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Dedicamos este livro às historiadoras e historiadores  
“do Goiás” e do Brasil e ao violeiro e pesquisador Saulo Alves.





“Corre um boato aqui donde eu moro 
Que as mágoas que eu choro 

São mal ponteadas 
Que no capim mascado do meu boi 

A baba sempre foi 
Santa e purificada

Diz que eu rumino desde menininho 
Fraco e mirradinho 
A ração da estrada 

Vou mastigando o mundo e ruminando 
E assim vou tocando 

Essa vida marvada
É que a viola fala alto no meu peito humano 

E toda moda é um remédio pro meu desengano 
É que a viola fala alto no meu peito humano 

E toda magoa é um mistério fora desses planos 
Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver 

Chega lá em casa pro uma visitinha 
Que num verso ou num reverso da vida inteirinha 

Há de encontrar-me num cateretê 
Há de encontrar-me num cateretê

Tem um ditado dito como certo 
Que cavalo esperto 

“Num” espanta boiada 
E quem refuga o mundo resmungando 
Passará berrando essa vida marvada

Cumpade meu que envelheceu cantando 
Diz que ruminando da pra ser feliz 

Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando 
A minha flor de liz

[…]”

Rolando Boldrin
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Apresentação: A literatura como fonte 
para interpretação da cultura goiana

Márcia Pereira dos Santos1

A presente coletânea tem como pano de fundo o desenvolvimento 
do projeto de pesquisa “Selva, bichos e gente” em representações de 
natureza, cultura, homem, memória e história na literatura regional 
goiana do século XX.  De 2011 a 2016 vários pesquisadores e pesquisa-
doras fizeram parte deste projeto, desenvolvendo pesquisas específi-
cas no âmbito de vários programas da então UFG/Regional Catalão, 
cujos resultados aqui apresentamos.  

O projeto maior tinha como proposta abrigar pesquisas individuais 
que tomassem as obras de literatos goianos com diferentes histórias de 
vida, mas com produções literárias consideradas representativas dentro da 
literatura goiana como objetos e fontes de pesquisa. Os autores escolhidos  
foram Bernardo Elis, (ALMEIDA,N, 1985; BECHARA, 1991; CUNHA, 
1998; CURADO, 2000; TELLES, 2000; RICCIARDI, 2001; ALMEIDA, 

1. Possui graduação em História pela UFG (1997), mestrado em História pela UFU (2001) e 
doutorado em História pela UNESP (2007). Atualmente é docente (Associada I) da Univer-
sidade Federal de Goiás - Regional Catalão. Tem experiência de ensino e pesquisa em Histó-
ria, com ênfase em História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: história, 
cultura, memória, ensino de história, cultura popular, Goiás, literatura, Carmo Bernardes, 
religiosidades e Santo Antônio. É membro da Società Internacionale di Studi Francescani ( 
Assisi - Itália). É membro do grupo de pesquisa NIESC - Núcleo Interdisciplinar de Estudos 
e Pesquisas Culturais (CNPq); É vice coordenadora do Centro Integrado do Cerrado - CIC, 
Catalão GO, E atualmente é coordenadora institucional do PIBID/UFCAT. Coordenou de 
2011 a 2018 o projeto “Selva, bichos e gente” em representações de natureza, cultura, ho-
mem, memória e história na literatura regional goiana do século XX, do qual essa coletânea 
é o resultado final.
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C, 2003 TELLES, 2005; ERAS, 2005; FERNANDES, 1992 Eli Brasiliense 
(ALMEIDA,N, 1985 e ALMEIDA,N, 1985a;  FERNANDES, 1992; TEL-
LES, 2000; RICCIARDI, 2001; TELLES, 2005,)  e Carmo Bernardes ( AL-
MEIDA,N, 1985; FERNANDES, 1992; TELLES, 2000; RICCIARDI, 2001; 
TELLES, 2005; SANTOS, 2005; SANTOS, 2006, SANTOS, 2007) pois en-
tendia-se que os mesmos vivenciaram as mudanças que no século XX fo-
ram experimentadas por Goiás e pelo Brasil como um todo. A escolha de 
tais autores justificou o recorte temporal do projeto maior ao eleger como 
marcos as obras Ermos e Gerais, de Élis, publicada em 1944; e Selva, bichos e 
gente, escrito por Bernardes no início dos anos de 1990.

