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PREFÁCIO

A construção de uma análise historiográfica que trate de um pro-
cesso de transição sempre foi uma tarefa bastante complexa, princi-
palmente quando o espaço de análise é uma região de fronteira, mui-
to bem definido por diversos autores como os encontros, do tempo 
histórico da frente de expansão com o da frente pioneira1. No Brasil 
este debate foi muito influenciado por uma perspectiva historiográ-
fica que pensava este encontro como tempos justapostos, com um 
avançando sobre o outro, num destino teleológico em que caberia a 
historiografia somente acompanhar a destruição de um tempo histó-
rico pelo outro.

A ideia dos tempos históricos justapostos não percebe a disputa 
como um devir, pelo contrário, a vê como um destino manifesto, 
quando o resultado do processo já se encontra dado nas análises da 
estrutura, determinando a superioridade de um tempo histórico so-
bre o outro. Aos historiadores nestas formulações cabem narrar os 
esforços sem sentido dos sujeitos a resistir a um processo dado, po-
sicionando como um coveiro de pessoas vivas, que joga a terra so-
bre seus corpos ainda a lutar pela sobrevivência. Nestas abordagens o 
importante é a quantificação do avanço de um tempo histórico sobre 

1. Estabeleço a leitura a partir dos conceitos de Frente de Expansão e Frente Pioneira nos 
termos expostos por José de Souza Martins em seus diversos trabalhos sobre o tema, em 
especial Martins, José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. 
São Paulo: Hucitec, 1997.
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o outro e a sobreposição de uma realidade sobre a outra, as vezes 
muito bem definidas em alegorias que tem como centro o conceito 
de modernidade, apresentado como uma estrada segura em que não 
há impedimentos possíveis aos que transitam sobre ela.

O trabalho de Paulo Inácio é um debate com esta historiografia, 
em muitos momentos podemos dizer que o autor assiste com per-
plexidade como estas visões se consolidaram entre os historiadores e 
produziram uma tábua rasa sobre processos complexos de lutas, re-
trocessos, vitórias e derrotas. O espanto de Paulo Inácio com a força 
destas formulações, assume ares de comoção quando toma contato 
com esta transição, a partir dos diversos relatos dos sujeitos que vi-
venciaram este processo como parte de suas vidas. Em contato com 
os sujeitos, para além das estruturas, não é possível localizar o destino 
manifesto, a estrada segura da modernidade e nem a redenção de um 
tempo sobre o outro, possível somente perceber conflito e devir.

As inquietações de Paulo Inácio, surgidas ao tomar contato com 
sujeitos e realidades complexas passa a ser um convite ao leitor a uma 
nova formulação sobre o encontro dos tempos históricos diferencia-
dos, capaz de produzir um novo caminho para historiografia goiana. 
A proposta do autor não se restringe a uma nova abordagem teórica 
para a historiografia goiana, o seu trabalho apresenta-se como um 
ato de denúncia, daqueles que foram esquecidos, retratados somente 
como sustentáculos das estruturas ou como os dormentes esmaga-
dos pelo peso da modernidade. Paulo Inácio faz um convite ao leitor 
para debruçar sobre a realidade complexa dos sujeitos históricos e a 
perceber uma história em que o destino não está dado no processo de 
quantificação do avanço da frente pioneira, mas na qualificação deste 
processo de avanço.

Não deve o leitor também esperar uma análise econômica essen-
cialista, nem mesmo uma abordagem sobre cultura ou religião, mas 
poderá tomar contato com tudo isto. A proposta do trabalho é acom-
panhar um processo de transição em todo um contexto complexo. 
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As abordagens são acompanhadas pelas vivências dos sujeitos em 
diálogo com as formulações da historiografia, em muitos momentos 
percebemos algum ar de denúncia na obra, daqueles que foram es-
quecidos por uma historiografia presa a ideia de progresso. A máxima 
exposta por Thompson aparece de forma clara no trabalho de Paulo 
Inácio, quanto mais perto olhamos o modo de vida dos trabalhado-
res que vivenciaram a transição, mais inadequadas parecem as noções 
simplistas de progresso econômico e “atraso”. Talvez a maior força 
do trabalho seja justamente esta, trazer à tona as experiências daque-
les que lutaram, venceram e perderam, mas que nesta luta se fizeram 
como classe e ajudaram a compor as bases da consciência da classe 
trabalhadora no Brasil.

Num primeiro olhar, debruçado sobre os primeiros relatos, o lei-
tor poderá encontrar um certo romantismo com sujeitos muito pró-
ximos ao convívio do autor. Esta mesma acusação de romantismo foi 
compartilhada por toda uma historiografia que encontrou no conflito 
e no processo da luta de classe o elemento essencial do marxismo e 
não da construção dos sujeitos como sustentáculo das estruturas. A 
mesma historiografia que se ateve ao processo da luta de classe nunca 
negou o lugar destes sujeitos na estrutura e nem mesmo descuidou 
do espaço estrutural do qual estes sujeitos vivenciavam sua experiên-
cia no processo da luta de classe. No trabalho de Paulo Inácio encon-
tramos este mesmo cuidado.

O início da abordagem de Paulo Inácio, referenciada na experiên-
cia, se dá na análise dos sujeitos vivenciando os conflitos no contexto 
da frente de expansão. Apresenta o processo de dominação e as estra-
tégias de afirmação dos trabalhadores de sua perspectiva de classe, 
não a partir de estruturas partidárias consolidadas, mas de resistên-
cias, estreitamento de laços comunitários, construção de solidarieda-
de social e defesa consciente de um compromisso dos ricos com a 
sobrevivência dos mais pobres, cobrada como direito, mas operacio-
nalizada pela manutenção de determinados laços paternalistas que 



10

garantem o domínio sobre a terra e a liberdade no trabalho. Nas rela-
ções que a historiografia do tempo único percebeu a ignominia, Pau-
lo Inácio com o cuidado da análise, percebeu a sagacidade, a força, a 
altivez, não de quem queria conservar o passado, mas encontrava nas 
lutas diárias e na percepção do campo da luta de classe, o seu lugar e 
as estratégias adequadas a sua sobrevivência.

A percepção cuidadosa do autor com a documentação e a análi-
se fundamentada, permitiu perceber as resistências e o vai e vem do 
tempo histórico, numa articulação complexa e não linear. Na segu-
rança desta abordagem que o autor avança da percepção inicial do 
contexto da frente de expansão, para a análise do avanço da frente 
pioneira. Neste momento do trabalho de Paulo Inácio, a modernida-
de é percebida, não como um destino manifesto ou como a positiva-
ção de um novo mundo, mas como um devir, no qual os que a viven-
ciaram, a assimilaram como a estruturação de uma nova dominação. 
Operando suas memórias, não como a busca de um passado românti-
co, mas do reencontro do seu lugar no processo da luta de classe.

A esgrima do autor com a documentação e com o novo olhar teó-
rico sobre o avanço da frente pioneira, analisa ao final a experimenta-
ção pelos sujeitos da vida urbana. Na abordagem mais uma vez res-
salta os relatos, as vivências, a experiência como o centro da análise, 
mais uma vez é indicada a não sobreposição dos tempos, mas a inter-
mediação dos processos, as complexidades das estruturas intercone-
xas, cidade e campo não como antíteses, mas espaços de vivência que 
se encontram na experiência dos sujeitos.

As análises centradas nas relações sociais, sempre sofreram a crí-
tica de não observarem as estruturas e de não terem o cuidado com 
os fundamentos das classes sociais e seus lugares na sociedade. Cen-
tradas nas experiências e nos relatos poderiam recair a um romantis-
mo sobre o tempo perdido. Não observamos isto na obra aqui apre-
sentada, como também muitos que receberam esta acusação não a 
mereceram, isto porque a base das análises sobre a experiência é o 
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lugar de classe do sujeito, é a identificação do conflito e a operação do 
conceito de hegemonia. A diferença destas abordagens é que o senti-
do histórico é construído no processo da luta de classe e como tal o 
resultado não está determinado no seu início e as estratégias dos tra-
balhadores são observadas nas relações de conflito, fazendo sentido 
com o mundo que vivenciam e não com estratégias dadas por outros 
tempos históricos diferentes do experienciado.

Nestas abordagens o centro é a tensão das experiências, sujeitos 
observados em contextos reais. Esta seria uma das maiores contribui-
ções do trabalho de Paulo Inácio, permitir que o leitor tome contato 
com sujeitos que experimentaram um processo de transição como 
drama. As vidas são o centro e a crueza da dominação de classe tor-
na sangue e sentimento, o que em muitas abordagens são resumidas 
como dominação estrutural aqui são longamente exploradas como 
vidas. A intenção de Paulo Inácio é recuperar estes sujeitos do es-
quecimento, onde foram jogados pela historiografia inebriada com o 
“progresso econômico”.

Prof. Dr. Cláudio Lopes Maia





13

SOBRE O AUTOR E A OBRA

Aceitar o desafio de considerar os desconsiderados, os mais po-
bres, como sujeitos históricos faz do investimento intelectual um em-
preendimento único. Considerar os seus registros vividos e sentidos 
como “válidos, e legítimos” tais como os monumentos e registros, 
quase canônicos das instituições que pretendem balizar as dinâmicas 
urbanas e rurais é o que busca o autor Paulo Cesar Inácio.

Longe do sentimento simples de valorização cultural, de idiossin-
crasias dos que não figuram nas primeiras linhas da História, o livro 
pretende refletir, a partir da análise de entrevistas, e diversos outros 
materiais, a maneira como a produção intelectual que se expressa no 
meio acadêmico, mas também nas ações de instituições e seus pro-
gramas para os homens e mulheres que saíram do meio rural para 
residirem numa pequena cidade do Estado de Goiás – Goiandira, e 
mostrar que, muitas vezes, as incompreensões, os descompassos so-
ciais podem exigir dos analistas, novas, algumas desconfortáveis e in-
trigantes considerações nem sempre fáceis.

De maneira geral o livro - De setembro a setembro: as “tramas” 
da vida plantada nas memórias colhidas- é uma oportunidade de 
percebermos como o amplo grupo de homens e mulheres pobres 
constituem sujeitos sociais diversos, muitas vezes premido pelas di-
ficuldades com as necessidades básicas, mas longe de se reduzirem 
somente à essa condição. A complexa teia escondida nas “tramas” 
das negociações de trabalho acena para a possibilidade de se observar 
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construções sociais únicas. Ao pesquisar e oferecer análises acerca das 
escolhas das famílias por meio da observação de valores e sentidos de 
vida que permeiam, que perpassam o trabalho, o livro encerra um 
diálogo conceitual importante com vários campos do conhecimen-
to, da política e mesmo de algumas compreensões religiosas e dos 
processos históricos em que esses sujeitos se situam. Os diálogos es-
praiam-se pelo enfrentamento conceitual, não esgrimando conceitos 
contra conceitos, mas oportunizando a experimentação/adequação 
do perspectivado como uma inspiração para a vida. E nesse exercício, 
o autor deixa ver, especialmente, a leitura geracional e o renovar das 
intenções de ser num mundo em constante mudanças feita por sujei-
tos únicos na sociedade e pouco valorizados em outros meios.

Na construção textual, a variedade de situações narradas, as inú-
meras construções interpretativas a partir das memórias dos entrevis-
tados, dos apontamentos dos processos crimes, dos acontecimentos 
da cidade de Goiandira, das preocupações estampadas no Livro do 
Tombo da Igreja Católica, das dinâmicas dos partidos políticos; das 
compreensões sociais multiperspectivadas, o autor nos brinda com a 
escrita firme, mas sem reducionismos, sem exigir ser um guia único 
de uma construção poliforme.

O livro – De setembro a setembro caminha num diálogo de com-
preensão das escolhas da vida, em meio a escolhas de homens e mu-
lheres pobres, em meio à compreensões hegemônicas, tais como as 
de partidos políticos; as formulações acadêmicas; as disposições so-
ciais que davam os proprietários de terras como senhores únicos; os 
sentidos políticos que não enxergavam as escolhas e determinações 
de determinados grupos sociais, enfim, de insistentes formulações 
que não enxergam esses sujeitos como pessoas dotados de sentidos e 
valores únicos, sejam vivendo no campo ou na cidade.

Por fim, entendendo como uma derrota de boa parte dos que 
tentaram condicionar ao invés de compreender as escolhas, as deci-
sões do conjunto de homens e mulheres pobres o autor convida-nos 
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a compreender o processo histórico que nos conduziu e buscar no-
vos e melhores entendimentos que somente serão exitosos se con-
siderarem esses sujeitos como ativos importantes do processo e não 
objeto simplificado oriundo do meio rural, ou mesmo da cidade. 
Ótima leitura.

Prof. Dr. Luiz Carlos do Carmo
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1º	CAPÍTULO

TEMPOS DO TRABALHO, TEMPOS 
DAS LEMBRANÇAS: PESQUISADOR E 
PESQUISA NO FAZER-SE DO PRESENTE

A tese1 que defendemos em 2009, no programa de Pós-graduação 
em História, da Universidade Federal de Uberlândia, nível de douto-
rado, com algumas mudanças, foi transformada neste livro.

Após 2009, para além de um tempo cronológico, um social exigiu 
e tem exigido um esforço para reafirmarmos as crenças que tínhamos 
no período da defesa, e ainda mantemos: o espaço social do trabalho 
e dos trabalhadores como local do conflito, que, desnudado em suas 
mudanças, permite restituir o presente como espaço de disputa.

Quando a tese foi defendida, já estávamos há seis anos sendo go-
vernados pelo Partido dos Trabalhadores, trajetória interrompida 
com o golpe, que retirou a presidenta Dilma do governo, no ano de 
2016. Após o breve governo do vice-presidente Michel Temer, apro-
fundou-se a reviravolta conservadora, já presente em outras partes 
do mundo. Nesse cenário foi eleito, em 2018, Jair Messias Bolsonaro, 
militar reformado, defensor da ditadura civil militar. Em uma das pla-
taformas, a necessidade de maior avanço do capital sobre o Trabalho, 
o que tem sido feito, com reformas da previdência, fragilização da 
legislação trabalhista, e outras prometidas.

1. INÁCIO, Paulo Cesar. Sudeste Goiano: Seus trabalhadores, seus construtores, suas me-
mórias – nossas histórias. 228 f. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Federal 
de Uberlândia, Minas Gerais, 2009.
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Em 2009, nas considerações finais da tese, apontávamos que essas 
contradições já se desenhavam no interior do governo do Partido dos tra-
balhadores, onde, mediante indução e aplicação de políticas afirmativas, 
com justificativas pertinentes, substituía-se a conceituação de classe, forta-
lecendo a de identidades. Ao mesmo estado, que, guiado pela burguesia, 
subjugou esses grupos, imputava-se a ação responsável para redimi-los.

O estado assumiu a atribuição de reparar o passado, duramente 
vivido por estes grupos, induzindo, no interior do mesmo mercado, 
políticas consideradas inclusivas. Nesse processo a esquerda, renun-
ciando à utopia transformadora, aposta suas fichas no mercado que 
se penitencia dos “erros”. Nesse meio uma direita começa a emergir, 
tornando-se o centro do debate contemporâneo.

Pelas “reflexões” produzidas atualmente, e socializadas em lives, 
twitter, facebook, blogs e outras, essa direita é vencedora, pois se tornou 
a única pauta que reúne a esquerda.

Anseia-se, ardorosamente, pela próxima declaração desastrosa do 
presidente Jair Bolsonaro, perscrutam-se vídeos, falas que o provem, 
mostrando ser ele o que nunca escondeu ter sido. Acompanha-se seus 
ministros, Ministra, auxiliares lendo o que publicam, vendo, no mo-
vimento do adversário, a ferramenta que poderá causar sua queda. 
Pelos índices de aprovação, que o presidente desfruta, esse caminho 
tem se mostrado infrutífero.

O Estado é assumido como exercício do poder, que equilibra ou 
desequilibra a relação capital e trabalho, podendo reparar em um go-
verno, crueldades do mercado, e, em outro, aprofundar a exploração 
do mesmo mercado.

Por esse entendimento, o campo das disputas é, a cada eleição pre-
sidencial, o lugar onde definiremos se o Estado está do lado do traba-
lhador e dos grupos mais vulneráveis diante da sua crueldade, ou se 
o Estado estará do lado do Capital. O que se vê nas redes sociais é um 
movimento ensandecido da esquerda, com o objetivo de conquista de 
voto, para o Estado comprometido com o Trabalho.
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Munakata, em um texto datado de 1984, apresentou como a figu-
ra do Estado como poder neutro, que media ou assume a perspectiva 
no Brasil de suprir a pretensa debilidade de uma burguesia, oculta a 
própria hegemonia burguesa. Nesse entendimento o Estado é alçado 
à condição de “demiurgo”, que assume a atribuição de suprir a fragili-
dade das duas forças em disputas: capital e trabalho. Essa noção, para 
o autor, representa o momento em que se consolida a hegemonia bur-
guesa, que se torna plena, por ser ocultada pela presença do Estado.

Consolida-se aos poucos a hegemonia – se quiser ainda usar a termino-

logia gramsciana -, para o que não faltam nem os intelectuais orgâni-

cos, nem os órgãos de coerção, e muito menos uma “visão de mundo”, 

disseminada como religião, como o ar que se respira, na qual e pela 

qual todos agem e (se) representam. A pretensa “crise de hegemonia” 

em que nenhuma classe ou fração de classe aparece visível no Estado 

é exatamente o momento de mais completa hegemonia; o Estado que 

aparece autônomo é um dos instrumentos comprometidos com essa he-

gemonia. Não se vê particularismos: eis a Hegemonia! (MUNAKATA, 

1984, p. 71)

A esquerda parece investir numa ilusão, em que, se entendermos 
o mercado como um grande estádio, em que joga dois times: capital 
e trabalho, se o Estado for entendido como juiz, não saberemos qual 
Juiz será eleito, mas temos duas certezas: esse estádio é o único auto-
rizado a ser o espaço do jogo, e este vai ser o único jogo possível de 
ser jogado. Obviamente já sabemos quem vai vencer, o Capital, resta 
saber o placar do jogo, se a derrota vai ser menor ou maior.

Após tantas experiências, ainda mantemos essas ilusões. O Estado 
não é árbitro, ele funciona para não deixar os trabalhadores abando-
narem o jogo.

De que lado estava o Estado, e o que fez quando indígenas teima-
vam em não entrar nesse campo? Não foram dizimados, preservando 
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os que aceitaram jogar na “ordem”? De que lado estava o Estado, 
quando tantos pretos e pretas, escravizados, tinham que ser vigiados 
para não saírem das quatro linhas do campo?

Nas greves e lutas dos trabalhadores, de que lado fica o braço ar-
mado do Estado? Quem apanha? Em alguns setores da esquerda, re-
clama-se da ausência das políticas do Estado, em regiões assoladas 
pela pobreza, como, nas favelas no Rio, sendo pela presença do Esta-
do que esses espaços existem. De onde vêm os aparatos policiais que 
torturam e assassinam seus moradores?

A reflexão e escrita do livro reafirmou nosso entendimento, que, 
se há necessidade de um Estado, que obrigue que se jogue o jogo, é 
porque essa partida é contestada em diversas disputas, que elegemos 
no mundo do trabalho e dos trabalhadores.

A elaboração do livro reafirmou esse posicionamento. Vivemos 
um momento em que grupos que estiveram expostos a um grau 
enorme de exploração, em virtude de raça ou gênero, elegem ao mes-
mo Estado, que cumpriu a tarefa de mantê-los, historicamente, nessa 
situação, a incumbência de redimi-los, mediante políticas afirmativas.

Esse movimento legítimo circula por alguns espaços, e, nos gover-
nos de esquerda, elegeu o Estado como espaço, não apenas de acerto 
de contas com o passado, mas como mediador das desigualdades do 
passado e da “estabilidade” social do presente.

Recordo o começo da minha graduação, no início dos anos noven-
ta, no Campus Catalão, da Universidade Federal de Goiás. No período 
da graduação, uma das grandes angústias e revoltas que sentia era 
com a forma de se contar a história das cidades da Região Sudeste de 
Goiás, dentre elas, Goiandira, Três Ranchos, Nova Aurora, etc. Nes-
sas narrativas se constituía um enredo em que o desbravador, geral-
mente, proprietário rural, chegava, permitia que boiadeiros usassem 
suas terras para pousos, depois, se firmava uma pequena povoação.

Depois disso, um evento externo, como a chegada da ferrovia ou 
de outras empresas, ditava os rumos da modernização, adiante, eram 
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produzidas narrativas que estabeleciam um ordenamento entre o pas-
sado e o presente, em que restavam poucos espaços para os trabalha-
dores, geralmente, adornos em todo esse processo.

Essas narrativas se perpetuavam nas ações de memorialistas locais, 
pessoas que, nas relações de poder, se tornavam guardiães dos valo-
res, das tradições e da história oficial das cidades. Na graduação man-
tínhamos um ataque violento a esses personagens, um dos ataques 
feitos a eles era justamente o ocultamento de tantos e tantas outras 
personagens do cotidiano do trabalho.

Nas atividades acadêmicas, sempre lutávamos para que fosse 
“dada” voz a esses trabalhadores, por entendermos que a visualização 
deles, por si mesmos, indicaria os termos em que ocorreria a transfor-
mação da qual emergiria uma História dos Trabalhadores, negadora 
da história oficial.

Em um movimento difícil de se saber exatamente onde começou, 
mas que parece longe de terminar, esses personagens têm sido resga-
tados numa ânsia de “conservação de memórias”. O “resgate” de suas 
memórias, contudo, não tem sinalizado uma redefinição dos termos 
políticos dos feitores da história.

Em Catalão e, em outras cidades da região, dançadores de Congo 
têm sido objeto de diversos projetos culturais, são ouvidos em entre-
vistas, vistos pela televisão, passam de “marginais” a portadores de 
uma “identidade”, que revelaria o que é a cidade.

A cidade passa a ser de todos, e, ao mesmo tempo, de ninguém. 
Esses grupos que lutávamos para serem vistos, agora, vão se tornan-
do alvos de políticas específicas de governos e de empresas. Argumen-
ta-se a necessidade de incluí-los no “jogo” como se não tivessem sido 
coagidos a jogar em toda vida.

É bom ressaltar que nós, historiadores, tivemos a ilusão de que 
apenas nós pressionávamos para que a sociedade os visse. Não per-
cebemos que o terreno onde se movimentaram/movimentam é mo-
vediço, não porque as categorias que usamos o quer movediço, mas 
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porque, nas suas ações cotidianas, sempre vão “estabelecendo limites 
e exercendo pressões”2. Talvez esse seja um duro aprendizado a que a 
feitura da tese e as reflexões posteriores, me submeteu.

O debate sobre esses grupos que, agora, são alvo de políticas de 
inclusão, chegou à nossa porta, senão, em nosso quintal, bem próxi-
mos; somos testados pelo que pregamos. Antes, quando pensávamos 
que a hierarquização na economia “determinava” uma hierarquiza-
ção na cultura, esta possuía uma clivagem clara entre dominantes e 
dominados. E essa situação levou, a quem detém o poder, a ideia de 
inclusão.

Hoje nos parece estranho perceber que, ao nos posicionarmos, cri-
ticamente, contra os significados políticos da inclusão, que definem o 
mercado como redentor de um sofrimento que causou, somos consi-
derados contra os tantos grupos.

Da tese ao momento da sua publicação, aumentamos uma con-
vicção de que o capitalismo não educa e nem forma uma consciência 
melhorada, que permitiria constituir o socialismo, não é uma das eta-
pas da formação e “evolução” da classe operária, é, na verdade, sua 
negação.

A crença do trabalhador desprovido de todos os meios materiais 
para reprodução da sobrevivência, saindo do campo e vagando perdi-
do, vende a única coisa que lhe resta a força de trabalho, elimina toda 
consciência do passado e, diante de uma nova relação com o merca-
do capitalista, “adquire” uma consciência “moderna” da exploração 
e diante disso, se torna o coveiro do capitalismo que o criou, nessa 
maneira simplista, precisa ser enfrentada.

No livro reinterpretamos o autor Edward Palmer Thompson, 
entendendo que, do livro A Formação da Classe Operária para a obra 
Costumes em Comum, temos duas percepções no enfrentamento ao 

2. WILLIAMS Raymond. Base e superestrutura na teoria cultural marxista. In: Revista USP 
n. 66, julho –agosto 2005, p. 210-225.



23

capitalismo. Na Formação da Classe Operária, o autor defende que uma 
consciência operária é construída no início da industrialização, obser-
va como essa consciência é manifestada no terreno religioso, em ins-
tituições.

Em Costumes em Comum, a militância do autor, no final da década 
de 70, e início dos anos 80, frente a um sistema que provoca a des-
truição ambiental no mundo, constrói a convicção de que o Capi-
talismo é apenas destrutivo, dele não se pode esperar a emergência 
de uma consciência melhor, pois o mercado capitalista, tendo como 
horizonte o lucro, é destrutivo, destrói seres humanos. Esse merca-
do, ao reproduzir o mundo pelo lucro, reproduz a destruição. Nesse 
entendimento resgata uma consciência do trabalhador, antes da in-
dustrialização, indicando que uma consciência que pode enfrentar o 
sistema não é construída nele, e sim destruída.

Questões que o autor não trabalha diretamente, entendemos se-
rem significativas para pensarmos seus posicionamentos: a eleição de 
Margareth Thatcher, em 1979, na Inglaterra; o Governo de Ronald 
Reagan, nos Estados Unidos, a partir de 1981; na União Soviética, 
Mikhail Gorbachev chega ao poder, para “modernizar” o mercado, 
por isso, no prefácio e agradecimentos, justifica o atraso para sua pu-
blicação:

Os estudos contidos neste livro procuraram abranger um único tema, 

bastante homogêneo, que é apresentado na Introdução. No entanto, o 

livro me tomou muito mais tempo do que planejara. Seu ponto de parti-

da foram os trabalhos sobre “o tempo” e a “economia moral”, iniciados 

logo depois que publiquei A formação da classe operária inglesa, há mais 

de vinte anos. Sofreu um atraso, depois disso, devido a um estudo so-

bre o crime no século XVIII, que resultou em Senhores e caçadores e 

Albion’s fatal tree [A árvore fatal de Albion], este último com a colabora-

ção de colegas do Centro de Estudos de História Social, da Universidade 

de Warwick. Por fim, no princípio da década de 1980, a emergência da 
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“Segunda Guerra Fria” e as pesadas demandas do movimento pacifista 

me desviaram de novo deste trabalho. Não me queixo: estou convencido 

de que o movimento pacifista teve uma contribuição importante na dis-

persão da Guerra Fria, que descera como uma nuvem de poluição sobre 

todos os setores da vida política e intelectual. Foram essas dificuldades e, 

também problemas de saúde, que atrasaram seriamente a finalização de 

Costumes em Comum. (THOMPSON, 1998, p. 9).

A Segunda Guerra Fria, que o autor enxerga como “uma nuvem 
de poluição sobre todos os setores da vida política e intelectual”, é, na 
década de 1980, um novo avanço destrutivo do capitalismo sobre os 
direitos dos trabalhadores, o avanço brutal contra a social democra-
cia, eliminando conquista dos trabalhadores para garantias mínimas. 
Uma invasão armamentista, destrutiva sobre a natureza, deu ao autor 
a convicção de que não é a partir do capitalismo que se deve buscar 
uma consciência que o contraponha.

No Brasil, a importação e leitura do autor não seguiram essa tra-
jetória. A década de 1980 é o período em que a esquerda passa por 
uma profunda inflexão intelectual. No momento em que se passa de 
governos dos militares para Civis, com José Sarney, assumindo, após 
uma eleição indireta, em 1985, seguido por Fernando Collor de Melo, 
que assume uma pauta de “modernizar” o mercado Nacional, inclusi-
ve com privatizações.

Na esquerda o Estado passa de “balcão de negócios da burguesia”3 
para o árbitro, que se legitima como mediador da relação capital e 
trabalho. Este agora pode ser, após conquistado por via democrática, 
elemento de construção do socialismo.

3. Adaptação da expressão: “O poder do Estado moderno não passa de um comitê que ad-
ministra os negócios comuns da classe burguesa como um todo”. In: MARX, Karl; ENGELS, 
Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 14. Dis-
ponível em: https://www.expressaopopular.com.br/loja/wp-content/uploads/2020/02/
manifesto-comunista-EP.pdf, acesso 15/10/2020, às 09:59 horas.



25

No governo do Partido dos Trabalhadores, a transformação passa 
a ser empreendida pela mudança do passado, e não pela radicalidade 
da transformação do presente. Como exemplo vimos que o combate 
ao racismo torna-se um combate contra o passado. Ademais, obser-
vamos a luta por mudar o passado, proibindo a leitura de obras do 
autor Monteiro Lobato4, consideradas de cunho racista. Nesse caso, 
apagar as dores do passado, como alívio para o presente, e não o pas-
sado como aspecto pedagógico a nos ensinar como nos tornamos o 
que somos.

Nessa direção, o livro expressa o desejo de aprofundar o desafio 
lançado coletivamente, pelo grupo que constituiu o Procad5, em des-
taque às reflexões de Déa Ribeiro Fenélon e Yara Aun Khoury. Um 
dos desafios lançados coletivamente é o de passarmos das muitas me-
mórias para outras histórias.

Num primeiro plano, colocava-se uma inquietação que vínhamos, há 

algum tempo, explicitando em nossas conversas: o fato de avançarmos 

mais na discussão sobre a memória social, ou seja, quando sinalizamos 

para “muitas memórias” assumimos lidar com a memória no plural. O 

problema relaciona-se às “outras histórias”. Lendo os nossos trabalhos, 

as “memórias” sempre aparecem no plural, no entanto, quase sempre a 

“História” aparece no singular, é muito difícil colocar o “s” na história 

com “H”. (FENELON, CRUZ, PEIXOTO, 2004, p. 5-6)

O historiador, tendo reconhecido que, de uma sociedade com 
extremas desigualdades, emergem maneiras diversas de recompor e 

4. http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/09/mais-uma-obra-de-monteiro-lobato-e-
-questionada-por-suposto-racismo.html, acessado em 05/10/2020, às 08:27 horas.
5. Programa de Cooperação Acadêmica, financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior), desenvolvido entre os anos de 2001 e 2004. O proje-
to reuniu pesquisadores vinculados aos Programas de Mestrado e Doutorado em História da 
Pontifícia Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e da Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP).
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significar, via memórias, o passado, uniformiza essas mesmas memó-
rias quando as transforma na “História”.

Nesse esforço, polemizamos, com grande parte da historiografia 
goiana, que tem assumido ser parte do processo de construção da he-
gemonia do capitalismo no Estado. A “História” no estado de Goiás 
se confunde com a necessidade da instalação do capitalismo. No cen-
tro de Goiânia, uma estátua do Bandeirante, sempre nos lembra de 
onde devemos vir.

Na escrita do livro, nos esforçamos para exercitar a produção da 
teoria, não como explicação de como foi o passado, e de como é 
o presente, mas como nos tornamos o que somos. Isto é, o passa-
do não como momento em que se construiu o presente, mas como 
processo que matou possibilidades que tornariam o presente dife-
rente do modo que se apresenta hoje. O que somos hoje não é ape-
nas o que estávamos destinados a ser, mas uma das possibilidades, 
diante de diversas memórias possíveis. Apenas com o exercício do 
poder do Estado e de seus aparelhos, ou da historiografia, essas pos-
sibilidades são eliminadas surgindo o projeto do “vencedor” como 
se fosse o único.

Para explicitar como a teoria difere da explicação, usaremos um 
exemplo trivial: a construção de casinhas de cachorro. Imaginemos 
que casinhas de cachorro se tornem, hipoteticamente, um objeto de 
pesquisa.

Tentando explicar o objeto de pesquisa, o pesquisador voltaria ao 
passado, e, através de fontes, veria a “evolução” das casinhas de ca-
chorro na “História”, como se tornou necessário que casinhas fossem 
construídas para abrigar cachorros. Historicamente aprofundaria 
como foi “evoluindo” o estilo das casinhas; sendo adaptadas às dife-
rentes raças, tamanhos. O entendimento do uso de diferentes madei-
ras usadas para produzi-las. O tipo de madeira, qual o tempo propício 
para o corte, que tamanho cortar, como unir as partes cortadas com 
pregos ou parafusos, tipo de tinta a usar na pintura.
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Essa pode ser uma pesquisa minuciosa, tão detalhada que, sem o 
devido cuidado, podemos assumir que cachorros foram feitos para 
suprirem as necessidades das casinhas de serem habitadas e não o 
contrário. A “explicação” pode ser adaptada com vídeos explicativos 
no youtube. Vendo e ouvindo a explicação, você se tornaria alguém 
“formado” em casinha de cachorros, saberia tamanho ideal para cada 
raça, onde foi feita a primeira casinha de cachorro, como a noção de 
casinha de cachorro chegou ao Brasil.

Há discrepâncias no desenvolvimento das casinhas de cachorro 
em regiões “desenvolvidas” do Brasil e em locais “atrasados”. Essas 
diferenças poderiam ser tratadas como isoladas umas das outras, ou 
poderia esse desenvolvimento diferente ser entendido como desigual 
e combinado.

Essa explicação detalhada pouco ou nada diria quem são os ca-
chorros, como foram as noites e dias de frio, chuva, e como sentiram, 
em seus corpos e mentes, as mudanças das temperaturas, quantos 
morreram sem casinhas. Construíram eles estratégias que pressiona-
ram os humanos iluminados a fazerem as habitações? Suas mortes, 
pela ausência do lugar de habitar, causaram um vazio na segurança 
da casa?

Um pesquisador que elaborasse uma teoria envolvendo processos 
históricos de cachorros, casinhas, teria que ampliar, socialmente, a lei-
tura e intepretação que identificasse como um processo social, não 
por ter sido feito por seres sociais, mas por fazer sentido como mu-
dança ampla que passa por todos.

Nesse processo a produção social da teoria levaria em conta hipó-
teses de como as intencionalidades humanas estiveram presentes e 
foram se redefinindo na medida em que casinha de cachorro se tor-
nou algo que fez sentido para nós no presente. Como criar cachorros 
de uma maneira específica, no nosso tempo, se tornou necessidade 
humana. Uma cadeia que vai de pet shop, veterinários, indústrias far-
macêuticas, laboratórios.
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Dependendo da direção que as evidências apontarem, pode-se en-
tender que, no mundo do trabalho, a terceirização, na medida em que 
isolou trabalhadores, deslocou os afetos do companheiro trabalhador 
para a companhia canina.

Exercitamos a produção de uma teoria que, ao restituir a potência 
dos indivíduos comuns, desconstrua a visão do presente homogêneo.

Por isso:

Reafirmamos reiteradamente a necessidade de aprofundarmos a dimen-

são crítica de nossa atividade intelectual e expressá-la na rejeição à his-

toriografia acadêmica que se propõem como única versão autorizada 

dos acontecimentos e que “...produz a invisibilidade e a inaudibilidade 

dos dissidentes”. Daqueles que protagonizam outras histórias – “pelo 

apagamento dos sinais e vestígios de suas memórias e histórias” (p. 09). 

Deixando para trás aquele tempo em que o sujeito era dado a priori, 

como categoria meramente teórica, efetuamos crítica ao discurso da ne-

gatividade, na qual o projeto político, baseado na teoria teleológica da 

transformação nos havia colocado. E mais: operamos, de fato, no exercí-

cio da pesquisa, e de nossa prática social, o deslocamento para um outro 

tempo no qual se propõe o espaço da memória social como o da visibi-

lidade de sujeitos reais que têm a potência. (FENELON, CRUZ, PEIXO-

TO, 2004, p. 7)

A crise de uma teoria que identifique, em indivíduos reais, a po-
tência transformadora do passado, e a contestação da aparente homo-
geneidade do presente, coincide com o período em que esta pesquisa 
se dedicou, segundo metade do século XX. Terry Eagleton, no livro 
Depois da Teoria, indica que sua crise não se deveu, simplesmente, a 
um processo isolado, mas a um refazer no mundo em que conquistas 
e reivindicações dos pobres precisaram ser contidas, isso, tanto nos 
países que experimentaram a revolução socialista, quanto no capi-
talismo.
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O autor descreve como se deu esse processo na União Soviética:

Vladimir Lenin acreditava que o próprio atraso da Rússia czarista era o 

que havia ajudado a tornar possível a revolução bolchevista. A Rússia 

era uma nação pobre de instituições cívicas que garantissem a lealdade 

dos cidadãos para com o Estado e, assim, ajudassem a evitar a insurrei-

ção política. Seu poder era centralizado, ao invés de difuso; coercitivo, 

ao invés de consensual. Estava concentrado na máquina do Estado, de 

modo que derrubá-lo era o mesmo que se apossar, de um só golpe, da 

soberania. Mas foram essa pobreza e esse atraso que contribuíram para 

pôr em perigo a revolução, uma vez feita. Não se podia construir o socia-

lismo num ermo econômico, cercado por poderes mais fortes e politica-

mente hostis, em meio a uma massa de trabalhadores e camponeses sem 

capacitação e analfabetos, carentes de tradições de organização social e 

autogoverno democrático. A tentativa de fazer isso requereu as medidas 

de força do stalinismo, que acabaram por subverter precisamente o so-

cialismo que estava tentando construir. (EAGLETON, 2005, p. 22)

Se, na União Soviética, foi necessário, no período pós-revolucioná-
rio, frear os pobres, considerando que suas reivindicações, ao amea-
çar o Estado, puseram em risco a revolução, exigindo as medidas de 
força de Stálin, nos países que se libertaram da dominação colonial, 
esse processo ocorreu com outra especificidade.

Algo do mesmo tipo afligiu muitas daquelas nações que no século XX con-

seguiram libertar-se da dominação colonial ocidental. Por uma trágica iro-

nia, o socialismo provou-se menos possível onde era mais necessário. Na 

verdade, a teoria pós-colonial surgiu, primeiramente, como consequência 

do fracasso das nações do Terceiro Mundo de seguirem por conta própria. 

Ela marcou o fim da era das revoluções no Terceiro Mundo e os primei-

ros lampejos do que hoje conhecemos como globalização. Nas décadas 

de 1950 e 1960, uma série de movimentos de libertação conduzidos pelas 
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classes médias nacionalistas havia derrubado seus senhores coloniais em 

nome da soberania política e da independência econômica. O povo empo-

brecido que demandava essas metas foi mantido sob controle das elites do 

Terceiro Mundo, que puderam se instalar no poder montadas nas costas do 

descontentamento popular. Uma vez bem alojadas aí, teriam que se ocupar 

em manter um equilíbrio precário entre as pressões radicais vindas de baixo 

e as forças globais de mercado vindas de fora. (EAGLETON, 2005, p. 22-23)

É nesse processo que o autor aponta uma reviravolta, que mini-
mizou a categoria classe, e propiciou a emergência das políticas de 
identidade:

Muito da teoria pós-colonial mudou o foco de classe e nação para etni-

cidade. Isso significou, entre outras coisas, que os problemas específicos 

da cultura pós-colonial foram, com frequência, falsamente incorpora-

dos à questão muito distinta de “política de identidade” do Ocidente. 

Dado que a etnicidade é, em grande parte, uma questão cultural, essa 

mudança de foco representou também uma passagem da política para a 

cultura. De alguma forma, isso refletiu mudanças reais no mundo. Mas 

também ajudou a despolitizar a questão do pós-colonialismo e a inflar o 

papel da cultura dentro dele; as maneiras como isso se deu estavam em 

harmonia com o novo clima pós-revolucionário no próprio Ocidente. 

“Libertação” já não estava no ar e, ao final da década de 1970, “emanci-

pação” soava como algo um tanto antiquado. Assim, parecia que, tendo 

tido um branco, incapaz de encontrar uma boa resposta em casa, a es-

querda do Ocidente estava agora buscando um ponto de encontro no 

exterior. No entanto, ao viajar para fora, trouxe em sua bagagem a cres-

cente obsessão ocidental pela cultura. (EAGLETON, 2005, p. 26)

Esse processo, ainda em andamento, fez emergir uma atenção de-
masiada em relação à cultura, ao mesmo tempo em que essa foi esva-
ziada como expressão do conflito de classe.
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Essas questões conduziram parte das preocupações na leitura e 
interpretação das entrevistas que produzi, com homens e mulheres, 
que moraram, por algum período, no campo, na segunda metade do 
século XX. Nestas entrevistas observei como se forjam memórias das 
experiências vividas do trabalho. Essas memórias se tornaram o fio 
condutor do nosso trabalho, por revelarem um campo que, reconsti-
tuído nas experiências e movimentações dos trabalhadores, se abre e 
dá suporte a diversas “memórias possíveis”.

A produção e a interpretação das entrevistas tornaram-se um 
exercício prazeroso. Os entrevistados deixaram de ser apenas no-
mes, áudios mp3, e tornaram-se experiências transmitidas. Em suas 
memórias, transitam corpos e consciências tateando a construção da 
existência. Das irmãs Guimar e Marieta, que, ainda novas, perdem o 
pai, guardei o cotidiano da família, que morava de agregada em uma 
propriedade rural. A dona Guimar, trabalhando para a esposa do fa-
zendeiro, recorda a necessidade de subir em um banco para alcançar 
o tanque de lavar roupa. A tarefa que recebia de ficar o dia todo no 
meio das roças de arroz afugentando os pássaros. Após o casamento, 
descreve as dificuldades do marido ferroviário, atraso nos salários, a 
dificuldade da criação dos filhos.

A Dona Marieta destaca, no passado, a infância, quando sofria com 
dor de dente, quando esta se tornava insuportável, fumava para “ton-
tear” e conseguir dormir. Ela vem à Goiandira para tratar de dentes 
e passa a morar na cidade. Recorda como enfrentou problemas ainda 
desconhecidos como morar de aluguel, a luta para ter água e luz em 
casa, e o cuidado com a mãe doente.

Do Senhor Joaquim Rita, recordo, desde sua chegada em minha 
casa. Era manhã, me chamou no portão, afirmou que ficara saben-
do que eu estava fazendo entrevistas, e, como naquele dia celebrava 
cinquenta anos de casado, era desejo dele que eu o entrevistasse, para 
deixar registradas as lutas que vivenciou para criar a família. Desta-
cou o orgulho pela condução moral e material dos filhos.
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O entrevistado chorou, ao recordar da visita que fez ao irmão em 
Goiandira, quando este não tinha nada para comer, e lhe trouxe um 
saco de arroz e feijão. Emociona quando descreve a imagem da famí-
lia comendo de madrugada.

O Sr. José Francisco Inácio perde a mãe quando nasce. Abandona-
do pelo pai, que o deixa recém-nascido na fazenda, é criado em um 
misto de trabalhador que reside na fazenda, descreve o trabalho que 
fazia na época do frio, quando tropeçava, e só via que tinha perdido 
um pedaço do dedo à noite, ao sentir que o pé esquentava.

Do Sr. Valdivino Dias dos Santos, recordo, como descreveu a vida 
com o irmão. Ainda crianças, eles perdem a mãe, o pai, ferroviário, 
saía de manhã para o trabalho e deixava comida para o dia. O pai 
adoece, o feitor não permite que ele busque tratamento, quando pio-
ra, é levado para Araguari, morre e é sepultado naquela cidade, nar-
rando a dor de não saber onde está o túmulo. Conta, ainda, do tempo 
em que foi criado pela avó, quando esta morre, é entregue ao tio, este 
pega serviço por dia, ele e o irmão são colocados, ainda crianças, para 
carpir, proibindo-os de ir tomar água para não atrapalhar a realiza-
ção da tarefa. Após a vinda para cidade, funda um terno de congo 
com o tio.

O Sr. João Modesto descreve o drama da separação do pai e da 
mãe, quando a mãe o leva, ainda criança, para uma fazenda, e ele 
acha que é para passeio, mas ia ser “dado” ao fazendeiro. Narra que, 
desesperado, por ver a mãe indo embora, teve que ser amarrado. 
Lembra as dificuldades de trabalhar, quando tinha apenas um terno 
de roupa, parava à tarde, lavava a roupa no córrego, punha para secar, 
e tinha que ficar escondido nu até a roupa estar seca.

A dona Yolanda, esposa do Sr. Idunalvo, que foi trabalhador ferro-
viário, me recebeu em casa, antes da entrevista, me pediu para olhar 
o teto, todo cheio de rachaduras, mostrou paredes também com ra-
chaduras, depois explicou que a situação difícil pela qual passavam 
é porque João Goulart, quando presidente da República, deu um 
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aumento salarial significativo para os ferroviários, mas, quando os 
militares assumiram, “esconderam” esse aumento, não pagando aos 
trabalhadores, como seu esposo. Ela disse que tinha certeza de que 
o Juiz de Direito, quando lesse meu trabalho, tomaria medidas para 
que recebessem. Desta fala restou apenas a emoção, não sabia o que 
falar. Dona Yolanda faleceu, provavelmente, com a casa ainda com 
rachaduras.

Relatos individuais que descortinam um social denso, mais do que 
individual, diversos capítulos em que Estado, burguesia, elite, seus 
pactos e conluios, saqueiam parte da existência destes, mais do que 
maldades que atingem indivíduos, a forma como o Capitalismo se 
instala, se faz e se refaz na espoliação diária de todos nós.

Essas narrativas constroem as teias que nos remetem à história do 
trabalho e dos trabalhadores no Sudeste Goiano.

As percepções do campo, ao longo da pesquisa, foram sendo di-
recionadas de um espaço físico, material e bruto, para um enorme 
embate de forças, um e outro permeados por muitas mudanças. Mas 
tanto as mudanças do físico quanto as dos sentimentos resultavam 
de elaborações de diversos atores e não apenas de homens e mulhe-
res que foram/são do campo. Entender essas memórias como reve-
lando e sendo reveladas, no interior das entrevistas produzidas, com 
homens e mulheres, descortinam um campo que é como um imenso 
vocabulário social, manipulado em um único movimento do qual, de 
maneira imbricada, surgem, para esses sujeitos, uma interpretação do 
passado e uma inserção nas pressões do presente.

De produtores de homens e mulheres, passamos a compreender 
o campo como feitura desses seus trabalhadores, seus protagonistas. 
Essa percepção nos assegurou o desafio de, a partir das entrevistas, 
produzir este e os demais capítulos.

Este capítulo, ao abrir o livro para leitura, revela, nas argumen-
tações que traz, uma certa síntese do que se apresenta no restante 
do trabalho: em primeiro lugar, a percepção de campo que permite 
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incluir múltiplas memórias, que é pensado no terreno movediço, 
onde estas são feitas e refeitas, que permite identificar entrecruza-
mentos de disputas que as pessoas travam para darem sentido às suas 
vidas, e, no mesmo movimento, reconstituírem o social, não como 
cenário, mas, produto dessas disputas. Em segundo, o não abandono 
do espaço político de onde dirigimos as indagações, que é o espaço 
do trabalho e dos trabalhadores. Isso não significa pensar que todos 
os trabalhadores e trabalhadoras, sujeitos às mesmas pressões, cons-
truíram uma única elaboração, mas que o campo de memórias pos-
síveis pode revelar diferentes elaborações e disputas a partir de um 
mesmo espaço político.

Identificamos, no trabalho e nos trabalhadores, não um lugar de 
onde emerge uma mercadoria, ou que explicita a capacidade criadora 
dos homens, nem uma força capaz de situar o homem em um meio 
social que lhe é externo, e, não, por ele feito; não perguntamos se o 
trabalhador executa o trabalho em uma situação precária ou não, se 
tem carteira assinada, em que bairro mora, de acordo com o seu ga-
nho ou como “experimenta” a cidade. Aprofundamos a compreensão 
de trabalho e de trabalhadores, pensando na criação do próprio ho-
mem, por concordar com Williams (2005, p. 215), que “a coisa mais 
importante que um trabalhador produz é a si mesmo, no sentido de 
alguém fazer um determinado tipo de trabalho ou, numa ênfase his-
tórica mais ampla, os homens produzindo a si mesmos, a si e à sua 
história”.

A produção social das memórias dos trabalhadores como significa-
ções densas das imbricações com o meio social é o eixo que estrutura 
todo o livro. Nosso trabalho se estabelece em um momento em que 
uma visão do campo como espaço consensual e homogêneo, de onde 
derivam compreensões de todos os homens, força sua aceitação me-
diante uma memória coletiva. Essa memória se estabelece com força, 
pactuando com meios de comunicação, produções acadêmicas, proje-
tos governamentais, música sertaneja, etc.
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O campo que emerge dessa memória não é superficial ou român-
tico, mas articula uma relação do passado onde a exploração de traba-
lhadores, como os que entrevistei, é ocultada.

Essa memória, no mesmo movimento, homogeneíza o campo 
como espaço da miséria econômica e impotência política, apregoan-
do a chegada do agronegócio como sua redenção.

No desenvolvimento da pesquisa, não empregamos uma metodo-
logia, esta foi parte dos diversos momentos, onde testamos e muda-
mos procedimentos, buscando alinhar a intencionalidade do pesqui-
sador, dos registros construídos e incorporados. Esse processo tem 
um início específico no mestrado. Naquela oportunidade, nos inte-
ressamos pela constituição de uma memória ferroviária, identificada 
em um grupo de trabalhadores braçais. Essa memória se mostrou em 
desencontro com uma maneira de recompor a empresa como símbo-
lo de modernização capitalista em Goiás.

