a outra face. Por este motivo ele usa como pano de 

fundo, “os muros das academias, da comunidade intelectual Italiana”, por mais que 

busquemos a verdade destes indivíduos, mais distante estaremos. Não teremos certeza de que 

estariam relatando á verdade e sim de como a viveram e como deram sentidos às suas 

vivências. 
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2º CAPÍTULO – O TEMPO CONSTRUÍDO NAS MEMÓRIAS DA CIDADE 

 

Neste capítulo, buscamos entender, através da memória que constrói a casa, onde 

morou Bernardo Guimarães, em dois tempos diferentes de Ricardo Paranhos e em outro 

tempo o centenário da cidade de Catalão, na obra de Cornélio Ramos. 

Ramos, Cornélio. (1997, p. 45) faz abordagem nos seus contos trazendo á tona, fatos 

relevantes da forma em que atuava a sociedade da época, os grupos que se inserem na 

integração da vida na política da cidade de Catalão. Entre estes grupos políticos, Ricardo, 

Paranhos se destaca na visão de Cornélio Ramos, e faz vários elogios, esclarecendo que 

Paranhos um homem bastante requisitado, de modo específico na época em que não se fazia 

uso desta mais alta eminência. Um conhecimento em pessoa, tanto na arte de literatura quanto 

na vida profissional, e não deixava transparecer a figura de um líder, sendo dotado de várias 

habilidades. Filho inesquecível da cidade de Catalão. Sabia como ninguém proteger os 

Catalanos quando exercia suas funções na vida política. No ano de 1891, foi o maior defensor 

na Assembléia constituinte Catalana, fez parte do quadro de 40 deputados, e sendo que 26, 

foram eleitos pelo povo, Paranhos foi um destes que teve uma eleição conquistada através de 

seu voto pelo o povo. 
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Percebemos que era família bastante popular na cidade de Catalão. Ramos é bastante 

enfático ao falar da família Paranhos, eleva ao topo do pódio, todos com forma de dever 

comprido perante todos os Catalanos. Na história da vida política nunca houve um deputado, 

maior e melhor, principalmente na maneira de organização. Fazia reinar a paz, aos Catalanos 

de maneira justa. 

Vaz, Geraldo Coelho. (1984, p. 19) faz homenagem no centenário da cidade de 

Catalão, aos clássicos literários da época, e trata os clássicos deste centenário, como os 

lastimados, iletrados, pioneiros, que deixaram suas memórias históricas nesta cidade. Fala 

destes intelectuais como sendo: os pioneiros clássicos. O autor reforça isso em sua narrativa. 

O seu intuito é não deixar estas famílias de nobres intelectuais, que não sejam totalmente 

esquecidos perante a sociedade Catalana. Entre estes iletrados intelectuais, trate-se de modo 

específico, uma figura ilustre, conhecido por todos os Catalanos, Bernardo Guimarães, que 

veio a trabalho na cidade com o cargo de Juiz. Cujo nome completo, Joaquim Da Silva 

Guimarães, nascido no dia 15 de Agosto no ano de 1825, sua cidade de origem era Ouro Preto 

– Minas Gerais, sendo Jornalista, romancista, crítico e dramaturgo. Bernardo Guimarães 

formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, no ano de 1851, iniciando a sua vida 

literária. E exercendo o cargo de juiz Municipal em Catalão, nós períodos de 1852 a 1854 e, 

com o cargo de Juiz de Direito em 1861 a 1862, residindo na mesma casa onde morou o poeta 

Fagundes Varela. Não tinha interesses pelo cargo que ocupava. Os assuntos relacionados ao 

jurídico ficavam sempre em segundo plano. 

Porém, o interesse maior era encontrado nas margens do Rio Paranaíba pescando na 

maior parte do tempo. Nestes momentos de pescaria que encontrava inspiração para as suas 

escritas. Aos 40 anos de idade, resolveu se casar, e pouco tempo depois foi nomeado 

professor de Retórica e poética do Liceu Mineiro de Ouro Preto. Morreu no dia 10 de março 

de 1884, deixando inacabado o trabalho que se intitula de Minas Gerais. 

Ramos, Cornélio (1997, p. 53) afirma que no ano de 1867, Bernardo Guimarães 

encontra-se casado com Tereza Maria Gomes, e constituindo família na sua cidade de origem 

Ouro Preto, Minas Gerais. Ramos,Cornélio (1997, p. 16) ressalta que, o literato, por motivos 

de envolvimentos políticos novamente, pelos os seus adversários, foi levado a júri, mesmo 

depois ter sido absolvido, não teve sorte perante o seu cargo de juiz municipal. Foi destituído 

do cargo, resultando assim a sorte de não permanecer na cidade de Catalão. O motivo 

principal é devido à vida de boêmio, em que levou a ser prejudicado, e tendo na bebida a sua 

maior rival. Partiu deixando suas obras literárias e os contos como parte de um verdadeiro 
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filho da cidade. Seus contos e versos enriquecem os leitores. Foi também um cantor de 

músicas românticas. 