Entendíamos que a proposta seria oportunidade de discutir as 
representações literárias de natureza, cultura (BORGES, 2009) e ho-
mem expressas dentro de Goiás (VAZ 2000), e que a nosso ver, impli-
cavam em uma dada memória construída no e sobre o lugar, impon-
do, por outro lado, formas de esquecimento, à medida que teciam 
imagens e representações que se perpetuam e atribuem à Goiás e 
seus e suas habitantes determinadas características visíveis nas manei-
ras de se contarem. (BARBOSA, 2006). 

Lição apreendida em Benjamim (1994) o passado é recuperado em 
momentos de perigo. Mas no contexto da produção historiográfica 
dessa pesquisa qual seria o perigo vivido que nos remetia a essa busca 
pelas memórias literárias tecidas por homens a partir de meados do 
século XX?   A resposta a essa indagação parecia-nos ser especialmen-
te historiográfica, pois o que nos mobilizava à pesquisa era a abertura 
de novos horizontes de interpretação para a história do lugar no qual 
estávamos. Se os momentos de perigo social de perda de memória, 
como intuiu Benjamin, são momentos de enfrentamento social e po-
lítico, nossa indagação era: como é viver em um lugar cuja maior par-
te de seu passado ainda estava por ser contada, revelada, compreendi-
da e, porque não, explicada? (SELIGMAN-SILVA, 2003)

Nesse caso, dedicar-se a problematizar as transformações históri-
cas vivenciadas em Goiás no século XX e que, hipótese nossa, podem 
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ser interrogadas a partir da literatura que aqui é escrita, é avançar por 
uma nova elaboração da história goiana a partir de um ponto de en-
trada específico que é a cultura. 

As transformações históricas, que definimos também como  
transformações de cultura, evidenciam o avanço do mundo urba-
no sobre o rural. Notamos que aí se afigura uma transformação dos 
próprios homens que vivem nesse lugar e, assim, é possível visuali-
zar  na literatura  goiana conotações políticas concomitantes ao tecer 
do modo de vida do homem rural,  que descreve a natureza, que 
expõe os dramas locais, que elabora uma poética do lugar e do tem-
po, respondendo a uma nova sensibilidade que lhe permitiu um “es-
tranhamento” em relação à realidade vivida que expressaria não um 
“avanço do capitalismo” por sobre o que seria um mundo pré-capita-
lista, mas sim, uma maximização desse mesmo capitalismo segundo 
suas necessidades. A defesa por um “tipo de homem”, pela natureza, 
por uma cultura, – caipira, se nos reportamos a Antônio Cândido 
(1998) – torna-se, acreditamos, um processo de (re) elaboração de 
identidade. As obras desses autores afiguravam-se, assim, tínhamos 
por hipótese, como “memórias engajadas”, possíveis no momento 
de perigo de perda da identidade, já que experimentávamos, como 
até hoje, mudanças irreversíveis.

É possível dizer, nesse contexto, que a literatura se torna, tam-
bém, espaço de um passado recuperado que constrói um sentido 
de mundo, uma resposta ao esfacelamento de referências culturais 
que, aparentemente, a influência da cidade vai provocando (YAT-
SUDA, 2008). E, nesse caso, o literato toma para si a tarefa de man-
ter o passado vivo, de perpetuá-lo como um dever de memória 
(SEIXAS, 2001a), mas também como missão, como engajamento 
político social (SEVCENKO, 1989). A memória composta apresen-
ta-se como resultado de uma luta por sobrevivência de uma refe-
rência de mundo. Podemos dizer que essa luta é política porque 
se institui no e para o coletivo, pois cada autor não escreve para 
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si, mas para um grupo, tornando-se, ainda, uma elaboração de 
permanência histórica de um grupo fadado, dentro da realidade 
que o circunda, ao desaparecimento. Portanto, enveredar pela li-
teratura aqui escolhida foi um processo de questionar as respostas 
narrativas que esses literatos deram ao vivido e que fizeram, deles 
mesmos, outros homens, transfigurados em narradores do passa-
do, o que por seu lado implica na sua própria busca de identidade, 
a qual, podemos intuir segundo Ricoeur (1991), se realiza narrati-
vamente.