No trabalho polemizamos, com abordagens que colocam inclusive 
os trabalhadores na condição de redimidos econômica e culturalmen-
te, pela introdução do capitalismo:

Estado agrário e mediterrâneo, Goiás tem nos meios de transporte 

e comunicação um fator crucial no seu processo de modernização e 

crescimento econômico. A Estrada de Ferro Goiás foi a primeira via 

de transporte moderna que despertou o Estado do isolamento em que 

se encontrava. Construída na primeira metade do século, como via de 

penetração, a ferrovia foi um instrumento da economia de mercado na 

ocupação e reorganização do espaço econômico regional. A chegada 

dos trilhos a Goiânia no final dos anos 40 interligava a nova capital e 

uma vasta área do Estado aos centros econômicos e políticos do país. 

A linha de ferro transformou-se não só na principal artéria de expor-

tação de bens primários e de importação de manufaturados, como 

também numa significativa via de penetração de novas ideias e valo-

res culturais da sociedade moderna. As transformações nas estruturas 
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econômicas e políticas regionais, após 1930, estavam diretamente vin-

culadas à integração de Goiás à dinâmica capitalista do Sudeste. (BOR-

GES, 1995, p. 27)

Situando um dos ciclos modernizadores na chegada e ramificação 
da malha ferroviária em Goiás, do início do século XX, há tônica no 
trabalho do autor, mantido como clássico por diversos anos. A mo-
dernização e o progresso ocorrem na medida em que o Estado de 
Goiás dialoga com zonas que possuem um maior desenvolvimento 
capitalista. Há, neste trabalho, e, em outros, uma ansiedade obsessi-
va para que o capitalismo venha, deite raízes em Goiás, desenvolva, 
além de uma concepção de que as condições do homem e mulher 
pobres sejam positivamente alteradas em um movimento que ocor-
ra apartado das suas condições de vida. O movimento histórico que 
alterou suas condições de vida é levado em conta na medida em que, 
de maneira unilateral, destrói essas condições e inaugura outras, que 
trariam a luz a esses mesmos homens e mulheres, pois o capitalismo 
é um estágio da longa evolução humana.

Essa percepção modernizadora, introdutora do capitalismo em 
Goiás, pela ferrovia, não se confirmou para um segmento dos traba-
lhadores braçais, chamados de turmeiros. Assim, na primeira entre-
vista que produzi com o Sr. José Francisco, turmeiro, que, depois, se 
tornou feitor, este respondeu, “Meu filho, quando entrei na ferrovia a 
desgraça entrou na família.” O entrevistado levantou vários elemen-
tos que indicavam como o trabalho anterior nas fazendas era melhor 
do que o ferroviário. Nesta e em outras entrevistas, a saída das fazen-
das se dava por conflitos e não por opção do trabalhador.

Após o término do mestrado, a entrada para o doutorado me per-
mitiu uma crítica aos procedimentos que havíamos adotado. Naquela 
oportunidade, para recompor um passado ferroviário, pelas experiên-
cias que os trabalhadores viveram, fomos aplainando campos de me-
mórias, para contrapor, à maneira oficial de lembrar, outra maneira, 
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que se oficializaria como memória legítima dos trabalhadores. Descor-
tinamos apenas duas memórias possíveis: uma oficial, reproduzida nas 
instâncias de poder como o Estado, e outra ordenada nas entrevistas, 
que correspondia à memória dos trabalhadores. Esse movimento, em-
bora importante naquela oportunidade, identificou apenas vertical-
mente as duas memórias; não desvendamos pactos e relações imbrica-
dos, que permitissem entender como memórias se fazem e se refazem 
no mundo dos trabalhadores, bem como se pluralizam nas diversas res-
postas que os entrevistados dão às mesmas pressões sociais.

As duas memórias, ou a ordenação de diversas memórias, em dois 
espaços políticos, fragilizavam a possibilidade de pensar em suas ar-
ticulações internas, e nos pactos que as fazem emergir ou não na di-
mensão pública; acabamos por empobrecer a percepção de como se 
produzem ou não visões hegemônicas de um processo, e como estas 
permitem identificar os mecanismos de produção do silêncio.

Questões metodológicas foram sendo repensadas no doutorado. Esse 
repensar permitiu problematizar como havíamos feito as entrevistas no 
mestrado, e como as interpretamos, onde redefinimos dois procedimen-
tos. Um primeiro procedimento foi a redefinição dos espaços de poder 
ferrovia, campo e cidade, que, antes, entendíamos, prontos, acabados e 
hierarquizados, os quais oferecíamos aos entrevistados, para se situarem; 
um segundo foi uma mudança no processo geral de construção e leitu-
ra das entrevistas. Devidamente orientados por leituras da historiografia 
goiana, entendíamos, - mesmo quando não assumíamos explicitamente, 
- que os marcos consagrados pela historiografia deviam, necessariamen-
te, ter a mesma ordem de importância para os entrevistados. Na cons-
trução das entrevistas, partíamos de possibilidades de como as vivências 
dos entrevistados se cruzavam com os próprios marcos, postos pela histo-
riografia. Assim, nas entrevistas, havia um procedimento geral de avaliar 
como os entrevistados, ou a memória familiar que traziam, foram defini-
dos pelos grandes traumas que a historiografia reproduz: Revolução de 
1930, Golpe Militar de 1964 e Construção de Goiânia, dentre outros.
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No primeiro trabalho, o de mestrado, partíamos de uma expec-
tativa na qual a condição de ferroviário ou ferroviária se sobrepunha 
às diversas possibilidades, por isso, acabamos por forjar um aplaina-
mento de memórias. A empresa, a cidade e o campo foram tomados 
como polos de onde os protagonistas se movimentavam; da materia-
lidade de suas vidas, buscávamos extrair a subjetividade do viver. As-
sim, acabamos por reafirmar, por outros caminhos, a relação deter-
minante/determinado entre Infra e Superestrutura.

Nas entrevistas, ainda que a preocupação fosse provocar os entre-
vistados, a recomporem parte das recordações sobre o passado fer-
roviário, eles sempre recordavam o campo como contraponto à vida 
de ferroviário; o tempo da vida no campo fornecia um vocabulário 
social com o qual se posicionavam diante da vida de ferroviário e nas 
condições do presente.

A preocupação com a identidade ferroviária dos entrevistados im-
pediu que víssemos outras possibilidades. As entrevistas, em muitos 
casos, se constituíram num “experimento de desigualdade”; pudemos 
observar isso nas próprias perguntas que elaboramos para firmar o 
diálogo com os entrevistados.

Nas entrevistas feitas com os trabalhadores, a tentativa de recons-
tituir o trabalho ferroviário e a vida no campo, como dois temas que 
permitissem forjar a identidade desses trabalhadores, acabou por en-
quadrar as memórias dos entrevistados nos marcos instituídos. Foi co-
mum a seguinte pergunta: “Conte para mim um pouco de sua vida, 
o lugar onde nasceu, cresceu, que tipos de trabalho o senhor desem-
penhou e com quantos anos estava quando os desempenhou?”. Essa 
indagação, provocando o início da entrevista, propunha, de maneira 
legítima, que, diante de uma provocação geral, o entrevistado recom-
pusesse, na sua história de vida, os espaços políticos que ocupou, o 
que fez e o que se lembrava acerca do que fora feito.

De maneira sutil, a pergunta projetava uma ligação entre o tempo 
de vida e o tempo cronológico, no qual a memória oficial e hegemônica 
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baseia sua autoridade, ao indicar o que deve ser lembrado e o que deve 
ser esquecido, em cada temporalidade. O registro da idade que o en-
trevistado tinha quando fez tal ou qual coisa permitia ligar a vida do 
indivíduo à história oficial goiana. Esse procedimento induzia entender 
a entrevista como possibilidade de enriquecimento de marcos, como 
o Golpe de 1964, e não como possibilidade de ver que os marcos em si 
eram parte da disputa que os sujeitos travavam cotidianamente.

Essa experiência demonstra os limites do estabelecimento de uma 
agenda temática para as entrevistas. Os temas sugeridos podem se 
constituir, e se constituíram na minha experiência, em uma camisa de 
força, situação da qual surgem questões firmadas por discursos hege-
mônicos, na qual se produzem tanto vozes autorizadas quanto silên-
cio de alguns espaços sociais.

Construímos, naquela oportunidade, e ainda a mantemos, uma 
estratégia de diálogo em que fazíamos sempre uma mesma primei-
ra pergunta para todos os entrevistados: “Fale um pouco sobre a sua 
vida, onde nasceu, os trabalhos que realizou, onde já morou”. Essa 
estratégia visava permitir que o entrevistado ficasse à vontade, dire-
cionasse a conversa, contudo, ao contar sua trajetória de vida, minha 
intervenção acabava por tentar aproximá-la dos marcos oficiais.

Como exemplo, apresento parte da entrevista produzida com 
Dona Irani, em que a entrevistada responde à primeira pergunta:

Eu nasci, eu posso falá, em Veríssimo né, no município de Goiandira, 

até minha identidade é daqui, mas que eu morei lá. Eu morava, até não 

ficava lá não até com a idade de treze anos, catorze eu ainda tava no Ve-

ríssimo, mas empregada prá quí, prá li, na casa dos outros (com ênfase) 

eu não ficava em casa não porque eu não tinha pai, minha mãe pobre 

recebia pouco eu tinha que trabalhá, prá ajudá ela, prá mim mesmo.6

6. Entrevista realizada com Irani Margarida Dias, em 20 de julho de 2002.
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A narrativa dos sofrimentos pelos quais passou continuou na en-
trevista, descreve a mágoa que sente quando o marido, ao aposen-
tar como ferroviário, foi homenageado na Igreja, e ela, que também 
trabalhou a vida inteira, não recebeu qualquer reconhecimento. Re-
clamou ainda de não ter salário, e precisar ficar pedindo dinheiro ao 
marido para ir cuidar do cabelo e das unhas.

Filha de um feitor da Estrada-de-Ferro Goiás, com a morte deste, 
no local de trabalho, a mãe passa a viver como pensionista e recebe 
poucos recursos; dona Irani, então, é pressionada a trabalhar como 
doméstica nas fazendas da região de Veríssimo, pequeno povoado dis-
tante vinte e dois quilômetros de Goiandira.

A fala da Dona Irani nos conta de uma existência que experimen-
tou um só tempo em todos os espaços, o tempo da exploração, do 
trabalho e da falta de reconhecimento, um roteiro que vem do nasci-
mento até o período da entrevista.

Dona Irani tem dificuldade de dizer de onde fala. Nasceu no Verís-
simo, a carteira de identidade é de Goiandira. Nasceu no Veríssimo, 
mas não ficava só lá, no povoado.

Em parte, essa dificuldade é uma tentativa de se situar diante da 
minha apresentação. Antes da primeira pergunta, já com o gravador 
ligado, eu expliquei porque a entrevista:

Meu nome é Paulo Cesar Inácio, eu faço mestrado na Universidade Fe-

deral de Uberlândia – linha Trabalho e Movimentos Sociais – pesqui-

sando a vida das pessoas que moraram em casas de turma, como é que 

elas lembram, como é que elas rememoram viver nas casas de turma 

estando hoje em Goiandira, principalmente dos anos cinqüenta aos anos 

setenta, depois que vieram prá cidade e nesse sentido eu estou fazendo 

uma série de entrevistas, com turmeiros e com algumas esposas de pes-

soas que trabalharam em turma. Nesse sentido eu estou entrevistando 

hoje, no dia vinte de julho de dois mil e dois, na Rua Artur Oscar de San-

tana, número seis, centro, às dezesseis horas e quarenta e seis minutos, 
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a Dona Irani Margarida Dias, que nasceu no dia doze de outubro de mil 

novecentos e quarenta e dois, que nasceu na região de Veríssimo, muni-

cípio de Goiandira, Goiás.7

Na apresentação, antes da entrevista propriamente, eu seguia um ro-
teiro, no qual os espaços sociais que os entrevistados ocuparam já esta-
vam prontos para mim. Meu objetivo era entender como eles viveram 
nesses espaços, por isso, o roteiro de vida da entrevistada era já traçado de 
início: nasceu na zona rural (Veríssimo), morou no campo, viveu, depois, 
em casas de turma (ferroviário), depois dos anos cinquenta e setenta, pro-
vavelmente, veio para Goiandira (cidade). Essa linearidade, no início da 
fala, estabelecia por onde eu tinha expectativa que o entrevistado circu-
lasse com sua fala. A resposta inicial do entrevistado corresponde à locali-
zação de sua interpretação e às minhas expectativas como entrevistador.

Em mais um exemplo, diante da mesma apresentação inicial, e da 
mesma pergunta, Dona Guimar situa o cenário social de onde fala:

Bom, minha vida, o começo foi como eu te falei ontem: lavava roupa 

numa dificuldade no corgo. Gaspar ganhava pouco, quadro de obras, 

então, ele inteirava à tarde, assim, rancava toco pro seu Tonico Silva, 

cê deve lembrá; lembra, né? Tereza, tinha um tanto de gente. Então ele 

trabalhava durante o dia na Estrada, à tarde, ele ia arrancá toco, ele e o 

cumpade Antõe Henrique, inteirá o dinheiro, que ele ganhava pouco, 

tava no quadro de obras, então, ele tinha que inteirá à tarde, trabaiava 

demais, então, quando eu tava grávida do meu menino, que é o Zé, eu 

vim aqui prá casa da minha mãe, em Goiandira, minha mãe morava per-

tim da estação da rede, ganhá o Zé, então; do primeiro, eu sofri demais, 

porque o menino nasceu morto, então, eu sofri demais, ele ficou com 

medo d’eu ficar no Pirineus.8

7. Idem.
8. Entrevista realizada com Guimar Calixto Raimundo, em dia 22 de julho de 2002.
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Dona Guimar, já falecida, era viúva do Sr. Gaspar, quando a en-
trevista foi realizada. O esposo foi trabalhador nas turmas. Ao iniciar 
a entrevista, narra relações em espaços de poder, que, para mim, na-
quele momento, se organizavam separadamente, eram linearizados 
cronologicamente em suas vidas. Mas Campo, ferrovia e cidade não 
eram, para a entrevistada, espaços estanques, nem se constituíam em 
“estruturas” apartadas de sua vida, apenas foram sendo ressignifica-
das com as mudanças que ela experimentou em sua vida.

Recordou que seu marido Gaspar, trabalhador da ferrovia, sendo 
do quadro de obras, não era efetivado na empresa, tinha contrato pro-
visório de um ano, que podia ou não ser renovado no final de cada 
ano. Estes funcionários tinham uma relação de trabalho pior do que 
as de outros, como os seus contratos de trabalho podiam não ser re-
novados e eles serem dispensados, exigia-se deles uma relação com a 
chefia de agrados e favores para manterem-se no trabalho. Na respos-
ta a entrevistada situa, de forma ainda mais clara e contundente, em 
um mesmo momento, a vida de trabalhador ferroviário, o trabalho 
no campo, como complementação de renda, e uma relação com a 
cidade onde morava sua mãe.

O esquema de interpretação que separava e hierarquizava campo, 
ferrovia e cidade, como espaços de memórias em que, necessaria-
mente, os protagonistas circularam, era, com um olhar mais cuidado-
so, nas entrevistas, desconstruído pelos trabalhadores. Os três espaços 
apareciam em uma horizontalidade, se interpenetravam na vida e nas 
memórias dos entrevistados, quando, reconstruídos, de maneira que 
não era para destruição de um que o outro era mecanicamente feito, 
estavam todos sendo transformados por eles.

Dessa forma, a empresa Estrada-de-Ferro Goiás, entendida como 
suporte social dessas memórias, nos ofereceu, inicialmente, o recor-
te no qual demarcamos os critérios de escolha dos primeiros entre-
vistados. Procedemos a uma primeira seleção a partir da relação de 
trabalho na empresa. Os ferroviários e familiares ouvidos na pesquisa 
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foram: José Francisco Inácio, Barnabé Martins Moreira, Sebastião 
Henrique Dias, Benedito Juliano Filho, Francisco Evangelista Fer-
nandes e Idunalvo Barbosa Tristão, Eliseu Quirino. Apesar de não ter 
sido aproveitada na pesquisa anterior, realizamos uma entrevista com 
Mauro Borges Teixeira9, diretor da empresa, no início dos anos 1950, 
filho do ex-governador Pedro Ludovico, que, no início dos anos ses-
senta, elegeu-se governador do estado de Goiás. Sendo um persona-
gem do mundo da política, sua fala reafirmava os marcos tradicionais 
das mudanças que o estado experimentou.

No entanto, campo, cidade e ferrovia constituíam três lugares 
políticos vivenciados no mesmo espaço e na mesma temporalidade, 
não eram apenas palco por onde os trabalhadores circulavam. Um 
olhar atento revela que eles, constituindo um único espaço, como um 
palco com cenários diferentes, na própria atuação dos trabalhadores, 
também serão ressignificados por suas atividades, mas com olhares 
distintos.

Quando mudamos o processo de feitura e interpretação das entre-
vistas, evitamos amarrá-los em uma relação de similaridade, às falas 
e aos marcos tradicionais da historiografia goiana. Antes, atávamos 
as memórias dos “indivíduos” entrevistados a uma memória coletiva.

Fomos revisitando não apenas as entrevistas feitas, mas também os 
aspectos gerais que utilizamos para construí-las. Vimos que situá-los, 
necessariamente, nos marcos da historiografia, pressupunha uma 
construção historiográfica, que, além de neutra e politicamente puri-
ficada, não bebia em outras fontes, não se servia de outros processos 
de memórias. Mas as entrevistas não deveriam nem poderiam servir 
para enriquecer e alargar, com os outros protagonistas, os mesmos fa-
tos, ou alargar em outras falas os mesmos marcos de memórias, seja 
a chegada dos bandeirantes, a vida na roça, a Revolução de 1930, o 
Estado Novo, a chegada da ferrovia, o Golpe de 1964. Esses marcos 

9. Entrevista realizada com Mauro Borges Teixeira, em 22 de setembro de 2003.
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nem mesmo constituem consenso para todos os protagonistas, pois, 
quando olhados com atenção, são continuamente renovados dentro 
de um campo de embates, que, no entanto, se permitem, quase sem-
pre, introduzem os trabalhadores em uma condição subalterna ou co-
locam suas memórias a reboque de outros protagonistas.

Um exemplo dessa relação das entrevistas com marcos da histo-
riografia ocorreu quando interpretei a entrevista realizada com o Sr. 
Altamiro de Melo, aposentado, que residiu em Goiandira até o faleci-
mento. Ele foi um empresário que possuía uma fábrica de calçados e 
fornecia para muitos ferroviários. Como nunca morou no campo, ao 
entrevistá-lo, buscávamos descobrir como era a cidade quando muitos 
trabalhadores para ela se dirigiram. Em dado momento, perguntei so-
bre a violência que teria ocorrido na cidade durante o Golpe de 1964. 
Ele, rapidamente, disse que havia ocorrido muita violência “naquele 
tempo”, mas quem sabia mais era a sua esposa Alice. Conversando 
com ela, marquei para entrevistá-la no outro dia. Quando retornei, no 
horário que combinamos, o Sr. Altamiro disse que ela estava com dor 
de cabeça e não podia falar. Nisso, ela entrou na sala e afirmou que po-
deria falar, de qualquer assunto, menos dessa violência, porque tinha 
sofrido muito e lhe era penoso relembrar aquele passado.

Essa fala do Sr. Altamiro também foi ouvida de muitos trabalha-
dores que, quando perguntados por mim, sempre diziam: “naquele 
tempo tinha muita violência”, o que criou em mim uma expectativa 
em relação ao Golpe de 1964 como, extremamente, violento e trans-
formador profundo da vida e do cotidiano dos trabalhadores e pes-
soas comuns.

Embora não fosse indicado, nas entrevistas e em outros docu-
mentos, o envolvimento dessas pessoas com partidos de esquerda ou 
atividades clandestinas, a expressão “naquele tempo tinha muita vio-
lência” me fazia recuar a 1964, um instante em que uma memória 
autorizada afirmava que o Estado havia cometido agressões com as 
pessoas.
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Fomos assumindo uma postura de que 64 tinha sido um momento 
único da impaciência do Estado com todos os trabalhadores; essa per-
cepção, mesmo não apontada nas evidências, não permitia visualizar 
as dinâmicas experimentadas por trabalhadores naquele e em outros 
períodos. Em um debate coletivo10, fomos alertados para o cuidado 
necessário, ao transpor um marco de memória, pronto e acabado, 
para o mundo dos trabalhadores, sem a devida atenção.

Atentando para os significados da violência para esses trabalhado-
res, em uma pesquisa que realizamos no Cartório do Crime da Comar-
ca de Goiandira, quando analisamos uma pasta destinada ao registro de 
habeas corpus, pudemos perceber como as situações de violência eram 
comuns, os trabalhadores estavam expostos a ela no dia a dia. Anali-
sando crimes que ocorreram na cidade, compreendi que, falando de 
violência, os entrevistados e eu falávamos de coisas distintas. Assim, 
“naquele tempo” indicava uma temporalidade que ia além de 1964.

Fazendo parte de uma série de fatos que ocorrem a partir do iní-
cio dos anos sessenta, a Câmara de Vereadores denuncia, ao delegado 
regional, o delegado municipal da cidade, alegando que este teria en-
caminhado às autoridades uma lista de pessoas ligadas ao Partido Co-
munista, mas essas, não sendo filiadas nem simpatizantes, eram seus 
desafetos. Pela denúncia, o delegado municipal, Prudêncio Quirino 
Garcia, estaria usando a lista de comunistas para atingir seus inimigos.

Ouvido, no dia nove de junho de 1964, o vereador Waldivino José 
Cardoso enumera as barbaridades cometidas pelo delegado municipal:

Que o declarante sabe de diversas arbitrariedades praticadas pelo dele-

gado municipal de polícia de Goiandira, uma das quais, no próximo mês 

passado, não recordando precisamente o depoente, que nesta cidade esta 

10. Quero expressar meu agradecimento ao grupo reunido na missão de trabalho realizado 
na UFU, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2006, em especial à Professora Dra. Yara Aun 
Khoury, pelas observações feitas que permitiram reavaliarmos o ângulo de leitura das en-
trevistas.
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autoridade apreendeu dois revólveres de um rapaz, filho do Sr. Salomão 

Lorenço residente nesta cidade, deteve-o, e prometera soltá-lo, somen-

te com o pagamento da importância de CR$ 12.000,00; diz o depoente, 

que esta importância fora paga ao Delegado Municipal de Goiandira, 

após o rapaz, filho de Salomão Lorenço, ser posto em liberdade, após 

uma noite de xadrez; que sabe de uma outra arbitrariedade da mesma 

autoridade, desta feita, com um rapaz, filho de Goiandira, que fora im-

placavelmente espancado, e por este motivo, o rapaz espancado, muda-

ra para a cidade de Araguari que não sabe o motivo do espancamento 

mas diz o declarante, que o delegado municipal de polícia apreendera 

a arma, e nas palavras do rapaz espancado, tomaram-lhe a importância 

de CR$ 20.000,00, cujo rapaz é conhecido pelo nome de José Barba que 

foi no ano de 1962 ou 1963, não podendo precisar exatamente a data que 

aconteceu o espancamento, seguido de prisão de José Barba, residente 

atualmente na cidade de Araguari; que por ouvir dizer, sabe o depoente, 

que na mesma época que ocorrera o fato do rapaz (ilegível) dito pelo 

farmacêutico Calicanto Querido, residente nesta cidade, haver o Delega-

do Municipal de Polícia, cortado de canivete, a língua de um menor de 

cor preta, sem haver contudo, perdido parte deste membro, e que fora o 

mesmo farmacêutico informante, que administrou os curativos do cor-

te da língua do menor; diz o depoente, que ainda no ano de 1.962 ou 

1963, não recordando a data domes, o delegado Municipal de Polícia de 

Goiandira prendera Nelson Marques, que sofrera na prisão espancamen-

tos, pagamento em dinheiro para ser posto em liberdade e que ainda, 

diz o depoente, esta mesma autoridade mantinha relações sexuais com 

a filha de Nelson, e este, aborrecido com o fato, mudara para a cidade 

de Catalão; que, na ocasião que fora descoberto, tornado público, o de-

floramento da filha de Nelson Marques, sendo o autor possível, o Dele-

gado Municipal de Polícia, é por este acusado um suspeito, conhecido 

pelo nome de José da Tutinha, que sofrera na prisão por dois dias, sendo 

posteriormente posto em liberdade, sem saber o depoente, se houve a 

abertura do inquérito; ainda na mesma época, ou seja, entre 1962 e 1963, 
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fora do perímetro desta cidade, um rapaz, Eurípedes Pinto Calasso, re-

sidente nesta cidade, dera um tiro de garrucha, acontecendo com isto, 

a autoridade mandou prendê-lo, tomaram a arma, e exigiram o paga-

mento da importância de C$ 2.000,00, alegando a multa do disparo da 

arma, e que a mãe de Eurípedes, pessoa pobre, não querendo ver o filho 

preso, procura o delegado, alegando não possuir aquela importância, 

sendo que o mesmo, empresta os C$ 2.000,00, à mãe do rapaz, ficando 

assim quitado a importância exigida para multa do disparo da arma de 

fogo; que o delegado Municipal de Polícia de Goiandira, persistindo em 

suas arbitrariedades, manda prender um indivíduo doente, residente em 

Catalão, que este indivíduo Lázaro Albino Vaz, é duramente espancado; 

diz o depoente, que por ouvir dizer, sendo o informante conhecido por 

Tito, residente nesta cidade, que numa ocasião estava surgindo nesta ci-

dade, diversos e constantes roubos, o filho do Delegado Municipal de 

Polícia, é por este espancado, ignorando o declarante o motivo, mas que 

na fuga do filho do Delegado, saltando, diz em alta Voz: “Que os roubos 

que estavam acontecendo nesta cidade, era o autor o seu próprio pai”.11

Entre estas e outras denúncias, aparecem as de crianças presas por 
suspeita de furto, agiotagem e tantos outros crimes. Parecendo-nos, 
assim, que 1964 oferece oportunidade de redimensionar uma violên-
cia que os trabalhadores e trabalhadoras sempre sofreram por parte 
do Estado.

Essa violência com trabalhadores, que se estendia para além do 
marco de 1964, antes e depois, indicava os riscos de aproximar, sem o 
devido cuidado, os marcos das memórias individuais com os de uma 
memória coletiva, considerando que, nesses marcos, se identificava, 
não a possibilidade de pontos comuns de lembrança, mas, proces-
sos ainda em andamento de embates pela lembrança e pelo esque-
cimento.

11. Processo nº 26/66, Sala de despejo da Comarca de Goiandira.
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No caso do Sr. Altamiro e de Dona Alice, a violência a que se re-
feriram, e da qual não quiseram falar, se prendia a uma amargura 
em relação à cidade de Goiandira. O pai de Dona Alice, construtor 
responsável por diversas obras na cidade, inclusive pela planta e pela 
construção da Igreja Matriz, não conseguiu, nem ele, nem seus fami-
liares, reconhecimento, nem ocupar cargos relevantes na administra-
ção local, não foram agraciados nem com um nome de rua.

Não tendo problematizada a memória de quem não fez a “histó-
ria”, a historiografia tem apenas acompanhado, pari passu, o que a 
memória oficial estabelece para a sociedade goiana. Os marcos do 
início do estado, da chegada dos bandeirantes em 1722 (o que é im-
portante para o Sudeste Goiano considerando-se que, dessa passagem 
por Catalão, teria derivado a ocupação do local), da Revolução de 30, 
que, ao mesmo tempo em que levou Getúlio Vargas ao poder no Bra-
sil, derrubou uma velha oligarquia, comandada pela família Caiado, 
e fez emergir Pedro Ludovico, que passou a governar o estado como 
interventor, em 1930, ficando por 15 anos, período identificado como 
o nascimento do moderno estado de Goiás (o que tem sido reconhe-
cido em diferentes épocas), inclusive com a construção de Goiânia, da 
“Revolução” Constitucionalista de 1932, da emancipação política de 
Goiandira em 1931, e do Golpe Militar de 1964, eram as referências 
para a interpretação das entrevistas. Não atentamos para os marcos 
que se formavam a partir de disputas pelas memórias, o que poderia 
ou não estabelecer pactos com as memórias dos entrevistados.

Esse repensar dos procedimentos nos fez eleger ou não entrevistas 
para utilizarmos neste trabalho de doutorado. Dessa forma, entrevis-
tas “representativas” passaram a ser aquelas que não reafirmam o sta-
tus quo do passado goiano, mas, as que apontam o mundo do trabalho 
e dos trabalhadores. Escolhemos, optamos, não utilizar entrevistas 
que produzimos com pessoas cujos familiares ocuparam diversos car-
gos públicos, e que, por isso, reproduzem os termos dessas memórias 
oficiais.
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Um exemplo é a entrevista produzida com o Sr. Agostinho Mar-
tins Neto12, uma entrevista que não avançou para além dos marcos 
da história da cidade de Goiandira. Marquei a entrevista com an-
tecedência, e, ao chegar no horário que havíamos marcado, dian-
te da primeira pergunta, ele revelou que havia elaborado uma lista 
na qual constavam os nomes dos prefeitos de Goiandira, nomeados 
e eleitos. Leu, apontando os nomes, destacando que seu tio 
Absaí tinha sido o primeiro prefeito, governou Goiandira parte do 
tempo em que Pedro Ludovico esteve como interventor em Goiás. 
Ainda, destacando o período que seu pai. Sinfrônio Martins Teixeira 
foi prefeito da cidade.

Os significados da cidade surgiam, para ele, nos significados de sua 
família. Quando realizei a entrevista, era aposentado, vivia apenas da 
aposentadoria, apesar de ser herdeiro de pessoas que foram grandes 
proprietárias e ocuparam cargos políticos importantes na cidade.

Outra entrevista que não usamos foi produzida com o Sr. Mauro 
Borges Teixeira13, que foi diretor da Estrada-de-Ferro Goiás, no início 
dos anos cinquenta, e governador do Estado de Goiás, no início dos 
anos sessenta, tendo sido cassado após o Golpe Militar de 1964. Fi-
lho do interventor de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, no campo de 
indagações, não conseguiu romper com o próprio status quo, como 
tradicionalmente se historiciza a ferrovia e o próprio Estado de Goiás.

Narrativas como a do Sr. Mauro Borges, além de considerar como 
relevantes personagens importantes do Estado, nos setores da elite, 
atribui potência política apenas a trabalhadores que atuaram em mo-
vimentos sociais, como as Ligas Camponesas, partidos políticos. Em 
todas estas situações, a ação política dos moradores do campo se dá, 
essencialmente, ao “adquirir” uma consciência, por estarem estes fi-
liados a uma direção, um partido.

12. Entrevista realizada com o Sr. Agostinho Martins Neto, em 5 de novembro de 2007.
13. Entrevista realizada com o Sr. Mauro Borges Teixeira, em 22 de setembro de 2003
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Essa reflexão nos permite ampliar o que, tradicionalmente, temos 
entendido como campo de disputas. Na nossa reflexão-produção his-
toriográfica, temos lidado, essencialmente, com uma ideia de que, em 
nossas pesquisas, na feitura de entrevistas, na interpretação de memó-
rias, vamos ao social buscar significados, pensar o processo, ao mes-
mo tempo em que, estando na academia, nos distanciamos do social. 
As diferenças entre o que se faz em um e em outro caso, basicamente, 
se dariam pela divergência na escolha dos conceitos para proceder em 
um e em outro caso, ou seja, no trato metodológico com as fontes; 
nesse processo, nos preservamos do meio social.

Por isso chamamos atenção para a produção historiográfica, 
identificando o sentido político da ética do historiador, conforme 
Hobsbawn:

Infelizmente, como demonstra a situação em áreas enormes do mundo 

no final de nosso milênio, a história ruim não é história inofensiva. Ela é 

perigosa. As frases digitadas em teclados aparentemente inócuos podem 

ser sentenças de morte. (HOBSBAWN, 1998, p. 292)

Queremos estabelecer e ampliar o campo da historiografia e sua 
produção, indicando que, estando na academia, não nos diferencia o 
fato de pegarmos, no armazém da teoria da história, ferramentas di-
ferentes para nossa prática, e que, por estarmos no ambiente social, 
por partilharmos de memórias, elegemos não os termos do estatuto 
do passado, mas o qualificamos diante das forças do presente.

Partilhar das memórias de trabalhadores, que constituem, nas suas 
experiências, o campo e a cidade, na segunda metade do século XX, e 
se reconstituem nesse movimento, não é estabelecer um estatuto de 
verdade única e desqualificar sua produção, mas, afirmar, no debate, 
o local político, onde queremos situar nossa produção, – a produção 
de “muitas memórias e outras histórias”, ou a produção de “suas me-
mórias (trabalhadores) e nossas histórias”.
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O que indica e afirma o local político de onde falamos não é ape-
nas o fato de recolhermos entrevistas com trabalhadores, geralmente 
pobres, de rastrear sua presença em diversos documentos produzidos 
para negá-los. Outros trabalhos, com outras perspectivas, também fa-
zem isso. Queremos revelar o embate, no horizonte das transforma-
ções sociais, analisar em que sentido elas se deram, abrindo o futuro 
para a ação de diversos protagonistas, estabelecendo o espaço políti-
co/social da fala.

O nosso discurso científico, como qualquer outro, não quer adqui-
rir um salvo conduto no social, quer estabelecer e reafirmar o local 
de sua produção, não apenas em um grupo de pesquisa, mas tam-
bém nas visitas aos entrevistados, ao local onde moram, em como se 
situam no contexto da cidade; também não pretende purificá-los ou 
pensar que são iluminados por serem trabalhadores, mas afirmar que, 
como construtores da história, procedem de acordo com as experiên-
cias das diversas pressões a que estão submetidos, com as condições 
para o funcionamento do campo de forças, no interior do qual todos 
nós estamos envolvidos, filiando-nos aos caminhos disponíveis.

Na medida em que nos afastamos dos marcos oficiais de memó-
ria, somos levados a acompanhar o processo de transformações como 
ocorreu/ocorre no cotidiano dos trabalhadores. A observação do co-
tidiano dos entrevistados, a maneira pela qual eles o organizam nas 
entrevistas, faz emergir espaços como família e o trabalho, nos quais 
há pouca referência nos deslocamentos em que experimentaram a 
atividade política, o suceder de prefeitos, governadores, presidentes, 
a participação em campanhas eleitorais. Essas são interferências que 
ocupam poucos espaços em suas vidas.

Observar o cotidiano desse mundo do trabalho, em que intercru-
zavam campo, cidade e ferrovia, e verificar que, nele, as relações so-
ciais não sofreram fraturas significativas, não foram muito alterados 
por nenhuma “revolução” pode nos fazer pensar que ele não estava 
em movimento, ou que, mesmo em movimento, seu ritmo, de tão 
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lento, não o alterava no tempo. Dito de outra forma: quando analisa-
mos as transformações do mundo do trabalho, a partir de uma entre-
vista, podemos minimizá-lo e enquadrar essas transformações como 
algo do indivíduo, que não se esvai para o coletivo.

Analisar o cotidiano desses trabalhadores tem sido um desafio, 
porque, sendo um processo que se desenrola lentamente, os seus la-
ços com o passado, sejam eles figurados na vida familiar, sejam na 
relação com a produção e o consumo, vão se alterando também len-
tamente, o que sugere que, nele, ocorrem pequenos, poucos e pon-
tuais traumas políticos, que não haveria pressões, conflitos e disputas, 
ou que os grandes eventos políticos externos não os teriam atingido.

O campo, como surge nas memórias desses trabalhadores, pare-
ce não ter sido fraturado diante de um grande trauma ou solavanco 
social, que, de maneira repentina, mudasse o rumo de suas vidas. As-
sumir essa constatação como verdadeira para a “vida no campo” é 
identificar falsamente a ausência de um grande trauma, de pressões, 
de conflitos no dia-a-dia, de disputas. Alguns trabalhos sugerem que, 
se pessoas possuíam um livre arbítrio social, se as relações sociais se 
davam de maneira horizontal, sem hierarquias, esse mundo só pode 
ser mudado por uma força externa àquelas relações, como o chama-
do da cidade, a entrada em uma empresa. De uma maneira grosseira, 
o campo seria a pré-história dos homens e das mulheres do Sudeste 
Goiano, na cidade é que ocorreriam as disputas políticas.

Analisar o cotidiano tem significado, em algumas abordagens, 
uma recomposição conservadora do social, desprovido de conflitos 
e completamente alheio ao mundo da política. Ao identificar, na me-
mória dos trabalhadores, como se forja o seu cotidiano, desejamos 
explicitar como este se define e redefine a partir de embates. Con-
cordamos com Maria Odila Dias (1994), quando, ao lidar com o coti-
diano das mulheres pobres de São Paulo, no século XIX, afirma que, 
nele, se definem disputas travadas por muitos outros sujeitos, e que a 
cidade emerge desses conflitos. Para a autora,
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Sempre relegado ao terreno das rotinas obscuras, o quotidiano tem se re-

velado na história social como área de improvisação de papéis informais, 

novos e de potencialidades de conflitos e confrontos, onde se multiplicam 

formas peculiares de resistência e luta. Trata-se de reavaliar o político no 

campo da história social do dia-a-dia. Montailiou é uma urdidura de papéis 

sociais informais, de elos e intermediações do sistema de poder, que revela 

toda uma organização de solidariedade de vizinhança, de resistência, he-

rética, contestadora, silenciosa e pertinaz; da mesma forma, o estudo do 

quotidiano dos escravos vem desvendando uma experiência cumulativa de 

improvisação, aculturação e resistência ao poder, que é nova e vem trans-

formar a historiografia social da escravidão. (DIAS, 1994, p. 9)

Assim, o cotidiano não indica apenas a concordância dos trabalha-
dores com relações sociais em que a mudança é tão lenta e os poderes 
tão fortes que eles ficam totalmente sob controle, conformados com 
os termos do funcionamento da vida; também não indica o abandono 
do mundo da política e o refúgio na dura e desinteressante rotina da 
vida, no trabalho e na família. Para a autora, o cotidiano pode ex-
pressar meios com os quais trabalhadores marginalizados conseguem 
construir, nas estratégias para a sobrevivência, linguagens políticas 
que indicam formas plurais e violentas de que a cidade se constitui.

Em uma conferência realizada na Índia, Thompson expressou o 
desafio de pensarmos a política no dia a dia dos trabalhadores:

À medida que alguns atores principais da história – políticos, pensadores, 

empresários, generais – retiram-se da nossa atenção, um imenso elenco 

de suporte, que supúnhamos ser composto de simples figurantes, for-

ça sua entrada em cena. Se nos preocupamos apenas com o tornar-se, 

então há períodos históricos inteiros em que um sexo foi negligenciado 

pelo historiador, pois as mulheres são raramente vistos como atores de 

primeira ordem na vida política, militar ou mesmo econômica. Se nos 

interessamos pelo ser, então a exclusão das mulheres reduziria a história 
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à futilidade. Não podemos entender o sistema agrário dos pequenos 

produtores sem investigar práticas hereditárias, os dotes e, quando for o 

caso, o ciclo do desenvolvimento familiar. Por sua vez, essas práticas se 

apóiam nas obrigações e reciprocidade do parentesco, cuja manutenção 

e observância serão frequentemente encontradas nos encargos particu-

lares das mulheres. A “economia” só pode ser entendida no contexto de 

uma sociedade urdida assim. A vida “pública” emerge dentro das densas 

determinações da vida “doméstica”. (THOMPSON, 2001, p. 235)

Identificada a possibilidade de reconstituição de processos histó-
ricos no dia a dia dos trabalhadores, o primeiro desafio é justamente 
mudar o foco, e um dos maiores é mudar o espaço de onde, tradicio-
nalmente, acompanhamos o desvelar da política, sem, contudo, abrir 
mão dos pressupostos com os quais pensamos as transformações his-
tóricas, o que nos leva a um outro desafio, encontrar, nessas transfor-
mações, as diversas disputas.

No cotidiano da vida dos trabalhadores do campo, desviados dos 
grandes marcos consagrados pela historiografia, se revela uma dinâ-
mica em que a família emerge como elemento forte nas suas estraté-
gias políticas. Nas fraturas que ocorrem na família, experimentam os 
grandes tensionamentos da vida social.

Assim, o Sr. José Francisco Inácio, ao iniciar a terceira entrevista 
que realizamos com ele, aponta, como grande fratura, que vai deter-
minar a vida de trabalhador na Fazenda Cachoeira, a sua vida sem 
mãe, que morreu assim que ele nascera, e sem pai, que o abandonou 
recém-nascido, indo para Pires do Rio.

Contá quando eu nasci, né, contá a minha vida indesde que eu nasci. Pri-

meiro eu vou contá o que os outro me contou né? Meu pai é mineiro, é 

nascido e criado em Estrela do Sul, vieram prá fazenda do José Vigário. 

Meu pai era pião, adomador de animal, carreiro, minha mãe doméstica, 

quando ela tava esperando prá ganhar nenê, que sou eu, ela rezava pruma 
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santa, prá contá o dia dela morrer. Quando ela tava esperando prá ganhá 

nenê, que sou eu, a Santa avisou que era para ela arrumar uma pessoa pra 

mim criar, que ela não ia me criar não, ela ia morrer, tinha chamado ela. 

Aí ela arrumou tudo, matou capado, fritou, arrumou tudo e pediu a velha 

para mim criar, e a velha: O que é isso Bertulina!?, Mulher sadia, corada, 

trabalhadeira igual a você, comeu carne fresca, variou, não é verdade, aí a 

velha pegou e falou que me criava. Na noite, dia vinte e quatro de julho, 

chegou a verdade, quando eu nasci, ela morreu, o pai sumiu no mundo, e 

essa velha me criou, mas eu sofri demais na minha criação, muito mesmo. 

Quando meu pai me largou, eu tava com cinco dias, aí sumiu, aí eu sofri 

demais na minha criação, trabaiano, judiado demais, trabalhava demais. 

Eu já tava com dezenove anos, quando conheci meu pai. Hoje sou um 

aposentado prejudicado no vencimento, a vida é essa.14

A centralidade de sua vida é posta na família: a morte da mãe, no 
parto, e o abandono do pai demarcaram sua permanência na fazenda 
onde viveu e trabalhou até ser despedido por um dos herdeiros, e, 
então, entrar na ferrovia para trabalhar.

Também o Sr. João Modesto indica, no início da entrevista, um 
trauma familiar como causa dos sofrimentos que teve no trabalho nas 
fazendas:

Aí eu vou contá pra você, do princípio, o começo, o fim, até agora adonde 

eu cheguei, sabe? Primeiro eu morava em Nova Aurora (pausa), a minha 

mãe (pausa), eu já tava com uma idade de mais ou menos uns nove anos 

de idade, eu fui numa fazenda (pausa) levá uma cabrita, e minha mãe que-

ria fugir com um marido (pausa), com marido de Nova Aurora, ir embo-

ra esparramá os filhos. Aí eu achei que ela ia mandá despachá os outros, 

mais ia ficá quieta em Nova Aurora, mas, justamente, ela não ficô quieta, 

porque ela aproveitô o embalo pra podê saí, pros fio ficá deslocado. Então 

14. Entrevista realizada com o Sr. José Francisco Inácio, em 5 de agosto de 2002.
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como teve uns que não teve jeito de saí da barra da saia dela, pra deslocá 

igual, igual, (pausa) leva uma cabrita vermelha, lá onde era do Rosa To-

tico, pegá essa cabrita, aí eu cheguei lá, nois posô porque a distância era 

muito longe, nóis foi levá essa cabrita de condução. Quando foi pra voltar, 

nóis foi voltar a pé, e nóis não sabia do caminho, atalhô, nóis travessô por 

aquela vorta assim, saí lá naqueles mundo, fizemos a vorta e lá nóis vem 

sabe, lá envem, e minha mãe já tinha dado eu pra essa Joana Totico, To-

tico Rosa, sabe. Aí nóis enven, com muita sede, e nóis não sabia, sabe, aí 

nóis até mijô na folha pra bebê, pra matá a sede, sabe? Não achava água, 

falei como é que nóis vai faze Vinin? fi do Rosa, como é que nóis vai fazer 

Vinin, mijá na folha, bebê água, senão nóis não sabe onde tem água, onde 

nóis estamos nesses alto aqui, se nóis pudesse caçá um corgo, nóis achava 

fundamento, nóis não tem condição de ir porque nóis tava bem com fome 

sabe. Cheguei lá em casa, rapaz, cheguei lá em casa, a minha mãe tinha 

ido embora, cabô a fome, cabô a sede, cabô tudo, sabe aquilo pra mim foi 

chorar e pensá onde a minha mãe tava que tinha me largado. E os outros 

tinha escola, não tinha jeito, muncado, meu pai levô e esparramou pros 

outros, sabe. Falei, nossa como é que eu faço, não vejo meus irmãos mais, 

não vejo minha mãe mais, quando é fé ela apareceu no outro dia lá, vortei 

pra roça onde ela tinha me dado, aí vortei pra roça, cheguei, cedim, tempo 

dum frio que tava caindo geada, chegô minha mãe com meus irmão lá, eu 

dei de reformar um pouquim a alegria, sabe, dei de reformar, fiquei ale-

gre, mas eu achei que eu ia com ela, mas ela me deixô chorando, teve que 

eles me pegá e me amarrar, pra mim não podê ir acompanhar ela, ficô os 

outros também, aí os outro punha, assim, no calor do fogo, assim que eles 

nem mexê com os dedo não mixia de tão intanguido que tava, o caçula 

que tava junto com ela, da parte de irmão legítimo meu (...) quando é fé, 

meu pai vai lá e busca ele prá levá, pra esparramá pra outras casa, repartir 

lá pro Lindolfo Dito, ficou uns irmão meu e uma irmã, esses ficô mais ale-

gre, ficô dois numa casa, agora eu fiquei sozinho.15

15. Entrevista realizada com o Sr. João Modesto da Silva em 19 de julho de 2008.
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Dona Guimar também morou com a família numa relação de 
agregação até se casar com o Sr. Gaspar, que foi para a ferrovia. Afir-
ma as dificuldades de quando era nova e trabalhava como domésti-
ca em casas de fazendas da região, tanto na fazenda onde morava, 
para a proprietária Iaiá, quanto em outra fazenda próxima, para “Ar-
cídia”; atribui à morte do pai as dificuldades daquele tempo. Dona 
Guimar conta:

Trabalhei. Nossa Senhora, eu já trabalhei muito na vida, Paulinho. Tra-

balhava prá Iaiá, empregada, muito tempo, na Iaiá, ela era boa demais 

prá mim. (...) fiquei muito tempo na Arcídia, fiquei vinte e cinco dia, aí 

meu irmão foi o cumpade João Lobato, chegô lá, eu tava lavando um 

tanto de roupa, acho que isso tudo ajudô acabá com a saúde mais cedo. 

Pô no arame, podê torcer os cobertor, ou cabá de torcê assim de peso, aí 

quando chegô lá em casa, ele ia pro quartel lá em Ipameri; chegô lá em 

casa, falô assim: Mãe, a senhora vai de tarde, não é para a Guimar tra-

balhar lá mais não. de jeito nenhum. Fiquei com dó de vê o sofrimento 

dela lavando roupa lá, molhadinha. A gente trabalhava Paulim, a Arcídia 

era ruim, nóis era duas ajudante, a gente conversava um pouquim, tra-

balhando, ela gritava com a gente. (...) Eu sofri quando era nova, porque 

meu pai morreu, aí nóis ajudava a trabaiá eu trabaiava na Iaiá, ela era 

boa para mim. (com ênfase). Ela mim pagava bem. De tarde ela falava, 

espera o Natal saí que eu vou te dá uns trem escondido (risos).16

Dona Guimar imputa a saída da casa para trabalhar na casa dos 
outros à morte do pai, o que ocorreu quando tinha doze anos. Dife-
rencia as duas patroas quanto à relação mantida com elas no trabalho. 
Assim, com a Dona Iaiá, além de ter um salário maior, havia cum-
plicidade na relação pessoal, quando as duas, driblando a vigilância 
do marido da Dona Iaiá, Natal, criavam pequenos ganhos para dona 

16. Entrevista com Guimar Calixto Raimundo, realizada no dia 20 de julho de 2002.
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Guimar. A experiência do trabalho doméstico é esclarecida e influen-
ciada pela intervenção do irmão, prestes a servir no quartel do exérci-
to em Ipameri.

O Senhor Barnabé Martins Moreira, que também trabalhou como ga-
rimpeiro e braçal, aposentando como feitor da empresa, explicita, como 
causa do início dos trabalhos no campo, a separação entre o pai e a mãe:

Meu pai, no princípio, era professor do estado. Então contá logo tudo. 