Motivos estes pelos quais, Ramos, Cornélio. (1984, p. 97) resgata em seus contos 

sobre a vida política na cidade e deixa estes momentos marcantes perante os ilustres que 

atuaram nesta cidade. O que ele tem em comum, é pertencerem à mesma classe de letrados na 

vida política na cidade de Catalão. De ter pertencido à mesma academia de letras Catalana, 

ocupante da mesma cadeira que Bernardo Guimarães ocupou no passado, quando esteve na 

cidade por meios profissionais. Entre estes profissionais, e letrados que por aqui passaram, 

Ramos (1984) dá sentido significante a todos os políticos e intelectuais, porque também sua 

imagem contemporânea, permanece na mais alta e elevada importância. 

Deixando para os Catalanos sua herança de obras literárias, para que possamos 

explorar e dar continuidade. Mesmo apesar de já não estar entre nós, e também não saber a 

data em que veio a óbito. Cornélio Ramos, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos, a sua 

parcela de contribuição, na minha pesquisa acadêmica, e os demais historiadores. 

Bernardo Guimarães é resgatado justamente por ter ligação próxima com a família 

Paranhos. De ter sido adotado pelo Coronel Paranhos, fez sentido aos tempos de convivência 

juntos. A importância se destaca na aproximação da amizade com a família de Ricardo 

Paranhos, ao que consta através do Senador Antônio da Silva Paranhos que foi o responsável 

por trazê-lo para a cidade de Catalão. (RAMOS, 1997, p.33). 

Palacín,Luis Gomez; CHAUL,Nasr Fayad; BARBOSA,Juarez Costa. (1994, p. 45) 

afirma que, Bernardo Guimarães quando veio para Catalão, no ano 1851, estava recente ainda 

o termino de seus estudos, na sua formação em direito de Juiz de Órfão. Nesta época, residia 

na cidade de São Paulo, inclusive era a Capital que a maioria dos jovens dos interiores, 

buscava para suas formações acadêmicas. Nesta época, ainda não tinha jovem com formação 

em Goiás, era preciso buscar de fora, de outras capitais, motivo este da vinda do literato para 

a cidade de Catalão. Permanecendo por dois anos no cargo, 1852-1854. Depois segue para o 

Rio de Janeiro, para iniciar sua carreira na vida literária. Depois de ter resolvido algumas 

questões pendentes na vida política, que o mesmo deixava a desejar, por ser boêmio e não 

fazer bom uso do cargo que tinha na cidade. Após passar um tempo o literato retorna 

novamente para cidade de Catalão, já em outro cargo de Juiz Municipal, no ano de 1861. 

De acordo com Paranhos,Ricardo. (1972, p. 370) o literato passa a morar na casa, e 

toma como esposa uma mulher, que tinha suas características horríveis. Era comparada a uma 

cobra de asas, seu nome pior ainda, na verdade era apelido dado por Bernardo Guimarães, 

jequitirama- bóia. Não moravam sozinhos tinham por companhia o tio da mulher, Séo 
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Manoel, formava um trio os três, gostavam da mesma coisa, ou seja, a bebida. Bebiam tanto 

que encostavam a qualquer canto da casa, sempre juntos, fazia o chão da casa de cama. 

Viviam em uma situação deplorável os três. Tudo o que ganhava com trabalho no cargo de 

juiz municipal, em Catalão, era todo dissolvido na bebida. A preocupação dos amigos em 

relação ao literato era na maneira em que ele vivia. Um juiz do município, viver naquela 

situação. 

Paranhos, Ricardo. (1972, p. 372) ressalta que nenhum dos três gostava de tomar 

banho. Preocupados com o descaso que o próprio literato tinha, com a sua higiene pessoal, o 

pai de Ricardo Paranhos, o Coronel Paranhos, juntamente com alguns amigos, travava uma 

luta corporal, resistia, mas, acabava por ser derrotado, não tinha outra opção, afinal era um 

mutirão de limpeza humana, para deixar o ilustre, com aparência mais apreciável. Depois de 

tomar banho, diante de toda a incansável luta, o literato ficava totalmente agradecido. 

Como forma de mostrar que, o literato, era uma figura ilustre, pelo o fato de ter 

recebido a visita do imperador D. Pedro II. Depois de ter ido embora da cidade de Catalão, 

retornou a sua cidade natal, Ouro Preto. No ano 1881, o imperador do Brasil, na época, D. 

Pedro II, o procurou e lhe ofereceu o cargo de Barão, que imediatamente foi recusado por 

Bernardo Guimarães, pelo simples motivo de não fazer sentido algum na sua vida. (RAMOS, 

1997, p. 39). 

No ponto de vista atual, significa que, um, homem que morou na cidade de Catalão 

recebeu a oferta de um cargo importante para ser um Barão, das próprias mãos do Imperador 

D. Pedro II, e ainda por cima ter recusado tal proposta. Tudo isto significa que, nem sempre 

hoje isto seria possível, portanto deve ser lembrado sempre, pelos que fazem parte desta 

sociedade, tanto da época quanto atual. E diante deste resgate, desta memória e história sobre 

os intelectuais da época (RAMOS, 1997, p. 33) vai dizer que, Bernardo Guimarães, residiu 

em um local bastante privilegiado, e refere-se a este local de moradia como sendo um solar, 

na vinte de Agosto, de n° 1182 e esquina com o nome do literato, Bernardo Guimarães. 