Responder à problemática exposta nos pareceu a oportunidade de 
aventurar por um imaginário que tem perpassado gerações de escri-
tores brasileiros e que tem suscitado na história, e nas mais diversas 
áreas do conhecimento, acalorados debates. Especialmente nessas 
últimas décadas em que o próprio estatuto de nação e nacionalidade, 
regente das relações mundiais desde o século XIX, vem sendo coloca-
do em xeque pela dita era da globalização.  

Assim, as pesquisas que compuseram a pesquisa maior situam-se 
teoricamente do campo da História Cultural. Herdeira da tradição 
dos Annales essa vertente historiográfica alicerça tanto nossa concep-
ção de história quanto justifica nossa opção metodológica.

Para Marc Bloch (2001), a história é a ciência dos homens no 
tempo. Nesse caso, a história como busca de explicação e com-
preensão do passado realiza-se como essa busca da ação humana ao 
longo do tempo, pois é no tempo, seja qual for a duração conside-
rada, que se pode perceber o jogo da transformação – permanên-
cia, o que sustenta o problema histórico aqui colocado, qual seja: 
como literatos de um dado lugar têm lido e dado a ler o mundo no 
qual estão.

Nesse sentido é que as problemáticas conceituais propostas por 
historiadores e outros cientistas das ciências humanas, unificadas pela 
opção de explicar o homem pela cultura, tornam-se alicerce das pes-
quisas que aqui se apresentam, haja vista que 
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O que se deve pensar é como todas as relações, inclusive aquelas que de-

signamos como relações econômicas e ou sociais, organizam-se segun-

do lógicas que colocam em jogo, em ação, os esquemas de percepção e 

de apreciação dos diferentes sujeitos sociais, portanto as representações 

constitutivas do que se pode chamar de cultura, quer seja comum a toda 

uma sociedade, quer seja própria de um grupo determinando. (CHAR-

TEIR, 2002, p. 59).

Ou seja, a História Cultural, como lócus de discussão histórica, 
nos sustenta no trato com a literatura e nos auxilia na compreensão 
da cultura como expressão de tudo o que faz parte da vida do ho-
mem, pois o diálogo com antropólogos como Geertz (2008) e Sahlins 
(2007) em muito tem influenciado na problematização da história. O 
que referenda, pois, a nosso ver, a busca de se compreender como 
o homem enquanto ser de cultura, impõe-se, historicamente, como 
senhor do passado, pois é ele em suas práticas e representações que 
se reportam ao passado, que escolhe o que lembrar e o que esquecer. 

No âmbito das ciências humanas, muitas discussões atuais recolo-
cam a necessidade de se questionar os usos do passado, da memória 
e do esquecimento e as conceituações que até então têm sido toma-
das como pressupostos essenciais nessas discussões. Inspiradas em 
autores como Jacques Le Goff  (1994) ou mesmo Paul Ricoeur (1997) 
diversas são as tentativas de se formular e reformular problemas e 
teorias que ajudem a pensar as implicações do passado no presente 
e, também, nas projeções de futuros que os grupos sociais elegem 
como suporte de suas concepções de mundo e ações.

A veracidade histórica atualmente buscada não se vale mais da ne-
cessidade de um passado imutável, mas sim daquela que se forja na 
relação dinâmica entre o que se escreve / descreve / narra e o presen-
te de quem o faz. Não se busca mais uma veracidade inquestionável, 
mas antes uma compreensão de como o passado, aquele vivido e so-
brevivido em documentos e monumentos (LE GOFF, 1994), rastros 
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(RICOEUR, 1997), sinais (GINZBURG, 2001) e, mesmo lugares de 
memória (NORA,1993), se mostram como espaços privilegiados 
de uma, também, compreensão do presente. Nesse caso, o presen-
te pode ser lido como tempo em que se coloca ao historiador como 
processo, como dinâmica que sente, dentro de si, o deflagrar de um 
passado que convida à pesquisa porque exige respostas. Ao historia-
dor e à historiadora, cabe questionar essas memórias, pois se é possí-
vel desvelar o que foi ocultado, aí também está uma história, porque 
aí estão outras memórias que podem contar o homem e sua cultura 
com outros matizes (YATES, 2007).