Não combinou bem com minha mãe, né, e se separaram, então, a ma-

mãe criou nóis, dois filho, e foi prá três, e assim sem meu pai. Meu pai 

era muito conhecido aqui, e então, mas aí não puderam combinar, fica-

ram aí uns vinte anos separados, não, não é bem vinte anos, é dezoito 

anos de separados, a mamãe casou a segunda vez, aí já casou com um 

agregado do Cassiano Borges, na fazenda do Senhor Zoroastro.17

O episódio de separação dos pais foi significativo na vida do en-
trevistado, pois demarcou sua ida para trabalhar, numa relação de 
agregado, com fazendeiros, sendo que, depois de uma briga com os 
proprietários, sai da fazenda e executa alguns trabalhos, entrando, de-
pois, para a ferrovia, onde se aposenta como feitor.

A Sra. Percília18, no momento da entrevista, era aposentada, ti-
nha um tear em casa, morou em um sítio, no município de Goiandi-
ra, mas com a doença do marido, veio com ele e as duas filhas para 
Goiandira; logo, depois, o marido morreu.

O Sr. Valdivino Dias dos Santos recompôs o sofrimento de traba-
lhador no campo devido à morte da mãe e do pai:

A minha vida foi assim (pausa), é criado de pequeno, eu e dois irmão; 

mais velho sou eu, nóis não conheceu pai (pausa), porque minha mãe 

17. Entrevista com Barnabé Martins Moreira, realizada em 27 de abril de 2002.
18. Entrevista com Percília Delfino de Castro, realizada em 19 de outubro de 2005.
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morreu primeiro (pausa), e depois foi meu pai. Então, meu pai morreu, 

nóis, ele morava, ele trabaiava na Estrada-de-Ferro, e cuidava de nóis 

três assim mesmo. Fazia comida, deixava prá nóis. Ia pro trecho trabaia-

va, tarde, ele tava, depois do serviço, e nóis pequeno, o mais grande ti-

nha três anos. O mais grande era eu (...) E aí ele adoeceu, meu pai adoe-

ceu. E eles levaram ele prá Araguari. (...) Então eles levaram ele já mal, 

a gente, assim, era menino, não coisava nada né, não entendia nada de, 

então, é assim que eles me contava, então levaram ele prá Araguari (pau-

sa), Aqui, na tal Serra da Bucaina, ele faleceu lá, aí eles não trouxeram 

ele prá cá, levaram ele prá lá, lá arrumaram e sepultaram ele.19

Após a morte do pai, os sofrimentos: experimentou surras e os tra-
balhos que era obrigado a fazer para continuar a morar nas casas para 
as quais era levado. Uma das angústias que carrega é de não saber 
onde o pai foi sepultado.

Essas e outras narrativas indicam grandes traumas, que, certamen-
te, apenas se tornam públicos em entrevistas como a realizada. A pro-
ximidade ou o distanciamento em relação à família corresponde ao 
maior ou menor poder de barganha, ou à maior ou menor possibili-
dade de estar exposto à exploração no meio social.

Essas experiências narradas indicam a importância das entrevistas, 
que permitem que se revelem acontecimentos, que, não encontrando 
meios de se exprimirem no social, foram guardados no interior das 
relações familiares. De acordo com Portelli:

Uma coisa que a História Oral pode ver, que todos os arquivos e a Histó-

ria convencional não vêem, é precisamente a vida quotidiana. Por exem-

plo, sobre a história das mulheres, a história da família, a história da casa, 

do espaço doméstico, ou seja, são coisas que só podem ser tocadas por 

meio das fontes orais, ou que se tocam melhor com as fontes orais. A 

19. Entrevista com Valdivino Dias dos Santos, realizada em 2 de fevereiro de 2008.
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tônica sobre as narrativas traumáticas me parece uma coisa importante 

(...) No entanto, tem o problema de concentrar tudo sobre grupos restri-

tos e sobre acontecimentos pontuais. Deste modo, quando se põe toda 

a tônica sobre a história traumática, vê-se menos a “longa duração” da 

história. Parece-me que o que se poderia fazer é questionar como o ele-

mento traumático afeta a vida cotidiana e como é relatado. (PORTELLI, 

2001, p. 34).

Queremos, aqui, ver, na “longa duração” da história, os significa-
dos de traumas que, generalizados, na memória oficial, contam com 
alguns poucos protagonistas, e se fixam a um tempo e a um espaço 
determinado. Queremos ver exatamente “como o elemento traumá-
tico afeta a vida cotidiana e como ele é relatado” por outras memó-
rias, que não necessariamente dele tem consciência. Diante desses 
traumas, parece pouco constituir seus significados apenas indicando 
como, no capitalismo, se mantinha mão-de-obra nas fazendas; iden-
tificaríamos a crueldade feita a crianças de nove anos, a serviço de 
proprietários, com a roupa do corpo, apartados da família, tomando 
surras diárias e muitas outras formas de violência, mas, se as interpre-
tássemos de forma geral, partindo de marcos autorizados, estaríamos 
contando a mesma história, acontecida, num tempo distante, num 
espaço restrito, a “tipos” restritos e não a agentes, sujeitos com iden-
tidade própria, existência “real”. São memórias que dificultam para o 
historiador, principalmente quando ele se situa de maneira próxima a 
essas mudanças, interpretá-las, em alguns momentos, nos indagamos 
de qual autoridade nos baseamos, para estabelecer, em dramas tão 
terríveis, um “tema” para uma tese ou um livro, mas inclusive, por 
respeito a essas memórias, não se pode, com elas, apenas enrique-
cer um conceito de trabalho no campo, considerando-se que o maior 
desrespeito que se tem cometido com elas é justamente jogá-las no 
passado, em um só lugar do espaço social vivido, apartando suas re-
lações com dinâmicas posteriores. Entender, nessas entrevistas, como 
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os seus protagonistas não foram redimidos com a ida para a cidade, 
ajuda a nos precavermos contra compreensões que os colocam e os 
diferenciam no interior de ciclos econômicos e históricos específicos.

Interpretar essas memórias, de início, exigiu que saíssemos de 
qualquer entendimento, dado pela historiografia ou pelo livro didáti-
co, e valorizássemos, na construção científica, as falas dos entrevista-
dos e a dinâmica do cientista. Tivemos que enxergá-las nos meandros 
das histórias, construção plural, portanto, de “todos nós”, conforme 
Portelli:

Acredito na história oral precisamente porque ela pesquisa a memória 

de indivíduos como um desafio a essa memória concentrada em mãos 

restritas e profissionais. E penso que parte de nosso desafio é o fato de 

que realmente encaramos a memória não apenas como preservação da 

informação, mas também como sinal de luta e como processo em anda-

mento. Encaramos a memória como um fato da história; memória não 

apenas como um lugar onde você “recorda” a história, mas memória 

“como” história. Nisto é que temos trabalhado constantemente. (...) in-

sistindo no fato de que a memória é um processo, algo que está aconte-

cendo agora, do qual todos participamos. (PORTELLI, 2000, p. 69)

Parte da relação das memórias com o campo será discutida no se-
gundo capítulo; aqui, neste momento, queremos entender a que peri-
gos esses sujeitos estiveram/estão expostos, diante do social, como se 
posicionam em relação às pressões que sofreram/sofrem.

Ao recordarem, com dureza, a vida no campo, é bom frisar ter 
sido uma vida dura mesmo, uma realidade em que a expropriação 
para o trabalho atingia abruptamente a família.

Com sutileza, as entrevistas abrem canais em que o campo dialo-
ga com condições do presente. Acompanhando-se com atenção a fala 
do Senhor José Francisco, pode-se perceber que ele estabelece uma 
ligação entre passado e presente: se, no início da entrevista, recorda 
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do abandono, do sofrimento da vida longe da mãe e do pai, no térmi-
no, se lembra da condição de aposentado, das lutas por reajustes, das 
ações na justiça para aumento de salário, do fato de receber menos do 
que os outros.

Dona Guimar lembra que as duras condições do trabalho de do-
méstica para fazendeiros, ajudaram a acabar com a saúde dela mais 
cedo. Assim, lutas do passado são ligadas às lutas do presente como 
portadora de diabetes, conflito na educação dos netos.

Para o Sr. João Modesto, a dimensão do campo se desnuda em um 
processo ainda em curso, como trabalhador, hoje diarista, tem na rela-
ção de trabalho com o campo a complementação da aposentadoria que 
ele e a esposa recebem. O trabalho que ele exerce junto com o filho se 
configura em uma atividade imbricada com a vida na cidade, onde eles 
contratam trabalhadores, e o Sr. João exerce a função de gerente deles, 
dos quais cobra cinco reais por dia pelo aluguel das ferramentas.

Havia marcado para começarmos a entrevista no domingo às nove 
horas. Quando cheguei à casa do entrevistado, pude ouvir uma briga 
entre ele e os dois filhos, rapazes solteiros, que moram com ele na 
residência. O motivo da briga foi os filhos terem chegado àquela hora 
em casa, terem passado a noite na rua, estarem os dois embriagados. 
Discutiam; o Sr. João Modesto criticava o mais novo pelo fato de ele 
não querer estudar nem trabalhar em serviço com carteira assinada, 
preferindo ficar andando pela rua com o carro que comprou. O filho 
mais velho trabalha com o pai, por dia, em fazendas da região, fazen-
do serviços como capina, cerca, plantio etc., e os ganhos são divididos 
de maneira igual entre os dois. A crítica do pai ao filho era por este 
não seguir a disciplina do pai no trabalho; o Sr. João Modesto recla-
mava que a indisciplina do filho encoraja os trabalhadores que contra-
ta a não se dedicaram com empenho às tarefas.

Chamando-o fora da casa, acertamos que não havia condições 
de realizar a entrevista na casa dele, optamos por realizá-la na casa 
onde moro.
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O Sr. João Modesto, indagado em relação à sua vida no campo, 
respondeu:

Eu canso de avisar pros meus filhos: “filho, ocês não sabe a vida, o sofri-

mento que eu já passei. Se eu contá metade da minha vida, porque, pra 

trata d’oceis, trabalhei pro seu Valdemar, trabalhei pra muita gente, a 

troco de um litro de manteiga, pra tratá d’oceis, meu filho, dois dia por 

uma quarta de arroz, o que vale uma quarta de arroz? pra socá no pilão, 

quê que vale isso?” Não tem situação, levei uma vida sofrida, não tem 

outro laceio, se tivesse outro laceio até que ocê ia fora (...) sabe adonde 

que ocê vai sair, adonde que ocê vai todo mundo faz essa análise, agora 

hoje não, hoje nóis manda no povo e o povo não manda nim nóis (...) 

hoje se eu falar, Paulo, eu quero tanto o dia, hoje, se você não pagá, 

eu não venho, você fica com o serviço, pra fazê. Agora, hoje, não, eu 

trabaio aqui, eu compro quase uma caixa de óleo, eu ganho trinta e cin-

co conto, lá no Nego Vieira, e tô trabaiando barato, sabe, vou passar o 

meu dia a quarenta, sabe. Porque eu não tenho carteira assinada, eu não 

tenho nada, então, é nóis que manda nocêis, fazendeiro, não manda ni 

nóis mais. Antigamente não, eu ia lá, fazendeiro queria fazer conta da 

água, a casa velha que nóis morava, os graveto.20

As lembranças do campo para o Sr. João Modesto estão atualiza-
das em suas condições de vida e de trabalho, por um lado, mas, por 
outro, recebendo um salário mínimo de aposentadoria, direito que a 
esposa também conseguiu, vangloria-se de ter certo espaço de poder 
na negociação pelo dia de trabalho, o que poderia significar melhora. 
A circunstância de ele e a esposa receberem dois salários mínimos é 
lida não apenas como uma condição de vida melhor na cidade, mas 
é também interpretada como parte de suas trajetórias de trabalhado-
res, a que têm direito pelas explorações que sofreram.

20. Entrevista realizada com João Modesto da Silva em 19 de julho de 2008.
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Outra questão com que fomos lidando na construção/interpreta-
ção das entrevistas diz respeito aos campos de força que se forjam, e 
de onde resultam as diversas memórias possíveis.

Procuramos formas de valorizar as entrevistas e acabamos por 
amarrá-las, não permitindo que delas surgissem indagações sobre o 
mundo dos trabalhadores e suas mudanças. Memórias possíveis nos 
alertam para rumos que pessoas desconhecidas tomaram diante de 
pressões que experimentam, abrindo as muitas possibilidades que 
estiveram abertas, exploradas ou não. Nessa reflexão, concordamos 
com Portelli:

Assim sendo, o marco das memórias possíveis é, ao mesmo tempo, in-

finito, pois não há um limite para o que as pessoas possam pensar ou 

recordar e, também, finito, pois há um limite que está fundado sobre um 

acontecimento muito específico. Desta forma quando falamos dessas 

memórias individuais, há uma parte disso que se pode tratar como uma 

ferramenta comparativa e estatística, porque há coisas que são compar-

tilhadas e que se pode relatar, mas há outras coisas que são qualitativas, 

no sentido em que há o encontro entre um acontecimento, um lugar e 

uma subjetividade individual, uma história pessoal, individual, um pas-

sado e um futuro individuais. (PORTELLI, 2002, p. 32)

O debate, em torno das memórias possíveis, nos ajudou a avançar 
em algo que nos foi imposto como crítica a história de indivíduos. 
Mas, essas não ocorrem apartadas de dinâmicas sociais, portanto, não 
é um refúgio do qual passam distantes as teorias da História, os de-
bates metodológicos etc. A história oral permite que um “fato” seja 
identificado dentro de um imenso vocabulário de indivíduos, cujas 
lutas e disputas não são ordenadas na explicação do fato, mas este 
se institui a autoridade justamente por negar várias vozes e eleger 
outras. Permite ainda contestar uma ideologia dominante por meio 
da qual fatos, conceitos, metodologia, não apenas se sobrepõem ao 
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mundo dos trabalhadores, mas também fixam-no com ferramentas 
de dominação. Concordamos com Portelli (2002, p. 45): “a história 
oral é precisamente um método para contestar, para dizer não a essa 
ideologia hegemônica, pois há sempre uma intenção popular, uma 
participação popular nos acontecimentos históricos”.

A crítica dirigida ao nosso trabalho entende que a construção de 
memórias na oralidade, para ser transposta para o nosso terreno da 
História, necessita ser filtrada por procedimentos rígidos, e que, para 
se estabelecer a relação do historiador com as memórias, não há su-
porte suficiente. Cobra-se das memórias e do historiador que, com 
elas lida, um diálogo adequado com a História, que seja perpassado 
por uma discussão historiográfica, favorecida pela teoria da história, 
que conta com diversas matrizes à disposição do historiador ou da 
Filosofia. Os termos desse debate, nem sempre explicitados por nós, 
tem provocado um certo acanhamento em muitos historiadores, por 
ser lido por alguns como se não produzisse teoria, mas apenas uma 
prática que, por não se basear em um campo teórico, não oferece fun-
damentos científicos.

Marieta de Moraes Ferreira e Janaína Amado colocam, com pro-
priedade, os termos dessa crítica:

Em nosso entender, a história oral, como todas as metodologias, apenas 

estabelece e ordena procedimentos de trabalho – tais como os diversos 

tipos de entrevista e as implicações de cada um deles para a pesquisa, as 

várias possibilidades de transcrição de depoimentos, suas vantagens e 

desvantagens, as diferentes maneiras de o historiador relacionar-se com 

seus entrevistados e as influências disso sobre seu trabalho, funcionando 

como ponte entre teoria e prática. Esse é o terreno da história oral – o que, 

a nosso ver, não permite classificá-la unicamente como prática. Mas, na 

área teórica, a história oral é capaz apenas de suscitar, jamais de solucionar, 

questões; formula as perguntas, porém não pode oferecer as respostas. As 

soluções e explicações devem ser buscadas onde sempre estiveram: na boa 
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e antiga teoria da história. Aí se agrupam conceitos capazes de pensar abs-

tratamente os problemas metodológicos gerados pelo fazer histórico. O 

entrevistado “se esquece” sempre de um conjunto específico de aconte-

cimentos que vivenciou? Cada grupo de informantes situa em datas di-

ferentes determinado fato histórico? Sendo uma metodologia, a história 

oral consegue enunciar perguntas como essas; mas, exatamente por ser 

uma metodologia, não dispõe de instrumentos capazes de compreender 

os tipos de comportamentos descritos (bastante comuns, aliás). Apenas a 

teoria da história é capaz de fazê-lo, pois se dedica, entre outros assuntos, a 

pensar os conceitos de história e memória, assim como as complexas rela-

ções entre ambos. (grifo das autoras). (AMADO e FERREIRA, 2005, p. 16)

A observação feita pelas autoras, que pode ser lida como crítica a 
muitas pesquisas, inclusive ao nosso procedimento na produção da 
pesquisa, nos oferece uma oportunidade de identificar o que fazemos 
na Academia. Para avanço no debate, considero importante enten-
dermos o que está em jogo. Ao se imputar ao terreno das memórias e 
sua expressão na oralidade a classificação de metodologia, qualifica-se 
esse procedimento como organização de “material” bruto: quem va-
mos entrevistar, que tipo de entrevista vamos fazer, qual tema vamos 
abordar etc., que, contudo, não revelaria uma teoria apurada, que 
deve ser buscada no armazém da História, onde permanece guardada 
à disposição do historiador.

Não optar por esse caminho não é fugir às críticas à nossa posi-
ção nem esquivar saber quem é o historiador mais historiador, apenas 
não é necessário fazer isso. Para fazer o trabalho que estamos fazen-
do, tão somente devemos indagar quais compromissos estamos as-
sumindo frente ao presente, para onde aponta o nosso trato com as 
memórias, que pacto estabelecemos com o social para revelarmos, na 
Academia, essas memórias.

Essa reflexão nos leva ao debate, afinal, o debate que há al-
gum tempo estabelecemos com parte da historiografia britânica, 
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notadamente, com Thompson e Williams, que se fundamenta na ten-
tativa de questionar os conceitos como explicações assépticas para os 
problemas do fazer histórico.

Não basta entender os conceitos como “capazes de pensar abstra-
damente os problemas metodológicos gerados pelo fazer histórico”. 
Para Williams, com o qual concordamos, os conceitos são problemas. 
Considerá-los assim não significa abandonar a prática histórica cien-
tífica e tomada como um local seguro onde a História se revelaria 
purificada e descontaminada desse social, mas é tão somente pensar 
como processos históricos protagonizados por homens e mulheres 
nunca estão acabados por estarem sempre em disputa.

Desse modo as memórias das pessoas não nos permitem enrique-
cer conceitos já prontos, mas podem colocá-los nos processos densos 
e tensos, onde são feitos e refeitos, para constituí-los em problemas, 
a partir dos quais, conforme Raymond Williams, podemos tentar re-
cuperar a substância da qual originam os fatos. Raymond Williams, 
quando problematiza o conceito de cultura, também nos alerta para a 
necessidade de pensar os conceitos como movimentos históricos ain-
da não definidos. Para o autor:

É impossível, portanto, realizar uma análise cultural séria sem chegar-

mos a uma consciência do próprio conceito: uma consciência que deve 

ser histórica, como iremos ver. Essa hesitação ante o que parece ser a 

riqueza de uma teoria desenvolvida e a plenitude da prática consagrada, 

tem a inabilidade, e até mesmo a inépcia, de qualquer dúvida radical. É, 

literalmente, um momento de crise: um salto na experiência, um rom-

pimento no sentido da história, que nos faz recuar em relação a tantas 

coisas que pareciam positivas e ao nosso alcance – todas as inserções já 

prontas numa argumentação crucial, todas as entradas acessíveis à práti-

ca imediata. Mas essa compreensão não pode ser obstruída. Quando per-

cebemos de súbito que os conceitos mais básicos – os conceitos, como 

se diz, dos quais partimos – não são conceitos, mas problemas, e não 



68

problemas analíticos, mas movimentos históricos ainda não definidos, 

não há sentido em dar ouvidos aos seus apelos ou seus entrechoques res-

sonantes. Resta-nos apenas, se pudermos recuperar a substância de que 

suas formas foram separadas. (WILLIAMS, 1979, p.17)

Idealizar os conceitos como ferramentas postas à nossa disposição, 
no armazém da História, de onde os retiramos para aplicá-los em rea-
lidades distantes, no tempo e no espaço, presta o desserviço de não 
entender que os próprios conceitos são históricos, forjados para dar 
sentido a um fato ou a um processo específico, próprio de determina-
dos tempo/espaço histórico, e que, por isso, se filia a esse tempo/es-
paço histórico, compactuando com ele na negação ou afirmação dos 
seus termos.

Dona Guimar e o Senhor José Francisco, ao se lembrarem do pas-
sado nesse presente, indicam a importância de repormos a memória 
em uma área não consensual, mas de disputas. É nas disputas que po-
demos buscar as “memórias possíveis”, sobre as quais reflete Portelli:

Bem, a questão é que não creio muito em algo que se coloque como 

uma memória coletiva, a não ser nas atividades intelectuais de cada um 

dos indivíduos. Uma memória coletiva institucionalizada pode transfor-

mar-se nessas memórias hegemônicas muito fortes que estão consolida-

das em arquivos oficiais e em monumentos, que me parece importante 

que existam. No entanto, o que vemos na História Oral é mais a me-

mória que cada ser humano tem individualmente. Essa memória é um 

produto social, porque todos nós falamos um idioma, que é um produto 

social; nossa experiência é uma experiência social, mas não se pode sub-

meter completamente a memória de nenhum indivíduo sob um marco 

de memória coletiva. Cada pessoa tem uma memória, de alguma forma, 

diferente de todas as demais. Então, o que vemos, mais do que uma me-

mória coletiva, é que há um horizonte de memórias possíveis. (POR-

TELLI, 2002, p. 31)
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Assim, as memórias possíveis de Dona Guimar e do Sr. José Fran-
cisco apenas são possíveis porque houve uma experiência social de 
indivíduos no meio social elevadas ao nível da consciência. Os dois 
entrevistados alinhavam a noção de fartura no campo na comparação 
das relações de trabalho nos dois lugares.

Caçava, punha os menino pra caçá; secava carne de bicho, comia carne 

a semana inteira. A roupa era quase tudo em casa; a mulher fiava, pre-

parava o algodão para tecer. A gente usava camisa, calça, naquele tempo 

não dizia cueca, falava ciroula. Tudo em casa, tudo de algodão. Calçado 

(risos) era assim: você comprava um par de botina; chegava do passeio, 

guardava a botina; ia descalço pro mato; todo mundo trabalhava descal-

ço. Quando entrei na turma, aí cê tinha que comprá no açougue, roupa 

cê tinha que comprá na loja; calçado, aí, cê já não podia trabalhar descal-

ço, comprá calçado; roupa cê tinha que comprá tecido, não fazia mais.21

O entrevistado identifica na fartura um outro elemento contrário 
às condições de trabalho e vida na ferrovia. Campo e ferrovia nas suas 
lembranças representam a maior ou menor relação de dependência 
com o mercado; usando um vocabulário comparativo, a imagem do 
campo é a de fartura de alimentos, e mais do que isso: são as manei-
ras independentes com que a família os conseguia.

No campo ele trabalhava de um jeito, na ferrovia, de outro. Essa 
sua redefinição como trabalhador se dá por causa de suas novas rela-
ções, o mercado, e não com o trabalho em si.

O Sr. José Francisco faz uma leitura sugestiva do deslocamento 
social que a família experimentou nesse processo, da sobrevivência 
familiar em que tinha o controle do produto das atividades e do horá-
rio, de modo que passa a ter que sobreviver da venda de sua força de 
trabalho e de seu tempo para a compra de produto. Assim, a família é 

21. Idem.
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inserida em um mercado, no qual, além das outras necessidades que 
foram criadas, aquelas que já existiam, bem como o trabalho, trans-
formaram-se em mercadoria.

Por isso, é preciso cuidado, precaução com uma visão de campo 
como local de uma vida bruta e cruel para o trabalhador e sua fa-
mília, sendo a cidade, ilusoriamente, apresentada como redenção a 
essa vida miserável. Também, quando se fala de fartura do campo no 
passado, não se pode procurar índices de produção, de produtividade 
da terra etc. Algumas das coisas que são colocadas pelos entrevistados 
só podem ser entendidas como uma crítica política ao funcionamento 
da economia de mercado, inclusive nos dias de hoje.

As redefinições das relações de trabalho não emergem só da mi-
gração campo/cidade, nem do Sudeste, de onde lança seu canto de 
sereia. Emergem de transformações que vão se enraizando nos dila-
ceramentos das famílias, nisso, muito de suas características vão sen-
do redefinidas. Elas vão além do que se produz, da quantidade que 
se produz, e de onde se está trabalhando, estando, pois, diretamente, 
relacionados, como, também, pessoas estão incluídas nessa lógica.

Outra constatação da ideia de uma fartura no campo aparece em 
um aparte da entrevista da Dona Guimar: “Colhia muito mantimen-
to, tinha tuia de arroz, feijão; trabalhava muito, tinha fartura”. Uma 
leitura apressada pode levar a uma interpretação de que só no cam-
po haveria fartura, na cidade haveria a escassez de alimentos, pois, 
realmente, em diversas entrevistas, aparecem perspectivas do campo 
como espaço em que a comida, a alimentação, é posta, naturalmente, 
com fartura à disposição das pessoas. Ademais, sobre a vida no cam-
po, Dona Guimar cita, como uma das características, a proximidade 
com a família:

A gente, morando com o pai e a mãe toda vida; trabalhando, ajudando a 

trabalhar, ia até na roça. Eu levava comida na roça; tinha que ir de cava-

lo levar comida. Meu pai punha eu vigiá arroz pros passarin não rancá. 
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Hora de plantá arroz, ele punha a gente tampá as cova de trem; panhá 

algodão, mexê com mamona, tudo isso eu trabalhei, quando eu tinha 

doze, treze anos, por aí.22

Em meio às dificuldades, privilegia o funcionamento daquele mer-
cado de trabalho no qual ocorria uma proximidade entre trabalho e 
família, uma experiência que é expressa na discordância da maneira 
com que os familiares se dispersam, hoje, trabalhando em várias cida-
des da região. Assim, para Dona Guimar o campo é idealizado como 
espaço de trabalho; ela frisa como importante a presença do pai, da 
mãe, quer demarcar a vida no campo, tomando como referência as 
condições de vida na cidade, as condições de trabalho, o distancia-
mento da família, pois, parte dos filhos, trabalha em Goiandira, ou-
tros, na cidade de Catalão, e ela fica sozinha durante o dia. São di-
mensões de suas vivências, tanto da vida no campo como da vida na 
cidade.

Assim, a preocupação com o campo distingue o diálogo, dá-lhe 
outros formatos que outros não poderia, de maneira legítima, ter, po-
deria perguntar a ela que novela assiste durante o dia, de qual novela 
mais gosta, o que acha da vizinhança, como conseguiu a casa onde 
mora atualmente, que remédios toma para o tratamento do diabetes, 
com qual médico se trata, em qual candidato votou, o que acha da 
política. Mas, outras questões, se propostas, só poderiam estar numa 
área de pesquisa ordenada com outras preocupações.

A elaboração que os entrevistados, hoje, fazem do campo, estan-
do, nas condições atuais, vinculados, de alguma forma, ao campo, 
como espaço de trabalho, indica como alinhavam o passado vivido 
à vivência de hoje, uma ligação que, como tentamos comprovar, não 
apenas se diferencia de uma memória hegemônica, que, em diver-
sas frentes, e com muitas alianças, inclusive com a Academia, busca 

22. Entrevista com Guimar Calixto Raimundo, realizada em 20 de julho de 2002.
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comprovar o local idílico de vida. As “muitas memórias” dos traba-
lhadores e trabalhadoras não apenas contestam ou desmentem essas 
maneiras de recompor o campo, mas também permitem um outro 
caminho, outras possibilidades de eles atarem o passado ao presente, 
não encobrindo os conflitos, mas abrindo a história para estar sempre 
onde esteve, nas disputas no presente, relidas e edificadas nas inter-
pretações do passado.

Outra relação que se pode identificar entre trabalho e família pode 
ser observada na origem familiar como credencial para estar na cida-
de. O Sr. João Araújo, ao me receber na sua casa, aponta a parede e 
mostra os quadros amarelados e pendurados; dali, não apenas mostra 
fotografias envelhecidas na parede, mas apresenta suas credenciais, 
“quem eu sou” se revela na história da “minha família”. O bisavô, a 
bisavó, a vinda de Uberlândia para a região de Goiandira, a compra 
de terras, o preço baixo, o fornecimento de lenha para a ferrovia. O 
local da morte da bisavó, as brigas e lutas, com ramos familiares, vai 
montando o cenário e os personagens, dizendo de onde veio.

Essa experiência vivenciada e lembrada na família é reconsti-
tuída no Segundo Capítulo, como dentro de um tipo de mercado, 
que funcionava baseado em expectativas tradicionais de produção e 
consumo.

A partir de uma crise interna, sua dissolução impacta na redefi-
nição das expectativas dos trabalhadores e dos espaços por eles 
ocupados.
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2º	CAPÍTULO

DE SETEMBRO A SETEMBRO: AS 
“TRAMAS” DA VIDA PLANTADA 
NAS MEMÓRIAS COLHIDAS

Ele será árbitro de numerosas nações e juiz de povos longínquos e po-

derosos. De suas espadas forjarão arados, e de suas lanças, foices; uma 

nação não levantará mais a espada contra outra, e não se exercitará mais 

para a guerra. Mas cada um habitará debaixo de sua vinha e debaixo de 

sua figueira, sem que ninguém o moleste; porque assim o prometeu, 

por sua boca, o Senhor dos exércitos. Com efeito, todos os povos an-

dam, cada um em nome de seu deus; nós, porém, andaremos para sem-

pre em nome do Senhor, nosso Deus. Naquele dia – oráculo do Senhor 

–, recolherei os coxos, reunirei os dispersos e os que eu tinha afligido. 

Dos estropiados farei um resto, dos afastados, uma nação robusta; e o 

Senhor será o seu rei sobre o monte Sião, desde agora e para sempre. 

(MIQUÉIAS, 4,3-7).

Este capítulo recompõe alguns modos de viver do trabalhador que 
morou no campo no Sudeste Goiano, na segunda metade do século 
XX. Esses modos de viver foram selecionados na análise dos registros 
que pesquisamos: entrevistas produzidas, processos crime da Comar-
ca de Goiandira, Relatórios e documentos da Estrada de Ferro Goiás. 
Nos registros buscamos evidências que revelem como aquela socieda-
de era constituída de expectativas diversas da que formou a partir do 
final do século XX. Argumentamos que o Sudeste Goiano se redefiniu 
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socialmente a partir das mudanças ocorridas naquele período, gera-
das por conflitos internos àquela sociedade.

Esses conflitos internos têm sido relegados em diversas frentes, in-
cluindo estudos sobre folclore e a historiografia. Nessas abordagens 
aquelas formas de viver e trabalhar foram modernizadas quando so-
terradas por movimentos externos à sua dinâmica, destacando a che-
gada da ferrovia, introdução da pecuária, dentre outros processos.

Na interpretação das fontes, identificamos como de uma determi-
nada experiência social emerge uma consciência social, que vai sendo 
tensionada em meio às diversas pressões que sofre. Recusamos colo-
car essa experiência e consciência como passivamente sujeitadas ape-
nas em pressões externas, entendendo que assimilar essa passivida-
de é retirá-los da ação política do passado e obstruir sua inserção no 
presente.

Obstruímos a inserção política dos entrevistados no presente 
quando os procuramos para nos contar sobre o passado, desprezando 
que a narrativa procura da conta não do que foi vivido, mas o que 
está sendo vivido. Nas entrevistas realizadas, diante de uma primeira 
pergunta que fazia a todos: “conte-me de sua vida, as coisas que já 
fez, onde morou”, a resposta recompunha um passado com muitas 
dificuldades, mas positivado como intensamente vivido.

Vamos relatar duas falas de Dona Guimar, descrevendo o que era 
sua vida na roça. Destaca:

Trabalhei. Nossa Senhora, eu já trabalhei muito na vida, Paulinho. Tra-

balhava prá Iaiá, empregada muito tempo na Iaiá, ela era boa demais 

prá mim. (...) fiquei muito tempo na Arcídia, fiquei vinte e cinco dia, 

aí meu irmão o cumpade João Lobato, chegô lá, eu tava lavando um 

tanto de roupa, que isso tudo ajudô acabá com a saúde mais cedo. Pô 

no arame, podê torcer os cobertor, ou acabá de torcê assim de peso, aí 

quando chegô lá em casa falô assim: Mãe a senhora vai de tarde, não é 

para a Guimar trabalhar lá mais não, de jeito nenhum. Fiquei com dó de 
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vê o sofrimento dela lavando roupa lá, molhadinha. A gente trabalhava 

Paulim, a Arcídia era ruim, nóis era duas ajudante, a gente conversava 

um pouquim trabalhando ela gritava com a gente. (...) Eu sofri quando 

era nova, porque meu pai morreu, aí nóis ajudava a trabaiá, eu trabaiava 

na Iaiá, ela era boa para mim (com ênfase). Ela mim pagava bem. De 

tarde ela falava: espera o Natal saí que eu vou te dá uns trem escondido 

(risos).23

O sofrimento vivido no passado é positivado pela entrevistada 
quando comparado com as condições de vida no momento da en-
trevista:

No começo Paulim, a gente penô, mas, com tudo isso, parece que, na-

quele tempo, as coisas era trabalhosa, mas tá mais fácil do que hoje, 

hoje, tem muita coisa diferente, coisa ruim, até a criação dos neto. Os 

meus filhos, graças a Deus, são bons demais para mim, os netos a gente 

vê fazer alguma coisa que não agrada, fazer o que? Vai falar, eles fala: é 

a criação de hoje. Colhia muito mantimento, tinha tuia de arroz, feijão, 

trabalhava muito, tinha fartura.24

Uma possibilidade, que pode ser explorada, é que os termos da ve-
lhice e doença do momento da narrativa imputam ao passado, quan-
do o vigor da juventude e a saúde são situados como critérios para 
positivar o passado e negativar o presente. A relação com o presente 
é reconhecida como estranhamento: “hoje tem muita coisa diferente, 
coisa ruim, até a criação dos neto”, e não as doenças. Um presente 
em que o fardo da construção moral e material lhe foi retirado e ge-
renciado por outros, nesse caso, os filhos, uma vez que é no carregar 
e poder gerir o fardo da existência que nos tornamos gente. Dona 

23. Entrevista com Guimar Calixto Raimundo, realizada no dia 20 de julho de 2002.
24. Entrevista com Guimar Calixto Raimundo, realizada no dia 20 de julho de 2002.
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Guimar e os outros entrevistados são narradores de experiências que 
foram desarmadas e se tornaram irrelevantes no tempo.

No passado há uma memória que recompõe a existência mediada 
pelo trabalho, no presente, embora permaneçam executando ofícios 
em serviços domésticos, o status de esposa de aposentado esvazia a 
experiência como construção e reconstrução da vida.

Para compreender um pouco suas vidas, é preciso observar 
como vivenciam, no presente, um quotidiano desprovido de signi-
ficados e sem compreensão. Quando é o período de receberem as 
aposentadorias, chego, eu, aos caixas eletrônicos do Banco do Brasil 
de Goiandira, observo os aposentados, embora haja caixas eletrô-
nicos desocupados, eles formam uma única fila, precisam de ajuda 
para receber. A maioria traz, nas mãos, enrolado em um papel, o 
cartão do banco, e, em outro, a senha da conta. Aguardam alguém 
que possa fazer o saque do dinheiro que lhes pertence, o que se 
encontra no interior de um equipamento, só disponível mediante 
um código, que foi construído de modo apartado das experiências 
desses aposentados.

Numa das vezes que me dirigi ao Banco, uma senhora, já idosa, 
sem me conhecer, estende a mão com o cartão e a senha, não me 
diz nada. O guarda, que está atrás de um vidro, verbaliza e acena, 
solicitando que saque o dinheiro e entregue a ela. Sou informado que 
a faxineira, funcionária terceirizada, foi proibida de sacar o dinheiro, 
pelo favor, recebia R$ 10,00.

Ao fazer o saque, tento explicar que a operação vai ter que ser 
repetida várias vezes, pois, estando disponível apenas cédulas de cin-
co e dez reais, há um limite de valores permitidos a cada operação. 
Ela me olha totalmente estranhada, como se a minha fala não fizesse 
qualquer sentido. Após repetir a operação, por quatro vezes, vou en-
tregando o dinheiro, ela pega, fica parada me olhando, aí percebo que 
ela não está contando. Ela pergunta: já acabou? Digo que sim, ela vai 
embora.
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O estranhamento não é pelo desconhecimento de como manipu-
lar um caixa eletrônico. A construção de tecnologias é para agilizar e 
maximizar o lucro e não para se conectar com experiências reais das 
pessoas. Esse é um dos fatores que as condenam a permanecerem no 
passado. A conotação do que recebem como “benefício” e não “salá-
rio” afirma as condições de sobrevivência no presente, como conces-
são, presente e não um direito.

No presente, suas experiências de onde deriva a consciência são 
irrelevantes até para construírem tecnologias para caixas eletrônicos, 
o que vivenciaram no passado também é entendido como desneces-
sário à construção do mundo atual. A retirada da potência do passado 
vivido é construída de maneira sutil em uma frente que se tornou 
memória poderosa, inclusive em parte da Historiografia Goiana. 
Conceitos como economia de subsistência, relação não assalariada, 
camarada, apartam seu passado do presente. Suas experiências vivi-
das são submetidas a um passado considerado estorvo para o desen-
volvimento do Capitalismo e da modernização. O Estado de Goiás, 
para se tornar moderno, precisou esperar, ansiosamente, que o ca-
pitalismo destruísse aquele mundo, por isso, suas experiências e suas 
memórias, apenas são validadas, se asfixiadas e aprisionadas no passa-
do, como folclore.

As entrevistas produzidas reconstroem algo que lhes foi retirado, 
o fato de reunir a experiência e a consciência dos narradores. Walter 
Benjamin caracteriza a narrativa como “arte de intercambiar expe-
riências”. Ao destacar a figura de Nikolai Leskov, vê, na sua forma de 
narrar, as características essenciais de uma boa narrativa. Essa nar-
rativa estaria em vias de extinção, pela forma como o capitalismo se 
desenvolve

A arte de narrar está em vias de extinção. (...) As ações da experiência 

estão em baixa, e tudo indica que continuarão caindo até que seu valor 

desapareça de todo. Basta olharmos um jornal para percebermos que 
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seu nível está mais baixo do que nunca, e que da noite para o dia não 

somente a imagem do mundo exterior, mas também a do mundo ético 

sofreram transformações que antes não julgaríamos possíveis. Com a 

guerra mundial tornou-se manifesto um processo que continua até hoje. 

No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do 

campo de batalha não mais ricos, e sim mais pobres em experiência co-

municável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros 

sobre a guerra, nada tinha com comum com uma experiência transmiti-

da de boca em boca. (BENJAMIN, 1994, p. 198).

Uma boa narrativa é a que intercambia experiências, possui rela-
ção orgânica entre o vivido e o narrado, porém, nem todo vivido me-
rece ser narrado, porque não merece ser perpetuado, por ser parte 
de uma experiência que destrói e não constrói. Walter Benjamin cita 
o exemplo dos soldados que voltam da guerra mudos, portam expe-
riências que não merecem virar narrativas. As narrativas da guerra 
não captam a experiência, mas a negligenciam. Narrativas que esti-
vessem conectadas com as experiências dos soldados contariam da 
crueldade de seres humanos portarem armas para matarem outros 
seres humanos, sem se conhecerem.

Thompson, abordando o estruturalismo de Althusser, alerta o 
historiador da necessidade de se associar Experiência e Consciên-
cia numa elaboração que não negligencie a presença do sujeito na 
História.

O que descobrimos (em minha opinião) está num termo que falta: 

“experiência humana”. (...) Os homens e mulheres também retornam 

como sujeitos, dentro deste termo – não como sujeitos autônomos, “in-

divíduos livres” mas como pessoas que experimentam suas situações 

e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e 

como antagonismos, em seguida “tratam” essa experiência em sua cons-

ciência e sua cultura (as duas outras expressões excluídas pela prática 
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teórica) das mais complexas maneiras (sim, relativamente autônomas) 

e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de 

classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. 

(THOMPSON, 1981, p. 182).

Se Walter Benjamin alerta que é intrínseca ao capitalismo a disso-
ciação entre experiência e consciência, Thompson nos lembra de que 
os historiadores podem se tornar ideólogos desse sistema, ao proce-
der esse movimento, nas análises que realizam e nas maneiras que 
constroem teorias.

Entendemos que a historiografia goiana, ao construir uma teoria 
de esvaziamento social do campo, como vitalidade de construção da 
História, fomenta uma ideologia que clama pelo capitalismo como 
redentor, movimento que vai se alternando até a chegada do agro-
negócio.

Interpretamos as entrevistas atando as narrativas com experiências 
vividas e significadas mediante os mecanismos das memórias. Consi-
deramos que as memórias resistiram ao apagamento ideológico do 
Estado, Educação, Historiografia Goiana, por isso, ao serem relega-
das, não foram atingidas por esse movimento destruidor.

Dois entrevistados, o Sr. José Francisco Inácio o Sr. Eurípedes não 
se lembrava de nada significativo ocorrido em 1930. O evento elevado 
como marco da modernização de Goiás, não foi sentida pelos entre-
vistados.

Os dois recordam que, em 1932, houve um grande abalo na cidade 
de Goiandira, considerando que o Estado promoveu um recrutamen-
to forçado para ir à luta contra São Paulo. A cidade, por estar situa-
da às margens da Estrada de Ferro Goiás, meio de locomoção usado 
pelos recrutadores, foi impactada de maneira significativa por esses 
recrutamentos. Na entrevista com sr. Eurípedes, ele descreve, quando 
criança, observar os desertores presos, pois seu pai era o policial en-
carregado de vigiá-los.
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O senhor José Francisco narra que os trabalhadores adultos re-
sidentes na fazenda ficaram por alguns dias refugiados no mato. 
Quando levava comida, estando a certa distância, descia do cavalo, 
pois, se escutassem o tropel do cavalo, saíam correndo. As narra-
tivas indicam que o mundo dos trabalhadores no Sudeste Goiano 
foi impactado de maneira significativa pela Revolução Constitucio-
nalista de 1932, e não experimentou mudanças significativas com a 
revolução de 1930.

Em Goiás, o trabalhador que morou no campo, em parte da se-
gunda metade do século XX, é reconstituído com duas imagens mui-
to fortes: pobreza material e impotência política. Nosso homem do 
campo é o Supriano do conto “A Enxada” de Bernardo Élis, caboclo 
caracterizado pelo autor como: “feio, sujo, maltrapilho, mas delicado 
e prestimoso como ele só.” (ÉLIS, 2003 p. 73). No conto, Supriano, 
não conseguindo cumprir um contrato que fez com um delegado 
para o plantio de café, é entregue como pagamento de uma dívida a 
outro proprietário, o qual o obriga a plantar uma lavoura até o dia de 
Santa Luzia, 13 de dezembro.

O conto narra a saga de “piano” para conseguir uma enxada e fa-
zer o plantio. Após muitas andanças, em um desvario, limpa e planta 
a roça com as mãos que ficam destruídas, no fim é morto pelo pro-
prietário.

Nosso homem do campo é também o camarada, que SILVA ca-
racteriza:

quem é o camarada? Camarada era qualquer trabalhador que fizesse um 

ajuste de trabalho com outrem para prestação de serviços na lavoura, 

pecuária, empreitadas de viagem e serviços domésticos. Mesmo que as 

relações de trabalho estabelecidas em lei fossem assalariadas, o salário 

não se tornava uma relação social, mas apenas uma relação contábil, 

porque nunca chegava às mãos do trabalhador que estava constante-

mente endividado. (SILVA, 2001, p. 41).
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Para Borges, este trabalhador é caracterizado a partir de uma si-
tuação de escravo do proprietário:

o trabalho assalariado existia, porém, muitas vezes quase como ficção, 

pois estava na cabeça, mas nunca entrava no bolso do trabalhador. A 

dívida permanente renovada transformava-se em grilhões que prendiam 

o trabalhador à terra alheia e obrigavam-no a permanecer na fazenda, 

numa espécie de escravidão por dívida. Esta condição reservava ao pro-

prietário da terra o direito de utilizar de modo e por tempo indetermi-

nado a força de trabalho do agregado ou camarada. Ao obrigar o traba-

lhador a comprar os bens de que necessitava no armazém da fazenda 

em que estava a prestar serviços, a preços arbitrariamente impostos pelo 

proprietário, a caderneta de conta corrente transforma-se em amarras 

para o trabalhador rural. (BORGES, 2000, p. 143).

Silva (2001) e Borges (2000) interpretam a história de Goiás, intro-
duzindo parte de teorias produzidas por autores como Florestan Fer-
nandes25 e Caio Prado Júnior26, solidificadas na Universidade de São 
Paulo, onde os dois fizeram seus cursos de doutorado, em períodos 
distintos. Por isso Silva e Borges se esforçam para aplicar, na realidade 
goiana, um entendimento consagrado nestas teorias: 01 – O Capitalis-
mo é necessário como fase de transição para o socialismo; 02 – A teo-
ria precisa identificar quando o capitalismo foi plenamente instaurado 
em uma sociedade. Instituições como partidos políticos alimentadas 
por essa teoria, organizam uma ação, visando enfrentar e superar o 
sistema; 03 – A instalação do capitalismo se torna visível a partir de 
uma revolução burguesa, que, construídas nas especificidades do Bra-
sil, contaria se chegamos ou não no capitalismo; e, 04 - Sinais visíveis, 

25. Das obras do autor, analisamos: FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Bra-
sil: Ensaio de interpretação sociológica. São Paulo: Globo, 2006.
26. Analisamos o texto: JÚNIOR, Caio Prado. A revolução Brasileira. In: A Revolução Brasilei-
ra e Questão Agrária no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
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se essa revolução ocorreu, é o trabalhador estar despojado de tudo, 
restando apenas a força de trabalho a ser vendida, por isso, a fixação, 
em trabalho assalariado, distanciamento subjetivo do empregador, no 
caso, o fazendeiro.

Essas produções, em um esforço de aplicar a leitura de Marx no 
Brasil, argumentam que a sociedade brasileira precisa passar neces-
sariamente pelo capitalismo para depois chegar ao Socialismo. A ins-
talação do capitalismo é buscada como na Europa, em especial, na 
França do fim do século XVIII, seu marco, de início, seria a Revolução 
Burguesa, ou se é necessária a Revolução Burguesa para instalar o ca-
pitalismo no Brasil. A produção da teoria é direcionada para o esforço 
de se detectar em que nível do Capitalismo a sociedade Brasileira se 
encontrava no século XX, em que ponto o equívoco de sua interpreta-
ção facilitou o golpe de 1964.

O historiador inglês Edward Palmer Thompson propõe outro 
ângulo de abordagem, que inverte essa percepção. No livro, publica-
do em três volumes: A formação da Classe Operária, o autor identifica 
como a noção de classe é identificada na Inglaterra a partir da Revolu-
ção Industrial, portanto, como uma reação ao Capitalismo. Principal-
mente no volume I27, as ações e a consciência operária são visualiza-
das em instituições, como Igrejas. Após a conclusão do livro, o autor 
recua ao período anterior ao Capitalismo, entrando no terreno dos 
costumes:

Fui levado a esses problemas no instante em que encerrei A formação 

da classe operária inglesa em 1963, e decidi orientar as minhas pesquisas 

para tempos anteriores, para a consciência plebeia e as formas de protes-

to do século XVIII, como os motins da fome. Isso implicou o abandono 

do território da Revolução Industrial em favor da exploração do que é, 

27. THOMPSON, Edward Palmer. A Formação da Classe Operária: I – a árvore da liberda-
de. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
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por vezes, chamado de sociedade “pré-industrial”, um termo insatisfa-

tório. Pois a Grã-Bretanha do século XVIII, tal qual a índia do século 

XVIII, contava com uma vigorosa indústria manufatureira, não obstante 

fosse predominantemente artesanal. Mas mover-se da primeira para a 

segunda sociedade significou mover-se de uma sociedade submetida a 

um acelerado ritmo de mudança para uma sociedade governada, numa 

extensão muito maior, pelo costume. Havia práticas agrárias costumei-

ras, formas costumeiras de iniciação às artes de ofício (aprendizagem), 

expectativas costumeiras quanto a certos papéis (domésticos ou sociais), 

modos de trabalho costumeiros e expectativas consuetudinárias, bem 

como “desejos” ou “necessidades”. (THOMPSON, 2001, p. 229/230)

É outra maneira de conceber e teorizar sobre a organização do 
trabalho e dos trabalhadores. A Classe pode se estabelecer não apenas 
após o Capitalismo, mas como reação a ele. Ao contrário da ênfase em 
buscar quando o capitalismo iniciou, quando se deu a Revolução Bur-
guesa, para, depois, identificar como se forma a Classe Operária, ele 
argumenta que, no caso inglês, ocorre a destruição de uma consciên-
cia de classe, profundamente enviesada pelos costumes.