Figura 1: Casa de Bernardo Guimarães. Esquina da Av. 20 de Agosto com rua 

Bernardo Guimarães, em 1862. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-WjkyGfeRl5I/TxVW_ybu18I/AAAAAAAAElY/hgtVnXalQrQ/s1600/s3.jpg
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Fonte: Postado por Sylvio Netto Lorenzi 

Ainda neste lugar também hospedou outros grandes nomes e figuras ilustres, como 

Luiz Nicolau Fagundes Varela. Isto no tempo em que quem mandava no Brasil era o 

Imperador D. Pedro II. Tendo grandes reformas com o passar do tempo. 

Figura 2: Casa de Bernardo Guimarães após reforma de Cristiano Victor Rodrigues. 

 

Fonte: Postado por Sylvio Netto Lorenzi 

A maior importância destacada está contida na aproximação do literato e da família 

Paranhos, ao que consta, através do Senador Antônio da Silva Paranhos que foi o responsável 

por trazê-lo para a cidade de Catalão. 

Mediante disputa de poder político Ramos, Cornélio. (1997, p 63.) afirma que havia 

duas forças nestas lutas sempre travadas, de um lado se encontrava o coronel Paranhos, do 

outro lado se posicionava o Capitão Carlos Antônio de Andrade, dois adversários políticos e 

tinha em comum a vontade de conquistar o poder político de uma mesma cidade. E chegando 

ao extremo da situação dentro de uma disputa acirrada, chegando ao ponto da eliminação 

brutal do adversário, até mesmo de fazer jorrar o sangue, para obter um cargo político, e poder 

e assim; manter o domínio do município da época. 

Estes fatos ocorridos aconteceram no dia 30 de Novembro no ano de 1897. O senador 

Antônio Paranhos fora surpreendido, pelo seu maior adversário da época, quando retornava de 

reuniões partidárias, juntamente com os demais amigos que os acompanhavam, a maioria 

sendo parentes. O responsável de tocar o terror foi o eventual comandante que liderou o 

massacre na família Paranhos. O acusado, Capitão Carlos de Andrade, no referido local 

resolveu silenciar a vida do Coronel Antônio Paranhos, onde seu corpo todo crivado de balas, 

pelos jagunços que atirando a queima roupas, deixou-o caído em plena rua vinte de Agosto e 

esquina com a Bernardo Guimarães. 

http://2.bp.blogspot.com/-GJe4zYxR54E/TxVXCpePwzI/AAAAAAAAElg/r5kyrS1xv1o/s1600/s4.jpg


30 
 

De acordo com Palacín,Luis Gomez;CHAUL,Nasr Fayad; BARBOSA,Juarez Costa. 

(1994, p. 235) Catalão sempre foi uma cidade violenta, podia contar a distância a quantidade 

de morte, por metros. Esta distância era calculada a cada cinquenta metros. Os lugares 

específicos referenciados como cartório, não dava conta da quantidade de processos, que 

acabariam ficando esquecidos, depositados em caixas. Todos estes crimes eram por embates 

políticos, existiam outros tipos de crimes que não fazia sentido algum, ou seja, matar naquela 

época era coisa mais simples e comum. 

Ramos, Cornélio.(1997, p. 47) chama atenção ao golpe, que é um fato bastante curioso 

perante a vida política dos Paranhos. Na época suspende a assembléia devido à alegação do 

local onde eram os encontros de conferencias, não está em perfeitas condições de 

funcionamento, e por trinta dias fica suspenso. A oposição do governo revoga a decisão e, 

mediante execução procura buscar os que não aceita esta decisão, que na verdade era a 

maioria. Enquanto Ricardo Paranhos permanece na sessão com o discurso bastante alterado. 

De repente a sessão é invadida por tropas policiais, no comando do Major Berquió. 

A Assembléia foi dissolvida, e todos os deputados, que estavam presentes tiveram seus 

mandatos cassados. Para colocação de 26 deputados, e os que foram fiéis. Com o passar do 

tempo, veio à renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, com isto ascensão de Floriano 

Peixoto que foi de certo modo justo. Ramos,Cornélio. (1997, p. 47) define a intensidade do 

poder político e a forma com que sabem lidar com punhos firmes, e diz “esse fato demonstra 

o elevado espírito cívico do povo Goiano já naquela época, quando Catalão se acha 

representado por Ricardo Paranhos” (RAMOS, 1997, p. 47) 

Ramos, Cornélio. deixa a imagem dos Paranhos, quando estavam no comando da 

cidade e a frente da política, como pessoas que transmitia segurança, a polução Catalana. Os 

melhores tempos na vida política da cidade foram quando os Paranhos mantinham no poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º CAPÍTULO – MEMÓRIA, PATRIMÔNIO NOS ESPAÇOS DE LAZER EM CATALÃO 

 

PENA, Ruth Gonçalves.(1997,) retrata a questão do lazer e da cultura é interesse 

antigo da História e nos permite permear o modo de vida e as estruturas sociais a partir de 

outro viés, o espaço público, este enquanto objeto de estudo tem muito a contribuir na 

reconstrução de determinada época por meio do imaginário e da partilha das muitas 

memórias. Como nos mostra Ruth Pena em seu trabalho intitulado ‘Clube “Treze de Maio”. A 

Criação de uma Alternativa de Lazer’, já em 1997 uma das pesquisas mais antigas que 

encontrei documentando a história do Clube Treze de Maio a partir de fontes orais, nos 

mostra justamente isso, como a construção de um clube recreativo na década de 40 é capaz de 

nos contar sobre a vida, a política e principalmente sobre o arranjo social da sociedade 

catalana na década 40, 50, 60 se comunicando em harmonia com esta pesquisa que está sendo 

realizada na atualidade. 