Em Patrícios e Plebeus, ele apresenta como o termo paternalis-
mo pode desnudar um instrumento de luta de classes. Nesse enten-
dimento o paternalismo, ao contrário do que afirmava grande parte 
da historiografia inglesa, não era o instrumento inibidor do conflito 
de classe, que amortecia as relações econômicas, adiando a chegada do 
capitalismo, mas é o espaço onde os trabalhadores construíram uma 
experiência, e o lugar de onde se armam para enfrentar a instalação do 
mercado.

E assim podemos substituir o “tom patriarcal” pelo termo mais fraco, 

“paternalismo”. Pode parecer que esse quantum social mágico, reabas-

tecido todos os dias nas inúmeras fontes da pequena oficina, da unidade 

doméstica e da propriedade rural, foi bastante forte para inibir (exceto 
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aqui e ali, em episódios breves) o confronto de classes, até que a indus-

trialização o trouxesse no seu séquito. Antes disso, não havia classe tra-

balhadora com consciência de classe, nenhum conflito de classe desse 

tipo, mas apenas fragmentos de protoconflito. Como agente histórico, 

a classe trabalhadora não existia, e, sendo assim, a tarefa extremamente 

difícil de tentar descobrir qual era a real consciência dos trabalhadores 

pobres inarticulados seria tediosa e desnecessária. Somos convidados a 

pensar na consciência de um ofício, e não na de uma classe; nas divisões 

verticais, e não nas horizontais. Podemos até falar de uma sociedade de 

“uma só classe”. (THOMPSON, 1998, p. 28)

Assim, todos os capítulos do livro Costumes em Comum: “Costumes 
e Cultura”; “Patrícios e Plebeus”; “Costume, lei e direito comum”; 
“A economia moral da multidão inglesa no século XVIII”; “Econo-
mia moral revisitada”; “Tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo 
industrial”; “A Venda de esposa” e, “Rough Music”, formam um todo 
coerente, abordando como os costumes são manipulados no cotidia-
no dos trabalhadores. Os costumes possibilitam ao autor identificar 
como a experiência e a consciência dos trabalhadores se articulam em 
defesa de uma sociedade, como reação à sua desestruturação. O au-
tor polemiza com abordagens que indicam que a formação do merca-
do, nos moldes do capitalismo, teria que ser o único caminho possível 
para constituição de uma classe operária.

O recuo que procede não apenas volta e tenta reconstruir as ex-
pectativas da classe operária antes do capitalismo, mas aponta outro 
entendimento de luta de classe como estratégia de ação no presente:

Como o Capitalismo (ou seja, o “mercado”) recriou a natureza humana 

e as necessidades humanas, a economia política e seu antagonista revolu-

cionário passaram a supor que esse homem econômico fosse eterno. Vi-

vemos o fim de um século em que essa ideia precisa ser posta em dúvida. 

Nunca retornaremos à natureza humana pré-capitalista; mas lembrar 
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como eram seus códigos, expectativas e necessidades alternativas pode 

renovar nossa percepção da gama de possibilidades implícitas no ser 

humano. Isso não poderia até nos preparar para uma época em que se 

dissolvessem as necessidades e expectativas do capitalismo e do comu-

nismo estatal, permitindo que a natureza humana fosse reconstruída sob 

uma nova forma? É possível que eu esteja querendo demais. Seria invo-

car a possibilidade da redescoberta, sob novas formas, de um novo tipo 

de “consciência costumeira”, quando mais uma vez as gerações suces-

sivas aprendessem umas com as outras; quando a satisfações materiais 

permanecessem estáveis (se distribuídos de modo mais igualitário), e só 

as satisfações culturais se ampliassem; quando as expectativas atingissem 

uma situação de equilíbrio permanente dos costumes. Não creio que 

isso vá acontecer, mas tenho a esperança de que os estudos deste livro 

possam iluminar o processo de formação dos costumes e a complexida-

de do seu funcionamento. (THOMPSON, 1998, p. 23/24)

O novo ângulo de abordagem rearticula a estratégia de enfrenta-
mento do capitalismo, não partindo do seu interior para elevar uma 
teoria à condição de se opor a ele, mas perceber como, no mundo 
dos trabalhadores, se forjam aspectos que se opõem ao seu desenvol-
vimento.

O capitalismo, nesse entendimento, não amadurece ou evolui uma 
consciência para a classe, mas destrói experiências humanas como so-
lidariedade e bem comum.

A percepção dos trabalhadores, principalmente, nas entrevistas, 
reconstitui um espaço onde é difícil separar o campo moral do eco-
nômico. Um contrato de trabalho não era escrito por se basear em 
inúmeras formas de relações pessoais e observações das partes. Assim 
o “contrato” que formalizava a relação de um fazendeiro com o tra-
balhador era baseado em uma série de variáveis: Relação entre as fa-
mílias; se era o primeiro ano do plantio em uma lavoura; a qualidade 
de produção da terra a ser usada; por quanto tempo seria o uso.
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Nas entrevistas é possível identificar como agregado, camarada, 
não é uma categoria que fixava o trabalhador em um local, mas possi-
bilidades que eram exploradas, fazendo com que jogassem com essas 
mesmas possibilidades.

O Sr. José Francisco Inácio e o Sr. João Modesto são trabalhadores 
que foram criados pelos fazendeiros, posteriormente, ocupando ou-
tros espaços.

Na narrativa do Sr. José Francisco, ele lembra como foi residir na 
casa do proprietário, após a morte da mãe e o abandono do pai:

Contá quando eu nasci, né, contá a minha vida indesde que eu nasci. Pri-

meiro eu vou contá o que os outro me contou né? Meus pai é mineiro, é 

nascido e criado em Estrela do Sul, vieram prá fazenda do José Vigário. 

Meu pai era pião, adomador de animal, carreiro, minha mãe doméstica, 

quando ela tava esperando prá ganhar nenê que sou eu, ela rezava pru-

ma santa, prá contá o dia dela morrer. Quando ela tava esperando prá 

ganhá nenê, que sou eu, a Santa avisou que era para ela arrumar uma 

pessoa pra mim criar, que ela não ia me criar não, ela ia morrer, tinha 

chamado ela. Aí ela arrumou tudo, matou capado, fritou, arrumou tudo 

e pediu a velha para mim criar, e a velha: “O que é isso Bertulina, mulher 

sadia, corada, trabalhadeira igual a você, comeu carne fresca, variou, 

não é verdade, aí a velha pegou e falou que me criava.” Na noite, dia 

vinte e quatro de julho, chegou a verdade, quando eu nasci, ela morreu, 

o pai sumiu no mundo, e essa velha me criou, mas eu sofri demais na 

minha criação, muito mesmo. Quando meu pai me largou, eu tava com 

cinco dias, aí sumiu, aí eu sofri demais na minha criação, trabaiano, ju-

diado demais, trabalhava demais. Eu já tava com dezenove anos, quando 

conheci meu pai. Hoje sou um aposentado prejudicado no vencimento, 

a vida é essa.28

28. Entrevista realizada com o Sr. José Francisco Inácio, em 6 de agosto de 2001.
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Como outros entrevistados, as fraturas cotidianas na vida, são sig-
nificadas em um só tempo, o tempo da exploração e do empobre-
cimento, que inicia com a perda da mãe, quando nasce, e segue até 
o momento da entrevista, quando reclama do pouco que recebe na 
condição de aposentado.

Observando com atenção como as memórias dos entrevistados 
descrevem a inserção e o cotidiano de trabalho no campo, é possível 
recompor estratégias diferentes na luta pela sobrevivência.

Nessas estratégias o “armazém da fazenda”, proclamado por parte 
da historiografia goiana como “prova” da miséria econômica e impo-
tência política é articulado dentro de um campo de forças mais amplo.

Quando perguntado sobre o dia a dia de trabalho na fazenda, 
responde:

Quando eu tava com nove anos de idade, eu já comecei assim: buscá 

um cavalo no pasto, pros dono da fazenda, buscar boi no pasto, guiar 

boi e andar na frente dos bois prá abrir porteira, prá fazer essas coisas, 

e comecei também na moage de cana. Levantava uma hora da manhã, 

não tinha blusa de frio, não tinha calçado, e geada caía todo ano e gros-

sa, levantava uma hora da manhã prá soltá boi no engenho. Tocava boi 

envolta do engenho, a partir de uma hora da manhã, parava duas vezes 

nessas madrugada prá tomá um café, prá comê uma quitanda. No outro 

dia, seis horas da manhã, sete horas, terminava a moagem, soltava os 

bois que tava no engenho e ia pro pasto buscá os bois prá carriá. Aí nóis 

ia pro mato carriá, ia ajudá o carreiro. Eu ia na guia dos boi, aí nóis ia 

prá fazê carreto, puxava uma viagem de lenha longe pro engenho, prá 

pô prá apurá garapa e puxava uma viagem de cana prá moê no outro dia 

(...) e eu tava nessa idade aí quando eu já tirava leite, também ia pro pas-

to buscá vaca, fechá vaca, apartá vaca, com essa idade aí; trabalhei até na 

faixa dezesseis anos. Dezesseis anos passei sê o carreiro da fazenda, eu 

mesmo era o carreiro. E eu já era castigado, que eu fui criado sem pai e 

sem mãe pros lado aeio, prá dizê a verdade eu fui criado na semelhança 
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do escravo, o que eu tinha melhor que o escravo é que eu tinha uma co-

mida melhó e uma cama prá dormir (...) roupa, uns trapim muito ruim, 

calçado e blusa já falei que eu não tinha.29

No trabalho cotidiano da fazenda: buscar cavalo no pasto, respon-
sável pelo carro de boi, portanto, transportar coisas, enfatiza atribui-
ções que estão situadas em um período específico do ano, período da 
“moagem de cana”, geralmente entre junho e julho, momento em 
que se produzia o açúcar, melado e a cachaça. Diferente de outras 
entrevistas, não há nas suas recordações, as dificuldades do período 
que começava no segundo semestre do ano, meados de setembro, pe-
ríodo em que outros trabalhadores disputavam áreas para o plantio 
de roças.

Entre essas dificuldades, estava a negociação para se conseguir 
uma terra que fosse fértil para uma boa produção, esse movimento, 
como vimos, dependia de uma grande variedade de questões subjeti-
vas, relações construídas e mantidas durante o ano com o fazendeiro.

A narrativa interpreta uma trajetória de vida muito difícil, os cas-
tigos físicos na sede da fazenda, porém, não há menção de ter traba-
lhado em lavoura, sinalizando que, sendo um trabalhador que reside 
na casa do fazendeiro, estar próximo do proprietário significa estar 
subordinado diretamente à família do proprietário, no entanto, estava 
aliviado da possibilidade da sua relação ser alterada em decorrência 
da produtividade da lavoura plantada.

Não recebendo salário, mas com alimentação garantida durante o 
ano, ele desempenha funções de confiança, o entrevistado recorda de 
ir a cavalo da fazenda até Catalão buscar remédio para algum doente, 
ou levar dinheiro para pagamentos.

Como próximo ao fazendeiro, por algum tempo, fica responsável 
pelo armazém da fazenda:

29. Entrevista realizada com o Sr. José Francisco Inácio, em 6 de agosto de 2001.
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Cada um tinha uma anotação, cada um tinha um caderno no nome dele 

(riso) quantas e quantas vezes eu pesei três quilos de trem prá uma pes-

soa e anotava dois. Tinha uma dó de vê aqueles homem com sol quente 

(riso). Eu, desde o dia que tive um pouquim de escola, eu que pesava e 

anotava.30

Como responsável pelo armazém da fazenda, lembra que o misto 
de proximidade com o proprietário, e, ao mesmo tempo, condição 
de trabalhador não assalariado, faz com que proceda desvios de ali-
mentos para os trabalhadores que procuram o armazém, colocando a 
mais de alimentos do que havia sido adquirido.

O Sr. João Modesto é outro entrevistado que foi criado no interior 
da fazenda do proprietário. É natural da cidade de Nova Aurora, na 
separação entre o pai e a mãe é entregue para ser criado por um pro-
prietário:

Aí eu vou contá pra você, do princípio, o começo, o fim, até agora adon-

de eu cheguei, sabe? Primeiro eu morava em Nova Aurora (pausa), a mi-

nha mãe (pausa), eu já tava com uma idade de mais ou menos uns nove 

anos de idade, eu fui numa fazenda (pausa) levá uma cabrita, e minha 

mãe queria fugir com um marido (pausa), com marido de Nova Aurora, 

ir embora esparramá os filhos. Aí eu achei que ela ia mandá despachá 

os outros, mais ia ficá quieta em Nova Aurora, mas, justamente, ela não 

ficô quieta porque ela aproveitô o embalo pra podê saí, pros fio ficá des-

locado. Então, como teve uns que não teve jeito de saí da barra da saia 

dela pra deslocá igual, igual, (pausa) leva uma cabrita vermelha lá onde 

era do Rosa Totico, pegá essa cabrita aí eu cheguei lá, nois posô porque a 

distância era muito longe, nóis foi levá essa cabrita de condução. Quan-

do foi pra voltar, nóis foi voltar a pé, e nóis não sabia do caminho, atalhô, 

nóis travessô por aquela vorta assim, saí lá naqueles mundo fizemos a 

30. Idem.
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vorta e lá nóis vem sabe, lá envem, e minha mãe, já tinha dado eu pra 

essa Joana Totico, Totico Rosa, sabe. Aí nóis enven, com muita sede, e 

nóis não sabia, sabe, aí nóis até mijô na folha pra bebê, pra matá a sede, 

sabe Não achava água, falei como é que nóis vai faze Vinin? Fi do Rosa, 

como é que nóis vai fazer Vinin, mijá na folha, bebê água senão nóis 

não sabe onde tem água, onde nóis estamos, nesses alto aqui, se nóis 

pudesse caçá um corgo, nóis achava fundamento, nóis não tem condição 

de ir porque nóis tava bem com fome sabe. Cheguei lá em casa rapaz, 

cheguei lá em casa, a minha mãe tinha ido embora, cabô a fome, cabô a 

sede, cabô tudo, sabe, aquilo, pra mim, foi chorar e pensá onde a minha 

mãe tava que tinha me largado. E os outros tinha escola, não tinha jeito, 

muncado, meu pai levô e esparramou pros outros, sabe. Falei, nossa, 

como é que eu faço!? Não vejo meus irmãos mais, não vejo minha mãe 

mais, quando é fé, ela apareceu no outro dia lá, vortei pra roça onde ela 

tinha me dado, aí vortei pra roça, cheguei, cedim, tempo dum frio que 

tava caindo geada, chegô minha mãe com meus irmão lá, eu dei de re-

formar um pouquim a alegria, sabe, dei de reformar, fiquei alegre, mas 

eu achei que eu ia com ela, mas ela me deixô chorando, teve que eles me 

pegá e me amarrar, pra mim não podê ir acompanhar ela. Ficô os outros 

também, aí os outro punha, assim, no calor do fogo, assim que eles nem 

mexê com os dedo não mixia de tão intanguido que tava o caçula, que 

tava junto com ela, da parte de irmão legítimo meu (...) quando é fé, 

meu pai vai lá e busca ele prá levá, pra esparramá pra outras casa, repar-

tir lá pro Lindolfo Dito, ficou uns irmão meu e uma irmã, esses ficô mais 

alegre, ficô dois numa casa, agora eu fiquei sozinho.31

Em um relato difícil de ser formulado, com diversas pausas, o Sr. 
João Modesto narra o momento em que a mãe separa do pai, o térmi-
no da relação familiar impacta todos os filhos, que são entregues para 
serem criados por outros fazendeiros. Ele, primeiro leva uma cabrita 

31. Entrevista realizada com o Sr. João Modesto da Silva em 19 de julho de 2008.
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para a fazenda, volta para Nova Aurora com o filho do fazendeiro, 
não encontra a mãe, no outro dia, ela volta e o leva para a fazenda do 
“Totico” Rosa, onde começa a trabalhar. Em outro momento da en-
trevista, demonstra a amargura com o pai, que não se diluiu no tem-
po; conta que, quando esse estava prestes a morrer, em Caldas Novas, 
pediu a presença do filho, que se recusou a ir vê-lo.

Como o Sr. José Francisco, criado no interior da fazenda, é encar-
regado de vigiar o armazém da propriedade, tendo em vista que a 
esposa do proprietário desconfia que há desvios:

Aí, trabaiando, trabaiando e tinha um irmão do cara que morava dentro 

da fazenda, e o outro morava lá, e a Joana do Totico vendia os trem é 

pela balança, vendia os trem pela balança. Aí ela sentiu que o povo tava 

retirando com ela nos trem, aí ela pegô e chegô nim mim, chego, as-

sim: ó Canela, aqui, ó João, é um peso, aqui é outro, aqui é outro (acena 

com a mão). Aqui eu vou deixá indicado procê pesá os trem, aqui, pro 

cê olhá essa balança prá mim, o que eles vai pesá. O irmão era irmão, 

então, tava prosperando com os trem dela, sabe, aí eu falei, assim, falei: 

óia, ó Ranolfo, isso aí não é assim, ela me explicô que é prá você vendê 

isso aqui, que é prá você vendê aqui, assim nessa situação prá ele. Mas é 

que ele punha passando, se era um quilo, ele punha dois; vendia arroz, 

vendia feijão, vendia açúcar, sabe, café em grão; isso, antigamente não 

existia vendê café em pó, não tinha, sabe, era à base de grão, seu pai tam-

bém sabe. (...) Aí, bão, rapaz, não foi nada não, e a Joana, e eu fui contá 

prá Joana, e eles apavorô e eles esquentô a pioienta porque eu fui falá 

isso, eles queria goderá. Rapaz, quando a Joana foi para Nova Aurora 

traveiz, eles mandaram eu buscá um cavalo de mentira; eles quebraram 

um galho de unha de boi, foi no meu pêlo, mas eles acabaram comigo, 

eu vi que eles tava (pausa) sentindo que eles queria me batê, porque não 

tinha precisão d’eu buscar esse cavalo, sabe.32

32. Entrevista realizada com João Modesto da Silva, em 19 de julho de 2008.
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Criado como o Sr. José Francisco, no interior da casa do proprie-
tário, é designado pela dona da fazenda para vigiar a venda e entrega 
de produtos aos outros trabalhadores. Na narrativa Ranolfo e irmão 
ocupavam funções distintas na mesma propriedade. Enquanto Ranol-
fo morava na propriedade, o irmão era agregado, o primeiro é res-
ponsável pelo controle do Armazém da fazenda.

Desconfiada que estava sendo lesada, a proprietária designa o Sr. 
João Modesto para fiscalizar o trabalho do Ranolfo. Este percebe que, 
quando vai vender para o irmão, que não mora na fazenda, ele desvia 
os itens. Quando denuncia a fraude cometida pelo Ranolfo, é espan-
cado pelos dois.

Na narrativa da dona Guimar, como vimos no primeiro capítulo, 
ela recorda que, trabalhando na fazenda, recebe ajuda da esposa do 
proprietário para desviar alimentos do armazém:

Eu sofri quando era nova, porque meu pai morreu, aí nóis ajudava a 

trabaiá eu trabaiava na Iaiá ela era boa para mim. (com ênfase). Ela mim 

pagava bem. De tarde ela falava, espera o Natal saí que eu vou te dá uns 

trem escondido.33

As narrativas do Sr. José Francisco, João Modesto e Dona Guimar 
indicam ocasiões que o armazém da fazenda era subvertido da fun-
ção de controle, com estratégias diferentes os trabalhadores através 
de pactos estabelecidos na horizontal ou vertical acessavam e desvia-
vam alimentos.

Dona Guimar, cuja família residia como agregada na propriedade, 
descreve que como doméstica, na casa do fazendeiro, em conivência 
com a esposa do proprietário, desviava alimentos do armazém da fa-
zenda. O Sr. José Francisco, criado no interior da fazenda, é respon-
sabilizado pelo controle dos estoques do armazém, e não se furta a 

33. Entrevista com Guimar Calixto Raimundo, realizada no dia 20 de julho de 2002.
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descrever como entregava mais do que os trabalhadores compravam. 
O Sr. João Modesto, também criado em uma propriedade, é encarre-
gado, pela esposa do proprietário, de vigiar o trabalhador responsável 
pelo controle do armazém. Ao ver como os alimentos eram desvia-
dos pelos irmãos, denuncia para a proprietária e recebe uma punição 
dos envolvidos.

Portelli situa essas memórias individuais no horizonte das memó-
rias possíveis. São organizações densas em que indivíduos e não gru-
pos ordenam memórias que, não se diluindo em um grupo maior, 
revelam como, socialmente, as possibilidades podiam, em algumas 
circunstâncias, serem exploradas pelos trabalhadores.

As três narrativas não se constituem, por serem individuais, dis-
sociadas do social. É por serem individuais que não estão diluídas ou 
soterradas em memórias coletivas, que, desviando de processos he-
gemônicos, formulados por instituições como o Estado, Sindicatos e 
Acadêmicos, descortinam as possibilidades no social.

O que memórias individuais revelam são as possibilidades experi-
mentadas como recursos usados ou não que compunham as expecta-
tivas dos que viviam naquela sociedade.

Portanto, a palavra chave aqui é possibilidade. No plano textual, a repre-

sentatividade das fontes orais e das memórias se mede pela capacidade 

de abrir e delinear o campo das possibilidades expressivas. No plano dos 

conteúdos, mede-se não tanto pela reconstrução da experiência concre-

ta, mas pelo delinear da esfera subjetiva da que as pessoas sabem ou ima-

ginam que possa suceder. E é o complexo horizonte das possibilidades o 

que constrói o âmbito de uma subjetividade socialmente compartilhada. 

(PORTELLI, 1996, p. 7)

As narrativas da Dona Guimar, Sr. José Francisco e João Modes-
to, compõem algumas das possibilidades existentes naquele perío-
do. Nessas, o armazém da fazenda não é, unicamente, como crê a 
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sociologia e historiografia goiana, aspecto estabilizador de uma socie-
dade rigidamente hierarquizada e desigual, mas espaços de tenciona-
mento, locais políticos onde o controle era exercitado e, em algumas 
ocasiões, contestado.

Não se perde a dimensão da clivagem vertical, não encontramos 
trabalhador que fosse dono de um armazém, mas há premissa de que 
esse controle poderia ser burlado.

O fornecimento de alimentos, através do armazém, funcionava 
como compra antecipada de dias de trabalho, como veremos adiante, 
ao pegar itens, estes eram convertidos em dias de trabalho, que o pro-
prietário resgatava posteriormente.

É o que encontramos em algumas entrevistas, o que se chama de 
Trama, negociação que não envolve valores monetários, mas produ-
tos como alimentos. O Sr. João Modesto recorda quando ajudou o Sr. 
Benedito, que trabalhava numa fazenda próxima da qual ele morava 
e estava passando fome. Ao lembrar da cena do trabalhador, esposa 
e filhos o procurarem à noite, pedindo algo para comer, explica a si-
tuação imputando a responsabilidade ao trabalhador por ter pego ali-
mentos no armazém da fazenda onde morava e não ter pago os dias 
de serviço correspondentes:

(...) falei: ó Benedito, eu vou te dar esse arroz aqui porque eu tô vendo 

a fome que você e seu filho tá passando. Tava com dois dias que não co-

mia, arrumei dois litro de arroz limpo e um litro de feijão. Eu não pudia 

arrumar esses trem pr’ocê, mim faz falta amanhã, mas eu vou matar a 

fome de vocês, ninguém quer arrumar. Trabalhava pro véio Nego Neca 

ali; depois, o véio Nego, eles garrô tratá e não ia, e eles não tava dando 

conta; os trem que eles comprava, comia tudo e não dava pro outro dia, 

eles tava devendo já muitos dias, muita trama lá, sabe. Eles dava dois dia 

de serviço por uma quarta de arroz, uma quarta de arroz limpava no 

pilão, não dava mais do que cinco litro, dava prá almoçar e jantar. E o 

dia de domingo? O dia de sábado que eles não trabalhava, comia o quê? 
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Comia o quê? (...) Que as coisas andava apertado dimais, muita coisa 

tinha encarecido (...) E, agora, os outros trem que ele tinha de comprar. 

Tinha que arrumar a banha, tinha o feijão. O café e o açúcar que eles 

gostava (...) adonde que eles ia parar com isso?34

No caso do Benedito, que o procura com fome, é indicado que o 
trabalhador, ao pegar muita mercadoria, endividou, não conseguin-
do cumprir o que havia sido combinado. Nessa situação, com o ris-
co de não receber os dias de serviço, o fazendeiro diminui o valor 
a ser pago, no caso específico, trabalhava dois dias por uma quarta 
de arroz. Além disso, o Sr. João Modesto indica que havia uma crise 
no período, provocando uma carestia. Contra o trabalhador reúne-se 
vários fatores desfavoráveis. Nesse caso a sujeição do trabalhador ao 
proprietário pode ser enviesada de diversas maneiras, numa delas, o 
trabalhador, ao não ter acesso mais ao armazém da fazenda, passa 
fome, ao passo que o fazendeiro também perde os dias de trabalho 
que o trabalhador lhe devia.

Pelas entrevistas é possível inferir que o mercado de trabalho me-
diado pela “trama” possuía variações, podendo em muitas ocasiões 
pender para o fazendeiro e, em algumas, para o trabalhador. Assim, 
dias de trabalho eram trocados por cobertas, quantidade variável de 
arroz, feijão e até por um litro de manteiga.

Há, aqui, um argumento que polemiza com abordagens que indi-
cam que, por não ser uma economia monetarizada, há, naturalmen-
te, um regime de escravidão, com toda perversidade, há uma lógica a 
ser seguida ou um costume, posto na relação.

Na relação de compra de dias de trabalho pela trama, há um as-
pecto que indica perdas e ganhos para o trabalhador. Por um lado, 
trabalhar para o fazendeiro indicava o acesso franqueado ao arma-
zém da fazenda, no entanto, existe um problema, considerando que, 

34. Idem.
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ao vender dias de trabalho ao fazendeiro, o trabalhador não tinha 
condições de trabalhar nas suas próprias lavouras, permanecendo vin-
culado ao armazém da fazenda.

Alguns conflitos emergem quando, ao vender os dias de trabalho, 
o fazendeiro cobra esses dias no momento do plantio da lavoura, 
quando o trabalhador precisa também organizar as próprias lavou-
ras, considerando ser uma economia baseada no ciclo da natureza, o 
período do plantio, tanto do proprietário quanto do trabalhador, são 
feitos na mesma época, meados de setembro.

Pudemos alcançar duas narrativas em que as cobranças geraram 
disputas entre trabalhador e fazendeiro. No primeiro caso, cita-se o 
“empreito”, que era uma relação de trabalho em que se estabelecia, 
previamente, a atividade a ser realizada e o preço a ser pago, podendo 
este ser adiantado ou não, pago em gêneros alimentícios ou não, e 
podia ser realizado só pelo contrato, ou, caso se necessitasse de mais 
mão-de-obra, o trabalhador que pegou o empreito é que se encarre-
gava de contratar e pagar. O caso motivou uma “moda de viola” feita 
pelo Sr. José Rita, pai do Sr. Joaquim Pires, cantada em uma das entre-
vistas realizadas com o Sr. José Francisco.

Benedito Santana pegou um empreito de um homem aí; tava ganhando 

o dia prá levar os companheiro prá trabalhar; o homem pegou foi lá, o 

homem era mineiro, morava perto de Nova Aurora, Joaquim Cardoso, 

foi lá e amarrou ele no rabo da égua prá levá pro serviço. E o Zé Rita fez 

a moda:

“Vou contá o que aconteceu essa semana passada

Amarraram o Benedito no meio da companheirada

Amarrou no rabo da égua e desceu lá na estrada (riso)

Quem amarrou o Benedito é o amigo Joaquim Cardoso

Amarrou no rabo da égua e deixou sofrendo os dois

O sol estava tão quente, tava fazendo calor

Benedito tá amarrado, faço dele o que eu quiser
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Benedito tá amarrado

Quem salvou o Benedito foi o meu cumpade Abrão

Vendo ele amarrado na maior judiação

Mandou o filho dele atrás, não deixa judiar não.”

Cantava no Baile, catira.35

A situação do Benedito Santana, buscado pelo patrão de maneira 
violenta, e levado para o serviço amarrado em uma égua, não se deu 
apenas pela observação da força do proprietário, mas pelo não cum-
primento do combinado. Nesse caso o trabalhador é também emprei-
teiro, ou seja, pega uma tarefa e organiza um grupo de trabalhado-
res para executá-la. No caso que originou a moda de viola houve um 
compromisso de execução do trabalho com o Sr. Joaquim Cardoso, 
mas o empreiteiro leva os trabalhadores para outro local, não cum-
prindo o que foi acertado.

Em outra situação, o endividamento, em dias de trabalho, moti-
vou a ida do proprietário para levar o trabalhador à força para o traba-
lho. Foi descrita pelo Sr. Sebastião:

(...) é igual eu tô te falando, meu pai trabaiava prá tudo, pegava trama 

dele (proprietário) assim prá pagar em serviço, e agora tinha aquele ne-

gócio assim, de chegar, vamo supor, hoje, ou às vezes de manhã mesmo 

e falá assim: ó, eu vim buscar vocês prá fazer isso prá mim. E aí se você 

falá que não pudesse, já era hora de criar caso. O velhão, eu lembro di-

reitim, eu era mulequim, assim ó (acena com a mão o tamanho), ele 

chegou lá agitado e falou: ó, é pro cê ir amanhã. E meu pai falou: não, eu 

já tenho compromisso, não posso ir. Ele falou: não, ou o senhor vai ou 

venho te buscar com o rabo de tatu. No outro dia, ele chegou mesmo, 

esperou até sete hora, meu pai, lá de butuca, prá ir trabalhar pro outro. 

Quando é fé, ele apontou lá, o rabo de tatu dele era uma chibata assim, 

35. Entrevista realizada com o Sr. José Francisco Inácio, em 5 de agosto de 2002.
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chegou e falou assim: ó, nego, você não foi, eu vim te buscar. O velho só 

falou prá ele: você espera aí, o velho ainda deu bobeira de esperar ainda 

da banda de fora. O velho entrou lá dentro, desatou, puxou aquele gar-

ruchão antigo, assim, e falou: ó, eu vou te ensinar como é que vem bus-

car homem. E aí o velho falou: você tá ficando doido, Arlindo? (gritado) 

Faz isso não! Esticou, e o velho atrás (rindo); eu lembro direitim, o velho 

ainda deu um tiro prá cima da cabeça dele. (gargalhando).36

Nesse outro caso, o Sr. Sebastião descreve como um risco para o 
trabalhador o endividamento em dias de trabalho com o proprietário. 
Estando com crédito de dias de trabalho a serem pagos, o proprietá-
rio exigia o pagamento quando achasse necessário. Uma possibilida-
de era coincidir a cobrança para o mesmo dia em que o trabalhador 
tinha assumido compromisso com outro proprietário ou quando o 
trabalhador tinha que fazer uma atividade para si próprio.

No caso narrado, o proprietário, que tem dia de trabalho para re-
ceber com o pai do entrevistado, exige o pagamento imediato, quan-
do o trabalhador alega já ter compromisso para a mesma data é amea-
çado a ser buscado “no rabo de tatu” castigo cruel, por não cumprir 
o combinado, uma variação de “ser arrastado amarrado no rabo de 
uma égua”, nesse caso o proprietário é rechaçado pelo trabalhador.

Uma especificidade do Sr. Arlindo, pai do narrador, é ser proprie-
tário do sítio onde reside, não estando na iminência de ser expulso da 
casa pelo proprietário. Mesmo não morando na propriedade, recorda 
como o pai mantinha a relação de trabalho pela trama.

Meu pai trabalhava dimais era para os outros, em troca de cinco litros 

de arroz, um dia de serviço, rapaz; um dia de serviço em troca de meio 

litro de manteiga. (...) roçava as mata lá, fazê assim: enquanto tava bão, 

dá mantimento, era eles que plantava, prá pessoa trabalhar prá eles; se 

36. Entrevista realizada com Sebastião Firmino de Paula, em 19 de abril de 2009.
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desse prá trabalhar prá eles, eles (trabalhadores) não ia trabalhar prá eles 

(proprietários). E aí, quando ficava ruim, que não dava nada, aí dava prá 

gente igual o meu pai, sabia que não dava nada, a meia. (...) quando ele 

plantava; mas os outro não deixava ele cuidar dos dele, tinha que traba-

lhar prá eles prá pagar os litrim de trem.37

O Sr. Sebastião é de uma família que tinha uma pequena proprie-
dade de quatro alqueires, demonstra uma oposição ao pai no regime 
de trabalhar por trama, preferindo uma relação assalariada, expres-
sando, desse modo, um ressentimento com essa forma de trabalho.

Na experiência que observa da relação de trabalho do pai, iden-
tifica uma estratégia do fazendeiro, que, quando a terra está muito 
produtiva, os trabalhadores como seu pai são contratados para traba-
lhar pagando a trama que tinham recebido. Quando a produtividade 
da terra diminuía, o proprietário alterava a relação, preferindo que o 
trabalhador cuidasse da lavoura como forma de trabalho à meia. Ou 
seja, a produção obtida era tirada e dividida ao meio entre o trabalha-
dor e o proprietário.

Neste ponto é preciso voltar ao conto “A Enxada”, de Bernardo 
Élis, que trabalhamos no primeiro capítulo, lido e assimilado como 
prova da miséria do homem do campo e sua impotência política, se 
observarmos, com atenção, veremos que a especificidade da família 
de Supriano indica uma situação determinada com maior propensão 
do trabalhador em ficar refém do fazendeiro:

Piano pegou um empreito de quintal de café com o delegado. Tempo 

ruim, doença da mulher, estatuto do contrato muito destrangolado, vai 

o camarada não pode cumprir o escrito e ficou devendo um conto de 

réis ao delegado. Ao depois vieram os negócios do peixe de ouro de Sá 

Donana, e no fritar dos ovos acabou Supriano entregue a Elpídio, pelo 

37. Idem.
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delegado, para pagamento da dívida. Com ele, foram a mulher entreva-

da das pernas e o filho idiota, que vieram para a Forquilha, terras per-

tencentes a Desidéria e Manuel do Carmo, mas que o filho de Donanna 

comprou ao Estado como terra devoluta. Supriano devia trabalhar até o 

fim da dívida. (ÉLIS, 2003, p. 75).

Esse conto é assumido como testemunha fiel de uma condição mi-
serável e ausência de ação política, é assim que a professora Cavalcan-
te (2010) interpreta essa mesma citação:

Estar assim preso a um senhor, como se fosse um animal, mostra-nos a 

situação do Brasil rural dos meados do século XX, no interior de Goiás, 

lugar em que o mando está nas mãos dos “coronéis”. O fato de viver sob 

o regime do coronelismo faz de Piano um ser em condições piores que 

a de um escravo. E o fato de ele ser negro agrava a sua condição, pois o 

preconceito racial era e ainda é uma realidade. A sua situação familiar é 

de extrema penúria, pois a mulher é aleijada e o filho possui problemas 

mentais. São pessoas incapazes de estabelecerem, entre eles, uma rela-

ção normal. A família nada pode fazer para ajudar Piano, ao contrário, 

são inteiramente dependentes dele. (CAVALCANTE, 2010, p. 24-25)

Esse é o padrão que se tomou para explicar o homem do campo em 
Goiás, inclusive, em meados do século XX, não precisa ter nome, a 
citação conta quem é, independentemente de onde esteja.

Olhando, com atenção, o conto, observamos que Supriano retrata 
uma experiência social em que se conjugavam fatores desfavoráveis ao 
trabalhador, e que levavam a uma maior dependência ao proprietário. 
O conto enumera essas condições: primeiro, o contrato estabelece rela-
ções impostas no plantio de café, essa relação indica um distanciamento 
do trabalhador com o fazendeiro, pois, dificilmente, o plantio de café 
estabelecia uma partilha no final da colheita, mas era uma relação de 
trabalho por contrato de trabalho em que recebia pela tarefa.
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Um segundo aspecto é o fato de Supriano se submeter a um con-
trato por escrito, algo difícil de se observar nas relações que analisei a 
partir das entrevistas. Nas entrevistas são descritas situações em que 
as relações de trabalho não sendo reguladas pela escrita possuíam um 
código moral aceito pelas partes envolvidas.

No episódio, descrito acima, narrado pelo Sr. José Francisco, Be-
nedito Santana assume o compromisso de trabalho com o proprietá-
rio Joaquim Cardoso, não indo trabalhar o proprietário vai até onde 
ele está retira ele do meio dos outros trabalhadores amarrando-o no 
“rabo da égua”. A intervenção do outro fazendeiro, Abrão que manda 
o filho interceder para que ele seja solto, não é porque o proprietário 
estava errado, mas devido à dureza do castigo, muito calor, andado 
no meio dos espinhos.

Quando “Zé Rita” transforma o episódio em “moda de viola”, 
cantada em festas da região, nos parece que a intenção é ridicularizar 
o trabalhador que não cumpriu o que havia combinado, não havendo 
condenação da atitude do proprietário.

A narrativa do Sr. João Modesto em que um trabalhador vai até 
ele, pedindo um pouco de comida porque está passando fome, o en-
trevistado não culpa o proprietário por deixar um agregado naquela 
situação e sim o fato de que este foi pegando mantimentos no arma-
zém da fazenda e não fez o pagamento com os dias de serviço.

Da mesma forma o trabalhador que “leva o patrão na justiça” não 
é bem visto pelos entrevistados, entendendo que a ação é desonesta 
por não estar acertada no acordo verbal que foi feito. O Sr. João Mo-
desto descreveu como orgulho o fato de “nunca ter levado um fazen-
deiro na justiça”, comprovando que é um bom trabalhador.

Descreveu ainda com ressentimento como nos trabalhos que rea-
lizou antes de vir morar na cidade proprietários começaram a colo-
car como valor na relação de trabalho o que antes não era considera-
do como a casa que morava, a água que usava e a lenha que colhia: 
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“Antigamente não, eu ia lá fazendeiro queria fazer conta da água, a casa 
velha que nóis morava, os graveto”.

O trabalhador provavelmente se refere ao momento que o “ar-
mazém da fazenda” já não era abundante e na crise, o proprietário 
começa a cobrar itens que antes eram desconsiderados, como a casa 
onde morava, a água que pegava e a lenha consumida.

Por outro lado uma entrevistada que pediu, se fosse mencionado 
este fato, não citasse o nome dela, descreveu que a família ao deixar 
uma propriedade acionou o fazendeiro na justiça pelos direitos tra-
balhistas e, como represália o proprietário não quis assinar compro-
vando a relação da mãe da entrevistada com o campo, impedindo que 
ela aposentasse. Pelo que informou foram obrigadas a tirar a ação 
da justiça e, contou envergonhada, terem perdido algumas amizades 
por isso.

Portanto, a ausência do contrato escrito não era ausência de nor-
mas que regulassem a relação de trabalho, mas que há um código 
moral não escrito, mas entendido e aceito pelas partes.

Essa desconfiança da cultura escrita persiste em parte desses en-
trevistados, que tiveram que se deparar com o papel. Em muitas 
entrevistas, ao solicitar que assinassem o termo de anuência, livre e 
esclarecido, formalizando que estariam concedendo a entrevista sem 
qualquer tipo de pressão, percebemos certo temor, pois pergunta-
vam: “o que você vai fazer com isso?”, ou, “você não vai tomar minha 
casa não?”. Embora pareça brincadeira, há no fundo, no subtexto des-
sas indagações, a percepção de que a cultura oral é mais fácil de estar 
sob o controle desses trabalhadores do que a escrita.

Além de aceitar ser submetido a um contrato escrito, um outro fa-
tor que pesa contra Supriano é a composição da família: dos três ape-
nas um está apto para o trabalho. A sua mulher, doente e “entrevada” 
e o filho “idiota,” não podem trabalhar.

E, ele é o camarada e não agregado. Essa especificidade, embora 
sutil, indica uma relação diferente com o proprietário. Enquanto o 
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camarada pega um serviço por tarefa, o agregado é aquele que reside 
na propriedade do fazendeiro, inclusive goza de uma maior proteção.

BORGES (2016), em sua tese de doutorado, ao recompor parte 
do universo cultural de agregados e camaradas na região do Pantanal 
Norte, identificou diferenças entre os dois:

O que estou procurando apontar é que os camaradas, muito mais do que 

estar numa situação temporária, esboçavam em muitos casos que esta 

situação deveria ser superada. Veja bem, os ajustes articulam-se a ideia 

de que a atividade contratada era alugada por um determinado tempo 

e para a execução de uma determinada tarefa. Os assim contratados re-

metem, mesmo que por momentos pré-estabelecidos, a qualidade de se 

subordinar, de se locar, de dispor sua mão de obra aos patrões nas atri-

buições do que havia sido combinado. Era a mão de obra barata, desqua-

lificada, que poderia ser utilizada em qualquer função vista como pouco 

sofisticada ou especializada. Espécie de “pau para toda a obra”, incluin-

do como veremos mais adiante, serviços ilícitos. Não era à toa que parte 

dos escravizados, com o fim da abolição, assim como os libertos, foram 

incorporados a estes grupos. Não à toa, que índios expropriados de suas 

terras de diversas formas se transformaram em operosos temporários. A 

condição de “ser” camarada era assimilada à noção de forasteiro, de pes-

soas sem terras, sem apego, sem família, sem rumo certo, sem contatos 

duradouros, marcada por fases passageiras de suas vidas, cujas funções 

poderiam ser interrompidas. Se dessem sorte, se suas atribuições fossem 

de alguma forma reconhecidas, tenderiam a esticar seus contratos por 

mais tempo, mais isso era apenas expectativa. E a vida desses laborio-

sos era, de certa forma, atravessada por expectativas. (BORGES, 2016, 

p. 145).

Se o camarada possui uma relação específica baseada numa fra-
gilidade em relação ao fazendeiro, o agregado tem um vínculo mais 
estreito
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Tendo em mente que se a situação dos camaradas estava imersa na in-

segurança, a trajetória que poderia ser desenhada pelo agregado pincela-

va quadros dos mais diversos. Ou seja, no plano simbólico ser agregado 

demandava a permanência ou a manutenção de atividades cotidianas e, 

concomitante a isso, estas mesmas atividades estavam longe de concla-

mar a ruptura extrema junto ao seu patrão. Não que isso não aconteces-

se, mas eram situações menos comum. Mergulhados na moralidade que 

carregava não apenas a segurança sobre si, mas estendia também a seus 

dependentes consanguíneos, os agregados dentro da hierarquia interna 

da valorização dos serviços braçais utilizados nas fazendas de gado, usi-

nas de açúcar e engenhos de açúcar espalhados ao longo dos rios nave-

gáveis, teriam posição mais estáveis. Isso se deve ao fato de que os agre-

gados, vivendo com suas famílias, eram também aqueles que possuíam 

uma relação de maior proximidade com o fazendeiro, tendo acesso con-

tínuo à sua residência e liberdade para desenvolver algumas atividades 

autônomas, como a agricultura e a criação de animais, garantindo, desse 

modo, a continuidade de sua reprodução social nas fazendas. A proximi-

dade que se estabelecia entre agregados e patrão era marcada por códigos 

e comportamentos significativos para uma ordem desenvolvida nas pro-

priedades no corrente do dia, consolidando relações de ajuda mútua e 

concomitantemente assimétrica. Estas relações de confiança não devem 

ser observadas sem a articulação com certo funcionamento lógico - a 

fidelidade - que orientava as atividades e as relações estabelecidas entre 

ambos – o dono da propriedade e o agregado - em que cada um, no limite 

de suas forças, buscava tirar vantagens sobre o outro. Longe de fazer 

emergir ligações harmoniosas e inquebráveis, a permanência dessas rela-

ções era reconstruída cotidianamente para garantir e solidificar os bene-

fícios que os agregados adquiriam frente ao proprietário. (Idem, p. 149).

Para a autora, o agregado compõe um leque de trabalhadores que 
estão mais próximos do proprietário. A relação próxima envolve obri-
gações morais entre as partes.
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Supriano, enquanto camarada, não tem o mínimo para sobreviver 
pelo contrato que fez estabelecer uma relação assalariada desobrigou 
patrão do fornecimento até mesmo da enxada.

Identificamos na condição de agregados grande parte dos traba-
lhadores que entrevistamos. A proximidade da família com o proprie-
tário permite que a Dona Guimar, com auxílio da esposa do fazendei-
ro, se aproprie de alimento no Armazém; A proximidade permite que 
Dona Marieta se torne madrinha de uma das filhas do proprietário. 
O Sr. José Francisco, como vimos, fica responsável pelo controle do 
Armazém, onde realiza desvios em favor de trabalhadores.

O Sr. José Francisco conta que, na propriedade, onde morava, nos 
domingos e dias santos, o leite não era comercializado, então, era dis-
tribuído gratuitamente para os moradores, provavelmente agregados. 
O agregado jogava com essas pequenas vantagens.

Os vínculos morais se afirmavam justamente por não se basear 
numa relação assalariada. É no campo das relações morais que se es-
tabeleciam condições de alguns ganhos.

Não se trata de nivelar como justas as relações entre trabalhador e 
proprietário, há uma desigualdade extrema, nenhum dos trabalhado-
res entrevistados virou proprietário de terras.

Desejamos destacar a existência política destes trabalhadores, aqui 
entendida como as possibilidades de compreender, entender e inter-
vir em um mundo totalmente desfavorável a eles.

Consideramos que o acúmulo das argumentações que levantamos 
permite relativizar o conceito de Economia de subsistência. Este con-
ceito se tornou um manto que a cobre e oculta qualquer tensão so-
cial. O seu uso define, em qualquer lugar, uma atividade marginal, 
seres humanos miseráveis, famintos, produzindo o próprio alimento, 
sem ultrapassar as fronteiras das condições mínimas de sobrevivência, 
e, por isso, estorvo para uma moderna economia de mercado, em 
que, supostamente, abundariam os alimentos.

Em um estudo desenvolvido no IPEA, Delgado (2004) afirma:
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A noção a respeito de setor de subsistência na literatura da história eco-

nômica brasileira não aparece de maneira unívoca, nem sobre ela os au-

tores preocupam-se em aplicar rigor conceitual. Na realidade, o setor 

de subsistência é quase sempre definido negativa ou residualmente, su-

postamente porque não é núcleo estruturante da economia; não possui 

dinâmica própria, mas depende da grande lavoura; e situa-se à margem 

da economia dirigida aos mercados – e esta inexoravelmente tenderia a 

absorvê-lo e dominá-lo. O chamado setor de subsistência aparece, assim, 

como uma espécie de contraponto à modernidade, ao setor moderno, 

dinâmico, capitalista. Tais alegações, como se verá, são encontradas em 

diversas obras que tratam do assunto. Porém, a grande maioria dos pes-

quisadores nem sequer aborda o setor de subsistência como tema digno 

de análise. (DELGADO, 2004, p. 03).

Essa percepção identificada por Delgado (2004), é bem aplicada na 
análise de Goiás por Silva (2001) e Borges (2000), ao identificarem, no 
trabalhador do campo, o que ele não tem, pressupõem a necessidade 
de adquirir aqueles requisitos para o Estado entrar na modernidade, 
assim, para superar uma economia de “subsistência” são necessários 
os requisitos: relação assalariada, distanciamento subjetivo do patrão, 
morar fora das fazendas.

Essa análise recusa a percepção de que, em qualquer relação de 
produção, quem produz não produz apenas um produto colocado a 
seu serviço ou de outro, mediante uma série de mecanismos, desde 
a caridade até a venda, mas que, em qualquer relação produtiva, é 
quem produz que se constrói, ou se reconstrói, especificamente, no 
interior da teia social.

Em “Base e superestrutura na Teoria da Cultura Marxista”, Wil-
liams (2005) polemiza, com vertentes do marxismo, que, ao dividirem 
os níveis da experiência do trabalhador em uma base material e uma 
superestrutura cultural, negligenciaram o trabalho como ação que 
forma o trabalhador em sua totalidade. Usa um texto em que Marx 



107

compara o trabalho produtivo com o não produtivo, a partir do pro-
dutor de pianos. Na passagem, o Homem que produz o piano é um 
trabalhador produtivo, o que vende o piano é igualmente produtivo, 
mas o que toca o piano não seria produtivo, por não realizar plena-
mente a Mais Valia, fixada na mercadoria. Williams (2005) nos aler-
ta sobre como essa concepção fragiliza a ação política do trabalha-
dor, ação que, invariavelmente, não esvai ou transmite à mercadoria 
uma experiência e consciência que não é da mercadoria em si, mas de 
quem a produz, esse processo é integrado no ato e contexto de quem 
a produziu:

Mas para qualquer esclarecimento teórico, é fundamental reconhecer-

mos que MARX estava, naquele momento, envolvido em uma análise de 

um tipo específico de produção, a produção capitalista de mercadorias. 

Dentro de sua análise desse modo de produção, ele teve de dar à noção 

de “trabalho produtivo” e de “forças produtivas” o sentido especializado 

de um trabalho primário sobre materiais de maneira a produzir merca-

dorias, mas essa noção tem se estreitado notavelmente e, em um contex-

to cultural, muito prejudicialmente, distanciando-se da noção mais cen-

tral das forças produtivas, na qual, apenas para lembrar brevemente, a 

coisa mais importante que um trabalhador produz é sempre ele mesmo, 

tanto na condição específica de seu trabalho quanto na ênfase histórica 

mais ampla dos homens produzindo-se a si mesmos e sua história. (WIL-

LIAMS, 2005, p. 214/215)

Compor o social, em níveis rigidamente hierarquizados, entre 
base e superestrutura, e centrar unicamente na mercadoria como va-
lor que explica o contexto social de onde foi produzida, fragiliza a 
percepção de que essa é resultado da articulação densa entre a expe-
riência e a consciência de quem a produz. Nos termos que organi-
zamos o argumento, significa retirar a capacidade de identificar, em 
toda relação de trabalho, aspectos que uma sociedade se revela, pela 
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capacidade e potência política do trabalhador. O autor não polemiza 
sobre a construção do passado, mas revitaliza uma ação política do 
presente.

Diante dos argumentos, podemos retirar o conceito de economia 
de subsistência, como empecilho e estorvo para instalação plena do 
Capitalismo, e entendê-lo como outra maneira de organização do 
mercado, ou que apresenta características antimercado capitalista.

O termo economia de subsistência, no governo do Partido dos 
Trabalhadores, foi refeito com um tom menos condescendente, mas, 
igualmente pejorativo, como formação econômica e tipo específico 
de organização de mercado, passando a ser denominado Agricultura 
Familiar, com um toque de complacência, como se fosse uma dinâmi-
ca alheia ao mercado, e, por isso, tolerável e porcamente financiada 
pelo Estado, diante do montante que este destina ao Agronegócio.

No plano safra 2015/2016, no Governo Dilma Roussef, um dos 
maiores montantes,38 R$ 28,9 bilhões, foi destinado à Agricultura Fa-
miliar, contudo, esse valor é distante do que foi destinado, no mesmo 
plano safra para o agronegócio39, R$ 187,7 bilhões.

A separação entre Agricultura familiar e agronegócio é estranha, 
pois, no Brasil, grande parte das empresas, desde a comunicação até 
alimentos, tem, na sua estrutura, uma organização familiar, o que é 
diferente é o poder que algumas dessas têm para acessar algo, que, 
em tese, seria público.

Em “Viola Quebrada”, José de Souza Martins, ao apresentar a Músi-
ca caipira como modalidade produzida nos limites da sociedade caipira, 
indica como essa sociedade, identificada como de subsistência, se arti-
cula em relação a uma economia pautada em outra lógica de mercado:

38. Cf. https://www.agroolhar.com.br/noticias/exibir.asp?id=19963&noticia=dilma-
-destina-r-289-bi-para-agricultura-familiar-volume-e-20-maior-que-anterior, acesso em 
08/07/2020, às 08:34 horas.
39. Cf. http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2015/06/governo-anuncia-
-r-1877-bilhoes-para-plano-agricola-2015-2016.html, acesso em 08/07/2020, às 08:37 horas.
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São as relações econômicas aquelas pelas quais concretamente se deter-

mina o mundo do Caipira. No entanto, essas relações são diversas das tí-

picas relações de mercado porque a mercadoria da sociedade caipira é o 

excedente e a sua economia é a economia do excedente, que engendra a 

sociedade e a cultura do excedente. Nesse caso, os mínimos vitais corres-

pondem a uma forma institucionalizada de consumo que torna, em ter-

mos relativos, alta a produtividade do trabalho humano e, por extensão, 

dos outros fatores de produção, especialmente a terra. Nessas condições, 

o intercâmbio econômico, sendo intercâmbio de excedentes, não fere fa-

cilmente as condições materiais de existência da população caipira. O ex-

cedente gera um universo flexível de absorção de crises, irregularidades 

e tensões e é essa característica da sociedade caipira que responde por 

uma forma inusitada de acumulação de capital no meio urbano, garan-

tindo baixos salários por uma espécie de subvenção indireta ao consumo 

do proletariado e da “classe média” (MARTINS, 1974, p. 26).

Pesquisando a realidade de São Paulo, o autor nos ajuda a entender 
parte da lógica que pauta essa organização social. Uma das característi-
cas é que aquilo que se torna mercadoria é o que excede na necessidade 
da vida material da própria família. Apenas depois da garantia da sobre-
vivência da família é que o restante é colocado para o mercado.

Nessas condições, a institucionalização das relações de comercialização 

do excedente faz-se de forma que o mundo caipira não se desorganize 

necessariamente nem quando há uma crise econômica no conjunto da 

sociedade (como a de 1929 e suas consequências durante quase toda a 

década de 30) nem quando há uma conjuntura favorável no mercado 

de produtos agropecuários, pois os setores propriamente urbanos absor-

vem a renda diferencial aí surgida, 26/27 (MARTINS, 1974, pp. 26/27).

Para o autor o “caipira” transforma em mercadoria a produção que 
excede o que consome, havendo uma estabilidade em suas condições 
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de vida, que não estão sujeitas às oscilações do mercado. Vimos esse 
aspecto, como nas memórias de alguns entrevistados, 1930 não afetou 
a dinâmica do trabalho e dos trabalhadores, enquanto 1932, o evento 
da revolução constitucionalista impactou fortemente esse quotidiano.

Denominar essa economia como de subsistência despreza sua ló-
gica interna e a define apenas como antípoda do capitalismo, como 
estorvo para a vinda da modernidade.

As transformações que redefinem os modos de viver vão apare-
cendo sutilmente nas entrevistas. De maneira geral, é parte do pro-
cesso em que as formas de trabalhar e consumir em torno do Arma-
zém da Fazenda ficam impossibilitadas se serem reproduzidas.

Essa crise interna é atenuada nos projetos governamentais como 
obras de rodovia, a construção de um novo trecho da ferrovia pelo 
Batalhão Mauá, na região de Goiandira, as cidades de Brasília e Goiâ-
nia, aparecem como espaços que desafogam a crise que passa a ser 
acentuada.

O Sr. Sebastião lembra que a ida para a cidade ocorreu após a mor-
te do pai, sendo que a propriedade de quatro alqueires, daria 10 litros 
para cada um, o que tornava difícil que ficassem na propriedade.

O Sr. José Francisco, vai para o exército, o serviço militar obrigató-
rio em Ipameri, com o chamado da proprietária da fazenda, já viúva, 
retorna para a propriedade. Sua situação muda com a morte da pro-
prietária, quando passa a trabalhar para os herdeiros, especificamen-
te, um dos filhos do proprietário, Nenzico, que o dispensa após ele 
ficar doente. Após ser dispensado da fazenda entra como trabalhador 
braçal na Estrada de Ferro Goiás.

Inchei os pés, não podia calçá, não podia comer, falei para ele: ó, Nen-

zico, cê arruma um para tirar leite e me arruma um dinheiro prá mim 

ir no médico, no doutor, eu tenho que consultar, eu tô assim, assim. No 

outro dia, eu falei com ele, ele falou: nada cê tá com preguiça de trabaiá, 

some, que eu vou pô um aí para trabaiá. Já arranjou um para trabalhar, 
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aí, eu descabriado, como é que eu vou fazer, o que fazia, prá onde eu ia, 

doente né. Era fígado, né, aí o mestre de linha já me conhecia, nóis com-

binava muito, mandou me chamar para trabaiar prá estrada.40

O Sr. José Francisco, e, provavelmente, muitos de sua condição, 
sentiram, com muita intensidade, a saída da casa do proprietário para 
uma relação assalariada. Ao recordar o início do trabalho na ferrovia, 
destaca a queda do padrão de vida, em relação à alimentação:

Ê, Paulo, (riso) aí que a cobra torcia, cê vê: tinha dia que chegava arroz 

e feijão puro, não tinha uma carne, não tinha uma verdura, não tinha 

nada. Tinha dia de comê feijão só, arroz só, eu comi, muitas vezes, feijão 

ferventado com abóbora. O agregado comia melhor que o turmeiro, o 

agregado tinha frango com fartura, na turma não tinha. Nas fazendas a 

mulher ficava mais liberada. Nóis chegamo na estrada, a miséria chegô. 

Naquele tempo você queria uma abóbora tinha, melancia tinha, um far-

turão de verdura.41

Ainda recorda outras estratégias que o agregado tinha, e que ele 
sentia falta na vida do trabalho ferroviário:

Caçava, punha os menino pra caçá; secava carne de bicho, comia car-

ne a semana inteira. A roupa era quase tudo em casa; a mulher fiava, 

preparava o algodão para tecer. A gente usava camisa, calça, naquele 

tempo não dizia cueca, falava ciroula. Tudo em casa, tudo de algodão. 

Calçado (risos) era assim: você comprava um par de botina; chega-

va do passeio, guardava a botina; ia descalço pro mato; todo mundo 

trabalhava descalço. Quando entrei na turma, aí cê tinha que comprá 

no açougue, roupa cê tinha que comprá na loja; calçado, aí, cê já não 

40. Idem.
41. Entrevista realizada com o Sr. José Francisco Inácio, em 5 de agosto de 2002.
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podia trabalhar descalço, comprá calçado; roupa cê tinha que comprá 

tecido, não fazia mais.42

A ida para uma relação assalariada, nesse caso, no trabalho ferro-
viário, é reconstituída com um grau de piora nas condições de vida. 
O cotidiano de trabalho na ferrovia impede funções que na fazenda a 
família desempenhava como fazer roupa, alimentação. A relação assa-
lariada com a empresa obriga que todo o consumo seja adquirido no 
mercado externo à produção familiar.

Dona Guimar, descreve na entrevista como a entrada no esposo 
na ferrovia piorou as condições da família em relação ao trabalho na 
fazenda:

Bom, minha vida, o começo foi como eu te falei ontem: lavava roupa 

numa dificuldade no corgo. Gaspar ganhava pouco, quadro de obras, en-

tão, ele inteirava à tarde, assim, rancava toco pro seu Tonico Silva, cê deve 

lembrá; lembra, né? Tereza, tinha um tanto de gente. Então ele trabalhava 

durante o dia na Estrada, à tarde ele ia arrancá toco, ele e o cumpade An-

tõe Henrique, inteirá o dinheiro, que ele ganhava pouco, tava no quadro 

de obras, então, ele tinha que inteirá à tarde, trabaiava demais.43

O esposo da entrevistada, Sr. Gaspar, para complementar o que 
recebia no trabalho ferroviário pega serviço de empreito em fazen-
das. A entrevistada recorda que vários outros trabalhadores estavam 
na mesma situação do esposo “tinha um tanto de gente”. A entre-
vistada sugere que para esses trabalhadores não se tratou de sair do 
campo e entrar para a ferrovia, mas transitar entre duas formas de 
trabalho, considerando que apenas um não era suficiente para man-
ter a família.

42. Idem.
43. Entrevista realizada com Guimar Calixto Raimundo, em dia 22 de julho de 2002.
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Na entrevista com o Sr. José Francisco, quando menciona como o 
trabalho da família, era assumido como familiar, com os filhos caçan-
do, a esposa tecendo a roupa, as dificuldades experimentadas após a 
saída da fazenda, resvalam para uma relação não apenas assalariada, 
mas também uma perda da autonomia em jogar com o tempo.

Uma das mudanças mais marcantes, quando vai para o serviço na 
ferrovia, é a redefinição do papel da mulher. Afirmar que a mulher, 
nas fazendas, ficava mais liberada, é reconhecer que, na família, ela 
tinha uma participação importante com trabalhos que complementa-
vam as despesas da família, muita coisa da manutenção da família era 
feita em casa mesmo.

A roupa era quase tudo em casa, a mulher fiava, preparava o algodão, fiava, 

tecia. A gente usava camisa, calça, naquele tempo, não dizia cueca, falava 

ciroula. Tudo em casa, tudo em algodão. (com a ida para a ferrovia) aí cê 

tinha que comprá no açougue, roupa cê tinha que comprá na loja, calçado, 

aí cê já não podia trabalhar descalço, comprar calçado. Roupa cê tinha que 

comprar, tecido não fazia mais. Gordura comprava no açougue, toucinho.44

Consideramos que o entrevistado, quando fala das dificuldades na 
redefinição de sua vida e da família, narra o percurso que os colo-
ca em um mercado em que as necessidades da família passam ao ser 
mediadas pelo dinheiro. A vida anterior no campo é uma experiên-
cia, uma forma de vida em que a produção básica para o sustento da 
família era firmada por toda a família. Por isso, mencionamos acima 
nosso desacordo com a chamada “economia de subsistência”, esta 
não pode ser entendida como uma forma anterior de pré-mercado, 
inadequado e sem a lógica moderna do capitalismo. Nos parece uma 
maneira em que a produção, consumo dentro de um social não esta-
va sob controle dos centros “desenvolvidos do capitalismo”.

44. Idem.
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O Sr. João Modesto, após deixar a fazenda onde foi entregue pela 
mãe, depois do conflito com o trabalhador responsável pelo contro-
le do armazém, se dirige para uma outra propriedade, ainda numa 
relação muito próxima com o proprietário. Deixa essa propriedade 
quando é impedido de ir passear na cidade de Corumbaíba no final 
de semana, sendo obrigado a ficar na propriedade para produção de 
cachaça.

Aí eu trabalhei nesse Pica Fumo (pausa), saí de lá (pausa), ele não que-

ria que eu fosse na Corumbaíba. Eu cheguei com um carro de boi da 

Mata Rôcha, eu sozim com o carro, e o Gerônimo Pinheiro com o outro 

carro cheim de milho, eu queria ir para Corumbaíba passear, ele não 

quis deixar, sabe. Ele falou: não, você vai lambicar; falei: não, eu quero ir 

para Corumbaíba hoje, eu quero passear lá. “Não, cê vai lambicá, hoje, 

você não vai não.” Fiquei lá, lambicando, sabe; nóis ficô dois na fazenda 

(pausa), aí eu falei: gente, mas não é possível, eu trabalhei a semana in-

teira lá na Mata Rôcha, puxando milho, todo dia, cansado, e não posso 

ir passear. N’eu lambicá, eu taquei fogo demais no lambique, sô, o fogo 

supitô, deu um projuizão danado pro homem, uns quarenta litros de 

pinga prá ele, sabe.45

A revolta em ter que ficar trabalhando no fim de semana se deve à 
proximidade com a casa do proprietário, que, por lhe garantir, além da 
comida, a lavagem de roupa, lhe pressionava a ficar à disposição dele al-
gumas ocasiões. E, assim, no momento de produzir cachaça, é exigido 
do funcionário que permaneça na propriedade, algo sobre o qual ele 
não concorda, gerando o conflito que o obriga a sair da fazenda.

O conflito na saída da fazenda indica que provavelmente ele resi-
dida na casa do proprietário, considerando que para fazê-lo voltar o 
fazendeiro retêm sua roupa, apenas com a roupa do corpo encontra 

45. Idem.
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trabalho na propriedade do Sr. Heleno, sendo período de plantio e 
cuidado com as lavouras há uma demanda por mão de obra.

Aí, eu cheguei lá, eu lavei a roupa; enxugô um pouquim, falei, agora, eu 

vou vestir já tá quase enxuta, e eu vou embora prá mim almoçá, sabe? 

Fui lá, rapaz, e vesti a bicha, ficou limpinha; aí, rapaz, ele foi em Co-

rumbaíba e trouxe, achei que ele ia trazer um terno ou dois terno de 

roupa, trouxe foi muita roupa, sabe? Ainda trouxe um par de botina prá 

mim, aquilo foi a maior alegria minha, sabe? “Nossa! Eu tô no céu, eu tô 

no céu mesmo”, viu, fiquei alegre passado, umas botininhas novinhas, 

sabe? Falei: “Nossa coisa boa dimais!” aí troquei de roupa fui capinar, 

capinar descalço, não estragá as botina, sabe? (...) Falei: Heleno você vai 

me pagar o que você me puder pagar,eu não vou pôr preço não, você 

me dá o que você achar que eu merecer; pegou, as roupas, descontô. 

Falei é prá descontar as roupas; achei muito bão a botina, sabe? Saí de lá 

com um dinheirim no bolso, sabe? Cabô o serviço. Falô: Canela, se eu 

tivesse serviço direto, eu não ia deixar ocê sair, ia morar comigo, morar 

comigo, sabe?46

Ao lamentar a saída do Sr. João Modesto o proprietário afirma não 
ter condições de mantê-lo, considerando o fim do período da colhei-
ta. O entrevistado recorda a alegria da botina e das roupas que depois 
é descontada do salário que recebe.

O fim do ciclo do plantio e colheita das lavouras tinha acabado, é 
o momento em que o trabalhador precisava conseguir outras estraté-
gias até o início de um novo período de plantio.

Observando os trabalhadores entrevistados que saem do campo e 
entram para a ferrovia, esse movimento parece ter significado a mu-
dança do perfil do trabalhador ferroviário. Sendo um tipo de traba-
lho muito difícil, em que o trabalhador precisava ficar à disposição 

46. Entrevista realizada com o Sr. João Modesto da Silva, em 19 de julho de 2008.
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da empresa durante todo o tempo, considerando que a qualquer mo-
mento que houvesse um acidente eles precisavam intervir para res-
taurar o tráfego, além de estarem submetidos a duas chefias, uma que 
morava na turma, o feitor e outra que fiscalizava as turmas, o mestre 
de linha.

Outras questões pioravam essa relação como a queixa dos atrasos 
constantes no salário, a distância com a sede da empresa que ficava 
em Araguari, o que dava melhores condições aos trabalhadores da-
quela região. Além disso, provavelmente a saída da fazenda e entrada 
na empresa quebrava a possibilidade de alguns ganhos, como vimos: 
tempo para pesca, caça, conseguir o leite nos finais de semana.

Algumas entrevistas sugerem que era uma função ocupada por 
um trabalhador sem uma alternativa de trabalho, como fugitivo da 
justiça, garimpeiros, errantes, essa função antes recusada por traba-
lhadores que viviam como agregados, passa a ser ocupada por eles.

Um episódio ocorrido em 1916, conhecido como massacre dos 
turmeiros, mostra o perfil do trabalhador ferroviário braçal, predo-
minantemente, um trabalhador errante, às vezes, fugitivo da polícia, 
ou de garimpos.

No crime, ocorrido em Catalão, na construção do trecho que vi-
nha de Ouvidor, dois ferroviários deixam o acampamento e se diri-
gem para a cidade à noite; um deles assedia Emerenciana, amásia do 
comandante da polícia na cidade; esta reage, é perseguida e morta 
pelos ferroviários. O chefe político da cidade, Isaac da Cunha, e o co-
mandante do destacamento policial, mandam buscar os criminosos 
no acampamento. Há uma recusa em entregar os autores; no con-
fronto, um policial é morto. Acompanhando a narrativa feita por 
Cornélio Ramos, vemos o desenlace do processo;

Issac e o comandante deixaram acalmar os ânimos e depois calculada-

mente planejaram a desforra. O “lastro” (trem de serviço), com algumas 

gôndolas cheias de trabalhadores e ferramentas, partia diariamente pela 



117

manhã para a ponta dos trilhos e regressava à tarde ao acampamento. 

A polícia e muitos jagunços colocaram uma pilha de dormentes sobre a 

linha de ferro e entrincheirados à margem da Estrada, aguardaram o re-

gresso do trem. Quando a locomotiva parou na pilha de dormentes, de 

surpresa, sem dar tempo para qualquer reação, descarregaram suas ar-

mas sobre os ferroviários. Doze morreram na hora, inclusive quatro me-

nores. Outros ficaram gravemente feridos e foram transportados, com 

auxílio da população, para um hospital improvisado no antigo prédio do 

Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus. (RAMOS, 1984, p. 42-43)

O crime evidencia que os primeiros trabalhadores da ferrovia pos-
suíam uma situação de alheamento com a cidade. A postura desses 
sujeitos era a de não reconhecer as relações de poder da cidade, o que 
leva a inferir que, provavelmente, era uma mão de obra errante, re-
crutada entre ex-garimpeiros e/ou fugitivos da justiça.

Em um relatório da empresa, datado de 1939, a direção da empre-
sa, ao apresentar os vários balancetes dos setores, demonstra certa 
carência no quadro dos braçais:

O pessoal permanente servindo nesta Divisão permaneceu o mesmo do 

ano anterior. Houve um pequeno aumento no número de extranumerá-

rios, o qual ainda foi muito fraco em relação às necessidades do tráfego. 

Ocorre, ainda, a circunstância de haver sido, em face da lei, elevado para 

vinte o número de dias de férias do pessoal permanente e mensalista, 

bem como determinada a respectiva obrigatoriedade de concessão, o 

que, sendo de toda a justifica, reduz o pessoal em trabalho efetivo. Há 

além disso, várias vagas por preencher, o que também contribui para a 

deficiência a que vimos aludindo. (Relatório dos Serviços da Estrada de 

Ferro de Goiáz referente ao ano de 1939, p. 57).

O relatório indica que, em 1939, esse tipo de trabalho não era atra-
tivo, inclusive para moradores do campo. A crise que vai se formando 
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no campo, aliada à necessidade de braços na ferrovia, levam os traba-
lhadores do campo a verem, no trabalho na ferrovia, uma alternativa 
diante da crise.

Uma dessas mudanças se evidencia no fato de, mesmo saindo de 
uma propriedade rural, alguns que vão para a ferrovia continuarem o 
plantio de roças para fazendeiros. Dona Guimar descreve a situação 
do Sr. Gaspar, que saía de manhã para o trabalho ferroviário, e, após 
o término do serviço, principalmente, no período de verão, que coin-
cide com o período de cultivo das roças, trabalhava até tarde na roça.

São estabelecidas novas relações entre proprietário e trabalhador, 
pois, dessa vez, o sustento vem do trabalho ferroviário. Essa nova for-
ma de trabalho alivia o proprietário do compromisso de fornecimen-
to de alimentos para o trabalhador, provavelmente em um momento 
de crise no “armazém da fazenda”.

Outra atividade desse trabalhador pode ser a de trabalhar por dia, 
para o fazendeiro, recebendo no final de semana. O Sr. José Francisco 
relata que, quando feitor, diante dos atrasos do pagamento na ferro-
via, os feitores permitiam que cada trabalhador ferroviário trabalhas-
se dois ou três dias para um fazendeiro, recebendo por dia.

O fornecimento de lenha para a ferrovia se tornou, por um perío-
do, outra estratégia usada por esses trabalhadores para complementa-
ção da renda. Até meados dos anos cinquenta, do século XX, as loco-
motivas da Estrada de Ferro Goiás eram movidas a vapor, o que fazia 
que tivessem um alto consumo de lenha e de água.

O alto consumo obrigava a empresa a conseguir autorização para 
o uso de água em propriedades rurais e adquirir lenha.

A esse respeito nos relata o Sr. Altivo Marques:

Ô, Paulo, a chegada da Estrada de Ferro em Goiandira parece que, às 

vezes, ia desaparecer o movimento do carreiro; mas a Estrada de Ferro 

incentivou ainda mais o serviço do Carro-de- Boi, porque a Estrada de 

Ferro dependeu muito desse transporte animal. (...) A Estrada de Ferro, 
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quando chegou aqui, ela chegou com uma novidade muito grande, mas 

ela tava assim, no início das novidades, ela só movia a vapor, e esse vapor 

era produzido à lenha, e essas beiras das margens da Estrada de Ferro 

daqui até Anápolis, ela empregava gente tanto na linha, como trabalhou 

seu pai, tanto nos mato, retirando três léguas, porque era muito longe, 

e o preço não dava e não deu mesmo. Até tirar essa faixa de três léguas 

na Estrada de Ferro, ela deu muito emprego, sabe, de forma que ela 

trouxe o progresso e estimulou muito o serviço do carro-de-boi, por-

que, naquela ocasião, não existia caminhão, e o jeito de transportá era 

no carro-de-boi mesmo, e não tinha outra solução, e essa máquina prá 

funcionar em cima desses trilhos dependia da tração animal, senão ela 

não funcionava.47

As locomotivas a vapor consumiam uma quantidade expressiva de 
lenha, além disso, havia carência de dormentes para manutenção do 
tráfego ferroviário. Essa necessidade implementava uma atividade in-
formal de trabalho: o trabalhador, depois do serviço na ferrovia, vai 
para o campo, corta e empilha a lenha, o fazendeiro providencia o 
transporte para o pátio da estação, e, depois, acerta o pagamento com 
o trabalhador.

O corte e fornecimento de lenha é uma atividade desempenhada 
por alguns dos entrevistados, sendo lembrada como uma tarefa de 
difícil execução. Trabalhadores ferroviários relatam que, após o dia 
de serviço, passavam em casa, pegavam o machado e iam para o mato 
onde trabalhavam até à noite, atividade também executada nos dias 
de domingo.

Pode-se inferir que a relação que muitos deles tiveram com o 
proprietário antes da entrada na ferrovia, facilitava o acerto entre 
as partes e o acesso à propriedade. Não se deve interpretar que a 
empresa chega e abre “possibilidades” para um maior ganho desses 

47. Entrevista com o Sr. Altivo Marques da Silva, em 26 de julho de 2001.
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trabalhadores. É um momento da redefinição das relações de tra-
balho, o que podemos denominar de crise, pressões levam esses 
trabalhadores a ocuparem outros espaços de trabalho para sobre-
viverem, trabalhos tais que, em uma situação anterior no campo, 
se recusavam a realizarem, por serem piores em relação à atividade 
nas fazendas.

A substituição das locomotivas a vapor pelas movidas à diesel, re-
tirou a possibilidade desse ganho para os trabalhadores. Essa substi-
tuição gerou debates na empresa, por discordância da recomendação 
que a CMBEU48 (Comissão Mista Brasil Estados Unidos) fez, em favor 
da manutenção da energia a vapor. Podemos acompanhar esse pro-
cesso no relatório da empresa, publicado em 1954. Nele, a direção da 
Estrada de Ferro argumenta contra o estudo feito pela Comissão.

A C.M.B.E.U., ao recomendar a permanência da tração a vapor, baseou 

seus dados no preço da lenha Cr$ 27,77 por metro cúbico. (...) A lenha, 

que no princípio do ano, era paga a Cr$ 41,00 e Cr$ 43,00 o m3, já está 

sendo paga a Cr$ 49,00 em certa região e para o ano de 1955 nem por 

preço (sic) pouco superior ela será obtida, visto como as reservas já estão 

devastadas e o transporte de longa distância desencoraja o fornecimen-

to. (Síntese dos resultados de três anos de Administração do Major Mau-

ro Borges Teixeira, 1954, p. 35).

Identificando falhas nos estudos da comissão, entre as quais, o 
aumento do valor da lenha, o esgotamento das matas próximas ao 

48. “Formada no âmbito do Ministério da Fazenda, e integrada por técnicos brasileiros e 
norte-americanos, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econô-
mico foi resultado das negociações entre Brasil e Estados Unidos iniciadas em 1950, durante 
o governo Dutra, visando ao financiamento de um programa de reaparelhamento dos seto-
res de infra-estrutura da economia brasileira. A Comissão foi criada oficialmente em 19 de 
julho de 1951 e encerrou seus trabalhos em 31 de julho de 1953”. Disponível em: https://
cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/ComissaoMista, acesso 
em 14/10/2020, às 10:00 horas.
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trajeto ferroviário. Contrariando o reltaório a empresa opta pela tro-
ca paulatina das máquinas a vapor pelas movidas a diesel.

É possível inferir que essas causas pressionaram para que se esgo-
tassem as possibilidades de vida no campo para muitos dos trabalha-
dores. Contudo devemos ter cuidado em estabelecer essa causa como 
única; devemos nos ater ao fato de que as possibilidades à disposição, 
para muitos trabalhadores, que redefiniram sua relação com o cam-
po, vão sendo perdidas, como, no caso dos trabalhadores braçais da 
ferrovia, que também continuavam trabalhando no campo.

Esses elementos permitem apontar uma questão que vai emergin-
do no mundo desses trabalhadores: a transformação nas expectativas 
em relação ao social. Toda uma geração, criada e educada para uma 
vida com o trabalho na terra, começa a se deslocar dessa expectativa. 
A criação dos filhos, baseada em uma educação para o trabalho, um 
processo de iniciação que começava aos oito, nove anos, conforme 
relatam todos os entrevistados, vai entrando em um processo difuso, 
em que a educação da família para o filho vai sendo redefinida.

A família, de onde se extraía e da qual se compunha o mercado de 
trabalho, vai, aparentemente, sendo redefinida, nesse novo mercado, 
em que se insere, passando a ter uma função moral, na educação dos 
filhos, sendo assumido pelo Estado e empresas o papel da educação para 
o trabalho. Numa hierarquização constante, à família vão sendo dados 
os atributos de uma convivência moral do cidadão, valores que se soma-
riam aos conhecimentos do Estado para desempenho de uma função.

A Estrada-de-Ferro Goiás põe em funcionamento uma escola em 
que se percebe uma reeducação da família, neste caso, voltado às 
mulheres:

Seguindo rigorosamente o seu vasto programa de ação social, em bene-

fício do ferroviário, o Cap. Mauro inaugurou, no dia 1º de Maio, a Esco-

la Técnica de Educação Familiar, que se destina a proporcionar às filhas 

dos ferroviários uma educação teórico-prática para a vida doméstica. 
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Compreende o curso aulas de Português, Matemática, Geografia, Higie-

ne, Puericultura, Enfermagem e várias outras matérias necessárias ao or-

namento intelectual e à vida prática das futuras esposas. O curso prático 

compreende aulas de corte e costura, datilografia, enfermagem, horticul-

tura, flores, bordado, tricô e arte culinária. (O FERROVIÁRIO, 1952, p. 07)

O início dos anos 50 é significativo para esses trabalhadores, con-
siderando que pela primeira vez um goiano assume a direção da Es-
trada de Ferro Goiás, Mauro Borges, filho do governador Pedro Lu-
dovico Teixeira, desenvolvendo várias ações sociais voltadas para a 
“família ferroviária”.

O Sr. Valdivino recorda o mês que frequentou escola, quando veio 
morar com a avó na cidade de Goiandira, depois da morte do pai, que 
era ferroviário:

Aí o diretor da Estrada de Ferro (pausa) vieram prá pegá nóis três prá 

acabá de criar nóis (inaudível) e a minha vó não quis. (...) então, nóis foi 

(pausa) criando, crescendo, mexendo com um servicim daqui, dali, lá 

com a idade de sete anos em diante, eu já saía (pausa) pruns fazendeiro 

aí. É guiando boi é, é, é, mexendo, crescendo, crescendo, crescendo, aí 

deram na idéia, a minha avó pegô pôs nóis três na escola e adoeceu e 

nóis piqueno na escola um mês. Eu fiquei um mês, agora, os outros dois 

ficou menos (pausa); então, nesse mês, ela adoeceu e morreu. Nóis ficou 

criado, criado com um tio, Sebastião Vitorino, chamado Bastião Caldei-

ra, o seu pai conhece ele também muito. Então foi indo; então, ele, tá, 

tira nóis da escola porque nóis já trabalhava.49

O Sr. Valdivino narra o momento, logo após a morte do pai, em 
que ficam ele e os dois irmãos na casa da avó, em Goiandira, a fre-
quência à escola por um mês, e a saída, justificada por já estar na 

49. Entrevista realizada com o Sr. Valdivino Dias dos Santos, em 2 de agosto de 2008.
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idade de trabalhar, invertendo a lógica que se tornou dominante. 
Nessa visão, a escola se contrapõe ao mundo do trabalho, é um saber 
que, apartado do mundo do trabalho, nada tem a revelar para ele.

É possível saber como a Estrada de Ferro Goiás vê esse trabalhador, 
que, oriundo do campo, vai trabalhar de braçal nas turmas de conser-
va, no relatório da empresa, publicado em 1954, como uma prestação 
de contas. Nesse relatório o diretor da empresa identifica, nesse grupo 
de trabalhadores, um problema a ser enfrentado na sua administração, 
como a moradia, a alimentação e as condições de saúde deles.

Dentre os trabalhadores braçais, os que se encontram numa situa-
ção difícil são os diaristas, pessoas como o Sr. Gaspar, esposo da Dona 
Guimar, e outros que, antes de serem efetivados, tinham contratos 
provisórios com a empresa.

Encontramos o pessoal diarista e de obras com os vencimentos atrasa-

dos de três meses, devido à não distribuição dos créditos. Essa situação 

teve de ser resolvida imediatamente, de modo a atender os justos recla-

mos do pessoal que estava sendo trabalhado por agitadores comunistas. 

(Prestação de Constas dos três anos de administração de Mauro Borges 

Teixeira, 1954, p. 09).

Além da regularização dos vencimentos, a direção da empresa 
identifica, na miséria, problemas referentes à alimentação e à educa-
ção. Sobressai essa preocupação na observação do que poderia ser fei-
to pelo Serviço de Assistência Social da empresa e nas metas a serem 
desenvolvidas:

b) – Cooperativa: - A Cooperativa existente presta bons serviços, mas 

precisa ser ampliada para melhor preencher as suas finalidades, servindo 

a todos com maior eficiência.

c) – Alimentação: - O pessoal obreiro é em sua maioria doentio e mal 

alimentado, por isto pretende esta administração incentivar o plantio de 
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legumes, hortaliças e árvores frutíferas em cada uma das 60 turmas de 

conserva da linha, a fim de melhorar o padrão alimentar, pelo menos 

dessa laboriosa classe, imediatamente.

d) – Ensino: - É grande o número de crianças em idade escolar, aguar-

dando a iniciativa da Administração da Estrada, e assim que envidare-

mos esforços para difundir no máximo o ensino primário, cuidando com 

especial carinho da alfabetização de adultos. (Idem, p. 12).

Dessas políticas que seriam desenvolvidas, não há continuidade, 
pois, com o suicídio de Getúlio Vargas, Minas Gerais consegue re-
tomar o controle da empresa. Mas a questão do “padrão alimentar” 
desses trabalhadores persiste como problema, que se tenta solucionar 
implementando, em cada turma, certa produção rural.

Podemos acompanhar detalhes desse projeto conforme divulga-
ção na Revista Ferroviária:

Cada família ferroviária terá sua vaquinha leiteira. Caso dê certo, pro-

mover-se-á, também, a criação de coelhos, que proliferam rapidamente 

e têm carne saborosa. Sobre as hortas e pomares já temos muito fala-

do e é um plano que vem sendo executado com êxito, alguns senões e 

compreensão por maior parte dos ferroviários. O mel de abelha é um 

alimento salutar. Tem, também, a grande vantagem de ser industriali-

zado com o mais puro néctar de flores, dentro do mais absoluto asseio; 

o trabalho que se tem, é colhê-lo, periodicamente, depois de instaladas 

as colmeias. Numerosas já foram distribuídas ao longo da linha e outras 

serão em breve. Daí passaremos à criação de porcos. Depois de passar 

à vida ferroviária como um fato normal tudo o que acabamos de por-

menorizar, então teremos um padrão de vida satisfatório, disporemos 

de mais vigor para enfrentar a árdua jornada de trabalho e nossos filhos 

crescerão robustos, libertos dos ataques endêmicos. Chegaremos, então, 

a uma situação interessante: nossa produção será superior ao consu-

mo; passaremos a dispor do excedente, que será o suplemento ao baixo 
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salário. Uma cooperativa dos ferroviários industrializará o leite, o mel os 

frutos, etc. que sobrarem do gasto familiar e isto se traduz também por 

grande lucro. (O FERROVIÁRIO, 1953, p 16).

A alimentação desses trabalhadores braçais torna-se um proble-
ma, mas a empresa, para encaminhar uma solução, põe, sutilmente, a 
questão alimentar para além do fornecimento de comida, a solução é 
uma inserção em um mercado, ou, talvez, a constituição de um mer-
cado. É preciso cuidado ao se dimensionar esse problema alimentar 
entre as mudanças que o mundo do trabalho e trabalhadores do cam-
po experimentam, entre as pressões a que estão submetidos, sob o 
risco de passarmos de uma massa amorfa e miserável, esmolando na 
porta do proprietário, depois, na empresa, e, por fim, mendigando 
favores na cidade.

O Sr. José Francisco recorda os preconceitos existentes com a ali-
mentação desses trabalhadores braçais, trazidos da vida que tiveram 
no campo:

Tinha problema, os grandão abusava muito, não tratava eles por nome, 

não: ô tatu, fandango; tinha gente que achava ruim, né? Abusando. Na-

quele tempo eles abusava muito do povo da turma, era a classe mais 

abusada. Por toda banda, era abusada. (...) Tinha um feitor enjuado, 

falou: cada um é prá trazer um copo. Eu não bebo água em copo de 

quem come tatu, e vocês, é diária comendo. E o Chico pegou um tatu 

e a mulher dele fez uma almôndega cheirosa, e aí o Chico: prova uma 

almôndega dessa. (O feitor) Ah, eu quero; ô rapaz, onde você arrumou 

uma carne gostosa assim? Ele falou, é carne de tatu (risos). Feitor falou: 

Nossa! Chico, eu te considero um amigo, e você é um covarde.50

50. Entrevista realizada com Sr. José Francisco Inácio, em 5 de agosto de 2002.
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Uma dieta da qual vinham alguns itens, basicamente, da atividade 
de caça e pesca, e é difícil determinar, em que medida, esses itens se 
tornavam complemento ou parte principal. Isso nos alerta para to-
marmos cuidado com uma visão idílica do campo, em que essas ati-
vidades, para nós, aparecem como símbolo de lazer e tranquilidade, 
atividades apartadas do mundo do trabalho, que nos dão condições 
para melhor enfrentá-lo, essa não era a realidade daquele mundo do 
trabalho e dos trabalhadores.

Os momentos de maior expectativa para entrevistados como a 
Dona Guimar e a Dona Irani eram os da passagem da cooperativa, 
um vagão que se deslocava com mantimentos, de turma em turma, 
onde os trabalhadores realizavam as compras, que obedeciam a uma 
possibilidade de endividamento pelo salário que recebiam.

Assim, recorda a Dona Irani:

O pagamento (...) o trem apitava, os vendero falava assim: o pai dos fer-

roviário tá chegando; a cooperativa vinha, eles falava: a mãe dos ferro-

viário tá chegando. O pai era o trem-de-ferro, que vinha com dois vagão 

(risos), pagando os trabalhadô na estrada, não tinha esse negócio de ga-

nhá dia prá receber não. E a cooperativa vinha prá nóis tirar as coisas: 

mantimento, comida, pano, é, calçado, tinha de tudo. Êta, esses trem 

que era caro, mas os nossos filho passava muito bem. (...) Umas bola-

chinha pequena, assim (acena com a mão), gostosa, comprava dois litro, 

assim, dava prá enchê uma lata bem grandona (...) E era uma festa, até 

engradado de guaraná pequenininha tinha, eles tinha, eles passava bem. 

É aqueles doce grandão, assim, (acena com a mão) aqueles doce quatro 

em um. Tinha muita coisa; agora, a gente quase não vê.51

Para Dona Guimar, a passagem da cooperativa era o momento de 
festa para os trabalhadores das turmas.

51. Entrevista realizada com a Sra. Irani Margarida Dias, em 20 de julho de 2002.
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Nóis ficava alegre era o dia da cooperativa, qué vê cê pergunta sua mãe 

(riso). No dia de cooperativa falava: Cooperativa lá vem, nóis ficava tudo 

numa alegria, quando apontava lá em cima, gritava: lá vem a cooperati-

va, a gente entrava prá comprar as coisa. Eu lembro até hoje, o Gaspar 

toda vida foi (pausa) minha mãe falava que ele não era genro não, ele era 

filho, fazia compra, a lata grande assim, tinha tanto: café torrado, café 

cheiroso assim, eu partia tudo, comprava ele falava: leva a metade prá 

sua mãe. Toda vida ele foi bom prá minha mãe. (...) Tinha aquelas carne 

de jabá (risos), nóis comprava aqueles pedação. Comprava tanta coisa 

de lata, aqueles doces de quatro em um, e comprava aquela coiserada.52

A chegada da cooperativa, que fornecia aos trabalhadores uma vez 
ao mês, aponta de maneira sutil uma redefinição do planejamento 
alimentar dos trabalhadores. Enquanto, na fazenda, a dieta alimentar 
do trabalhador pressupunha um “planejamento” em que, no plantio 
e colheita da lavoura, os itens básicos como arroz e feijão eram para 
o ano todo. Com a experiência do trabalho ferroviário, esse planeja-
mento vai se reordenando pelas compras por mês.

Como essas transformações são lentas, temos que ter cuidado em 
afirmar, em termos rígidos, a saída definitiva do campo e a ida defini-
tiva para a cidade, há uma relação que permanece para muitos deles.

Essas mudanças podem ser acompanhadas por processos-crime. A 
documentação pesquisada se encontra na sede do Poder Judiciário, 
em Goiandira; apesar da precariedade do espaço reservado para sua 
guarda, encontra-se bem preservada. Os processos, dispostos em 163 
pastas, se encontram reunidos de maneira aleatória, não sendo pos-
sível acompanharem pela data nem por assunto. Apenas os Habeas 
Corpus estão dispostos em pastas específicas.

Apesar de a Comarca Goiandira ter sido instalada no ano de 1948, 
os registros criminais são de períodos anteriores a essa data, pois, 

52. Entrevista com a Sra. Guimar Calixto Raimundo, em 20 de julho de 2002.
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mesmo sem a instalação local do Poder Judiciário, existia, bem an-
terior a esse período, uma estrutura policial formada por delegados 
e policiais, que formalizavam a parte investigativa, depois, enviando 
para o Poder Judiciário, antes da instalação da Comarca, em Catalão. 
Em alguns casos, parece que uma cópia ficava arquivada na delegacia, 
depois de um período, essas cópias eram enviadas para o Poder Ju-
diciário. Encontramos, na pesquisa, procedimentos arquivados, que 
datam do início do século XX, em dois casos, do final do século XIX.

Um cuidado que observamos foi em não ordenar os processos em 
dados estatísticos, o que poderia enveredar por uma história da vio-
lência como pendor do homem do Sudeste Goiano, ou uma história 
da eficácia do Judiciário em estabelecer os limites do controle.

Iniciemos por um crime, ocorrido na fazenda Quijila, município 
de Goiandira, acompanhando a versão contada na Delegacia de Polí-
cia, no dia 24 de junho de 1957, por um dos envolvidos, José Pires do 
Nascimento:

Que, é gerente de serviço de tiração de lenha de Lourival Pires do Nasci-

mento, onde este arrendou do Dr. Joaquim Neto Carneiro, neste muni-

cípio, Matão, para este fim; Que, lá no serviço, ficou também contratado 

com o proprietário da fazenda, que tinha que haver pasto para aqueles 

que fossem trabalhar ali a fim de ficar fechado seus animais, dado a dis-

tância da cidade de Goiandira; Que seu trabalhador, de nome Armando 

Rosa, tinha para seu transporte uma égua, onde fazia suas viagens de ida 

e vinda para o serviço; Que, o agregado da fazenda, Sr.Nelson Marques 

e seus filhos, implicaram com a citada égua; Que, os filhos de Nelson dis-

seram ao depoente que falasse a Armando que retirasse aquela égua dali, 

pois que, se isto não acontecesse eles consumiam a citada égua; Que, 

mais tarde quando Armando foi pegá-la, encontrou-a com um profundo 

corte na anca; Que, não viu quem foi o autor desta barbaridade; mas 

pelo que ouviu dos filhos do Nelson, só poderão ser eles os autores. (Pas-

ta Nº 04, Processo s/nº, 1957).
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A banalidade do crime contrasta com a rapidez da polícia em apu-
rar e formalizar o inquérito policial: no mesmo dia em que ocorre o 
crime, vinte e dois de junho de 1957, quase todo o procedimento é 
realizado.

Indo até a fazenda, o cabo Anicézio faz a prisão dos três envolvi-
dos, dois irmãos, Otacílio Marques e Gercílio Marques, a quem é im-
putado o crime, e Geraldo Coelho, primo dos dois, todos moradores 
da fazenda Quijila, município de Goiandira.

Junto com a prisão dos envolvidos, é apresentado na delegacia um 
requerimento do proprietário da égua, a que tudo indica, pelo forma-
to das letras, datilografado na própria delegacia, assinado a rogo do 
requerente por Altivo Marques, comerciante na cidade, açougueiro, 
eleito vereador, e, por um tempo, prefeito da cidade, quando substi-
tuiu o prefeito eleito.

Ao mesmo tempo, é feita a portaria, toma-se os depoimentos dos 
envolvidos, elabora-se o auto de prisão em flagrante. Após serem ou-
vidos, Gercílio Marques e Geraldo Coelho, o delegado descobre que 
Otacílio Marques e Gercílio Marques são menores, o que não impede 
que continuem presos, mas é providenciado o comparecimento do 
pai Nelson Marques, que é ouvido. Nesses trâmites sobressai, mais 
do que ações de interesse em esclarecer o crime, uma trama de re-
lações pessoais na cidade, impulsionando cada fase do Inquérito Po-
licial, mesclando poder econômico e político, em que se envereda o 
interesse em punir.

Sobressai de todos os depoimentos certa concordância para a di-
nâmica do crime. No dia vinte e dois de junho de 1957, por volta das 
sete horas da manhã, os primos Geraldo Coelho e Otacílio Marques 
dirigem-se, com suas enxadas, para o serviço da roça. Quando passam 
pelo curral da propriedade, encontram com Gercílio Marques, irmão 
de Otacílio, que vem trazendo os cavalos e a égua de propriedade 
de Armando Rosa; Gercílio pede aos dois para o ajudarem a sepa-
rar a égua dos cavalos. No auxílio que presta, Otacílio joga a enxada, 
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atingindo a égua, que sofre um corte na “anca”, de aproximadamente 
vinte centímetros.

Os envolvidos alegam que o ferimento produzido decorreu de um 
acidente, que não tinham a intenção de machucar o animal, mas há 
discordâncias por parte de algumas testemunhas, que alegam terem 
encontrado a égua amarrada e deitada.

Na dinâmica que alimentou a ocorrência do crime, está uma dis-
puta entre Nelson Marques e Armando Rosa, trabalhadores da mes-
ma fazenda, com regimes de trabalho diferentes, conforme relata, na 
delegacia, Nelson Marques:

Que é agregado da fasenda (sic) denominada Quijila, de proprieda-

de do dr. Joaquim Neto Carneiro, neste município de Goiandira; que 

Armando Rosa que estava trabalhando para Lourival Pires em tira-

ção de lenha na referida fasenda (sic), usava para seu transporte de 

ida e vinda, uma égua; que o declarante pediu a Armando que não 

levasse a égua para lá de vez que não tem autorização para alugar ou 

dar pastos a animais de quem ali vai trabalhar; que em último, disse 

ainda a Armando que ele comprasse um cavalo e neste caso ele deixa-

ria ficar ali junto aos seus; que nem mesmo a fazenda tem égua; que 

Armando não incomodou com os pedidos do declarante, deixando 

que a referida égua continuasse ali, (...) que está disposto a indenizar 

a Armando e lamenta o que tenha acontecido a seu animal. (Idem) 

[expor referência]

No mesmo dia 22 de junho, faz o pagamento da quantia de CR$ 
1.000,00 (um mil cruzeiros) a Armando Rosa, como forma de inde-
nização pela égua, que, segundo consta, ficara inutilizada, conforme 
recibo firmado na Delegacia de Polícia.

No dia 26 de junho, é feito o depósito, no Banco Comércio e In-
dústria de Minas Gerais, da importância de CR$ 1.000,00 (um mil 
cruzeiros), referentes ao valor da fiança arbitrada pela autoridade 
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policial, que condicionava o seu pagamento à possibilidade dos três 
envolvidos, estando presos desde o dia 22, poderem ser soltos para 
responderem pelo crime em liberdade. O requisito era exigido, con-
siderando que, apesar dos dois irmãos, Otacílio e Gercílio, serem me-
nores, e apenas um ter sido declarado por todos responsável pelo cri-
me, os três ainda permanecem presos.

Após ter sido feita a indenização ao proprietário do animal, e for-
malizado o pagamento da fiança, o inquérito foi enviado ao Poder 
Judiciário, onde, após interpretação do promotor público, aceita pelo 
juiz, de que foi considerada uma ação privada, que necessitaria de 
nova representação em juízo do proprietário do animal para que se 
desse andamento aos trâmites processuais.

O inquérito permanece em cartório até abril de 1958, quando 
o escrivão despacha, reclamando do não comparecimento do Sr. 
Armando Rosa em juízo, apesar de intimado várias vezes. Ao que 
tudo indica, após o recebimento da indenização, este perde o inte-
resse em punir os envolvidos, além disso, livra-se de algumas des-
pesas como contratação de advogado para intervenções nas fases 
do processo.

Diante do não comparecimento, o juiz determina o fim do proces-
so, mas ocorre uma discussão entre a Ordem dos Advogados do Brasil 
e a contadoria do fórum pelo não repasse da quantia a que aquele 
órgão tinha direito legal.