Ao longo dos três capítulos que constituem a obra, a autora retrata a construção dos 

dois clubes, e mostra as diferenças de cada um. Enquanto o CRAC foi criado para receber a 

alta roda da sociedade e seu palco serviu para apresentações de artistas em seu auge do 

sucesso, o clube “Treze de Maio” foi criado como refúgio para abrigar a população 
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trabalhadora e negra que era proibida de ter acesso a esse primeiro clube, entre outros espaços 

da cidade. O que percebemos é como dois espaços físicos assumem significados diferentes 

dentro de uma mesma sociedade, o Clube CRAC ficou conhecido pelo seu glamour e requinte 

para a parcela branca e de posses frequentadora do mesmo, já para os trabalhadores e negros 

esse era um espaço de segregação e exclusão, em oposto surgia o Treze com intuito de abraçar 

e receber essa parcela marginalizada da sociedade. 

É pelos relatos orais de antigos associados que vai se tecendo a história contada à Ruth 

Pena e da sua interpretação dos fatos como nos diz Khoury,Yara Aun. (2004) em sua obra 

‘Muitas memórias, outras histórias’, eles nos fornecem a percepção de que há no social a 

constante produção de memórias convivendo em conflito na busca por legitimação, sendo 

algumas delas tornadas hegemônicas, e que levou o grupo ao interesse e a um posterior 

compromisso de se ater às memórias alternativas de sujeitos excluídos da dita história oficial, 

ou seja, pessoas comuns, trabalhadores que agem e interagem no social. 

Como acontece nos dias de hoje em que a população negra e trabalhadora ainda é 

deslocada para as regiões periféricas da cidade ocupando os espaços suburbanos “à margem”, 

um exemplo é o  Pontal Norte que é considerado um dos bairros da cidade e que se concentra 

a maior porcentagem de moradores negros e pobres, em detrimento dos aluguéis mais baratos 

e facilidade dessas pessoas à moradia. A festa das congadas símbolo da cidade de Catalão é 

popularmente conhecida como festa de preto e conquistou seu espaço com muito esforço por 

parte de seus organizadores que ainda hoje se desdobram para conquistarem cada vez mais 

espaço e melhorias que agreguem ao evento. 

A autora traz uma rica discussão sobre a disparidade existente entre o “CRAC” e o 

“Treze de Maio”, ao fazer essa contraposição em como era o lazer no primeiro clube 

recreativo fundado em Catalão que tinha como sócios e frequentadores ativos altos membros 

da elite catalana o “CRAC”, e como era a forma de entretenimento e diversão no “Treze de 

Maio” criado posteriormente para atender a demanda de uma parcela que não podia desfrutar 

daquele espaço, os negros e a classe operária, Ruth,Pena vai além de uma mera descrição 

factual dos eventos e bailes, ela nos permite conhecer esses sujeitos e interiorizar os 

significados que cada um desses espaços representava para seus sócios. 

O que é possível perceber é que os espaços de lazer, CRAC e Treze de Maio 

são elementos de conflito dentro da sociedade de Catalão dos anos 40. A 

diferença que ambos os espaços expressa é a separação social entre ricos e 

pobres, entre brancos e negros. Separação essa que acredito, cria situações 
de oposições que delimita quem, na sociedade tem direito e quem não os 

possuem. (PENA, 1997, p. 25) 
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No capítulo II ‘A Construção do Clube Treze de Maio: posição e oposição, a tensão no 

lazer’ percebemos como a descrição dos entrevistados de quem podia frequentar o baile em 

determinado clube, quem não tinha permissão para fazê-lo e como se dava essa configuração 

é capaz de nos revelar a “tensão social” entre esses dois grupos da sociedade. De um lado 

tínhamos a elite e do outro os trabalhadores e negros, de modo que o Clube Treze de Maio 

surge como uma resposta a essa tensão. Por serem discriminados nos espaços ocupados pela 

elite a parcela excluída constrói seu próprio espaço de lazer. “esse Clube (o clube Treze de 

Maio) principalmente pros pretos era coisa muito boa, por que eles iam no CRAC e eram 

rejeitados, porque naquela época o povo era esquisito, né? (Trecho da fala da entrevistada 

Maria do Rosário Bueno, concedida em outubro de 1995).” 

Há na criação do espaço do Clube Treze de Maio enquanto local de divertimento, de 

encontros dessa parcela da sociedade, de brincadeiras e danças em épocas de carnaval e de 

bailes. A sensação do pertencimento desses trabalhadores e negros como também cidadãos da 

cidade de Catalão “[...] um lugar que a gente ia e sentia a vontade, ali era a sua segunda casa 

né, lá você divertia, dançava, cantava [...]” (Maria do Rosário, 1995) e como tal dignos de 

ocupar e desfrutar de tais lugares, embora não seja permitida a entrada deles no clube 

“CRAC” agora com a construção do próprio clube eles têm um espaço para si. 