No dia 11 de abril de 1959, em correição realizada no fórum, os 
juízes afirmam o equívoco no processo, considerando que:

Não foi examinado no que compete ao Código de Proteção aos Animais, 

principalmente os comentários (ilegível) os animais cavalar e vacum. De-

corrido algum tempo a esta data e tratando-se de contravenção e crime 

de pena pequena, este prescrito. Isto posto, julgo, por sentença, prescrita 

a ação e mando que se arquivem os presentes autos, absolvendo os acu-

sados da imputação que lhes é feita. Sem custas. (Idem)



132

Pela interpretação feita pelos correcionais, o fato, ao contrário da 
interpretação e das ações anteriores, não atingia diretamente o pro-
prietário do animal, mas, toda a coletividade, sendo uma contraven-
ção penal e um crime de pequena pena; providencia-se a devolução da 
quantia depositada em fiança, e é extinto o processo. Todo o processo 
foi articulado no grande equívoco de não se apurar o dano provocado 
ao animal e a toda a coletividade; a tipificação dada ao fato teria se 
baseado na apuração de um crime contra o proprietário do animal e 
não de um ilícito civil, como de fato era.

O fato se situa em um contexto de alteração das relações sociais de 
trabalho no campo. Vemos que o proprietário da fazenda, Joaquim 
Neto Carneiro, arrenda a propriedade, indo para a cidade. O arrenda-
tário direto é Lourival Pires do Nascimento, que reside na cidade. O 
gerente direto, que fica na propriedade, é José Pires do Nascimento, 
que contrata trabalhadores para retirar lenha.

Nessa situação há uma disputa direta entre os próprios trabalha-
dores do campo, pois há dois estatutos para esses trabalhadores: en-
quanto os que trabalham no regime de agregação residem na pro-
priedade, os outros, que trabalham retirando lenha, se deslocam da 
cidade para o campo.

A retirada da lenha impõe uma restrição. No momento em que as 
atividades rurais estão em declínio, um pasto para uma égua se torna 
um problema para pequenas famílias. Então aparece uma oposição 
aos que “vêm trabalhar”, que têm diferente estatuto dos que moram 
na propriedade.

Alguns elementos sutis aparecem nesse processo-crime, diferente-
mente de outros, como a ação do agregado, que é apartada de con-
fronto e/ou solidariedade na relação com o proprietário, o que apon-
ta novas formas de exploração da terra, diferentes, e em desprezo às 
relações costumeiras de agregação.

No processo permanece ausente a figura do proprietário Joaquim 
Neto Carneiro. Sua oitiva poderia esclarecer o pano de fundo em que 
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duas relações de trabalho, na mesma propriedade, afirmam uma legi-
timidade derivada de uma relação direta com o fazendeiro.

Tanto o arrendatário, Lourival Pires do Nascimento, quanto o 
agregado, Nelson Marques, afirmam uma legitimidade no uso do 
pasto da propriedade, que seria acertado com o mesmo proprietário 
Joaquim Neto Carneiro. Mais do que ausência do proprietário indicar 
sua decadência, considerando não mais haver a intervenção do Juiz 
Quarteirão, estabelece-se uma redefinição das relações de poder em 
novas bases com os mesmos personagens. O Poder Judiciário, exerci-
do na cidade, não aponta apenas que os trabalhadores são deslocados 
politicamente nas relações com o poder, mas também que os proprie-
tários são deslocados, não apenas nas novas relações com a cidade, 
mas, fundamentalmente, no lugar político de onde passam a exercer 
o poder. Esses deslocamentos colocam em confronto, sob novas con-
dições, os mesmos protagonistas do campo.

Em um crime de homicídio, ocorrido no dia 24 de maio de 1951, 
na Fazenda Mata Rôcha, município de Nova Aurora, os agregados da 
fazenda, Delcides Martins e João Inácio, que moram próximos, são 
visitados por Antônio Afonso, que, de posse de um chicote, e embria-
gado, ameaça bater em Delcides e na esposa dele. A esposa de Delci-
des vai prontamente até a sede da fazenda pedir ajuda ao proprietá-
rio, Augusto Eleutério, que, indo até o local, reúne-se com Delcides e 
João Inácio, e os três matam Antônio Afonso.

No processo-crime, o proprietário e os trabalhadores são absolvi-
dos por se considerar que agiram em legítima defesa.

Em outro crime de homicídio, ocorrido na Fazenda Capoeirão, 
município de Goiandira, em 1929, o agregado Chico Sebastião, che-
gando à casa do proprietário, queria obrigar as pessoas a dançarem, 
sob pena de que, se não dançassem, apanhariam. A pedido do pro-
prietário, João Caldeira, também agregado da fazenda, leva Chico 
Sebastião para sua casa (de João Caldeira); chegando na residência, 
Chico Sebastião bate na mulher de João Caldeira e é morto por este.
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A apuração do crime só ocorre três anos após ter ocorrido, do que 
se infere o fazendeiro e o agregado terem conseguido que a apuração 
ficasse paralisada por esse tempo.

A análise do crime de ferimento à égua, narrado anteriormente, 
ao contrapor Nelson Marques, que mora na fazenda, e os outros tra-
balhadores, que moram na cidade, desmistifica uma compreensão 
usual, que coloca, de maneira arbitrária, a cidade como destino des-
ses trabalhadores.

Podemos observar, na relação de trabalho dos que estão trabalhan-
do por dia, que o campo continua sendo seu destino de trabalho, ape-
nas se alteram as expectativas, estando na cidade, deslocam-se para o 
campo. São trabalhadores para os quais a alimentação era garantida 
anualmente, no período das lavouras; agora, com orçamento men-
sal, aumenta a relação com os armazéns, mediante compra, e, conse-
quentemente, a necessidade de trabalhar por dinheiro. Essa transição 
foi lenta, e a acomodação, na cidade, nada de idílico ofereceu a esses 
trabalhadores.

O trabalho na tiração de lenha, para o arrendatário, revela outra ca-
racterística que passa a existir na passagem de uma economia para ou-
tra: a dissociação entre família e trabalho. Os homens que se deslocam 
para o campo deixam a família na cidade; também, na cidade, as filhas 
de trabalhadores passam a trabalhar de doméstica em diversas casas.

Deslocados de uma maneira de trabalho, esses trabalhadores se in-
serem no mesmo campo em outras relações de trabalho. O Sr. Altivo 
conta que, ao sair da fazenda e vir para a cidade de Goiandira, mudou 
o trabalho que realizava nas lavouras. Na cidade, o Sr. Altivo, com um 
grupo, passa a ficar a serviço de um “lavourista”, encarregado de levá-
-los para a fazenda e trazê-los para a cidade:

Eu tive uma faixa de trabaiá com Joaquim Patureba, lavourista, aqui nóis 

pegava às seis da manhã e ia até seis da tarde, e o pessoal aqui, você co-

nhece, que trabalhou junto comigo, cê conhece o Lázaro Alfaiate, ele 
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também era também do tipo das seis às seis; foi, ia secando, poeira, che-

gava de tarde, você podia por a camisa, ela ficava de pé, suor que podia 

pegava ela, ficava em pé, não adiantava nem trocar a roupa, cê trocava 

de roupa só para dormir cê trocava de roupa.53

Depois desse período, recorda o trabalho em olarias:

Rapaz, aqui vendia tijolo! Vendia para Araguari, vendia para Ipameri, 

vendia. Tinha um tal de Hemitério, eu não sei se ele era espanhol, tal, 

ele era o chefão, ele não gostava de vender tijolo na seca. Ali onde é 

a Chacrinha do Geraldo Moreira, era a olaria dele, na seca, ele fazia 

quatrocentos, quinhentos mil tijolos; nas águas que ele vendia, me-

lhorava o preço, rapaz, e ele ganhava dinheiro, ia para Araguari na 

ferrovia, ali pertinho. Ele ficava na rua caçando gente, tinha que en-

chê, juntava cinco ou seis carro; prancha, tinha o tempo certo para 

enchê, fazia mutirão de gente, no instantim limpava aquilo, tudo ia 

para Araguari.54

A trajetória do Sr. Altivo evidencia que, muito mais do que uma 
dicotomia campo e cidade, se faz presente, nesse cenário, uma alte-
ração das condições de trabalho, passando de um tipo de expectativa 
para outro, em que o trabalho assalariado, a separação família/tra-
balho e a dissociação imediata patrão/empregados são algumas das 
características marcantes.

Além dos serviços de olaria, o Sr. Lenine, trabalhador que morava 
perto de Goiandira, relembra da década de 40, como a presença de 
japoneses, implementou uma produção de arroz no município, ar-
rendando terras: “Aqui em Goiandira veio os japoneses, em 1945, veio 
muito japonês, Yanka, Takada, veio trabalhar em lavoura estragar o 

53. Entrevista realizada com o Sr. Altivo Marques da Silva, em 26 de julho de 2001.
54. Idem.
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chão, quando acabaram com o chão, foram embora”55. Na fala, que 
guarda um certo rancor com arrendatários japoneses, permanentes, 
por um tempo, na cidade; é possível entender que, mais do que a 
morte do campo, ocorre uma certa redefinição das relações de produ-
ção, uma alteração na relação patrão/empregado.

Essas mudanças redefinem o que era mobilidade para o trabalha-
dor, se antes ele se jogava de uma fazenda para outra, em busca de 
contratos melhores, paulatinamente, a cidade vai se tornando o des-
tino para muitos deles, mas como um porto de onde eles partem dia-
riamente para trabalhar no campo.

Numa sociedade muito desigual, a experiência de pobreza no cam-
po permitia margens de movimentação que a cidade não permitia. 
Ao afirmar a ausência de dinheiro, precisamos cuidar para não inver-
termos a lógica e pensarmos que a cidade, como espaço físico, alte-
rou as expectativas de rendimento desses trabalhadores, ao contrário, 
a rede de relações imbricou campo e cidade no interior de um mesmo 
processo.

Contudo, relacionar o crescimento da cidade ao esvaziamento do 
campo, como se só os dois estivessem articulados, é não os reconhe-
cer entrelaçados em um conjunto orgânico.

A redefinição das relações de poder e seu deslocamento para a 
cidade envolvem os mesmos protagonistas em situações externas a 
eles. O crescimento das cidades e sua reestruturação aumentaram 
a presença de segmentos do Estado e trouxe, para esse espaço, o 
teatro exercitado pelas antigas oligarquias proprietárias estaduais; 
as disputas partidárias eram para saber quem tinha o direito de sa-
quear e distribuir o que é público para amigos, além de dirigir toda 
a força legal e seu braço armado ou de ordenamento social con-
tra os adversários que lhe poderiam roubar o direito de saquear o 
Estado.

55. Entrevista realizada com o Sr. Lenine Rosa da Silva, em 17 de julho de 2002.
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A vida desse trabalhador, na cidade, pode nos ensinar, não como 
um ideal de urbanidade fascina e atrai o homem do campo, mas 
como a perda dos referenciais do campo faz com que ele expresse 
sua discordância com as novas normas que a vida na cidade exige, 
pelo resgate dos costumes vividos no campo. É um risco entender 
isso como uma expressão de rebeldia natural contra a cidade, melhor 
pensar que a cidade permite, pela perda dos padrões vividos na roça, 
que aqueles valores do campo sejam defendidos, não como um retor-
no idílico àquele tempo, mas como defesa de direitos na nova ordem, 
que, aos poucos, vai se instalando.

O deslocamento dos proprietários e familiares para a cidade vai se 
dando lentamente, antes a cidade era o local onde iam alguns dias no ano, 
geralmente, durante as festas religiosas. Conforme recorda o Sr. Altivo:

Os fazendeiros, rapaz, trazia a família tudo para assistir festa em Goian-

dira, mas trazia o carro atordado, com os bois prá puxar; punha a família 

toda dentro do carro; era aquele trem; aí, vinha as mulheres e tal, as mu-

lheres dormia dentro do carro e os homens dormia pro baixo do carro e 

pegava os trem, debaixo do carro, dormia até bem.56

Inversamente do que ocorre hoje, a cidade era para o passeio, o 
descanso; o campo era o espaço do trabalho, da produção.

Uma cidade que estava à disposição do trabalhador, mas, devido 
às condições de trabalho e ao local da moradia era, em certa medida, 
mediada pelo fazendeiro, começa a ser vivida diretamente por este. O 
Sr. José Francisco Inácio narra esta situação:

Por exemplo, eu trabalhava na fazenda, eu preciso comprar um par de 

botina, eu preciso comprar isso, por exemplo, aqui eles comprava no 

Idelfonso, comprava Sô Jorgim, loja de tudo; agora, eles (fazendeiros) 

56. Entrevista realizada com o Sr. Altivo Marques, em 26 de julho de dois 2001.
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só fazia assim, autorizo, ou peço favor entregar ao dono deste bilhete ou 

desta ordem o que ele precisa, quando era uma pessoa honesta; agora, 

quando não era honesta, eles combinava, quanto é que você vai comprá, 

eu posso te dar ordem de tanto, estipulava; agora, quando era uma pes-

soa boa e honesta não, “peço favor entregar ao portador, fulano de tal, o 

que precisa”.57

Situar esses trabalhadores em relação ao campo não é apenas dis-
tanciá-los da cidade; é identificar uma situação em que a vida desses 
trabalhadores mudava com o passar do ano inteiro. Essa dificuldade, 
em parte, aparece, porque nos acostumamos com a transformação 
do trabalho em um salário mensal, quando se faz as compras para 
passar o mês; não se planeja um consumo por ano, como se fazia com 
alguns produtos, como arroz e feijão.

O calendário desse trabalhador era ordenado a partir dos ciclos de plan-
tio ou não, o que equivalia a identificar quando seu valor como trabalha-
dor crescia ou decrescia, dependendo da necessidade ou não da fazenda.

Contudo, a cidade que se redefine é, em certa medida, a extensão dos 
tensionamentos do campo, não é apenas a ida para a cidade da elite pro-
prietária e de muitos trabalhadores que vão ocupando espaços marginais. 
Assim, na decadência do juiz-quarteirão, responsável pela manutenção da 
ordem no campo, nem sempre documentada pela posição do proprietá-
rio como mediador de conflitos, na cidade, há cargos que a elite não quer 
ocupar, por não serem dignos, mas que têm que estar sob seu comando.

É esse o debate que queremos explorar no terceiro capítulo, consti-
tuir a cidade a partir da perspectiva desses trabalhadores, como prota-
gonizam a reconstrução da cidade, que, em certa medida, é sustentada 
nos discursos pela presença desses trabalhadores; mais do que vitalizá-
-la a partir de uma destruição de uma ideia de campo, pretendemos 
entender como se procede uma refeitura desses dois espaços.

57. Entrevista realizada com o Sr. José Francisco Inácio, em 6 de agosto de 2001.



139

3º	CAPÍTULO

O PÃO NOSSO DE CADA DIA, 
NO SALÁRIO DO MÊS: CAMPO E 
CIDADE REFEITOS OUTRA VEZ

Se a gente vai à cidade

Prá comprar mercadorias

Precisa levar dinheiro

Prá aguentar a carestia

Eu conheço alguns coitados

Que trabalham noite e dia

Quando é no fim do ano

Não dá conta da família.

(Adolfo Mariano, Moda da Carestia. O Poeta Nato125, Oriente, 1978.)

Tornou lugar comum organizar a história das diferentes socieda-
des a partir do funcionamento pleno do capitalismo. A “organização” 
das sociedades do passado, nos conteúdos de história, não apenas 
são ordenados a partir da “Idade Moderna”, mas a Idade Moderna 
é concebida como espaço da consolidação de uma sociedade que se 
apresenta em um estágio tão avançado que apenas o socialismo po-
der sucedê-la.

Esse mercado que, assim, se sedimenta, naturalizou questões 
como as que ocorrem neste momento em que escrevo, treze de se-
tembro de 2020, em que o preço de cinco quilos de arroz saltou de 
menos de quinze reais para acima de trinta reais. Os economistas 
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explicam, em uma das frentes, pelo excesso de consumo dos pobres58, 
considerando que o auxílio que o governo “concedeu” de seiscentos 
reais, em meio à crise provocada pela pandemia de COVID-19, esti-
mulou a consumirem mais arroz. Em outra frente, a desvalorização 
do real frente ao dólar permitiu que a exportação59 ficasse mais vanta-
josa do que a venda interna, fazendo o valor aumentar.

A esquerda tem entrado no diálogo com queixas que afirmam da 
crueldade do governo em culpar os pobres por comerem arroz, na 
mesma direção à ineficiência do governo em não controlar a alta do 
dólar ou permitir que grandes produtores de arroz exportem o pro-
duto. Não há, no ponto que alcancei com minhas leituras, nenhum 
posicionamento que coloque esse mercado, como uma das possibi-
lidades em que se mediam as necessidades humanas e sua satisfação, 
na condição de historicamente produzido, e, por seres humanos cria-
do, e, sendo sua criação, possível de ser recriada.

Essa aceitação das regras de seu funcionamento como “natural” si-
naliza uma hegemonia plena, acompanhada na pesquisa, na segunda 
metade do século XX, em Goiás.

Neste capítulo pretendemos construir argumentos que indiquem 
como, no sudeste goiano, o cenário de um mercado baseado em uma 
experiência próxima do trabalho e dos trabalhadores entra em crise. 
De um momento como apresentamos, no segundo capítulo, em que 
havia expectativas costumeiras de uma forma de trabalho e consumo, 
que se baseava no ciclo da natureza, para uma concepção diferente de 
mercado, em que a lógica do funcionamento é distanciada da expe-
riência imediata do trabalho.

Reafirmamos a ênfase em uma crise interna àquela sociedade, pole-
mizando, com grande parte da historiografia goiana, que, ao insistir que 

58. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/09/mourao-diz-que-alta-do-
-arroz-e-consequencia-do-auxilio-emergencial.htm, acesso em 13/09/2020, às 08:16 horas.
59. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/08/preco-do-arroz-dispara.
htm, acesso em 13/09/2020, às 08:20 horas



141

um movimento externo àquela sociedade, produzido pelo capitalismo, 
que avançou sobre o Sudeste Goiano, na forma de ferrovias, criação de 
gado não apenas falseia o processo, mas retira a potência do mundo do 
trabalho, e, por consequência, dos trabalhadores, produzindo as ferra-
mentas não de apagamento de memórias, mas de eliminar destas qual-
quer processo de leitura/intervenção política que possibilitaria identificar 
maneiras alternativas e derrotadas de reconstrução daquela sociedade.

A retirada da dialética do mundo da produção, – trabalho e traba-
lhadores, – transfere, em Goiás, a potência transformadora ao Estado, 
transmutado nas famílias que o guiam.

Aqui retomamos a citação que fizemos no primeiro capítulo de 
Munakata (1984).

Consolida-se aos poucos a hegemonia – se quiser ainda usar a termino-

logia gramsciana -, para o que não faltam nem os intelectuais orgânicos, 

nem os órgãos de coerção, e muito menos uma “visão de mundo”, dis-

seminada como religião, como o ar que se respira, na qual e pela qual 

todos agem e (se) representam. A pretensa “crise de hegemonia” em que 

nenhuma classe ou fração de classe aparece visível no Estado é exata-

mente o momento de mais completa hegemonia; o Estado que aparece 

autônomo é um dos instrumentos compreendidos com essa hegemonia. 

Não se vê particularismos: eis a Hegemonia! (MUNAKATA, 1984, p. 71)

Por isso o Estado, inclusive em Goiás, oculta os rastros da domina-
ção burguesa exercida nas grandes famílias, Bulhões, Ludovico, Caia-
do e outras. Os termos que buscamos para pensar essas transforma-
ções elegeu o trabalho e os trabalhadores enquanto espaço vivido e 
que, interpretado indicam como um tipo de mercado foi descontruí-
do para que outro surgisse.

O processo de transformação que atinge o trabalho e os trabalha-
dores, na segunda metade do século XX, no Sudeste Goiano, é apre-
sentado na entrevista com o Sr. Sebastião Firmino de Paula:
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aí a gente foi crescendo trabalhando com velho prá quí e prá li. Aí depois 

quando eu tinha 14 anos eu larguei o velho, larguei assim, o velho tinha 

aquelas ideias que seguia aquele pessoal que dava as ideias prá ele, cê 

entendeu? Agora, a cabeça da gente já foi mudando para melhor, aí eu 

larguei o velho. Assim, não é que eu larguei; o velho trabalhava para um 

lado e a gente trabalhava para outro, foi aonde daí prá frente melhorou. 

Meu pai tinha aquele negócio que vinha lá dos antigos; roçava os matos, 

roçar as matas (...) enquanto (...) trabalhavam para eles (os fazendeiros), 

não podia trabalhar para eles mesmos. Aí quando ficava ruim não dava 

nada, dava para ele plantar a meia. Aí, quando nós fizemos 14 anos, o 

povo já alertava a gente, e a gente pegava a terra para trabalhar em outro 

lugar, só que, quando a gente colhia e trazia tudo para dentro de casa, aí 

o velho achava bão.60

Aqui estabelecemos como, na mesma família, uma maneira tradi-
cional de mercado vai sendo sucedida por outra, enquanto o pai per-
manece numa forma de trabalho em que se privilegia uma maneira 
de produzir associada a uma ligação moral com a fazendeiro, relação 
em que tinha papel central o armazém da fazenda. Embora moran-
do em um sítio que é da família, não sendo agregado, mantêm uma 
relação de trabalho em que as necessidades básicas são preservadas 
no armazém da fazenda, o que o Sr. Sebastião chama de “litrinho”, 
o que a família necessita, pega com o fazendeiro, que transforma em 
dias de trabalho, cobrados quando o fazendeiro considera necessário, 
ou seja, no segundo semestre do ano, período de plantio das lavouras.

Acumulando uma dívida em dias de trabalho, o trabalhador não 
tem a flexibilidade de cuidar da sua própria lavoura, favorecendo que 
apenas o fazendeiro acumule, em contrapartida, assegure o “forneci-
mento” dos alimentos durante o ano todo, o que, numa economia de 
pouca acumulação, é uma grande vantagem.

60. Entrevista realizada com o Sr. Sebastião Firmino de Paula, em 19 de abril de 2009.
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O trabalhador, tendo garantido o fornecimento de alimento o ano 
todo, ficava ligado ao fazendeiro/fornecedor, impedido de negociar, 
com outros proprietários, o seu dia de trabalho.

O inconformismo do entrevistado se prende à estratégia do pro-
prietário, que, ao iniciar o plantio em uma terra fértil, não fazia pela 
partilha chamada “a meia”, em que a colheita era dividida entre o 
trabalhador e o fazendeiro. Enquanto era boa a produção da terra, 
o fazendeiro apenas cobrava os dias de trabalho devido pelo forneci-
mento de alimentação, ficando com toda produção. Quando a terra 
diminuía a produtividade, o fazendeiro passava ao modo de partilha, 
não interessando ficar responsável por todo o processo de preparação 
da terra, plantio e colheita. Contudo, nas duas modalidades, não há 
uma economia assalariada.

O Sr. Sebastião Firmino aponta que a experiência que altera as ex-
pectativas, em relação às formas de trabalho, ocorre quando tem 14 
anos, tendo nascido em 1952, indica 1966, como referência para o tem-
po em que essas mudanças estão sendo processadas. O entrevistado 
afirma a positividade nas mudanças: “o velho tinha aquelas ideias que 
seguia aquele pessoal que dava as ideias para ele cê entendeu? agora a 
cabeça da gente já foi mudando para melhor aí eu larguei o velho.”

O destaque “a cabeça foi mudando” desafia a interpretar como o 
entrevistado projeta uma consciência histórica que se descola e con-
fronta o entendimento que o pai possuía. O Sr. Sebastião Firmino liga 
sua ação/entendimento, que não apenas diferencia com o do pai, mas 
é melhor, possibilita um ganho positivamente diferenciado.

Aqui é preciso explorar algumas que questões que envolvem a in-
tepretação de entrevistas e a produção de memórias. O entrevistado 
não recua ao passado, nem tampouco purifica uma consciência tal 
qual era manifesta no período, ele atualiza, considerando que ela foi 
construída nas experiências e intepretações decorridas no tempo.

Quando afirma que a “cabeça foi abrindo” e as “coisas melhorou” 
e, ainda, “acabou o negócio de litrinho”, alça a consciência em uma 
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condição de leitura da dominação exercida pelo fazendeiro mediante 
o armazém. No momento da entrevista, ainda morador no Patrimô-
nio, bairro de Goiandira, atualmente chamado de Nossa Senhora de 
Fátima, que, no início da segunda metade do século XX, era consi-
derado como espaço dos trabalhadores pobres e das casas de pros-
tituição, casado, com dois filhos, trabalhava como caseiro para um 
proprietário, na época, funcionário do banco do Brasil. A noção de 
que a cabeça foi abrindo não significou um aumento do patrimônio, 
nem enriquecimento, contudo sinaliza que sobreviveu ao refazer de 
um mundo no qual nasceu e viu esmorecer.

Aqui há uma dificuldade de análise, considerando que melhorou, 
pode não se referir a uma noção econômica, pode sim abrir uma pos-
sibilidade, afirmando a noção de “melhora”, pode não se restringir 
ao campo econômico, mas abrir-se para uma noção de gerir a vida, 
jogando com as oportunidades de maior ganho ou de menor perda.

O entrevistado se refere a uma noção que aventa isolar ganho eco-
nômico e exercício da liberdade, embora essa liberdade seja exercida 
em outro campo de forças, que se forma na medida em que o cha-
mado armazém da fazenda entra em crise. Nesse processo as neces-
sidades básicas do trabalhador passam a vir de um mercado que lhe é 
externo.

Aqui não se trata da defesa de um mercado anterior, mas de sinali-
zar como se estabelece os termos em que uma hegemonia, organiza-
da, a partir do “armazém da fazenda”, vai sendo destruída, ao mesmo 
tempo em que outro campo de forças articula, rearticulando, em ou-
tros níveis, o capital acima do trabalho.

Junto a esse processo, destacamos que a consciência do pai, que 
insiste para que ele reproduza a relação de trabalho herdada dos an-
tepassados; de permanecer junto ao proprietário, com a segurança 
e proteção do fazendeiro, e seu entendimento de poder jogar com 
oportunidades de negociar a força de trabalho com outros proprie-
tários, se processa dialeticamente, num desfazer de um jeito de 
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produzir e constituir um mercado e outro, que as condições de sua 
reprodução se processam para além da propriedade do fazendeiro.

A trajetória que descreve de sua vida indica como a noção de jogar 
com as possibilidades, na luta pela sobrevivência, não surge de uma 
consciência desprendida dos limites e pressões que exerce. Aqui é im-
portante que a trajetória narrada recomponha com os filtros das op-
ções que o sujeito tomou durante a vida, um momento em que não 
apenas trajetórias de vida são impactadas, com um limite em que for-
mas de trabalho e consumo não podem mais ser reproduzidas, como 
ocorria com as gerações passadas. Os agentes do passado vão sendo 
reinseridos em outro campo, que, ao se reconstituir materialmente, 
aponta novos horizontes de uma hegemonia diferente.

Não é apenas a compreensão de que o trabalho pelo “litrinho” seja 
pior, na experiência do trabalho, já não é mais possível reproduzir 
esse modelo.

Quando narra a saída da fazenda, embora dizendo dos ganhos 
obtidos na negociação pelos dias de trabalhos, e no plantio de roças, 
após a morte do pai, o entrevistado não consegue mais permanecer 
no sítio, entrando para o Batalhão Ferroviário.

(...) assim, a gente, por 18 anos para frente, a gente veio para cá estudar, 

estudava aqui e residia lá (no sítio), aí depois dos 18 anos, o meu pai fale-

ceu; a minha mãe já não quis ficar lá. Eu fiquei lá na roça mais uns dois 

ou três anos, aí eu larguei, aí eu vim e entrei no batalhão, aí no batalhão 

eu trabalhei 15 anos61

Na narrativa, após vender e deixar o sítio onde morava, parte da 
família muda para Goiânia, ele inicia uma trajetória que começa nos 
serviços do Batalhão Mauá, encarregado da mudança e ligação do tre-
cho ferroviário de Araguari até Brasília, passando por Goiandira.

61. Entrevista realizada com o Sr. Sebastião Firmino de Paula, em 19 de abril de 2009.
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Na entrevista descreve como, após vender o sítio onde moravam, 
com 23 anos, entra no batalhão ferroviário, e, posteriormente, traba-
lha em outras empresas. Esclarece que, dos quatro alqueires do sítio, 
dois eram dele, que adquiriu mediante um acúmulo de dinheiro, in-
clusive com empréstimo a juros para fazendeiros:

Do pedaço de chão que tinha lá, quatro alqueires, dois era meu, que eu 

comprei de moleque, que eu fui juntando, juntando. Quando eu com-

prei esse negócio lá, o negócio foi o seguinte: o meu pai fez o negócio, 

mas não tinha dinheiro para pagar, ia fazer com o meu dinheiro. Porque 

eu tinha o meu dinheirinho, que eu punha a juro com o fazendeiro. Tra-

balhava, punha a juros com eles. Naquela época eu lembro direitinho, 

os dois alqueires lá foi comprado com oitenta conto. Aí meu pai: Ó, ocê 

me arruma o dinheiro e eu vou comprar. Era parte das irmãs dele. Eu 

vou comprar parte do chão das irmãs aqui, porque nóis não pode deixar 

outro entrar aqui.62

O Sr. Sebastião descreve uma aparente inversão entre o trabalha-
dor e o fazendeiro, considerando que emprestava dinheiro a juros 
para o fazendeiro, isso permitiu o acúmulo de dois alqueires compra-
dos de uma de suas tias, informando, ainda, que esses dois alqueires, 
quando vendidos, permitiram que comprasse a casa onde reside.

Após vender o sítio, ele entra nos serviços do Batalhão ferroviário, 
ficando lá por 15 anos. Perguntado sobre o ganho financeiro que ob-
teve no Batalhão, responde:

Quando eu entrei, naquela época, eu tinha duzentos contos no dinheiro 

limpim. Então eu tava naquela invocação de aprender a fazer as coisas, aí 

foi quando eu casei, e aí o que eu ganhava não dava prá minha despesa, 

aí ficava, todo mês eu tirava um pouquinho. Aí os quinze anos, quando 

62. Idem
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eu tirei o último dinheiro de reserva aí eu olhei prá cima falei pros cabe-

çudos se não tinha jeito de aumentar meu salário, eles falava realmente 

não tem, você tem que conviver com isso até ver o que o governo pode 

fazer por você. (...) Aí eu peguei e mexi com eles para me mandar em-

bora e eles não mandaram (...) A sua ficha é limpinha não tem jeito de 

te mandar embora (pausa) então eu falei é o seguinte, não me manda 

embora, então bate o aviso.63

Após a saída do Batalhão, entrou em empresas como a Andrade 
Gutierrez, trabalhando em obras nas cidades da região, divisa do 
Mato Grosso, deixando a empresa quando é mandado para Rondônia.

Após trabalhar nas empresas, alegando que precisava estar perto 
dos filhos, e as empresas exigiam que morasse distante, resolve voltar 
a plantar lavouras:

Aí eu resolvi (mexer com lavoura), naquela época, tava bão. Eu mixi 

com lavoura dez anos, todo ano eu produzi bem, o mais ruim foi o últi-

mo ano que eu produzi menos, eu produzi mil e duzentos sacos. (...) Aí 

o contrato era o custeio da terra. O custeio da terra era assim: eu pegava 

um cerradão prá coisá, pegava a lenha, dava prum carvoeiro tirá prá ele, 

fazê a limpeza em troca da lenha, e eu cultivava a terra pro fazendeiro, 

por mais dois ou três anos, você entendeu? Cultivá é o seguinte: cortar 

a terra, deixar ela pronta pro fazendeiro, depois tornar a preparar prá 

jogar a semente prá formar o pasto. Aí o que eu colhia tudo era meu.64

O voltar a trabalhar no plantio de lavoura já acontece em um con-
texto em que as condições do plantio se dão em uma nova relação 
com o proprietário. O preparo, plantio da lavoura, já é feito com uma 
relação de um mercado que não mais se baseia na satisfação imediata 

63. Idem.
64. Idem.
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da família de quem planta, mas num contexto em que, não sabendo a 
lógica do seu funcionamento, permite ganho, em algumas oportuni-
dades, para o trabalhador.

Na narrativa indica que a transformação mostra como, no proces-
so, o proprietário também sofre os efeitos da mudança, não tendo 
condições de preparar a terra para fazer pasto e criar o gado. Descre-
ve como, após sair das empresas de construção de asfalto, arrenda a 
primeira propriedade para plantio da lavoura.

Eu plantei a primeira lavoura foi pro Amercão ali. (aponta o dedo para 

a direção da casa do Américo, que mora perto do entrevistado) Foi 

na Grota Funda, lá já não fui eu (...) lá ele deu pruns carvoeiro coisá, 

depois ele não teve condição de arrumar a terra para plantar e ficou lá, 

aquele trem lá. Aí ele pegô falô: você não quer arrumar aquele trem 

lá procê não? Eu te dou lá procê plantar tantos anos, depois eu ponho 

capim lá, ei fiquei assim, a terra lá era muito boa, falei, eu vou mexer 

com esse trem. Aí levei um trator prá lá, limpei aquelas coisas, isso já 

foi em fevereiro, já não era época de mexer com plantio mais; o povo 

virou aquele aruá: você vai jogar seu dinheiro fora (...). Preparei, no 

primeiro ano, eu colhi setecentos sacos de arroz, arroz plantado em 

fevereiro. Aí, no segundo ano, eu já colhi mil e tantos sacos (...) aí, 

naquela época, um saco de adubo não custava dois contos, a hora de 

máquina não custava dois contos, eu vendi o arroz, naquela época, a 

vinte e cinco a saca.65

O retorno para a lavoura encontra um proprietário atingido pela 
crise do mercado, baseado no “litrinho”, considerando que o fazen-
deiro tem a terra e não tem condições de “arrumá-la” para o plantio 
do capim e introdução da criação de gado. O novo contrato estabele-
ce que o trabalhador tem a posse relativa da terra por um número de 

65. Idem.
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anos, podendo plantar e ficar com toda produção, com o compromis-
so de entregar a terra pronta para o semeio de capim. É uma relação 
em que a lavoura tem um período demarcado, considerando que a 
criação de gado é permanente.

O plantio já não mais se baseia em um consumo imediato ou local, 
mas se prende a uma lógica de especulação com essa necessidade. As-
sim, descreve como, em um período de carestia, lucrou bastante com 
o plantio de arroz:

Teve um ano, como diz o outro, tudo que eu tenho até hoje, aquela 

casa velha lá atrás, (...) foi um ano que eu produzi dois mil saco de ar-

roz, eu tirei a despesa, ficou 500 saco limpinho prá mim, sem eu dever 

ninguém, eu colhi e larguei lá, foi ano ano que ninguém tinha. (...) o 

preço tava subindo todo dia. (...) um dia chegou aqui na minha porta, 

os compradô, e começou a brigar, e eu rindo. Foi um de Ipameri, outro 

de Catalão e Tõem aqui (de Goiandira). Um pagava quarenta, outro 

pagava cinquenta, e o Tõem pagava cinquenta e cinco. (...) Aí o Tõem 

falou: fala quanto você quer no arroz. Aí, falei, cê qué sabê, se ocê pa-

gar sessenta conto, nóis vai pesar ele agora, aí ele falou, eu vou buscar 

a turma e o caminhão.66

No jogo com o mercado, afirma ter ganhado trinta mil reais, di-
nheiro que deixou no banco e desvalorizou, enfim, conta por que dei-
xou de plantar lavouras:

O último ano, eu produzi mil e duzentos sacos de arroz, só que mil e 

duzentos sacos de arroz foi a despesa todinha, foi o que deu prá pagar as 

despesas, com a lavoura (...). O governo baixou o que nóis produzia e su-

biu os insumos, igual o adubo, o petróleo (...) porque eu trabalhava era 

na caneta: deu, deu, não deu, não deu. (...) Igual, hoje, um saco de adubo 

66. Idem.
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é cento e dez, a hora de trator, hoje, é oitenta, e a saca de arroz, hoje, é 

trinta conto (...). Você vai trabalhar de graça, mais inteirá do bolso.67

O abandono do plantio da lavoura indica um momento em que se 
insere em um mercado no qual não apenas a compreensão dos meca-
nismos do seu funcionamento é distanciada da experiência do traba-
lho, mas que a cadeia de produção, que passa pelo uso de tecnologias 
como trator, adubos exige outro perfil, não apenas de trabalhador 
mas também de proprietário.

Esse processo é interpretado pelo entrevistado como orquestrado 
pelo Estado: “o governo baixou o que nóis produzia e subiu os in-
sumos”, recuperamos, aqui, a citação anterior de Munakata (1984), 
em que o autor afirma que a hegemonia burguesa no Brasil é sólida, 
inclusive pelo poder de se transfigurar como frágil, imputando, falsa-
mente, ao Estado, a tarefa de, aparentemente, fazê-la surgir.

O processo vivido e narrado pelo Sr. Sebastião indica o momento 
de instalação do Agronegócio. É um processo denso, não apenas de 
introdução de tecnologias no campo, mas da construção de um mer-
cado, em que as condições de produzir, consumir, se distanciam da 
experiência do trabalho. Um instante em que as necessidades huma-
nas são absorvidas em um processo especulativo.

Num momento o entrevistado joga e lucra com o processo, quan-
do segura o arroz colhido, aguardando a alta do preço para vendê-lo. 
Após alguns anos, é reinserido no processo, agora como consumidor, 
apenas.

Compreendemos, na fala do Sr. Sebastião Firmino, uma das pos-
sibilidades representativas do que indicou o refazer da relação com o 
trabalho.

Se, na tese, trabalhamos esse processo, em parte, contrapondo 
campo e cidade, evitamos, neste livro, o quanto foi possível, essa 

67. Idem.
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demarcação: saída do campo e ida para a cidade. Entendendo que não 
é tranquila a saída de um local para outro, buscamos identificar os 
sinais de como uma forma de mercado é instituída na mesma forma 
que abstrai o trabalhador do seu controle. Esse processo, de ma-
neira coetânea, refaz e rearticula tanto o campo quanto a cidade.

Geralmente o chamado êxodo Rural flui uma explicação que, su-
postamente, retira o trabalhador de um local: o campo, visto, eterna-
mente, como espaço da miséria e impotência política, para inseri-lo 
em outro, cidade, como se estivesse pronto e com ferramentas insti-
tucionais que permitissem o exercício de funções e ação política.

O que observamos no Sr. Sebastião Firmino, e, em outros entre-
vistados, é que, ao jogar com um novo cenário em mudança, esses 
trabalhadores ocupam, de outra maneira, os mesmos espaços, campo 
e cidade, pressionando para que sejam refeitos.

Assim, os espaços que o Sr. Sebastião Firmino ocupa: Exército, 
Empresas, Igreja Católica, são desafiadas a se refazerem para serem 
legitimadas como portadoras de um projeto social, ampliado. Para 
tanto necessitam, de alguma maneira incorporarem esse trabalhador 
deslocado para atualizar sua presença e poder na sociedade.

Propomos que esse movimento se deve, em princípio, a uma crise 
no trabalho, como argumentamos no segundo capítulo, o novo ce-
nário que ocupam realiza o que chamamos de uma crise moral na 
cidade.

Na trajetória descrita pelo Sr. João Modesto, a transição de uma 
forma de produzir para outra é tratada nas diversas relações de tra-
balho que experimenta. Nascido na cidade de Nova Aurora, como vi-
mos, no primeiro capítulo, com a separação dos pais, é entregue para 
ser criado pela proprietária de uma fazenda, sendo que, após desen-
tendimento com outros trabalhadores, experimenta outras formas de 
trabalhar, até ficar situado em Goiandira.

Em sua narrativa, identificamos como foi o desafio de sair de 
uma economia, baseada na expectativa de produção e satisfação das 
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próprias necessidades pelo trabalho, para outra, em que o trabalho é 
convertido em um valor financeiro.

Após sair da fazenda onde morava, começa a mesclar um trabalho 
em que se reúnem salário, em uma quantia pequena, pelo leite que 
tira, e os “empreito”, tarefa que pega para desempenhar, como “bater 
pasto”, de onde viria o maior ganho.

Eu mais o Zé Rosa não deu certo nos empreito, ele queria me pagar ba-

rato prá tirar leite; falei, não, eu tiro o leite pro senhor prá nóis combinar 

nos empreito, porque, no leite, o senhor não vai me pagar que presta, e 

eu não vou dar conta de viver com isto. Então se for prá mim pegar os 

empreito e tomar prejuízo, eu tô saindo, seu Zé.68

A preferência do fazendeiro de pagar um preço fixo e determinado 
pela tiração de leite se torna motivo para mudar de serviço, tendo 
ficado um tempo pequeno na fazenda. Por ser um serviço contínuo, 
tirar leite impedia a realização de outros contratos de trabalho, bem 
como o plantio de roças, e, assim, o trabalhador não podia explorar 
outras fontes de ganho.

Após romper o trabalho com o Sr. Zé Rosa, passa a trabalhar com 
o Nêgo Vieira, com quem firma outro contrato de trabalho:

Aí, eu vim pro Nêgo Vieira, vim pro Nêgo Vieira, aí minha vida controlô 

(pausa); mais, aí, eu vim trabaiá (pausa), “tipo” minha conta; arrumei a 

casa com o Nêgo, mais eu não tinha (pausa), o meu trato com ele era 

d’eu (inaudível) sábado, eu trabalhá prá ele, com o meu cavalo. (...) Dia 

de sábado, eu fazia, tipo, ajudar mexer com gado, com meu cavalo, a 

troco de dar pasto do cavalo, troco na máquina prá limpar aqui prá mim. 

Eu pagava o arroz aqui, só prá buscar e levar, sabe? (...) Os outros dias da 

semana, eu trabalhava por fora, trabalhava pro Badião, trabalhava pro 

68. Entrevista realizada com o Sr. João Modesto da Silva, em 19 de julho de 2008.
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cumpade Mirto, trabalhei uns dois anos desse jeito (inaudível), saía cor-

rendo (inaudível), saía de casa correndo prá chegar cedo. Às vezes eu saía 

de lá atrasado. (...) Por dia, lá, eu recebia já dinheiro, recebia dinheiro, 

recebia trama, comprava dez litro de banha; às vezes precisava mais de 

banha, tocava já uma rocinha.69

De maneira geral, o contrato de trabalho que o Sr. João Modesto 
consegue com o Sr. Nêgo Vieira já não é mais forma que era comum 
naquele período. O local de moradia, a propriedade onde mora, já 
não pode propiciar todos os ganhos, e já não é mais o principal local 
de trabalho. Por isso um bom contrato é o que concede um local para 
a moradia e certa liberdade para fazer outros contratos de trabalho 
com os quais se possa ganhar por dia.

Há uma mescla de parte do trabalho paga em dinheiro e outra 
parte que recebe por “trama”. No conflito é possível que, numa eco-
nomia que se monetariza e experimenta um momento de crise, as-
pectos que mediavam a relação de trabalho e não eram transmutados 
em valor financeiro começam a ser contados.

Aqui a narrativa situa a introdução nas relações de trabalho, uma 
série de itens que, acreditamos, indicar transformações. Assim, o tra-
balhador tem o compromisso de trabalhar um dia para o fazendei-
ro, sábado, com o próprio cavalo, nesse caso, é computado o uso do 
pasto, o fazendeiro levar o arroz do trabalhador para ser limpo na 
cidade, e a moradia, que era parte integrante de um trabalhador, “cui-
dado” pelo fazendeiro, passa a ser computado na mediação direta da 
relação de trabalho.

Descrevendo a trajetória de trabalho por diversas fazendas, o Sr. 
João Modesto vai revelando que os desacertos com os fazendeiros 
vão se dando na medida em que estar morando na fazenda é levado 
em conta pelo proprietário, na combinação que fazem para serviços 

69. Idem.
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de empreito, inclusive, de bater pastos. É por essa disputa que deixa a 
fazenda do Sr. Osmar:

Bati um mundo velho de pasto, aquilo tudo lá sozinho, sozinho e Deus; 

minha mulher, de vez em quando, ia pra foice, sabe? (...) Eu fui pegar um 

outro, ele queria me empreitar barato; falei, não seu Osmar, esse ano, eu 

não vou pegar não. Ele falou “ah, se você não for pegar, você desocupa o 

rancho, eu preciso pôr outro empreiteiro”. Falei, seu Osmar, como eu fiz 

o rancho, outro também pode fazer (pausa). Eu gastei prazo prá fazer, 

por que outro não pode gastar serviço? Beira de corgo tem dimais.70

Tendo que sair da propriedade, pressiona o proprietário para pagar 
as plantações que havia feito no quintal.

Tinha quintal plantado, mandioca, sabe? Falei, eu vou mudar, mais 

nóis tem que combinar no quintal. Falou “não, eu te pago o quintal”. 

Falei “eu quero tanto no quintal, aí ele já achou caro. Falei “vamo fazer 

isso, prá nóis combinar: o senhor mim dá tanto e tá bão dimais”, sabe? 

Falei “o que o senhor me oferecer tá bão, eu vou deixar isso”. Ele le-

vava mandioca de lá. Teve um dia d’ele ir lá até pra brigar comigo, foi 

apavorado. Falei: “ó, seu Osmar, desocupo hora que eu quiser; como 

eu fiz, outro pode fazer; o senhor tem que esperar desocupar”. “Não, 

eu quero o rancho”. “Então o senhor me tira daqui, quero (inaudível); 

vamo vê se o senhor me tira; mais fácil eu por fogo aqui que o senhor 

me tirar eu daqui.71

Tanto para o proprietário quanto para o trabalhador as disputas 
vão se deslocando lentamente para uma relação assalariada, que, 
como pudemos acompanhar, pela vida do Sr. João Modesto, nas 

70. Idem.
71. Idem.
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condições em que se dava, não interessava nem ao trabalhador nem 
ao proprietário.

Assim como o Sr. Sebastião Firmino é um cenário que expressa 
uma crise na relação do mundo do trabalho que apresenta, tanto o 
trabalhador quanto o fazendeiro, em meio a um mesmo processo, 
obviamente vivido, de maneira diferente, nas clivagens proprietário e 
não proprietário.

De uma relação mais próxima, em que, do armazém da fazenda 
saía o sustento da família, que pagava com o trabalho por dia, e tinha 
o direito ao plantio de lavouras, a relação passa a ser mediada pelo 
dinheiro, o que indica os limites que as formas anteriores de traba-
lho tinham alcançado, conforme pudemos acompanhar no segundo 
capítulo.

É nesse sentido que o quintal plantado exige uma indenização. Ce-
der a terra, para a construção do rancho e plantação no quintal, não 
está acima dos dias de trabalho gastos para fazer o rancho, plantar e 
cuidar da plantação do quintal, levando-se em conta, também, que o 
proprietário utilizava suas plantas sem o pagamento devido.

A mudança na forma de trabalho ainda motiva um conflito do Dr. 
João Modesto com Onofrim, um proprietário que está já residindo 
em Goiandira e o contrata para o trabalho na fazenda.

(...) Do cumpade João eu fui pro cumpade Onofrim, eu mais ele não 

deu certo; ainda que eu falei: cumpade, vamo fazer um – novamente- 

um contrato, eu pego o leite de você prá tirar sozinho. “Ah, não, eu não 

tenho outro serviço, eu não tenho renda; eu tenho que te pagar isso; eu 

tenho que ajudar você a tirar leite, eu não posso te pagar isso.” Falei: 

cumpade, mas você posa na rua, cê - cedim eu tô cabando - passa aqui, 

cê levanta, eu tô cabando, desse jeito, não tem jeito, eu tenho serviço prá 

trabalhar. Que hora que eu tô acabando de tirar o leite, eu fico esperan-

do e você não vem. Aí, um dia, eu tirei um leite sozinho. Sô! “Uma vaca 

me deu o coice na mão, falei “agora, bonito, eu vou perder uns três dias 
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com essa mão desse jeito.” Aí (inaudível), quer saber duma coisa: “você 

toma conta dessa desgraça sua, não mexo com isso mais nunca.” “Ah, 

mas você não pode fazer isso, quem tira o leite pra mim?” Falei: cê se 

vira, se vira. Eu falei procê fazer ordenado, ocê não quis, agora eu não 

quero é nada mais. “Ah, então, então, desocupa a casa”. “Eu desocupo a 

casa pr’ocê, mas quando eu colher; aí você pode caçar seus direitos, pra 

ver se você, se você tem direito de tirar eu antes de colher.” “Fiz tudo, 

por tudo, prá combinar com você, você não quis, esse leite aqui você 

mesmo tira, você é que tem preguiça dimais. (...) Esse dinheiro não dá 

nada, esse ordenadim. O que dá é o resto do dia que eu vou trabalhar, 

só as (inaudível) carreira prá ganhá, essas carreira que eu dou aqui, não 

paga as carreira que eu dou prá trabalhar pros outro. O dinheiro que eu 

trabalho por dia me dá muito mais do que isso aqui ó. Eu tô fazendo isso 

aqui, trabaiando, tirando leite pr’ocê por causa das roças. As roça tá tudo 

perto da porta, boa.72

Em parte da entrevista, pode-se observar certa distância entre 
patrão e empregado, com o primeiro, já morando na cidade, e, em 
outro sentido, a solução do conflito já não é mais legitimada apenas 
pelo direito do trabalho realizado, ou pela interpretação do contrato 
verbal feito, mas se indica a cidade como o local em que se disputa o 
“direito” do trabalhador.