Nessa definição do clube é possível perceber a produção de uma identidade 
muito grande entre os membros e o clube. “A tensão com o CRAC, com a 

discriminação sendo enfrentada pelos “excluídos” do lazer, acaba por gerar 

uma reação cujo significado é fruto do relacionamento público e articulado 
das diferenças, que constituem essa sociedade. (PENA, 1997, p. 26). 

 

Porém, é no Capítulo III denominado ‘A Construção do Clube Treze de Maio: sujeitos 

e significados’ que se constrói um diálogo mais profundo com esta pesquisa. Nele a autora 

aborda como o conhecimento do Clube Treze de Maio e o acesso, aos depoimentos orais 

permitiram a composição de uma linha de pesquisa e permitiu-lhe responder alguns de seus 

questionamentos iniciais. Acredito que o presente trabalho segue na mesma direção, buscar 

entender por meio das pesquisas documentais e da leitura e interpretação das entrevistas traçar 

significados desses espaços de memória para a sociedade catalana atual. 

Pena,Ruth. (1997) nos mostra como se constituiu a sociedade catalana em determinada 

época ressaltando as diferenças que havia entre os sujeitos que compunham esses espaços, o 

que vai se revelando enquanto a autora constrói sua história a partir da história que lhe é 

contada é a separação social que marcou gerações e se perpetuou ao longo do tempo. Famílias 

abastadas e sobrenomes tinham prestígio e exerciam poder na Catalão das décadas de 40 a 70, 

período retratado em seu trabalho de pesquisa e o exercem ainda hoje. Ao andarmos pela 
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cidade notamos diversas ruas e avenidas, praças, e prédios Ex: Praça Getúlio Vargas, um 

lugar de espaço físico, que retrata bem o poder da elite, como registro de memórias e nas 

histórias. Quanto as Avenidas, são inúmeras na cidade de Catalão, que trazem os registros e 

demarca o local de que território seja restrito aos grupos elitizados. Avenida Dr: Lamartine 

Pinto de Avelar, Avenida Farid Miguel Safatle. Enfim, são públicos em homenagem a 

personagens que de alguma forma reafirmam e perpetuam o prestígio dessa parcela elitizada 

da população de Catalão. 

Este trabalho se assemelha ao apresentado pela autora no que se refere a tentar 

encontrar as semelhanças e diferenças marcantes que caracterizavam os dois espaços do ponto 

de vista dos entrevistados, entretanto nos é mais precioso tentar entender como esses dois 

espaços se mantiveram ao longo do tempo e quais significados adquiriram com as 

transformações sociais e políticas que se sucederam. Que lugares ocupam na memória social 

catalana da atualidade e qual sua importância na história de Catalão. 

A memória possui a capacidade de estimular a formação de patrimônios, espaços onde 

pessoas vivem, viveram e lhes dão significados, e por isso, é alvo de estratégias que visam a 

sua promoção e preservação. Quando se fala em patrimônio cultural, imediatamente associa-

se o termo aos conceitos de memória e identidade. De acordo com Le Goff ,Jacques.(1990), a 

memória, por conservar certas informações contribui para que o passado não seja totalmente 

esquecido, pois ela acaba por capacitar o homem a atualizar impressões ou informações 

passadas, fazendo com que a história se eternize na consciência humana. 

Segundo Pollak,Michel. (1992), a memória pode ser classificada como seletiva, pois 

nem tudo de fato fica registrado. Ela acaba por sofrer algumas alterações que ocorrem como 

consequência do momento em que ela esta sendo articulada. Com isso pode-se dizer que a 

memória é construída, podendo ser essa construção consciente ou não. 

O passado só permanece “vivo” através de trabalhos de síntese da memória, que nos 

dão a oportunidade de revivê-lo a partir do momento em que o indivíduo passa a compartilhar 

suas experiências, tornando com isso a memória “viva” (ALBERTI, 2004, p. 15). Pensando 

nisso e na história de Catalão que a ideia deste tomou vida. Pesquisar e escrever sobre os 

lugares de memória em determinada época e tentar entender a importância atual de tais 

lugares é o que motivou a construção deste. Remendos de histórias que vão tomando formas e 

nos contam muito de nós mesmos. 

O autor Coelho,Braz José, na obra Sombras do Tempo, publicada 2015 descreve a 

fundação e funcionamento do Clube Treze de Maio. O Clube Treze de Maio foi fundado em 

1944, por alguns operários das pequenas indústrias, era um clube recreativo onde aos sábados 
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e domingos os associados iam aos bailes e no restante da semana o frequentavam para beber, 

jogar dama, os mais jovens jogavam ping-pong, e os mais velhos partidas de caixeta. 

Inicialmente construído no prédio ao lado de onde hoje funciona a Farmácia Felicidade, 

possuía uma estrutura de madeira com dois pisos, no andar de baixo um bar onde serviam 

salgados, pão com linguiça, de carne moída, doces, bebidas de dose, cerveja. Na parte 

superior ficava o tablado onde os pares dançavam madrugada adentro (COELHO, 2015). 