Após esses desentendimentos, o Sr. João Modesto vem para a ci-
dade; adquire uma casa na parte de fora da cidade, que, provavelmen-
te na década de 80, no mutirão feito pelo governador de Goiás pelo 
PMDB, Iris Rezende, se transforma na Vila Mutirão, e, hoje, é chama-
da de Setor Primavera.

A vinda para a cidade redefine a relação com o campo, mas não 
constrói uma relação propriamente com a cidade, pois o Sr. João Mo-
desto continua trabalhando por dia e por empreito. Atualmente é 

72. Idem.
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viúvo, mora com um filho com quem trabalha, quando pega um em-
preito maior, como bateção de pasto, contrata outros trabalhadores, 
pagando-os por dia.

Mesmo tendo mudado para a cidade, continua com o plantio de 
lavouras, contudo, o abastecimento da sua família já não é mais de 
responsabilidade do proprietário.

Tinha que trabalhar pros outro. O fazendeiro não tem condição de for-

necer um peão a semana inteira, mês inteiro. O fazendeiro, pra fornecer 

pra o mês inteiro, ele tem que ter uma renda muito boa na fazenda. Lei-

te, ou creme, quando nóis entregava. Quando dava época da bateção de 

pasto, eles passava aperto, eles não podia nem bater os pasto de acordo 

com o que precisava fazer. Então, eu saía, pegava um pasto, até sair di-

nheiro prá ele, ia lá, pegava outro pro fulano, às vezes ele tinha vontade 

de me dar o serviço prá mim fazer, mas não tinha condição, porque não 

podia tirar o dinheiro da boca, tinha que comprar sal, comprar remédio 

pro gado, então, aquilo você tinha que fazer de acordo.73

Essa alteração, de plantar a roça à meia e ter que arcar com o sus-
tento da família por conta própria, afirma um outro tipo de relação 
em que se distanciam proprietário e trabalhador, ou, ambos se redefi-
nem no interior de um mercado.

O mesmo entrevistado localiza, nesse meio, certa dificuldade tam-
bém por parte dos fazendeiros:

Esses fazendeiros remediado, eles passava aperto mais do que nós, que 

se tivesse trabalhando por dia, sabe? (...) Então nóis vivia aos trebulhão, 

porque eles passava aperto, nóis também passava, às vezes eu fazia um 

serviço pr’ocê, eu demorava quinze, vinte dia, prá receber, e eu não 

73. Idem.
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podia esperar esses quinze dias, mas eu não tinha condição; tinha que 

esperar. Às vezes eu já comi até mamão com água, sabe, já passei.74

Essa situação de vida, muito mais do que uma vida, na cidade, põe 
à vista novas redefinições do mundo do trabalho. Tanto para o traba-
lhador do campo, como o Sr. João Modesto, que, estando na cidade, 
ainda tinha/têm, no campo, a dinâmica de trabalho, quanto para os 
trabalhadores, que trabalhavam na cidade, existe uma vida difícil.

Entre as dificuldades que experimenta com a chegada à cidade, onde 
compra uma casa com a venda de quinhentos quilos de feijão, uma é a 
distância em relação às fazendas, o que impedia certa mobilidade.

Da casa comprada em Goiandira, alega, com preocupação, que, até 
hoje, não tem escritura. Aqui é bom indicar que, de maneira coetânea, 
campo e cidade se tornam partes intrínsecas de um mesmo processo de 
mudanças que o entrevistado experimenta. Recorda as dificuldades no 
campo, principalmente, pelo fato de os filhos mais velhos serem mulhe-
res e não poderem ajudá-lo no serviço. A situação melhora um pouco 
quando elas, as filhas, começam a trabalhar na cidade:

Vou falar pra você, ela (esposa) já foi pra foice (...) ajudar eu a bater pasto, 

porque era só nóis dois; menina, tudo mulher, não sabia trabalhar, até que 

elas cresceu, prá arrumar um emprego prá elas, servicim delas, pra elas ga-

nhar pra elas, foi meio duro. (...) Então elas foi crescendo, logo pegou um 

empreguim pra’li, manerou bem pra mim, graças a Deus, sabe?75

Com o emprego que as filhas conseguem na cidade, já numa rela-
ção assalariada, altera-se uma tradição desses trabalhadores, criados 
com o trabalho na terra, parte da família já se dedica a uma atividade 
na cidade.

74. Idem.
75. Idem.
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A cidade, para outros trabalhadores, também ofereceu dificulda-
des. O mesmo João Modesto recorda que, antes de mudar para cida-
de, para batizar um filho, teve que hospedar na casa de um compadre, 
Sr. Francisco Bertoldo, que era funcionário público e passava por difi-
culdade, por estar com o salário atrasado por seis meses.

Ele falou: ó, cumpade, minha casa tá aí, mas você vai desculpar eu falar, 

não tem nada quase pra comer (...) falei: cumpade eu não quero saber 

disso não, eu quero saber é de você me arrumar a casa, pra nóis ficar, aí, 

e, tudo, eu trouxe de tudo pra nóis comer, trouxe até um frangão.76

Essa fala indica as dificuldades dos trabalhadores que estão na cida-
de, provavelmente, oriundos do campo, que experimentam dificulda-
des, inclusive para alimentação.

O Sr. Joaquim Pires nos conta o episódio em que, estando ainda 
morando no campo, faz uma visita ao seu irmão Vilar, que, também 
funcionário da prefeitura, reside em Goiandira, na Rua Rui Barbosa, 
denominada Rua do Fogo, local, que junto com o “Patrimônio”, for-
mavam o espaço dos trabalhadores.

Um dia aconteceu um troço. Toda vida eu tenho dó das pessoas. Cum-

pade Vilar, muito pobre, morava na Rua do fogo; eu vim aqui (em 

Goiandira) limpar um saco de arroz. Pus numa carroça com travessão; 

numa sexta-feira; aí eu tinha matado um capado, tinha mandioca, suã 

do porco, trouxe feijão, ele me ajudou a colher o feijão. Trouxe uma 

vasilha de feijão. Cheguei, limpei o arroz, vim aqui na Rua Rui Barbo-

sa; aí, vi os menino (...) - a gente tem que rezar e acreditar em Deus, 

Deus encaminha a gente até para fazer caridade (..) Aí eu limpei o saco 

de arroz e pus na carroça. E assim levei uns trem pro cumpade Vilar. 

(...) Cheguei lá, tava um escurim (...) os menino lá tudo (...), aquela 

76. Idem.
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coisa, e eles morrendo de vergonha, rapaz, chorando, não tinha janta. 

Não tinha jeito de comprar (...). Aí eu gritei: – Cumade Margarida, 

vem cá. Ela veio correndo; falei: tem uns trem aqui pr’oceis, um pe-

daço de capado, de porco, uma suã, mandioca, feijão, me dá uma vasi-

lha grande para mim tirar um arroz pr’oceis. Aí minha Nossa Senhora 

(nesse momento começa a chorar) (...) eu não posso falar. (depois de 

uma pausa) “Cumpade Joaquim, foi Deus que mandou você vir aqui, 

meus menino tá aí, nóis não tem nada para cozinhar para eles, nada. 

Passando vergonha, nóis tá morrendo de vergonha, (...).ele chorou, eu, 

eu nunca esqueço disso. Por isso, Paulo, que a gente, eu sô feliz (risos). 

Eu ganho um salário mínimo, eu a e mulher. Eu vou falar pr’ocê; eu, 

não compro a prazo, eu, graças a Deus, fui no matador, comprei doze 

arroba de carne, paguei; comprei barato, doze arroba de carne; fazer 

pelota; todo dia, tá a carne e mais alguma coisa, umas pelota pra fazer 

na janta.77

O Sr. Joaquim Rita descreve, com muita dificuldade, um intervalo 
em que chora muito, a visita que fez ao irmão, Vilar, em Goiandira, 
quando encontra a família deste sem nada para comer, o que é alivia-
do com as coisas que ele traz da roça. Na época o irmão morava na 
rua Rui Barbosa, popularmente, conhecida como Rua do Fogo. Este 
Bairro, assim como o Patrimônio, era considerado local de desafio à 
ordem urbana, com casas de prostituição e locais de moradia dos po-
bres, assim como a Vila Mutirão.

A narrativa polemiza com uma versão de saída do campo, cená-
rio da pobreza, para a cidade, espaço, aparentemente, de melhora de 
vida. Entendemos que é um período em que uma forma de trabalho, 
produção e consumo em crise, refaz um leque de crise, que exige no-
vas acomodações sociais, ou, a constituição de uma nova hegemonia, 
que redefina tanto campo, quanto cidade.

77. Entrevista realizada com o Sr. Joaquim Pires, em 19 de julho de 2008.
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É uma transição nunca totalmente completa. O entrevistado de-
monstra a alegria em ter sobrevivido na cidade. No momento da en-
trevista, demonstra orgulho de conseguir viver com um salário míni-
mo de aposentado e ter condições de comer carne nas refeições, sem 
acumular dívidas.

Em meio a esse cenário, a cidade vai se redefinindo, na luta que 
esses trabalhadores implementam, jogando com as possibilidades que 
ela oferece. As mudanças experimentadas por esses trabalhadores 
provocam, além de uma mudança na cidade, o estabelecimento de 
territórios demarcados por esses protagonistas.

Em Goiandira acompanhamos a formação dos lugares de concen-
tração desses trabalhadores como espaços rebeldes para a ordem nor-
mativa da cidade, espaços em que a ordem urbana é ameaçada. Assim 
vai surgindo a Rua do Fogo, denominação popular para a Rua Rui 
Barbosa, um lugar conhecido como “Patrimônio”, atualmente, Bair-
ro Nossa Senhora de Fátima, e a estação da Estrada-de-Ferro Goiás.

É nesses espaços que se concentram as moradias dos pobres, onde 
há casas de prostituição, os bares onde ocorrem brigas, os lugares que 
fazem bailes, o comércio informal. Na luta pela sobrevivência, não 
se demarca apenas uma presença, mas certa incerteza sobre a quem 
pertence a cidade.

O Sr. Lenine conta do período em que, criança, morando em uma 
chácara perto da cidade, vem para a estação se dedicar ao transporte 
de mala para os passageiros que chegavam:

Tinha muito movimento; eu pegava mala; eu vinha todo dia, na hora do 

trem, pegar mala, pegar mala da Rede Mineira para Goiás, pra ganhar 

uns trocado; dava um dinheirim; tinha o Albenir que pegava mala, tinha 

muita gente que pegava mala. Então, porque parava só até na Estação da 

Rede Mineira, só ia até na Estação da Rede Mineira, aí, para passar para 

a Goiás, atravessava aquela Rua da Prefeitura, a Rua do Banco, ia até na 

estação, levava mala e ganhava um dinheirim. Tinha que pousar; muitas 
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vezes, não dava para pousar porque o trem da Rede Mineira atrasava, e 

outras, quando ele adiantava, o povo não precisava pousar; eles ia che-

gando entrando no trem, e indo embora; esse dia, nóis não achava bom 

não, ganhava pouco (riso).78

A existência de duas estações na cidade, sendo uma o ponto final 
da Rede Mineira de Viação, obrigava os passageiros a irem de uma 
estação a outra, percorrendo parte da cidade, e, dependendo dos ho-
rários de desembarque de um trem e embarque em outro, muitos 
pousavam na cidade.

Podemos observar a dinâmica desses trabalhadores, localizando 
esses espaços nas figuras que representam Goiandira, conforme ilus-
trações no anexo A e B, em que se observa a cidade de Goiandira 
na década de 40, destacando-se a estação da Rede Mineira de Viação, 
estação da Estrada-de-Ferro Goiás, e, ainda, os setores Patrimônio e 
Rua Rui Barbosa, “do Fogo”. No Anexo B, a microrregião de Catalão, 
desmembramento da região Sudeste .

Funções como a de carregador de mala expunham esses gru-
pos na cidade. Esse movimento de passageiros pela cidade parece 
se redimensionar a partir de mil novecentos e quarenta e dois, 
quando a Rede Mineira de Viação chega à cidade, e esta passa a 
ter duas estações, a da Rede Mineira de Viação e a da Estrada-de-
-Ferro Goiás. Nesse momento, a cidade passa a ser o entronca-
mento das duas ferrovias. A Rede Mineira de Viação é a ligação 
de Goiás com o Rio de Janeiro, e a Estrada-de-Ferro Goiás é a li-
gação de Goiás com São Paulo. Esse movimento seria novamente 
redimensionado em outras ocasiões, como no período da cons-
trução de Brasília.

O Sr. Francisco recorda o aumento do transporte de passageiros 
por ocasião da construção de Brasília:

78. Entrevista realizada com o Sr. Lenine, em 17 de julho de 2002.
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A construção de Brasília aumentou o tráfego em cem por cento, levava 

material, levava gente, de tudo. Chegava gente de Belo Horizonte, vindo 

do Nordeste, um tal de Mineirão, (inaudível) carro de passageiro, cheim, 

indo para Brasília, chegava fora do horário de viagem, dormia, ia no ou-

tro dia, seis da manhã, o Mineirão vinha só até aqui.79

Como ponto final da Rede Mineira de Viação, a cidade passa a 
abrigar uma população provisória, que chega e fica esperando o trem 
de passageiros que os levaria a outros destinos.

Podemos verificar o trânsito de pessoas na cidade, através de um 
relatório da Estrada-de-Ferro Goiás, de 1939.

TRANSPORTES DAS ESTAÇÕES

Estação 1ª Classe 2ª Classe Total

Araguari 9.713 15.858 25.571

Ipameri 7.759 10.621 18.380

Pires	do	Rio 5.612 10.231 15.813

Goiandira 7.326 6.474 13.800

L.	Bulhões 1.290 7.177 11.407

Anápolis 4.634 6.451 11.085

Urutaí 2.778 4.769 7.547

Anhanguera 2.828 4.551 7.379

Catalão 2.486 4.489 6.985

Vianópolis 2.777 4.013 6.790

Cumari 2.474 3.633 6.107

Ubatan 1.815 3.247 5.062

Bomfim 2.781 2.206 4.987

Ararapira 169 3.786 3.955

Veríssimo 342 3.022 3.364

Inajá 313 2.604 2.917

79. Entrevista realizada com o Sr. Francisco Evangelista Fernandes, em 13 de junho de 2002.



164

TRANSPORTES DAS ESTAÇÕES

Estação 1ª Classe 2ª Classe Total

Amanhece 295 2.608 2.903

Tapiocanga 313 2.089 2.402

Içá 147 1.913 2.050

Roncador 84 1.938 2.022

Ouvidor 690 1.327 2.017

Eng.	Bethout 357 1.532 1.889

Ponte	Funda 219 1.087 1.306

Caraíba 186 1.015 1.201

Eng.	Valente 58 616 674

Gen.	Curado 70 571 641

(Relatório	dos	serviços	da	Estrada-de-Ferro	Goiáz	referente	ao	ano	de	1939,	p.	57).

No relatório, que registra a movimentação de passageiros nas es-
tações da Estrada-de-Ferro Goiás, podemos observar que Goiandi-
ra sobressai com um trânsito sugestivo de passageiros, ficando em 
quarto lugar, sem acrescer Veríssimo, distrito pertencente à cidade de 
Goiandira. Não conseguimos acessar outros relatórios da empresa, 
mas podemos inferir que esse tráfego deve ter aumentado de maneira 
sugestiva a partir de 1942, quando a Rede Mineira de Viação chega à 
cidade, fazendo entroncamento com a Estrada-de-Ferro Goiás. A par-
tir desse momento, a cidade, pela Estrada-de-Ferro Goiás, que chega 
de Araguari, fica interligada a São Paulo, e, através da Rede Mineira 
de Viação, que chega de Catalão, se liga ao Rio de Janeiro. Nas en-
trevistas, surge a disputa das pensões pelos passageiros, as comissões 
que pagavam aos que levavam hóspedes, que movimentava a cidade, 
garantindo a sobrevivência de muitos dos filhos desses trabalhadores.

Essas pessoas que passam pela cidade fazem com que pensões, 
prostíbulos, as ruas por onde se carregam as malas, bares e comércio 
se tornem espaços onde se ganha algum dinheiro. O Sr. Altivo Mar-
ques destaca o conflito entre as crianças que carregavam malas, filhos 
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de trabalhadores, e o trabalhador, nessa função, que pagava impostos 
à prefeitura:

Tinha um tal de Durval, filho de Zé Portinho, também Zé Porto, aquele 

que morreu; esse Durval, ele pegava as malas dos viajantes lá na estação 

(pausa), levava e punha lá no Hotel do Roque de Mello, aí onde é o Fó-

rum hoje; Durval vivia disso, rapaz; agora, o viajante ia vendendo tecido 

para os comerciante que (riso) comprava aquilo o que precisava; fazia 

pedido, não vendia não, só carregando as mostra; deixava o Durval parti, 

aquelas duas malas nas costas, e ia passá prá outro; e pagava o imposto, 

a prefeitura cobrava dele o imposto; e aí vivia uma meninada, aí chega-

va o trem chegava na estação; o Durval pagava o imposto; a meninada, 

rapaz, a não ser do viajante, porque tem pessoa que chega aí com uma 

mala, ele não dá conta de carregar, tem que levá mais outras coisas, às 

vezes, até mulher mesmo, então, os menino, aí, o Durval implicava com 

aquilo, porque ele pagava imposto e os menino não pagava. Os menino 

fazia o serviço, mas escondido do Durval. Era um tempo difícil, mas era 

um tempo bão, eu tenho saudade; eu tenho saudade não é do que eu 

passei naquele tempo, tenho saudade da minha idade naquele tempo, 

era boa demais da conta.80

O mesmo entrevistado recorda como a dinâmica da cidade era al-
terada nos fins de semana:

Quando eu mudei prá Goiandira, quase todo sábado ou domingo fica-

va muita gente; é como eu falo: esse povo que vinha da roça era mui-

ta gente; tinha muita gente de fora, gente estranha, prá trabaiá nesses 

cafezal, nessas lavoura de cana, corte de cana, como eles falava; tinha 

gente estranha, que vinha prá aproveitar, tinha um soldado aqui ou dois 

só (...), eles tinha aquela rixa com soldado polícia, um tempo atrasado, 

80. Entrevista realizada com o Sr. Altivo Marques da Silva, em 26 de julho de 2001.
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né?! Então sempre dava aquela ruinha, embaixo, um pedacinho que tem 

daqui até encontrar aquela casinha, há muitos anos, morou uma casa 

de zona, cê pode ver que tem um alicerce; um casão baixo, ali morava 

uma tal de Sinhá, era dona de um bordel. Então essa turma vinha da 

roça e aprontava; não pelo povo de Goiandira, mas pelo povo estranho. 

Havia o Olegário, o Olegário é pai daquele João Martins (inaudível). Ti-

nha uma mulherzada, rapaz, que vinha de Catalão, Ipameri, encostava 

tudo nessas casas aí, cê sabe, naquela ruinha, ali embaixo, aquilo ali era 

só casa de mulherzada, era uma bagunça. Por isso essa rua tomou nome 

de Rua do Fogo, sabe (pausa), antigamente, mas ninguém falava o nome 

de Rua do Fogo, sabe (...). Antigamente ninguém falava, o Absaí trocou 

esse nome, não era nome, depois, colocou o nome de Rui Barbosa.81

Tanto o Sr. Altivo quanto o Sr. Lenine veem, nesse momento, o 
apogeu da cidade. Nas entrevistas com os dois, foram dos que mais 
falaram da cidade. Em parte, no caso do Sr. Altivo, por ter vindo 
ainda criança para Goiandira, ter trabalhado no comércio, ter sido 
prefeito interino da cidade, entre fevereiro e setembro de mil no-
vecentos e setenta e dois. O Sr. Lenine, depois do trabalho na fer-
rovia, passa a trabalhar na prefeitura, ficando por algum tempo, 
depois, vai para a Ultrafértil, em Catalão. O Sr. Altivo era morador 
da Rua Rui Barbosa, onde adquiriu uma chácara, e o Sr. Lenine, 
inicialmente, residia no “Patrimônio”, depois, mudou para outro 
setor da cidade.

A luta pela sobrevivência impõe uma relação política que se dife-
rencia nesse momento. Enquanto, no campo, a clivagem emprega-
do/proprietário demarcava as relações na vida, na cidade, ocorre 
uma aparente sensação de uma nova vivência política.

É nesse sentido que o Sr. Lenine recorda o episódio em que foi 
tratado como comunista.

81. Idem.



167

Eu tive problema, me chamaram para depor, perguntando se eu era 

comunista, eu não era, eu não sabia nem o que era comunismo, foi em 

1962, e, até hoje, eu não sei o que era. Chamaram o tio Mané Bento, o 

Calicanto, o Acácio, o Nenê Araújo; quem entregou foi o Prudêncio, 

delegado; Antônio Veronês; era o construtor. Teve a passeata da fome, 

e a passeata descalço. Teve uma época que eu ganhava vinte mirreis. 

Na medida que os par de botina foi encarecendo, fez a passeata; eu 

mesmo não entendia nada, entrei no meio do povo, era muita gente, 

o prefeito deixou o povo passar, o Idelfonso Teles era um prefeito bão, 

se não fazia mais é porque não tinha jeito, o Idelfonso era do partido 

contra a UDN.82

Ao recordar esse episódio, que, provavelmente, ocorreu após 1964, 
e não em 1962, o Sr. Lenine narra que foi tratado como comunista, e 
chamado a depor na polícia, com alguns outros parentes e moradores 
na cidade. Na entrevista surge a figura do Delegado Prudêncio Quiri-
no Garcia, que, nomeado como delegado municipal, em 1960, parece 
ter tido sua atuação redimensionada após o Golpe Militar.

Na dinâmica das memórias, o desconhecimento do que era o co-
munismo sugere que o nome que recebera, em homenagem ao revo-
lucionário soviético, não traduzia uma militância política. Sabe-se que 
o Partido Comunista atuou em Catalão, pois a ferrovia possibilitava 
certa movimentação de comunistas pelo local. Possivelmente as pres-
sões que os comunistas sofreram inibem que se assuma de público a 
filiação ao partido, mesmo porque a ação do partido deveria ter sido, 
em grande parte, clandestina, devido à perseguição que sofria.

A nova relação de trabalho, experimentada na cidade em que a 
clivagem proprietário/não proprietário resvalava para a clivagem pa-
trão/empregado, não mantém a mesma hierarquia nesse momento, 
e ocorre certa perda desses referenciais.

82. Entrevista realizada com o Sr. Lenine Rosa da Silva, em 17 de julho de 2002.
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Surgem atividades políticas, como as passeatas, que, certamente, 
causam impressões nessa própria massa. Em qualquer espaço polí-
tico, a expressão “comunista” pode abarcar disputas diversas que se 
impõem na cidade. Imputar a alguém a prática do comunismo na-
quele momento é nominar alguém como um inimigo que precisa ser 
combatido.

De qualquer modo, não é possível identificar, com clareza, como 
se deu a atuação do Partido Comunista, de seus militantes e de seus 
simpatizantes na cidade. E não se pode pedir aos adeptos do partido 
que, perseguidos constantemente, e tendo que usar diferentes estra-
tégias para escapar dos perseguidores, deixassem, para historiadores, 
registros, que poderiam se tornar sentenças de mortes para eles.

Em um Inquérito Policial, tivemos a oportunidade de observar 
uma disputa que envolve, de um lado, o Delegado da cidade, e de 
outro, membros da Câmara de Vereadores se explicita uma dinâmica 
urbana conturbada.

As disputas têm início quando o Secretário de Segurança Públi-
ca de Goiás, Rivadávia Xavier Nunes, que foi secretário de Segurança 
Pública em Goiás, de 1961 a 1964, durante o governo Mauro Borges 
Teixeira, encaminha um ofício, datado de dezoito de abril de mil no-
vecentos e sessenta e quatro, ao Delegado de Polícia de Goiandira.

Determino, por meio deste, que essa Delegacia de Polícia organize, com 

a máxima urgência, uma lista criteriosa de elementos residentes nesse 

Município, que sejam reconhecidamente comunistas, ou agitadores sub-

versivos, e encaminhe a êste Gabinete, imediatamente, para exame e 

apreciação. (Processo Crime nº 26/66).

Provavelmente, para conciliar uma relação com os militares, que 
haviam dado o golpe Militar, o governador Mauro Borges, antes de 
ser afastado, começa a caça aos comunistas em Goiás. Em respos-
ta à determinação da Secretaria de Segurança Pública, o Delegado, 
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Prudêncio Quirino Garcia, em ofício datado de vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e sessenta e quatro, dá as informações solicitadas:

Em resposta ao ofício circular nº 428-64 de 18 de abril do corrente ano, 

passo às mãos de V. Excia uma lista de nomes de pessoas simpatizantes 

do Partido Comunista, residentes nesta cidade de Goiandira, que são: 

Laerson Vitorino, Eduardo Borges, Eurípedes Albuquerque Filho, (ilegí-

vel) Bento, Irineu Rosa de Oliveira, Olímpio Gonçalves de Araújo, Geral-

do Teixeira de Araújo, Calicanto Querido, Altivo Marques da Silva, João 

Pinto Calaça e Jerônimo Pereira Duarte. (Idem).

Provavelmente esta não deve ter sido a única lista enviada, tendo 
em vista que o vereador Waldivino José Cardoso, cujo nome não apa-
rece na relação acima, alegando ter sido denunciado pelo Delegado, 
apresenta um requerimento que é aprovado pela Câmara de Verea-
dores no dia três de junho de mil novecentos e sessenta e quatro, e 
encaminhado ao Delegado Regional da 9ª Delegacia Regional em 
Ipameri.

Por diversas vezes, tem este Legislativo manifestado, no sentido de ser 

coibido, o abuso de poder do senhor Delegado Municipal de Goiandira. 

Dita autoridade, ignorante dos mais rudimentares princípios legais, não 

somente se tem excedido nas funções, como tem praticado crimes de 

todas as feições, apropriando-se indebitamente de dinheiro e bens que 

lhe caem nas mãos, ferindo pessôas inocentes, ocasionando preocupa-

ção com infundadas representações ao Senhor Secretário de Segurança 

Pública, e um nunca mais acabar de outros crimes. Ao Legislativo cabe, 

também, zelar pelo bem estar de nossa população, sempre ordeira e tra-

balhadora. Assim, temos, por obrigação, tentar todos os meios para im-

pedir que tal estado de coisas continue. Nêsse sentido, requeiro a V. Ex-

cia. Se digne submeter `apreciação dos ilustres vereadores a necessidade 

de representar ao senhor Delegado Regional da 9ª. Delegacia Regional 
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com sede em Ipameri, deste Estado, no sentido de que sejam apuradas 

as irregularidades na vida funcional do sr. Delegado Municipal desta ci-

dade. (Idem).

O embate que segue, depois do requerimento e da abertura do 
inquérito, sai do que seria central, ou seja, quem tem ou não ligação 
com os comunistas em Goiandira, e parte para a defesa da população 
“sempre ordeira e trabalhadora”. A lista na qual estariam sendo incri-
minadas pessoas que não teriam relação com o partido, mas eram de-
safetos da autoridade policial, vai ficando em segundo plano; o debate 
se desloca para a agressão cotidiana que o Delegado vinha cometen-
do contra trabalhadores na cidade.

No inquérito policial, com o deslocamento de um delegado mili-
tar para Goiandira, em que são ouvidos os denunciantes (vereadores). 
Quando o cotidiano da cidade é alterado por um evento como esse, 
um embate entre grupos de poder, abre-se espaço para a revelação 
das múltiplas formas de conflito que, nela, se experimenta.

Sendo ouvido no dia nove de junho de mil novecentos e sessenta 
e quatro, o Sr. Waldivino José Cardoso, após uma pequena defesa, na 
qual apenas alega nada “dever” em relação a ser comunista, passa a 
denunciar o Delegado pelas arbitrariedades cometidas na cidade.

Que o declarante é vereador desta cidade, que fora incluído na lista de 

Comunista, fornecida na DOPS pelo Sr. Delegado Municipal de Goian-

dira; Que também foram incluídos vários outros, sem nada deverem; 

Que acha, o declarante, ser um espírito de vingança do Delegado Muni-

cipal denunciante; Que já é do conhecimento do Sr. Delegado Regional 

a injustiça praticada contra certos indivíduos, arrolados como comunis-

tas. (Idem)

A acusação principal, de serem comunistas, não merece uma argu-
mentação detalhada, que comprovasse o distanciamento do partido e 
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de seus militantes. Logo após uma generalizada defesa em que alega 
“nada dever”, o vereador parte para uma estratégia de desqualificar o 
Delegado Municipal, elencando várias arbitrariedades que estariam 
sendo cometidas por ele na cidade.

Nesse ponto, as denúncias que seguem permitem que se visuali-
zem as pressões a que os trabalhadores estavam submetidos no dia a 
dia da cidade.

No próximo mês passado, não recordando precisamente o depoente, 

que, nesta cidade, esta autoridade apreendeu dois revólveres de um ra-

paz, filho do Sr. Salomão Lourenço residente nesta cidade, deteve-o, e 

prometera soltá-lo, somente com o pagamento da importância de CR$ 

12.000,00; diz o depoente, que esta importância fora paga ao Delegado 

Municipal de Goiandira, após o rapaz, filho de Salomão Lorenço, ser 

posto em liberdade, após uma noite de Xadrez; que sabe de uma outra 

arbitrariedade da mesma autoridade, desta feita, com um rapaz, filho 

de Goiandira,, que fora implacavelmente espancado, e por êste motivo, 

o rapaz espancado, mudara para a cidade de Araguari; que não sabe o 

motivo do espancamento, mas diz o declarante, que o Delegado Muni-

cipal de Polícia apreendeu a arma, e nas palavras do rapaz espancado, 

tomaram-lhe a importância de CR$ 20.000,00, cujo rapaz é conhecido 

pelo nome de José Borba, que foi no ano de 1.962 ou 1963. (...), que, por 

ouvir dizer, sabe o depoente, que, na mesma época que ocorrera o fato 

do rapaz espancado, dito pelo famacêutico Calicanto Querido, residente 

nesta cidade, haver o Delegado Municipal de polícia cortado de canivete, 

a língua de um menor, de cor preta. (Idem).

O então vereador, que denunciara o Delegado, elenca, nas decla-
rações, que presta uma série de outros fatos, como agiotagem, co-
brança de dinheiro, para colocar em liberdade pessoas inocentemente 
presas, estupro e agressão ao pai da ofendida, dentre outros crimes. A 
princípio podemos constatar que grande parte dos presos mora ou no 
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Patrimônio, ou na Rua Rui Barbosa (Rua do Fogo), e, entre os crimes 
mais comuns, estaria o de dar tiro de arma de fogo na rua.

Quando ouvido, Jerônimo Pereira Duarte alegou que motiva-
ções de pequena ordem teriam provocado o espírito de vingança do 
delegado.

Que o depoente, tem queixa contra o Delegado Municipal de Polícia 

desta cidade, pelo fato da autoridade haver, injustamente denunciado o 

declarante, como pertencente ao Partido Comunista; que o declarante 

possui provas de autoridades desta comarca, que desmentem a denúncia 

do Delegado Municipal de Polícia, Sr. Prudêncio Quirino Garcia; diz o 

declarante que há tempos passados, 5 anos mais ou menos, o Delegado 

de Polícia, caluniou o pai do depoente, chamando-o de ladrão, por êste 

haver ganho de Guilhermina Lúcia de Jesus, residente nesta cidade, certa 

quantidade de estêrco e que da. Guilhermina era então na época, inqui-

lina do Delegado de Polícia; que êste fato, ocasionou o rompimento da 

amizade do declarante com o Delegado. (Idem).

O mote do inquérito se perde em meio a um jogo de palavras; 
nesse sentido, é improdutivo perguntar se eram ou não comunistas. 
No entanto, esse emaranhado permite pensar uma cidade em grande 
transformação. O depoimento de Jerônimo Duarte permite identifi-
car que ele era amigo do Delegado, e, posteriormente, houve o rom-
pimento da amizade.

A Sra. Guilhermina, citada, que morava em uma casa do Delega-
do, como inquilina, demonstra uma condição do Delegado, que era 
de ter casas de aluguel na cidade, principalmente, na Rua Rui Barbo-
sa. Nesta e demais declarações, surgem os espaços da cidade onde o 
Delegado atua.

Assim, na série de acusações que são feitas ao delegado, nas quais 
se afirma que rixas pessoais estavam sendo usadas por ele para acusar 
os envolvidos, elencam-se os espaços da cidade onde o Delegado fez 
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as abordagens dos envolvidos. Recorta-se a cidade em espaços onde 
as condutas são repreendidas, como disparos de arma de fogo, em-
briaguez etc.

O Sr. José Ribeiro é detido no Patrimônio por disparar arma de 
fogo em público. Alcino Marques da Silva estava na Festa do Rosário, 
quando discutiu com alguém, sendo desarmado e preso pelos poli-
ciais enviados pelo Delegado. Nas declarações de Geraldo Gregório 
da Mota, ele denuncia a existência de jogos de azar na Rua Rui Bar-
bosa, e o recebimento de propina pela autoridade policial para que 
deixasse os jogos funcionarem.

Lenine Rosa da Silva é preso por ter estado, na noite que ante-
cedeu a sua prisão, no “cabaré da Piauí”, onde disparou uma garru-
cha em atitude de provocação ao filho do Delegado, que também 
efetuou alguns disparos. João Dofico Borges assiste a um jovem ser 
imobilizado pelo Cabo Anicézio, com um revólver, enquanto é es-
pancado pelo Delegado, por ter deixado cair uma bicicleta na moto 
do delegado, o local do espancamento é a plataforma da Estação da 
Rede Mineira.

Esses espaços se tornam ameaçadores para a ordem urbana. Em 
um outro processo, encontrado na pasta número 07, Maria Batista é 
vítima de estupro. No requerimento que faz ao Judiciário, a mãe da 
vítima elenca uma série de circunstâncias, como a pobreza e a miséria 
em que vivem, no intuito de sensibilizar a autoridade e provocar a 
pronta atuação no reparo da honra da vítima, que teria sido atacada 
enquanto andava pela Rua do Fogo.

No despacho do Promotor, ele pede o arquivamento, alegando 
que a vítima não possui uma conduta ilibada, considerando-se que 
vai a bailes na Rua Rui Barbosa à noite, local de pouca iluminação. O 
processo é arquivado.

Quando é ouvido na delegacia, o delegado alega inocência e mos-
tra que suas ações tiveram fundamentação legal, tanto nas prisões 
como no recolhimento das taxas que procedeu, e diz que a cidade 
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exige uma autoridade forte, e que, antes de encaminhar a lista dos 
comunistas, era pessoa bem aceita em diversos círculos pelas pessoas:

Que antes de receber a circular o declarante era tido como bom delega-

do, era chamado para todos os cantos, bares, ele, com diversas pessoas 

de valores desta cidade, mas como o delegado, não é dado ao vício do 

álcool deixava de aceitar tais convites que é barbeiro há 28 anos e não 

vive unicamente por conta da delegacia de polícia e não tendo portanto 

precisão de extorquir dinheiro de pessoas algumas; que finalmente são 

inverídicas (...) não teme tais declarações de poderes, não tendo nunca 

desobedecido ordens superiores e acha que como delegado é justo que 

tem que ter autoridade, pois já se acha desmoralizado porque via pes-

soas depondo com dois revólveres na cintura e nada podia fazer, pois 

estava diante de um superior. (Idem).

O delegado argumenta que assistia a desafios à lei, e que, prova-
velmente, por atender a alguns políticos da cidade, era por eles bem 
recebido, o que muda com as novas delegações que recebe.

Nesse ponto, o inquérito é paralisado, porque, na noite em que fo-
ram tomados os depoimentos, apareceram vários cartazes na cidade, 
com frases subversivas como: “Os comunistas de Goiandira contra o 
Delegado” e “viva o comunismo – comunistas contra o Delegado”. 
Diante da alteração da “ordem”, paralisa-se o processo para novos 
procedimentos.

Mais uma vez, há acusações dos dois lados: por um lado, o Delega-
do acusa os comunistas de espalharem os cartazes, o que caracteriza-
ria subversão, legitimando a necessidade de sua autoridade na cidade, 
e de outro lado, os acusados imputam ao Delegado a colocação dos 
cartazes como forma de incriminá-los e reverter a investigação à qual 
estava sendo submetido.

Em meio a essa situação, vão emergindo, na tentativa de legiti-
mação dos poderes, expressões como bem comum, trabalhadores 
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ordeiros, necessidade de tranquilidade para o trabalho das pessoas. 
Não são apenas os grupos políticos que vão ampliando o seu voca-
bulário, na tentativa de incorporar uma nova realidade que os tra-
balhadores vivem, mas também os trabalhadores vão jogando com 
essa nova realidade, construindo, no diálogo com outros grupos, uma 
cidade em que eles próprios têm participação significativa.

Encontramos, em documentos, em um depósito da Prefeitura 
Municipal de Goiandira, um abaixo assinado, datado de 21 de julho 
de 1936. No documento, em que assinam 114 “operários de todas as 
profissões”, solicita-se ao Prefeito Municipal intervenção para que os 
patrões cumpram a lei das oito horas diárias de trabalho.

Os abaixo-assinados, operários de todas as profissões, fiados nos seus 

sagrados direitos e confiantes no espírito jovem, esclarecido e justiceiro 

de V. Excia, vêm solicitar sua intervenção no sentido de exigir dos em-

pregadores (patrões) deste município, o cumprimento da lei de 8 horas 

de trabalho (Decreto nº 2186 de 22-3-1933) que, graças à vigilância dos 

trabalhadores, já se executa noutros centros do paiz (sic), e que aqui não 

é absolutamente aplicada, lesando os mais sentidos direitos da maioria 

da população, isto é, dos trabalhadores de cujos braços e cérebro saem 

todas as conquistas do progresso. Desta medida virá para nós trabalha-

dores, possibilidade de nos instruirmos nas horas de folga e aplicarmos 

parte das mesmas no cultivo da higiene e do esporte em benefício da raça, 

nos sãos divertimentos do espírito e no descanso em família, conforto que 

hoje pouco conhecemos. Dahi (sic) sortirá para o nível geral da população 

uma melhoria da qual muito aproveitará Goyandira (sic), hoje tão adversa 

aos empreendimentos de cunho social e cultural de seu povo. A vida não 

pode reduzir-se a comer mal, trabalhar e dormir. A experiência no paiz 

(sic) e noutros povos provou que a produção não se prejudica com a di-

minuição das horas de trabalho, pois; as horas execedentes (sic) fatigam 

o trabalhador e este nelas não pode produzir com a mesma intensidade. 

O rithimo (sic) do trabalho aumenta com a aplicação do horário racional 
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e humano compensado perfeitamente a diminuição do tempo. Ademais 

isso no Brasil já é lei desde 1933. Não permitiremos, e, estamos certos que 

V. Excia, nos auxiliará; que continuemos privados de nossos direitos legaes 

(sic) e nem tão pouco aproveitem (como é possível) da concessão para 

diminuir-nos os atuais salários que já são incompatíveis com a alta dos 

preços de gêneros de primeira necessidade. Como é de justiça, contamos 

certos com as providencias que estiverem ao alcance de V. Exia. E com sua 

inteira simpathia (sic) a nossa causa.83

Alerta, ainda, no pedido, que o cumprimento da lei das oito horas 
não pode vir acompanhado da diminuição do salário, que já tão de-
teriorado, mal dava para comprar os itens necessários para a sobrevi-
vência do trabalhador.

Perguntado sobre o abaixo-assinado, o Sr. Altivo Marques84 contou 
que algumas pessoas o organizaram, e os muitos que não sabiam as-
sinar deram a concordância, permitindo outros assinarem por eles.

Aqui não se trata de buscar a comprovação do ímpeto revolucio-
nário dos trabalhadores da cidade, em que medida estiveram filiados 
a um projeto comunista85, filiação partidária, como ameaçaram a or-
dem urbana a partir do discurso político. Esse caminho, que pode fa-
zer sentido em outras pesquisas, aqui, poderia produzir uma inflexão, 
pois a fala política pode, sem o devido cuidado, se deslocar do próprio 
espaço político de onde ela se legitima.

De uma maneira ou de outra, comprovamos que há um ambiente 
de disputa, que os trabalhadores vão sendo colocados em uma trama 
que redireciona o funcionamento da cidade.

83. O Abaixo-Assinado de 1936 é um documento encontrado no Depósito da Prefeitura Mu-
nicipal de Goiandira, não catalogado.
84. Entrevista realizada com Altivo Marques da Silva por Fátima Pacheco de Santana Inácio.
85. Abordamos das memórias de 1964, em: INÁCIO, Paulo Cesar. Golpe Militar: Desafios 
entre o marco de memória e o mundo dos trabalhadores. In: Revista História e Perspectivas, 
Uberlândia, nº 56, jan/jun. 2017, pp. 239/266.
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Na fala do abaixo-assinado, há um cuidado em não estabelecer, 
na busca pelo direito, um discurso que afronte politicamente os po-
deres instituídos. Assim, o direito de oito horas diárias de trabalho 
se legitima, na medida em que vai ao encontro de alguns ideários 
nacionais, como pureza da nação, maior produtividade, melhora 
da higiene e da cultura do trabalhador. Indica-se que, certamente, 
a obtenção do direito legal não causaria maiores transtornos para 
a ordem local.

Nessas redefinições que a cidade experimenta, outras falas surgem, 
como pudemos acompanhar na entrevista com o Sr. José Francisco. A 
relação com a cidade, principalmente com seu comércio, que, em cer-
ta medida, era intermediado pelo proprietário, se torna, agora, uma 
relação direta. Nesse meio, comerciantes adquirem certo poder na ci-
dade, sendo espaço de suas falas a Maçonaria, com a qual disputam 
outras instituições, inclusive a Igreja Católica.

Esse florescimento do comércio leva à fundação da Associação Co-
mercial, em 1941, conforme noticiou a Gazeta do Triângulo:

Goiandira, a florescente cidade goiana cognominada a “cidade branca” 

e que vai se impondo no seio do grande estado central como um dos 

núcleos mais laboriosos e de maior progresso, tem agora a sua Asso-

ciação Comercial, constituída dos expoentes máximos da sua indústria, 

lavoura e comércio. “Secretaria da Associação Comercial em Goiandira 

18 de junho de 1941. Tenho prazer de levar ao conhecimento desse con-

ceituado órgão de publicidade que no dia 16 do corrente mês, foi funda-

da nesta cidade a Associação Comercial de Goiandira. A sua diretoria, 

já eleita e empossada, ficou assim constituída: Presidente, Ildefonso Te-

les, Vice-presidente, Jorge Abrão Mansur; 1º Secretário, Mumbada Ide; 

2º Secretário, Aurélio Aires Martins; Tesoureiro, João Santana; Orador, 

Waldi Cecílio; Procurador, Manoel Antônio Gonçalves; Consultor Téc-

nico, Urquiza de Carvalho. O Conselho Consultivo foi assim organiza-

do: Srs. Gabriel Elias Tomé, Gumercindo Natal, A. Isaac Neto, Abrão 
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Kalil Mansur, Gustamo Lima Filho, Júlio Fávio, Chafi Wasser, Olegário 

Borges, José Mariano, Evaristo Diniz. ( Jornal Gazeta do Triângulo, ju-

nho, 1941, s/d)

Nos nomes citados como componentes da diretoria, sobressaem-
-se comerciantes da cidade, que, além da Associação Comercial, rea-
tivam a Maçonaria, que havia sido fundada em 1935, como espaço de 
intervenção na dinâmica da cidade que se transforma. Grande parte 
dos que desafiam a Igreja Católica estão nessa diretoria, Jorge Man-
sur, Mubade Ide e outros são os que articulam a presença do padre da 
Igreja Brasileira na cidade, conseguem um lote e organizam as doa-
ções para a construção da capela.

Há uma diferença que pauta os movimentos do trabalhador na 
constituição da cidade: nesse espaço, o mundo do trabalho vai se dis-
sociando do mundo da política. Não é mais diretamente o proprie-
tário/ o patrão, para quem o trabalhador trabalha, que lhe fornece 
as condições políticas para se sustentar. Paulatinamente, desaparece 
a figura do fazendeiro, que acompanha o trabalhador nas ações na 
justiça, ou para conseguir moradia, quando há um problema envol-
vendo a família. Desse modo, lentamente, as estruturas burocráticas 
da cidade vão sendo redimensionadas.

Na análise das ocorrências policiais, nota-se que os crimes ocorri-
dos na cidade recortam seus espaços de sociabilidade, frequentados 
por trabalhadores como regiões perigosas para circular. A região do 
Patrimônio e da Rua do Fogo, com seus bares e bordéis, transforma-
-se em um caso que ataca a moralidade pública.

Em 1967, o Delegado, Mauro Pacheco Gonçalves, preocupado 
com o número de prostitutas86 existentes na cidade, começa a realizar 
uma listagem delas com a finalidade de enviá-la para o Judiciário.

86. Optamos por omitir os nomes das “prostitutas” considerando que muitas delas ainda 
moram em Goiandira.
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A lista com os onze nomes é encaminhada para o Poder Judiciário. 
O Delegado alega que, infelizmente, não pôde continuar com o ficha-
mento, por ter sofrido pressões políticas de diversos grupos, sendo 
obrigado a encerrar o trabalho.

A demarcação de parte de setores onde os trabalhadores circulam 
indica que a clivagem econômica estabelece a clivagem política, no 
aspecto de sociabilidade. Além dos espaços da cidade, há o calendário 
que demarca o que é momento do trabalhador e o que é o momento 
da elite.

O calendário das festas religiosas é um exemplo disso: enquanto 
a Festa de Nossa Senhora do Rosário agrega os negros e o congado, 
a Festa de São Sebastião, realizada por uma certa elite, tinha como 
festeiros, geralmente, proprietários e pessoas de posse na cidade. Na 
vida da roça, os bailes e os encontros sociais uniam trabalhadores e 
proprietários. Na cidade os bailes no clube são só para a elite, confor-
me recorda o Sr. Altivo:

O repentista fazia a letra e fazia a música como o Adolfo Mariano, mas 

tinha mais outros aí; o privilegiado mesmo, aqui, para fazer a letra e 

colocar a música era o Adolfo Mariano e o Geraldino Porto; rapaz. (...) 

o Geraldino Porto era músico, e era também compositor, inclusive, este 

Hino de Goiandira, quem fez a letra foi ele, quem pôs a música foi ele, 

o Geraldino, nesse clube, ele tinha uma aparelhagem de som, ele toca 

tudo, tinha uns bailes importantes, cê ta entendendo?! Essa turminha 

rasteira não ia não, nesse baile de cúpula. Era cobrado ingresso e era 

discriminado; ali, eu vou te falar, era cúpula mesmo; pobre não tinha o 

que fazer ali; se chamava pra dançar, não ia de jeito nenhum; não ia não 

(risos), era só nas favelas, por aí, que pobre dançava, festa de roça; assim, 

dançar nas, no clube, ali, não dançava de jeito nenhum.87

87. Entrevista realizada com o Sr. Altivo Marques da Silva, em 26 de julho de 2001.
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Nessa fala o entrevistado menciona a fundação do Goiandira Tênis 
Clube, que reúne parte da elite da cidade.  Podemos inferir que, 
para os trabalhadores, a ida para a cidade e a entrada para os trabalhos 
na ferrovia ocorrem em um momento em que a crise impossibilitava a 
negociação por melhores rendimentos, e tirava a mobilidade dos traba-
lhadores, o que também restringia os espaços onde podia circular.

A inserção em um novo mercado, vivenciado na cidade, é uma ex-
periência diferente, não por terem se deslocado do campo para a ci-
dade, mas pelas mudanças que refizeram aspectos da vida no campo 
e da vida na cidade.

Sobre a escassez ou a abundância do que era produzido, podiam 
ter controle por estarem próximos do que produziam devido a cir-
cunstâncias das quais tinham conhecimento: a falta de chuva ou 
seu excesso, plantar em uma terra boa ou em uma ruim, etc. Desse 
modo, participavam da história de suas vidas como protagonistas, e, 
ao mesmo tempo, faziam parte da história de todos.

Para Portelli, relatos sobre a guerra são uma estratégia para fa-
zer parte da história, para encaminhar uma dimensão pública de 
suas vidas:

A narrativa mais comum desta espécie, naturalmente, é sobre a guerra: 

como sabemos, é difícil evitar que um informante (do sexo masculino) 

se exponha sobre o que fez na guerra (ou em serviço). A guerra dá corpo 

à história no mais óbvio sentido da palavra do livro escolar; ter partici-

pado da guerra é a mais imediata reivindicação provável para estar na 

história. (PORTELLI, 2001, p. 15)

Falar nas entrevistas sobre o que vivenciaram, que, para muitos 
deles, é falar de uma vida difícil e miserável no campo, o que foi ver-
dade, e mais do que narrar um fato, é um incluir-se na história.