 

Figura 3: 

 

Fonte: Rodrigues, E. A. S. 2004 

O Clube surgiu em uma época em que o Clube Recreativo e Atlético Catalano 

(CRAC) fundado em 1931, admitia a entrada apenas da elite Catalana, tinha como sócias 

pessoas ricas e brancas. Não era permitida a entrada de pobres, operários ou negros, como a 

maioria da população operária era constituída justamente por essa classe eles fundaram o 

Clube Treze de Maio como um lugar onde pudessem se socializar. 

Figura 4: 



36 
 

 

Fonte: Rodrigues, E. A. S. 2004 

No CRAC não tinha ingresso era só sócio e convidados. Só com convite. O 

sócio podia convidar, mas lá na hora não podia entrar. D. Mariazinha era a 

diretora, era muito rígida. [...] Achava que aquilo era razão de classe e de 
cor. Era preconceito [...]” (Entrevista com Zé Eletricista, 2004). 

 

O Clube Treze de Maio era um lugar restrito, que pertencia somente aos negros, a 

princípio brancos não podiam entrar, com o passar dos tempos foi que houve exceção para os 

brancos participarem dos bailes. Porém, mesmo com a participação dos brancos, não mudou 

nada no sentido de, que o clube tornasse parte da cidade, nunca fora bem visto pela elite como 

um lugar que exigisse maior atenção e cuidados, como os demais locais, de memórias na 

história da cidade de Catalão, embora fosse aberto ao público de baixa renda e não se fizesse 

distinção de raça ou cor, a boa índole e uma conduta moral eram levadas em consideração 

para aceitação ou não do membro segundo seu estatuto: 

Capítulo I. Da organização e finalidade do clube: Art. 1º - o Clube Social 13 
de Maio fundado em 19 de abril de 1944, com personalidade jurídica, é uma 

sociedade cultural, recreativa e desportiva, constituída por indeterminado 

número de sócios de ambos os sexos, sem distinção de classe, nacionalidade 

ou religião (RODRIGUES, 2004, p. 134). 
 

Segundo; Coelho,Braz José.(2015) era conhecido por ser um lugar acolhedor, animado 

e divertido, aonde os operários iam para distrair com suas famílias, esquecendo-se um pouco 

da dureza do dia-a-dia na fábrica. Geralmente frequentado por funcionários da indústria, da 

máquina de arroz, de oficinas, sapatarias, selarias, pedreiros, eletricistas, eram esses os 

assíduos presentes nos bailes e nas atividades recreativas. 

 

Art. 2º: Consideram-se primordiais objetivos do clube: a) Possuir sede 

própria, com todos os elementos imprescindíveis de boa organização; b) 
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manter em sua sede social uma biblioteca para uso dos sócios, jogos de salão 

e tudo mais que for julgado necessário para tornar assídua a frequência dos 

sócios e de suas eximas famílias, para proveitosa convivência social; c) 
promover festas dançantes, literário-artísticas, bem assim conferências 

literárias, sobretudo no sentido cívico e histórico. [...] (RODRIGUES, 2004, 

p. 137). 

 

Jorge André, descendente árabe, pedreiro, Pedrinho Pires, mecânico, Sabino, ferreiro, 

estavam entre os fundadores do clube, gente humilde, batalhadora, que ao construírem esse 

espaço buscavam mais que um lugar físico para se encontrarem, mas a oportunidade de 

estreitarem os laços de amizade e confraternidade que os mantinha de pé em uma sociedade 

elitista e racista. O tablado do Treze vivenciou muitos carnavais, onde a população negra se 

reunia em blocos que se separavam pela cor da camiseta, fantasias simples, baratas, mas que 

mantinham vivas as tradições e cultura do povo negro. 

Figura 5: 

 

Fonte: Rodrigues, E. A. S. 2004 

Nos bailes e encontros no clube, a dança e a cultura negra eram disseminadas às 

futuras gerações e aos demais frequentadores do salão, que era aberto ao público em geral, na 

forma de entrada individual, de modo que para a segregação não havia lugar. 

Fui acolhido como um igual, embora só por um pequeno período de tempo 

fui deveras um operário, trabalhando na oficina mecânica do senhor 

Pedrinho Pires, para aprender o ofício. Fiz muitos amigos e amigas, aprendi 
a dançar todos os ritmos que se dançavam, na época, inclusive um ou dois 

passos de tango, tornei-me mais sociável, tive namoradas, me diverti 

bastante quando a cidade não oferecia lazer para a juventude. (COELHO, 
2015, p. 104) 

 

 De acordo com Coelho, Braz, José. (2015) Depois desse local ao lado da Farmácia 

Felicidade o Clube foi para um Galpão-Armazém na esquina da Avenida Miguel Safatle, com 
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a Praça Getúlio Vargas. Foi quando adquiriu sede própria e passou a ser em frente, no lado 

oposto da rua, encostado ao terreno da estrada de ferro Rede Mineira de Viação. 

Em 2014 os responsáveis pelo Clube Treze de Maio foram procurados para fazerem 

uma permuta sob a alegação que incomodavam a região vizinha composta de hospitais e lojas, 

em especial o Hospital Nasser Faiad. Ficou acertado que eles trocariam o antigo terreno ao 

lado da linha férrea por outro terreno no Bairro Evelina Nour, mais uma quantia em dinheiro 

para as reformas e ajustes. Porém, sabemos que, a desinstalação do Clube Treze de Maio para 

uma região periférica da Cidade está associada ao seu “desvalor” para a administração da 

cidade no imaginário atual, que não acredita serem necessários investimentos ou zelo pelo 

patrimônio cultural que representa. Ao procuramos um dos responsáveis no momento sobre 

como se deu essa troca, podemos perceber isso em sua fala: 

O Clube só foi mudado de lugar. Porque tanto teve na época, tinha muita 

reclamação por ser perto do hospital. Então o próprio ex-prefeito que era 
dono do Nasser Faiad e os vizinhos fizeram abaixo assinado pra que tirasse o 

Clube daquele lugar. Porque os presidentes anteriores num tava levando a 

serio o Treze. Eles tava ali fazendo o baile e dividia entre ele e o rapaz que 

até morava lá e num investia em nada do prédio. Então o que é que 
aconteceu? O prédio foi só desabano, foi ficando as ruína. Então o grupo 

procuro meu cunhado e uma turma de pessoas que procuraram pra ele não 

morre, pra não deixa ele acabar. Agente danço lá desde jovem. 
(ENTREVISTADOS/VITAMAR MARCOLINO ALVES, E ESPOSA, 

MARIA SOLANGE ALVES).
3
 

 

Para saber sobre essa permuta fui à busca de informações e fui orientada a conversar 

com Leonardo Bueno atual responsável por resguardar o patrimônio da cultura negra em 

Catalão. Diante da entrevista, o mesmo deixou a sua indignação sobre motivo pelo qual o 

Clube Treze de Maio perdeu suas funções naquele local, e segundo ele naquela época era 

maravilhoso o tempo em que havia as noites dançantes naquele local. Lamentando a situação 

atual do Clube, pois, também foi um frequentador daquele local. 

Quando questionado sobre a origem e situação dos terrenos em questão, o mesmo não 

soube me informar, mas me passou o contato dos administradores que ainda havia, do Clube 

Treze de Maio, entre eles, o Roberto, a irmã Maria Lucia, e o tio Vitamar, que é o 

administrador e o principal, guardião, também responsável pelo local, e de dar respaldo da 

continuidade com o funcionamento do Clube Treze de Maio, ainda que em outro lugar. 

Diante, desta pressão não houve resistência do grupo, que os membros já estavam, 

todos não estavam mais em uma perfeita harmonia, a maioria dos integrantes do grupo, visava 

                                                             
3 Entrevista oral, com Vitamar Marcolino Alves e esposa, Maria Solange Alves, no dia 05/09/17, 

Catalão-GO. 
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apenas a parte financeira, por isto o Clube estava totalmente em ruínas, não se fazia nenhum 

tipo de benefício nas suas estruturas, as dificuldades financeiras também contribuiu para a 

realização da troca, hoje o Clube situa em uma área maior, mas porém continua ainda com as 

mesmas dificuldades financeiras, sem infra-estruturas. Quanto ao salão do Clube Treze de 

Maio, este não existe mais, motivo: faltou verba para sua construção. Ambos não contam nem 

com o apoio do poder público, assim ressalta a esposa de seu Vitamar, Marcolino Alves, e 

esposa Maria Solange Alves. E ainda por cima agora estão totalmente afastados da Cidade, e 

correndo o riso de caírem no esquecimento perante a população Catalãna. Tudo isto pelo fato 

de serem negros, ainda dizem que não existe racismo, fala se tanto, enquanto na realidade, 

convivemos com o racismo dia-a-dia, sempre teremos uma sociedade doentia, usando o poder 

para fazer exclusão racial, e tendo como alvo principal, a negritude. 

A configuração dos espaços urbanos nos dizem muito sobre determinada sociedade. 

Embora, o Clube Treze de maio não fosse um local frequentado pela elite Catalana, era um 

espaço de representação do povo negro, tanto que suas primeiras sedes estavam localizadas na 

região central da cidade. Provavelmente, estar ali naquela região fazia com que a população 

de modo geral tivesse que conviver alguns dias com aquele restante da população que vivia à 

margem, em bairros de ponta. O Clube Treze de Maio é também espaço-símbolo da 

resistência negra em Catalão. 

Os grupos de elites dominantes, que se mantém no poder são grupos formados por 

mentes doentias, se acha no direito, de escolher quem vai e quem fica, no meio urbano, e 

acima de tudo fazendo uso de cargos políticos, usando de má fé, combatendo as suas atitudes 

racistas e preconceituosas, que fazem vítimas e todos de pele negra, e tendo como alvo 

principal os negros desta cidade de Catalão. Cultivando sementes racistas, digo isto pela 

forma com que os negros, do Clube Treze de Maio, foram excluídos e enxotados, obrigados a 

saírem dentro do meio urbano, sem nenhum tipo de apoio, de tempo de atuação naquele local, 

afinal foram, 72 anos de cultura e lazer. De acordo com Rodrigues, Eliane Aparecida Silva; 