As entrevistas produzidas na cidade, a partir do ano de dois mil, 
evidenciam que passado e presente, acontecimento e versão, não 
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podem ser devidamente compreendidos, na mudança da relação 
entre campo e cidade, de maneira separada. Assim, nas entrevistas 
colhidas, o passado no campo aparece imbricado em vidas difíceis, 
com abandonos familiares, com dificuldade para suprir necessidades 
de comida, de vestuário, de remédio, etc. Essas vivências no campo 
adquirem um significado na cidade.

Contudo não é um significado que se adquire simplesmente por 
estar na cidade; provavelmente, não há esse significado logo que che-
gam à cidade. São novas condições que vivenciam, em novos embates 
que experimentam na cidade, que, ao longo do tempo, criam esses 
significados.

Em meados dos anos cinquenta, há uma dificuldade da Igreja Ca-
tólica em lidar com esses trabalhadores que passam a ocupar a cidade. 
Mas eles não são “novos personagens” apenas, são, fundamentalmen-
te, sujeitos que passam a vivenciar, de maneira tensa, novas expectati-
vas, o que coloca a cidade e eles em confronto.

Esses trabalhadores, que, agora, estão na cidade, experimentam 
confrontos com a Igreja Católica, principalmente, na Festa de Nossa 
Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, tanto na cidade 
de Nova Aurora como na de Goiandira.

O acompanhamento dessas festas é possível porque Nova Aurora, 
desde aquela época, e até o momento atual, e, também, Goiandira 
pertencem à mesma paróquia, possuem os registros eclesiásticos no 
mesmo Livro do Tombo, que se encontra na Secretaria da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus de Goiandira.

O Livro do Tombo registra que a paróquia foi criada por decisão 
datada de vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e trinta e 
nove, sendo denominada Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. De-
cidida a criação, o Livro do Tombo é aberto e rubricado pelo Padre 
José Trindade, em seis de maio de mil novecentos e quarenta.

No registro da instalação da paróquia, consta o nome de autori-
dades e pessoas da cidade: Absahy Martins Teixeira, Prefeito; Dr. 
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Joaquim Carneiro Neto; José Anastácio; José Anastácio da Silva; Dona 
Olívia Aires Porto; Luzia Porto Telles; Sebastiana Silva.

O primeiro padre designado para dirigir a paróquia, Carlos 
Plangger, tenta fundar ou fomentar várias irmandades religiosas, mas 
não obtém êxito, e, no dia dezessete de setembro de mil novecentos e 
quarenta, se transfere para Ipameri, alegando que Goiandira não tem 
condições de sustentar a presença de um padre.

Tanto com a instalação da paróquia quanto com a evangelização 
que se sucede, queremos, para além de contar a história da Igreja, 
acompanhar um elemento que consideramos importante para iden-
tificar o refazer da cidade pela movimentação dos trabalhadores, isto 
é, as movimentações políticas que circulam pela cidade de Goiandira 
não incorporam gente do povo, não sendo esse ainda um problema a 
ser resolvido por instituições como a Igreja.

No Livro do Tombo, não aparecem, a princípio, estratégias de 
evangelização do povo; indica-se sempre a aplicação das normas da 
Igreja Romana na cidade, seja a cobrança de taxas, a possibilidade de 
sacramentos como a crisma serem administrados pelo padre, a neces-
sidade de acerto financeiro dos festeiros com a Igreja.

Consideramos que havia, ainda, em Nova Aurora, e em Goiandira, 
para a Igreja, uma hierarquização dos fiéis, que não condizia com a 
nova dinâmica de vida na cidade. Nas tentativas de fundar a Liga Ca-
tólica ou a Comunidade Mariana, sempre se começava pela elite.

Talvez essa omissão ocorresse porque não havia, ainda, na cidade, 
um desafio posto para a Igreja, pelas formas de vida do povo, con-
siderando a transição lenta da vida do campo para a vida da cidade. 
Também podemos entender que a ausência de padre não influenciou 
a maior ou menor necessidade de evangelizar o povo, ou, no pouco 
que permaneceu na cidade, o padre Plangger não elegeu como mar-
cante esse problema.

A atuação da Igreja, tanto em Goiandira como em Nova Aurora, 
mudou, substancialmente, a partir de janeiro de 1944, quando, tanto 
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a paróquia de Goiandira quanto a de Catalão, foram entregues aos 
Franciscanos. Assumindo essas paróquias, esses religiosos vão se dedi-
car, em Goiandira, à construção do convento-escola e ao término da 
Igreja Matriz.

Mas, a partir do início dos anos cinquenta, ocorreram embates en-
tre a Igreja e a Irmandade do Rosário, principalmente, no período da 
realização da Festa do Rosário, quando os ternos de congo desfilam 
pela cidade de Goiandira.

Os atritos com os franciscanos fazem aflorar uma situação que já 
ocorria antes, conforme indica o registro feito no Livro do Tombo, 
provavelmente, em 1943:

Em 25 de julho outra festa em Goiandira, com a mesma impressão do 

pouco espírito de piedade, comungaram 4 pessoas, apesar de ter eu fica-

do para o dia seguinte, especialmente para as confissões. É notável o de-

clínio do sentimento religioso na paróquia de Goiandira especialmente 

na cidade. São já raros os casamentos. Casaram, durante o ano apenas 17 

casais em uma população não inferior a 15.000 habitantes. Nas capelas 

ainda se sente algum ambiente de fé. Na matriz quase nada. Nada posso 

dizer da capela de Nova Aurora, que está entregue ao vigário de Corum-

baíba. (Livro do Tombo, volume I).

O desânimo do vigário da paróquia traduz uma pressão que a Igre-
ja passa a experimentar com as transformações que tanto o campo 
quanto a cidade vivenciam. A assistência ao povo, nas desobrigas88 
que a Igreja fazia no campo, quando fazia, sinalizava, de maneira apa-
rente, uma relativa aceitação do padre e dos sacramentos ministrados 
pela Igreja.

Nessas visitas o padre, geralmente, hospedado na casa do proprie-
tário, recebia o povo, administrava os diversos sacramentos e rezava a 

88. Visitas feitas pelo sacerdote em que se aproveitava para ministrar diversos sacramentos.
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missa. Nesses encontros esporádicos, mediados pelo proprietário de 
terras, não ocorria grande desconforto para a igreja, porque aque-
la poderia ser considerada uma população religiosa; a indiferença à 
igreja, ao sacerdote e aos sacramentos, talvez, fosse justificada pelos 
próprios padres, pelo isolamento e pelas distâncias.

Na medida em que se redefine a relação desses trabalhadores com 
a cidade, provavelmente, seus costumes, hábitos, indiferença em rela-
ção ao sacerdote e aos sacramentos, tomam uma dimensão pública. 
Provavelmente o diagnóstico do declínio religioso do povo, mais do 
que uma inflexão da vivência da fé desse povo, queria expressar a di-
mensão pública de um diagnóstico que a Igreja anteriormente não 
necessitava fazer, pois, se os trabalhadores estavam alheios aos seus 
ritos, na vida no campo, isso não surgia como um problema.

Em outro registro, especificam-se algumas ameaças que a Igreja 
passa a experimentar.

Entretanto, de 1944 a 1947, inclusive, apareceu na paróquia, por umas 

três estadas, Pe. Primo Vieira. Desta vez demorou em Goiandira alguns 

meses, cumprindo todos os ofícios de vigário. Contudo, ele não perten-

ceu a esta arquidiocese, mas sim à de Santos e tinha uma paróquia ali. 

Durante este tempo, quando a paróquia foi atendida principalmente 

pelos frades de Catalão, pode-se confirmar os dizeres anteriores de Pe. 

Carlos e Pe. Rodolfo, sobre o espírito religioso do povo de Goiandira e 

dos católicos de Anhanguera, Cumari, N. Aurora e Veríssimo. Noutras 

palavras, a religião em Goiandira continua fria estando muito melhor 

nas capelas. Aliás, durante a mesma época a seita a Assembléia de Deus 

construiu uma capela numa data do patrimônio em Goiandira, mas de-

ve-se notar que alguns católicos ficaram revoltados com essa ousadia. 

Igualmente, durante este tempo havia uma forte célula comunista na 

cidade, que conseguiu eleger um deputado estadual e dois vereadores 

municipais. No decorrer de 1947 a segunda torre da matriz foi construí-

da, isto é, do lado da Epístola. (LIVRO DO TOMBO, volume I).
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O diagnóstico da pouca participação do povo na vida da Igreja é 
uma aparente alteração de um controle que a Igreja exercia pelas re-
lações que firmava na cidade. E como os modos de vida dos trabalha-
dores não tinham ainda se tornado um problema para o controle da 
cidade, eles não preocupavam a Igreja.

No registro do Livro do Tombo, uma ameaça ao poderio da Igreja 
aparece na presença dos evangélicos, no local chamado de Patrimô-
nio, hoje, Bairro Nossa Senhora de Fátima, e, na presença de comu-
nistas na cidade, inclusive com a eleição de deputados e vereadores.

Essa ameaça ao poderio da Igreja se apresentava de maneira práti-
ca, considerando que havia uma disputa por lotes, na parte da cidade 
chamada de Patrimônio, entre os que chegavam e a Igreja, pois todo 
o terreno fora doado para a Igreja, era propriedade da Igreja Católica. 
Esse problema persiste, alguns moradores do local, hoje, ainda não 
possuem documentação do lote onde moram.

Em relação à presença dos comunistas, há que se estabelecer um 
cuidado na análise. Aparentemente existe uma separação entre a 
presença do Partido Comunista no local, seus estatutos e estraté-
gias, e o mundo dos trabalhadores. Há uma certa distância entre 
esses dois espaços políticos. No entanto, algumas análises têm pri-
vilegiado as estratégias e a presença de seus líderes nas transforma-
ções locais.

No episódio ocorrido no final da década de 40 e início de 50, na re-
gião entre as cidades de Orizona e Pires do Rio, conhecido como Luta 
do Arrendo, aparece a relação entre o Partido, através de seus líderes, 
e os participantes do movimento.

No embate, trabalhadores de fazendas locais, descontentes com 
o costume do arrendo, que estabelecia uma divisão das lavouras em 
cinquenta por cento para cada parte, obtêm uma vitória com a legis-
lação do Governo Pedro Ludovico, que estabeleceu a divisão entre 
trabalhador e fazendeiro, numa proporção de oitenta por cento para 
o primeiro, e vinte por cento para o proprietário.
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Descontentes com a reivindicação dos trabalhadores, fazendeiros 
se organizam para impedir que os que participam do movimento con-
sigam lavoura para plantio. Impedidos de plantarem suas roças, esses 
trabalhadores, após uma longa conversa com o Partido Comunista, 
resolvem ocupar algumas propriedades, ocorre, então, uma repressão 
violenta comandada pelo governador do estado, Pedro Ludovico.

São trabalhadores lutando para fazer cumprir uma legislação pro-
posta pelo governador do estado, que são, por esse mesmo gover-
no, reprimidos, o que explica de que lado o estado se posiciona nas 
disputas.

Uma memória culpa o Partido Comunista pelo desfecho do emba-
te, dificilmente, remanescentes que participaram do movimento ou 
tiveram parentes envolvidos falam do que ocorreu. Geralmente, ale-
ga-se que lideranças do Partido vieram, pregaram, insuflaram, e, de-
pois, fugiram, deixando os trabalhadores que não tinham condições 
de fugir à mercê da repressão.

Analisar a relação do Partido com o mundo dos trabalhadores re-
quer um cuidado enorme, por se tratar de uma memória que não 
apenas recompõe o passado, mas, “dividida”, pode, ainda, se dividir 
em outras disputas que ocorreram e ocorrem.

Na pesquisa não tivemos acesso à documentação do próprio Parti-
do, mas, sabe-se, não é fácil cobrar de um partido que preserve, para 
o historiador, documentos cuja existência poderia condená-lo à morte 
ou colocá-lo numa situação difícil na cidade.

Em um processo-crime, encontramos, no início dos anos cinquen-
ta, as dificuldades e repressões a que esses comunistas estiveram ex-
postos. Um militante do Partido, estando com jornais para serem 
distribuídos, é proibido pelo Delegado de Polícia, que alega determi-
nação do Promotor de Justiça. Numa discussão, na porta do hotel, 
onde o militante se hospeda, há uma troca de tiros na qual é morto o 
Comandante da Polícia Militar. Um cabo da Polícia Militar, intervin-
do, mata o Sr. que estava com os jornais.
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O militante comunista se torna uma ameaça a qualquer ordem, 
religiosa, moral, política ou econômica, que se quer estabelecer na 
cidade. O embate entre governo, autoridades locais e comunistas se 
expande, inclusive pelo mundo dos trabalhadores. E os “comunistas” 
precisam ser combatidos. Mas, era chamado de comunista qualquer 
um que ameaçasse a ordem estabelecida.

O diretor da Estrada-de-Ferro Goiás alega a necessidade de mais 
recursos para pagamento dos trabalhadores braçais, por estarem esses 
sujeitos à manipulação do Partido Comunista, tido como agitador.

Pude, em parte da infância em Três Ranchos, acompanhar como 
as disputas estabelecidas na cidade têm no anticomunismo uma ver-
balização de diversos embates. Sendo uma cidade margeada por uma 
serra, havia, naquele início dos anos setenta, uma ideia de que havia 
comunistas escondidos na serra, sempre prontos a atacarem a cidade.

Crianças, recebíamos instruções sobre o perigo de ser comunista; 
assim, costumes como cabelos compridos, calça boca de sino, con-
sumo de tóxicos, etc., eram considerados conduta de comunista, de 
ameaça. Tomar crianças da família, mulheres perderem a virgindade, 
tomar as casas das pessoas, pegar doces em armazéns sem pagar, no 
ambiente de disputas na cidade, o que era motivado inclusive pelas 
pregações na Igreja, era a prefiguração de uma sociedade comunista.

Essa seria uma sociedade onde estariam ausentes valores morais, 
o que certamente punha em alerta parte de trabalhadores, pois o que 
“seria esse mundo”, em muito, negava o mundo que vivenciavam.

No embate que ocorre com essas transformações, o comunista é 
usado, em alguns espaços, como Goiandira, como negação de uma 
ordem, e são assim nomeados, tanto militantes quanto quaisquer ou-
tros que ameacem a ordem de funcionamento da cidade.

Entendemos, assim, a preocupação da Igreja com a presença de 
comunistas, tanto na Câmara de Vereadores quanto na Assembleia 
Legislativa de Goiás, que teriam sido eleitos com forte participação 
da cidade de Goiandira.
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Há, na cidade, uma memória do partido, que, paradoxalmente, re-
gistra alguns proprietários rurais, e também trabalhadores da cidade, 
como pertencentes ao partido, pessoas, como o Dr. José Stalin, Pre-
feito de Goiandira, por duas ocasiões, entre 1989 e 1992, e de 1997 a 
2000, filho de um proprietário rural, que tem, pelo nome que rece-
beu, uma ligação com o Partido Comunista.

Existem indícios de que denominar alguém de comunista passou a 
traduzir, no embate das redefinições do mundo do trabalho e dos tra-
balhadores, um mote que apontava outras disputas, como uma amea-
ça urbana, ou a realização de uma festa em homenagem a algum san-
to, sem passar o dinheiro para a Igreja Católica Apostólica Romana.

Desse modo, a presença de trabalhadores na cidade passa a redefi-
nir as suas relações políticas, estabelecendo um novo campo de pres-
sões para a Igreja, com o qual ela, na região, não havia ainda necessi-
tado lidar.

Assistimos, na instalação da Paróquia do Sagrado Coração de Je-
sus, à presença de autoridades, mas não à participação do povo. So-
licitações que eram feitas pela Igreja, em defesa dos seus interesses, 
sempre atendidas de pronto por autoridades locais, passaram a ser 
morosamente atendidas, quando não negadas por esses poderes.

Essa recusa ou letargia das autoridades em intervir a favor das au-
toridades eclesiásticas podia ser lida pela Igreja como um redimensio-
namento da presença do Partido Comunista. Contudo, essas redefi-
nições mostram que as transformações que assistimos, no corpo das 
quais se redefinem campo e cidade, provocam uma nova configura-
ção política da cidade.

Esses embates, alguns que se explicitam, outros que derivam do 
quotidiano, e ainda não eram formulados verbalmente, se apropriam 
do embate com o comunismo, que, certamente, os Frades Francis-
canos e setores do Estado combatiam, ou recebiam orientações de 
superiores para combater, e, assim, nutriam suas estratégias nas dis-
putas locais.
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A análise de todo esse processo indica que os argumentos que 
“comprovam” a apatia política dos trabalhadores e sua miséria de 
vida no campo tirou deles qualquer possibilidade de exigir um pro-
jeto de transformação social. Ao estabelecer essa indiferença/apatia, 
consagra-se, enquanto ameaça ao status quo de qualquer sociedade, 
apenas as instâncias institucionalizadas, seja um partido político, seja 
um sindicato ou outra qualquer.

Desprezar ou privilegiar outros espaços de disputa e outros pro-
tagonistas é deixar escapar a consciência determinada pela existência 
social, o que, para Raymond Williams, se torna um grande problema 
e desafio para o historiador marxista:

Qualquer abordagem moderna de uma teoria da cultura marxista tem 

de principiar levando em conta o problema da base determinante e da 

superestrutura determinada. Mas de um ponto de vista teórico mais es-

trito este não é, de fato, o ponto que se pode escolher para começar. 

Seria em muitos aspectos preferível se pudéssemos partir de um pro-

blema que originalmente é tão central quanto o primeiro, e igualmen-

te autêntico: isto é, a proposição de que a existência social determina a 

consciência. Não é que os dois problemas necessariamente se excluam 

mutuamente ou estejam em contradição. Mas a questão da base e su-

perestrutura, com seu elemento figurativo, com sua sugestão de uma 

relação espacial fixa e definida, constitui, ao menos em certos casos, uma 

versão muito especializada e, às vezes, inaceitável do outro problema. 

No entanto, no trânsito de Marx ao marxismo, e na evolução do mains-

tream marxista, o problema da base determinante e da estrutura deter-

minada tem sido geralmente considerado a “chave” dos estudos cultu-

rais marxistas. (WILLIAMS, 2005, p. 212).

Williams alerta para certa dificuldade de firmar interpretação de 
uma realidade, dividindo-a em duas frentes de mudanças; uma que 
seria no aspecto econômico de qualquer sociedade no qual seria dada 
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a determinação, e outra posta nas ideias e na cultura, que derivariam 
das primeiras mudanças. Essa interpretação é nociva, por retirar dos 
protagonistas a condição de feitores de sua história, por desconsiderar 
os trabalhadores, cuja dinâmica de mudanças se processa no quotidia-
no de suas vidas, sem uma ruptura radical.

Separar o econômico e o cultural, para, daí, localizar homens e 
mulheres, é não compreender que o processo de estabelecimento de 
limites e de exercício de pressões está em suas mãos por estarem in-
timamente tensionados. É sobre o que reflete Williams, quando nos 
chama atenção para redefinirmos a maneira usual com a qual temos 
trabalhado a determinação nos estudos culturais.

Há, de um lado – o da herança teológica -, a noção de uma causa externa 

que prefigura e prevê tudo, e de fato controla toda atividade futura. Mas 

há também, da experiência da prática social, uma noção de determina-

ção como algo que estabelece limites e exerce pressões.

Certamente há muita diferença entre o processo de estabelecer limites 

e de exercer pressões, quer seja por alguma força externa ou pelas leis 

internas de um acontecimento, e aquele outro processo no qual um 

conteúdo subseqüente é essencialmente prefigurado, previsto e con-

trolado por uma força externa preexistente. No entanto, pode-se dizer, 

observando várias aplicações em análises culturais marxistas, que é no 

segundo sentido, na noção de prefiguração, previsão ou controle, que tal 

idéia tem sido explícita ou implicitamente utilizada. (WILLIAMS, 2005, 

p. 212).

Determinação, conforme sugere o autor, não é uma relação de 
causa e efeito na qual do lado econômico emergem os determinantes 
que vão fazer surgir as expressões culturais.

Consideramos que, no refazer-se da cidade e do campo, processo 
que é constante, mas, aqui, tratado de maneira particular, na segunda 
metade do século XX, as transformações no mundo do trabalho, e de 
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seus trabalhadores, sofreram e exerceram pressões, o que provoca, 
desde a redefinição/reinserção desses trabalhadores naquela socieda-
de até mudanças nas formas de expressões linguísticas urbanas.

Bem documentados pelo Livro do Tombo, acompanhamos, do iní-
cio dos anos cinquenta até o início dos anos setenta, conflitos vividos 
na cidade de Goiandira e de Nova Aurora, refeitas por deslocamentos 
de instituições e poderes, revelando novos desafios para a relação com 
o mundo dos trabalhadores.

Instituições e grupos presentes na cidade, como a Igreja Católica 
Apostólica Romana, a Igreja Brasileira, a Loja Maçônica, rearticulam 
uma relação de poder na cidade, centrando as novas redefinições em 
relação a grupos de trabalhadores que fazem parte da Irmandade do 
Rosário.

Esses dançadores de Congo reúnem-se em grupos, chamados Ter-
nos, que surgem, em alguns casos, de organizações familiares que 
estão no campo, ou estão na cidade. Podemos acompanhar, na entre-
vista realizada com o Sr. Valdivino, dançador de Congo, Capitão do 
Terno Marinheiro, quando começa a dançar Congo:

Aí, foi indo, aí ele mesmo (pausa), ele mesmo falou assim: “mininos, é, 

tá bão divertido, e tá bão. Cês tá rapazinho, graças a Deus, cês tem uma 

vida boa, (...) o tio de vocês vai administrar e ocêis pudia fazê um terni-

nho de Congo pra nóis, o tio acha bão demais cêis sabe mexê com tudo 

quanto é trem. Tudo o tio ajuda ocêis, o tio que fazer isso, mas vocês 

tem que ajudar o tio.89

A maneira como o Sr. Valdivino e o irmão iniciaram a participa-
ção na Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Goiandira, mostra 
que os Ternos, geralmente, de negros, eram também uma expres-
são que emergia de organizações familiares, ou seja, se reuniam a 

89. Entrevista realizada com o Sr. Valdivino Dias dos Santos, em 2 de fevereiro de 2008.
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partir da família, pessoas amigas e conhecidas, para montar um Ter-
no de Congo.

O início do Terno de Congo não revela, em nenhum ponto, um 
contato com a Igreja Católica Apostólica Romana. A participação em 
um evento em que o ritual de realização dividia-se entre a Irmandade 
do Rosário e a Igreja Católica expressou, e, em alguns casos, ainda 
expressa alguns tensionamentos sobre a participação dos grupos, e 
também sobre o significado da festa para a cidade.

Os próprios cantos entoados pelos cantadores expressavam uma 
manifestação à Nossa Senhora do Rosário, que não era validada por 
uma mediação da Igreja Católica. O Sr. Valdivino, quando pergun-
tado onde aprendia as músicas, descreve que, quando moravam na 
roça, ensaiavam e compunham as músicas.

(risos) Pois é, cê pensa bem. Aí nóis é, coisava, inteligente, tocava muito, 

cantava muito, foi indo, foi abrindo a idéia né? E nóis pequeno, fizemo 

esse ternim de congo. (...) A primeira coisa que nóis cantemos, ele (tio) 

ensinou nóis cantar, ele explicou nóis, nóis teve a idéia como é que é, 

a toada de nóis cantar, nóis fizema uma assim (...) cantamo a primeira 

música eu sei como é que é direitim:

Ó minha Virgem do Rosário!

Hoje eu canto no seu louvor.

Eu quero te pedir a benção,

Mãe querida

Para aumentar nosso amor (risos, lágrimas nos olhos emocionado) 90

Organiza-se os ternos, a partir da família, quase sempre sem a par-
ticipação na Igreja, indicando um distanciamento que, provavelmen-
te, sempre existiu, enquanto a vida no campo tornava a cidade um 
ponto de passagem ou de idas esporádicas para compra de remédio 

90. Idem.
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ou passeios. As músicas cantadas são feitas e executadas sem qual me-
diação da Igreja.

A redefinição da vida desses trabalhadores altera as relações que 
têm com o campo e com a cidade. Afirma-se a cidade como o local 
para onde famílias se deslocam, e a presença desses trabalhadores-
-dançadores em Ternos vai se tornando um dos pontos de disputa so-
bre, no conflito religioso, o significado moral que a cidade precisa ter 
para seus moradores.

Não há novidade no fato de estarem apartados da dinâmica da 
Igreja, considerando-se que, quando os padres se dirigiam ao campo, 
o roteiro deles passava sempre pela casa do proprietário. A diferen-
ça é que essa expressão religiosa, marginal à oficialidade da Igreja, 
nesse momento, vai conviver com a própria instituição, pelas ruas da 
cidade, o que provoca um reordenamento da relação da cidade com a 
Igreja Católica.

Alguns conflitos ocorridos no início dos anos cinquenta, acompa-
nhados pelo Livro do Tombo, até o início dos anos setenta, colocam 
no centro a Irmandade do Rosário.

Em Goiandira, em um registro de abril de mil novecentos e cin-
quenta, encontramos, no Livro do Tombo, a narração do episódio 
que teria provocado a chegada da Igreja Brasileira na cidade:

No mês de abril de 1950 começou o incidente da fundação abortiva de 

uma igreja da Igreja Católica livre em Goiandira. A história teve início 

quando Frei João Antônio recusou celebrar uma missa pública do sétimo 

dia pelo falecido Sr. Jorge Ide. Este se fosse cristão, pertenceu à Igreja 

ortodoxa. Contudo foi conhecido como simpatizante do comunismo, 

se não for maçôn também. Frei João tendo negado a missa, o filho do 

defunto chamou para cá um padre da Igreja Católica Livre, residente 

em Uberlândia, e a missa foi celebrada no cemitério. (...) Desde já, os ele-

mentos comunistas e maçônicos iniciaram uma campanha para estabe-

lecer na cidade uma capela da Igreja Livre. Líderes eram Abraão Kalil e 
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Mubada Ide. Apresentou-se uma ocasião para adiantar este movimento 

subversivo contra a paróquia na festa de N. S. do Rosário. O vigário pele-

java para reformar esta festa e portanto havia certos elementos rebeldes 

entre os congos. O Pe. da Igreja Livre, pois, e seus auxiliares fizeram 

um esforço para tomar conta da festa e ganhar toda a gente das irman-

dades dos congos. No mesmo tempo levantou-se uma campanha para 

construir uma capela. O terreno foi adquirido logo, isso é, uma data no 

triângulo em frente a casa do Sr. Jorge Mansur, vendedor da data. Alguns 

milhares de tijolos também foram ganhados. As reuniões do padre tive-

ram certa afluência a festa foi realizada, depois outra no mês de junho. 

Entretanto, as autoridades arquidiocesanas, tomadas conscientes do 

caso, invocaram as sanções da lei contra o forasteiro baseadas na opinião 

do solicitador-geral da República sobre tais igrejas e seu clero. Realmen-

te, o padre local foi chamado a Goiânia afim (sic) de se justificar. Porém, 

voltou e continuou suas atividades enquanto julgava seu apelo. Havia 

agora, também, as campanhas eleitorais em preparação para as eleições 

gerais aos três de outubro. O padre de fora dedicou-se ativamente ao 

partido local que gozava de apoio dos comunistas. Afinal, a derrota fra-

gorosa deste partido tornou a alavanca que o removeu de Goiandira. Em 

outubro foi-se embora. (LIVRO DO TOMBO, Volume I)

Esse episódio fundamenta um discurso religioso que dá suporte 
a movimentações de poderes na cidade até meados dos anos setenta. 
Os envolvidos no episódio, tanto o filho do falecido, a quem os fran-
ciscanos recusaram a celebração da missa de sétimo dia, Mubada Ide, 
quanto o que conspira contra a Igreja Católica junto a este, Abrão 
Kalil, quanto o que vende o lote onde seria construída a Capela da 
Igreja Brasileira, fazem parte da direção da Associação Comercial, 
conforme pudemos acompanhar no ofício que foi remetido à Gazeta 
do Triângulo, dando ciência da sua fundação.

Um outro registro descreve o episódio da chegada da Igreja Bra-
sileira em Nova Aurora. O episódio, mais uma vez, envolve a Igreja 
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Católica, a Igreja Brasileira e os devotos de Nossa Senhora do Rosá-
rio, conforme registro datado de trinta de maio de mil novecentos e 
cinquenta e cinco:

Uma certa senhora por nome de Joana Rosa de Jesus foi (por promessa 

própria) nomeado festeira. Ela pratica espiritismo. O vigário frei Celso 

recusou. A dita mulher foi a Uberlândia e trouxe de volta, um moleque 

nortista ( José dos Santos) apelidado Zé Saia da Igreja Brasileira para fa-

zer a festa e com a proteção de Lourival Avelino de Almeida, delegado 

do lugar o secretário da Igreja Brasileira de Catalão um grupo de ho-

mens e mulheres da irmandade do Rosário derrubaram à força a capela 

do lugar e o “padre” fingiu celebrar o Santo Sacrifício da missa. No dia 

seguinte o Sr. Geraldo Costa Leite, fabriqueiro do lugar e um católico 

exemplar, escreveu uma carta ao vigário explicando o acontecimento 

doloroso. Frei Celso imediatamente conversou com o juiz de direito lo-

cal, Volney de Oliveira. Ele juiz chamou o promotor, o maçon-espírita 

Dr. Lafaiette e os três foram no jeep do Vigário para investigar o caso. 

Na chegada em Nova (sic) Geraldo Costa Leite explicara a situação que 

ele mesmo foi ameaçado com revólver, para abrir a capela. Ele recusara, 

pondo em perigo a sua própria vida, mas recusou heroicamente. O dele-

gado, Lourival, alfaiate e maçon defendeu a ação dos populares encabe-

çada pelo padre Celso, alegando que Igreja é do povo. (Idem).

Os franciscanos americanos se a determinam a fazer cumprir, em 
Goiandira e em Nova Aurora, os preceitos normativos da Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana; mas os trabalhadores, aqui, dançadores de 
Congo, com suas ações, indicam que a cidade não aceita e não com-
preende esse aspecto moral da Igreja Católica.

Um registro importante é quando o delegado de Nova Aurora, 
também participante do episódio, defende a ação dos envolvidos, 
alegando que a “igreja é do povo”. Ele era reconhecido maçom em 
Catalão. Aqui há que se ter um cuidado na análise, considerando que 
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uma interpretação pode, ao mesmo tempo, estabelecer os limites en-
tre o que é a disputa política e o que se afirma como luta pela sobre-
vivência.

Nesse acontecimento, há grupos que estão envolvidos com maço-
naria, comunistas, dançadores de congo, comerciantes. Uma obser-
vação baseada nos discursos escritos e falados, que emergem desse 
meio, poderia desviar de um rumo dos trabalhadores como prota-
gonistas.

No desenlace do conflito, no Livro do Tombo, há o registro da 
pregação do padre da Igreja Brasileira, e de como ele agride os fran-
ciscanos americanos:

O juiz Dr. Wolney, sendo tímido, não quis processar os culpados e colo-

cou um edital na porta da capela prohibindo a entrada dos adeptos da 

igreja Brasileiro. O governador foi avisado por telegrama pedindo pro-

teção policial. O vigário escreveu uma carta da situação triste para o Sr. 

Bispo. A vitória dos jagunços de Dona Joana deu “asas” ao José “Saia” e 

ele começou as ameaças e insultos contra os malditos padres america-

nos que vieram para o Brasil para explorar as riquezas nacionais e como 

espiões do Dept. do Estado dos Estados Unidos estabelecer colônias 

americanas no Brasil, telegramas de protesto foram mandados para o 

Presidente da República, Ministro de Justiça, os Senadores e Deputados 

Federais, o Governador, tudo em vão. (Idem)

As pregações do padre da Igreja Brasileira contra os padres da Igre-
ja Católica vinculam suas atividades com interesses dos americanos 
no Brasil, exploradores de nossas riquezas. Aqui, certamente, há um 
elemento novo para todos esses trabalhadores, diante da crise que ex-
perimentam: identificam-se os americanos como culpados, a impossi-
bilidade da oração vem desse conflito.

Em Nova Aurora, no mesmo Livro do Tombo, é registrado que, 
pressionados pela ação do padre da Igreja Brasileira, os franciscanos, 
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como resposta ou por medo de perderem as terras, promovem o ser-
viço de mapeamento da cidade de Nova Aurora, por considerarem 
que toda a cidade estava situada em terrenos que teriam sido doados 
à Igreja Católica Romana.

A cidade de Nova Aurora é patrimônio da Igreja Católica. Para sanar a 

situação, o vigário, com a devida licença da cúria, madou levar a planta 

do patrimônio. O serviço foi feito por Moacyr de Paulo e Souza de 

Goiandira. Ele cobrou 38.000,00 para o serviço. Dez mil cruzeiros já 

foram pagos de esmolas guardadas para construção da nova capela. 

O restante (apesar do preço exorbitante) será pago depois de começar 

a venda da parte suburbana. A parte legal da Igreja foi feita gratuita-

mente por Dr. Pedro Ferreira de Azevedo de Pires do Rio. A questão 

do patrimônio não está resolvida. O juiz de direito Dr. Wolney, que 

deu um mandato de segurança para o dito “padre” da Igreja Brasileira 

pôs obstáculos no caminho dizendo que a Igreja Católica não é a dona 

do patrimônio. O patrimônio foi doado para São Sebastião portanto 

a Igreja (não) tem nenhum direito ao terreno. Em pleno século vinte 

interr., juízes assim. O advogado militante contra os direitos da Igreja 

é José Ascendino Celestino, ex-seminarista é venerável da loja maçôni-

ca. (Idem)

A pressão dos franciscanos, ao mapearem, para organizar os lotes 
localizados no perímetro suburbano da cidade, excluindo o espaço 
central da cidade, que seria o urbano, atingia muito dos pobres en-
volvidos com o movimento. A resposta foi de que a doação fora feita 
para São Sebastião e não para a Igreja Católica.

A argumentação alinhavada pela Igreja Brasileira, em articulação 
com representantes da Loja Maçônica, faz uma crítica à Igreja Ca-
tólica como detentora da legitimidade de gerenciar bens terrenos 
como representante das coisas divinas. De maneira sutil, sobressai, 
no embate entre os grupos envolvidos, que a Igreja entra no embate, 
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reafirmando dogmas, sem o interesse de fazer concessões, lê a realida-
de em que se situa, usando formas que foram usadas anteriormente.

O representante da Igreja Brasileira e os maçons, em meio ao pro-
cesso, vão usando uma argumentação que, para as cidades de Goian-
dira e de Nova Aurora, traz uma novidade para essa realidade, que é 
a ideia do bem comum, a compreensão de que a cidade não deve pau-
tar seu controle, sua administração, em um direito “natural”, como 
seria o da Igreja Católica Apostólica Romana, ou, por uma tradição 
da qual é portadora e tem o poder de gerenciar.

A nova situação de direitos que emerge não resvala diretamente 
para uma nova maneira com que esses trabalhadores passam a serem 
tratados, mas se torna primordial, nas relações de poder na cidade, a 
ideia meio difusa de um bem comum.

Quando a capela foi ocupada, e alegou-se que “a Igreja é do povo”, 
parece que a igreja demorou um pouco a aprender, com as próprias 
derrotas, a necessidade de mudar sua linguagem e ação em meio a 
esses trabalhadores.

Podemos acompanhar o descolamento da Igreja Católica Romana 
da realidade, quando, em decorrência dos fatos, é enviado um delega-
do especial pelo governador para resolver o conflito.

Alguns seis meses depois da chegada da Igreja Brasileira o governador 

do Estado mandou um delegado especial para resolver o caso. O dou-

tor delegado chegou em Goiandira e mandou chamar o “padre José”. O 

“padre” chegou com dois caminhões de seus adeptos e jagunços. O de-

legado especial prometeu tirar o falso padre de Nova Aurora dentro de 

vinte e quatro horas. (...) Depois de tirar as armas dos adeptos da Igreja 

Brasileira (em número de 25 ou mais) o delegado foi a Nova Aurora, 

onde o delegado local, Lourival e Dona Joana, preparavam um banquete 

para ele. Terminado o banquete o delegado especial foi falar com Ge-

raldo Costa Leite, que seria melhor esquecer tudo, mandou o “padre 

José” sair da cidade para (sic) alguns dias e a noite o delegado especial do 
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governo seguiu rumo a Uberlândia com os revólveres, e, dizem o povo, 

uma gorjeta de vinte mil cruzeiros – e a Igreja Brasileira continuou a flo-

rescer em Nova Aurora. Não existe palavras na língua portuguesa para 

descrever a torpeza da justiça em Goiás e a maldade da loja Maçônica de 

Goiandira. (Idem)

O delegado especial era esperado pela Igreja Católica como espe-
rança de acabar com a Igreja Brasileira, e, por isso, os franciscanos 
ficam decepcionados quando o delegado, além de não tomar medidas 
efetivas contra o Padre José, ainda pressiona para que a testemunha, 
que é católico fervoroso em Nova Aurora, desista das denúncias que 
faz contra o padre.

Além de ser desafiada na cidade, a Igreja lamenta a morosidade do 
Estado e de seus “aparelhos”, como a polícia que tarda ou se recusa a 
apoiá-la, deixando-a.

Todos esses acontecimentos, lentamente, pressionam a Igreja e 
outras instituições para que redefinam sua relação, ou seu controle, 
sua inserção na cidade, para que redefinam o que é a cidade e qual 
legitimidade tem os que nela se situam. Em meio a essa trama de re-
lações imbricadas, os trabalhadores não se tornam apenas um joguete 
nas mãos das instituições ou de grupos, mas, fundamentalmente, nes-
sa redefinição da relação com a cidade, as instituições e os grupos de 
poder têm que repensar como se relacionar com esses trabalhadores.

Há uma ruptura nos registros do Livro do Tombo. Foi aberto um 
novo livro no ano de 1971, por ocasião da visita pastoral do bispo 
Dom Gilberto. Na visita foram feitos os preparativos para a saída dos 
franciscanos da paróquia. De início, o bispo agradece o serviço pasto-
ral dos franciscanos, que estaria sendo desempenhado no Patrimônio, 
principalmente, o trabalho social que teria sido encaminhado no sen-
tido da promoção humana.

Na mesma visita, há o registro do retorno de homens da “Confra-
ria do Rosário”:
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Presidi uma reunião em que voltava à Igreja um grupo de homens da 

“confraria do rosário” que estiveram ligado à famigerada “Igreja Brasi-

leira”. Dificuldades do passado fizeram com que se afastassem da Igreja. 

Agora voltam, aparentemente com boa vontade para se constituírem 

uma legítima associação religiosa, sobre a orientação do Revmo. Sr. Vi-

gário e constituindo uma diretoria composta por elementos de nossa 

confiança. (LIVRO DO TOMBO, vol. 2)

Devido à interrupção dos registros do Livro do Tombo, não é 
possível acompanhar, quando a Igreja Católica procura se aproxi-
mar de alguns setores da cidade, como o Patrimônio, espaço onde 
moravam os trabalhadores pobres. O certo é que, na saída dos 
franciscanos, já é possível identificar uma proximidade com esses 
setores.

Assim, o convite com a programação de despedida dos francisca-
nos, estabelece os eventos que ocorrerão na cidade:

12:30 – Almoço íntimo das autoridades e civis no Goiandira Tênis Clube, 

oferecido pela comunidade local; 19:00 horas sessão solene no Centro 

Comunitário Nossa Senhora de Fátima como reconhecimento e grati-

dão pelos benefícios espirituais e morais, em prol das comunidades de 

Goiandira, Nova Aurora, Cumari e Anhanguera, durante 25 anos de fe-

cundo apostolado dos Franciscanos nesta região. (Idem)

É sugestivo que a despedida dos franciscanos conte com uma pro-
gramação que inclui uma ida no espaço, naquela ocasião, ordenado 
como da elite da cidade, e, à noite, um encontro no Centro Comuni-
tário, que se localizava no Patrimônio, espaço que surgia como um 
desafio para os religiosos.

O agradecimento público a ser feito indica que os franciscanos 
criaram uma ação social para esses moradores. Esse objetivo é con-
tinuado pelo novo vigário, que assume a paróquia com a saída dos 
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franciscanos, Pe. Lino Dalla Pozza, que, assim, registra os primeiros 
dias de sua ação pastoral na paróquia:

O mês de fevereiro foi caracterizado por uma continuidade do trabalho 

iniciado em Janeiro sobretudo nas visitas das famílias dos Bairros, Rua 

Rui Barbosa e Patrimônio para incentivar o entrosamento entre os pa-

dres e o povo e favorecer a participação do povo. (...) Nesse mês se cons-

tituiu uma nova comunidade de jovens na Zona do Centro Comunitário 

Nossa Senhora de Fátima, muito (ilegível) é o interesse dos jovens e o 

número dos participantes. (Idem)

Nesses registros há elogios pela participação de grande número de 
pessoas nas Festas de Nossa Senhora do Rosário, inclusive com a partici-
pação de um Terno de Congo e outro de Moçambique. A rebeldia apa-
rente das pessoas parece diminuir, havendo uma nova inclusão à Igreja. 
A ação pastoral da Igreja havia mudado significativamente, abrindo es-
paço para uma maior intervenção dos leigos na vida religiosa.

No Livro do Tombo, o registro da fundação de mais uma comu-
nidade, no Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima, que, dora-
vante, vai alterar o nome antigo de Patrimônio, apresenta uma ação 
voltada para a implantação das Comunidades Eclesiais de Base na ci-
dade. Consta, no livro, o registro de encontro de formação de lideran-
ças, que são responsáveis pela preparação e encontro com os vizinhos 
a partir de um tema definido pela Igreja.

As Comunidades de Base, em alguns locais, tida como um flores-
cer da Teologia da Libertação, aqui, precisam ser dimensionadas, não 
como a instituição indo até onde os pobres estão, mas, em Goiandira, 
emergem de um processo em que a instituição é desafiada a redefinir 
sua linguagem e seu contato com a própria cidade.

O trabalho pastoral da Igreja, que tem os pobres como objetivo, 
pode, mesmo bem intencionado, retirar desses pobres o papel de pro-
tagonistas, reduzindo-os a meros instrumentos de ação pastoral.
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Essa nova estratégia pastoral é retratada no livro da voluntária lei-
ga italiana, Amália Pasin, que, entre os anos de 1973 a 1976, junto 
com a também voluntária leiga Ingrassia Francesca, desenvolvem ati-
vidade pastoral no Bairro Patrimônio, em Goiandira, onde, segundo 
a autora, é construída a primeira escola maternal de Goiás.

As duas são formadas no CEIAL – Centro Eclesial Italiano Améri-
ca Latina)

No começo da década de 1950, o episcopado europeu manifestava suas 

preocupações diante dos efeitos secularizantes dos processos de moder-

nização capitalista. A constatação de perda de influência social e cultu-

ral do catolicismo em diversos países europeus, juntamente com dados 

quantitativos que indicavam a diminuição das práticas regulares e uma 

crise das vocações sacerdotais, desenvolvia, no seio da igreja, a conscien-

tização de que, além da necessidade e da importância de mobilizar o 

laicato – como medida para enfrentar as ameaças vindas das ideologias 

políticas dos dois principais blocos –, também era urgente concentrar 

atenções e mais esforços no planejamento das atividades missionárias 

fora do Velho Continente. Crescia, na cúria romana, uma percepção de 

que as perdas de fiéis provocadas pela descristianização do Velho Mun-

do, se talvez não pudessem ser diretamente revertidas, podiam ser com-

pensadas por meio de uma evangelização da África e da Ásia, aliada a 

uma reevangelização da América Latina. (BONATO, 2017, p. 145).

Logo após a saída dos padres Franciscanos da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, há uma estruturação de uma nova prática de evan-
gelização, que tenta entrar no mundo dos pobres. Goiandira, ao rece-
ber os padres italianos e as missionárias, experimenta um momento 
em que a Igreja, intimidada por essa nova face dos pobres e da pobre-
za, se vê ameaçada, inclusive na América Latina.

Nesse contexto se forma a CEIAL, onde as missionárias leigas são 
formadas, que, segundo Bonato apud Guasco:
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Em 1962, para que iniciativas missionárias da Igreja italiana, voltadas 

para a América Latina, pudessem ser mais estruturadas, foi criado o 

Comitato Episcopale Italiano per l’America Latina (CEIAL). Essa insti-

tuição oferecia aos sacerdotes diocesanos, religiosos, religiosas e leigos 

propostas deformação para que se preparassem para atuar no campo 

missionário. Em 1966, com a criação do Movimento Laici per l’America 

Latina, se estruturou concretamente uma proposta voltada especifica-

mente para o mundo dos leigos (GUASCO, 2005, s/p).

A chegada em Goiandira, no ano de 1973, das missionárias, é des-
crita por Pasin (2004):

Chegamos a Goiandira às três horas da madrugada e logo nos dirigimos 

ao “Patrimônio”, local que iríamos trabalhar com os menos favorecidos. 

A princípio, segundo determinações dos padres que lá se encontravam, 

iríamos desenvolver um trabalho na cidade de Nova Aurora, mas, de-

pois, mudaram de idéia e resolveram nos encaminhar para o Patrimô-

nio, um bairro problemático na cidade. As casas eram materialmente 

muito pobres, sem forros, sem qualquer conforto. Àquela hora, as luzes 

das casas encontram-se acesas. Sentimos pena daqueles trabalhadores – 

“bóias-frias” – que, com certeza, estavam preparando suas refeições para 

o almoço do dia seguinte, oito horas depois. PASIN, 2004, p. 15)

Considerando que a mesma Igreja que, na década de 50, havia, 
com os Franciscanos, expulsado os dançadores do congado da Igre-
ja, é possível identificar uma mudança significativa da intervenção no 
mundo dos trabalhadores.

É significativo, quando Pasin relata que, em Goiandira, para uma 
ação missionária mais efetiva, resolve morar no Bairro Patrimônio.

Depois de ter gozado da hospitalidade da Sra. Belarmina, durante três 

meses, Padre José nos comprou, por mil e quinhentos cruzeiros velhos, 
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uma casinha de três cômodos no bairro Patrimônio, local onde nós de-

víamos trabalhar. A casinha custou barato, pois ninguém queria mo-

rar nela – tratava-se da casa onde residiu o coveiro daquela região. Mas 

para nós era uma beleza morar no local onde trabalharíamos. (PASIN, 

2004, p. 17)

Morando em um bairro com casas de prostituição, descreve o epi-
sódio, quando montaram uma capelinha com a Eucaristia, na peque-
na casa, instalando uma luz vermelha perto do sacrário:

A noite seguinte, após a instalação desta luz vermelha, foi assustadora: 

um homem dependurou-se à porta de nossa casa, batendo incessante-

mente, querendo derrubá-la para poder entrar. Isto nos assustou muito. 

No dia seguinte, a vizinha, filha de uma prostituta, nos explicou que a 

lâmpada vermelha era sinal colocado nas casas de prostituição. Diante 

disso, logo providenciamos a troca da lâmpada vermelha pela de cor 

branca. E tudo ficou calmo e tranquilo. (PASIN, 2004, p. 17-18).

Entendemos que essa nova estratégia de ação pastoral, não mais 
buscando enquadrar os pobres a partir da doutrina da Igreja, ação que 
os franciscanos desempenham até a década de 50, sucedida por uma 
intervenção em que essa incorporação ocorre, a partir da ocupação 
do mundo em que vivem, reestabelece uma nova hegemonia moral 
da Igreja na cidade.

Essa hegemonia incorpora questões dos pobres, não por conces-
são, mas pela impossibilidade desse poder não levar em conta a emer-
gência dos trabalhadores, nas transformações que desestruturam tan-
to campo quanto cidade, que tentamos acompanhar nas formas que 
um mercado sucede outro.

A pesquisa, aqui transformada em livro, buscou indicar a cons-
trução do mundo atual em algumas maneiras ligadas a trabalhado-
res renegados no terreno das memórias construtoras da História, 
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esse esforço não quer colocar o passado em disputa naquele tempo, 
mas indicar a importância de construirmos outras alternativas para o 
futuro.

Que a convicção de um mundo melhor, que noutros tempos tive-
mos coragem de chamar de socialismo, possa iniciar, por onde sem-
pre se inicia a mudança do mundo, pelas mãos de todos e mesmo sem 
termos clareza dos contornos de como pode ser isso no futuro, iden-
tifiquemos de onde saímos para esse caminho. Com a nossa vitória 
em explicitar tantos personagens marginais, se estabeleceu também a 
de nossa derrota por trazê-los mas por terem perdido a dimensão po-
lítica do direito ao presente. Que dos termos dessa derrota possamos 
refazer nosso embate e, quem sabe, possamos definir um bom início, 
que pode se dar por muitos caminhos, inclusive, pela escrita de um 
livro sobre o campo.
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