Pensando o espaço do clube Treze de Maio, enquanto um espaço cultural da 
classe popular, enquanto um ambiente criado como resistência às imposições 

elitistas, entendemos que as evidências encontradas mostram que uma vez 

excluídos de determinados ambientes de lazer e de lugares públicos como a 

praça, as salas de cinema, a Igreja, as ruas, o clube da elite, eles são capazes 
de re-inventar um espaço próprio. Consideramos, assim, que surgem formas 

de resistências no contexto de sobrevivência cultural, principalmente pelas 

classes simples, essas práticas vão sendo criadas quase que disfarçadas em 
relação à imposição da elite. (RODRIGUES, 2004, p. 141) 

 

O local que significou muito para esse povo foi reduzido a um espaço na região 

periférica da cidade, com quiosques e churrasqueiras, sem ao menos um salão de dança que 
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foi o motivo que os uniu por décadas. Fica em uma rua de terra (não asfaltada), quando quase 

todas as ruas em Catalão hoje são asfaltadas. São pequenos detalhes como esse que nos 

mostram a importância que é dada pela administração da cidade e pela secretaria de cultura 

que deveria estar atenta a tais questões por esse lugar-memória que é o Clube Treze de Maio. 

Hoje, ele nada mais é que um lugar criado por negros, porém foi este o motivo de ter 

sido desatualizado, devido o local não ter nenhum sentido, perante a sociedade, que a maioria 

seria de cor da pele branca, e fazer parte de grupos elitizados, não havia espaço para negros, 

este foi o motivo daquele lugar, ser tratado com pleno desprezo, e descaso. Portanto o Clube 

Treze de Maio, hoje nada mais é, que uma memória na história, e representação da presença 

dos negros na cidade de Catalão. 

Talvez seja esse mesmo o conceito que melhor lhe dê conta nesse momento o de 

lugar-memória, da história do Clube Treze de Maio é um lugar que povoa a lembrança e as 

recordações alegres e festivas de uma época e de um povo na cidade de Catalão, porém, 

completamente desvalorizado na atualidade. O Clube Treze de Maio é uma dessas grandes 

perdas que chegaram com a modernidade. 

Figura 6: Clube Treze de Maio 

 

Fonte: Aurita Maria da Costa. Catalão-GO, 2017 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Uma vez que entendendo, que para chegar ao patrimônio era preciso buscar nas 

diversas memórias, e história, que estão relacionadas ao passado sobre a sociedade nos 

espaços físicos da cidade de Catalão. O principal objetivo desta pesquisa foi procurar 

compreender como foram criadas as representações das diversas memória e histórias, em 

torno da casa localizada na Avenida 20 de agosto, nº 1182, Catalão-GO, na qual viveu o 

escritor brasileiro Bernardo Guimarães e sua conservação até os dias atuais. Também a forma 

com que a sociedade trata o seu patrimônio local. Utilizando de modo específico as crônicas 

de Ricardo Paranhos, obras completas, que foi destacada a mais célebre em tempos remotos, 

no conhecimento literário. No final do século XIX e, na metade do século XX, percebemos 

que, Paranhos, busca enaltecer a família Paranhos nos momentos em que se encontravam com 

dificuldades, de se manter no poder na vida política. Porém, não estavam habituados a perder 

o trono, este tipo de situação seria totalmente descartada, a vida dos Paranhos na política, e a 

forma com que se faziam funcionar a cultura, da política, na era Paranhos, vista por todos os 

Catalanos como uma importante proteção e ordem. 

Outro documento específico, que trabalhei na minha pesquisa acadêmica, de acordo 

com Ramos,Cornélio quando trás em seus contos, poesias, lendas e historias, sobre a cidade 

de Catalão, enfatiza a ideia de que os Paranhos eram símbolo de Proteção. Junto com a 

família Paranhos, Bernardo é resgatado, devido ter sido uma figura ilustre na cidade, sendo 

pioneiro, que era dotado de inúmeras qualidades e pertencia ao grupo das elites. A casa hoje é 

representada como sinal, de progresso no centenário da cidade, o símbolo marcante na política 

da cidade e na época em que o mando da família Paranhos, se fazia prevalecer seus direitos 

autorais. Hoje a casa que o literato viveu, representa um lugar nas diversas memórias e 

histórias na cidade de Catalão, que através destas memórias a torna patrimônio na cidade. 

Com isto, a torna conservada até os dias atuais. Toda a trama que circula em tono da casa em 

que o literato morou, Paranhos relaciona suas crônicas sempre a presença marcante em torno 

da mesma, inclusive a morte de seu ídolo que o inspirava, seu pai, o coronel Antônio 

Paranhos, morto por uma emboscada, do adversário político, Antônio Carlos de Andrade, que 

cobiçava o tão desejado cargo de coronel. 

Acreditando nestas hipóteses, a cidade de Catalão, está vivendo hoje, uma onda de 

crimes, incomparável, aos crimes na época de formas diferenciadas, seguidos de assaltos. A 

política também está deixando a sua parcela de culpa nesse sentido. Estamos vivendo um 
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momento em que a polução se sente insegura. Dá impressão que a era coronelismo não está 

muito distante. Este é o meu ponto de vista diante desta real situação, pelo qual estamos 

enfrentando no contemporâneo a respeito dos políticos desta cidade. 
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