Dessa forma, refletir sobre memória e esquecimento é ocupar-se 
das maneiras com as quais determinados grupos se relacionam com 
o passado, no nosso caso os goianos (SANDES, 2009). Para Seixas 
(2001a) muito mais que reconstruir o passado esses grupos deixam-
-no ressurgir, tornando-o esteio de lutas referendadas por memórias 
que, reatualizadas, pautam as defesas de identidade e de cidadania. 
Isso porque mais que mantenedores de memória, como o queria Hal-
bwachs (2006), esses variados grupos sejam de que lutas se formem 
– étnicas, religiosas, culturais, por independência política ou defesa de 
gênero – têm na memória um ponto de apoio e justificativa de suas 
ações e lidam afetivamente com uma memória que irrompe, trazen-
do consigo o passado pleno de sentimentos e afetos. Portanto, a lite-
ratura pode sim deixar entrever os afetos que mobilizam memórias e 
esquecimentos, porque se refere ao homem como ser sensível a seu 
tempo e a seu lugar.

São, em larga medida, esses grupos sociais, tão heterogêneos quanto 

nos é possível pensar, os sujeitos do boom de memória que hoje presen-

ciamos, os sujeitos dos direitos e deveres de memória contemporâneos. 

Fenômeno desconhecido de Halbwachs e, entretanto, admiravelmente 

intuído por ele quando nos fala da tendência à pluralidade das memórias 

coletivas, da diversidade das memórias sociais (SEIXAS, 2001a, p. 96). 
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Daí que nessa abordagem da memória seu caráter político-afetivo 
não pode ser minimizado, mas sim apreciado como possibilidade de 
expressão de subjetividades e sensibilidades que têm importância nas 
ações dos sujeitos e, claro, na história passível de ser construída a par-
tir da vivência dos mesmos. Assim, compartilha-se a proposição de 
Jeanne Marie Gagnebin quando esta diz que

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, 

particularmente a estas estranhas ressurgências do passado no presente, 

pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também 

de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado não sendo um fim em 

si mesmo, visa à transformação do presente. (2001, p. 91)

Nesse caso, a temporalidade a ser considerada pelo historiador e 
pela historiadora no seu trabalho com a memória ganha um novo 
sentido, pois o presente tanto é o tempo da lembrança, pois dota o 
passado de um sentido, como também é o tempo a ser alterado em 
vista do futuro que se deseja. O historiador/a é esse ser do seu pre-
sente cujo trabalho responde também às demandas de seu tempo.  Ja-
cques Le Goff (1994) reclama para a memória esse poder de ação em 
busca de mudança. Assim, essa interpretação de memória dota-a de 
uma expressividade política convergente para a cultura do sujeito co-
locado em discussão e, ainda, para a defesa de si e de seu grupo.

É nesse ponto que Benjamin (1994) se faz essencial na tentativa de 
repensar a articulação entre memória e história quando explica o pa-
pel social do narrador. Para este autor é a experiência vivida a base a 
que recorre todos os narradores e, ao ser rememorada e reelaborada 
em uma narração, pode ser compreendida como um ato que é dupla-
mente qualificado: é ético, porque impõe refletir sobre identidades 
e ações e é, também, moral, pois se permite ser a expressão de um 
aconselhamento, que nasce de um pedido de conselho e se realiza va-
lendo-se da experiência de vida de quem o dá. Há, nesse sentido, um 
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entrelaçamento entre memória narrada / ação presente necessária. O 
narrador tem noção, nesse caso, de sua dependência da memória para 
exercício de sua função de conselheiro de determinado grupo, o que 
reforça a pertinência de nossa escolha da literatura como fonte para 
a história, pois a literatura regional, observadas suas particularidades, 
também nos aparece como reescrevendo a narrativa oral tradicional.

Para Gagnebin, 

Hoje ainda, literatura e história enraízam-se no cuidado com o lembrar, 

seja para tentar construir um passado que nos escapa seja para “resguar-

dar alguma coisa da morte” (Gide) dentro da nossa frágil existência hu-

mana. Se podemos ler as histórias que a humanidade conta a si mesma 

como o fluxo constitutivo da memória e, portanto, de sua identidade, 

nem por isso o próprio movimento da narração deixa de ser atravessado, 

de maneira geralmente mais subterrânea, pelo fluxo do esquecimento; 

esquecimento que seria não só uma falha, um “branco” de memória, 

mas também uma atividade que apaga, renuncia, recorta, opõe ao infini-

to da memória a finitude necessária da morte e a inscreve no âmago da 

narração. (2004, p. 03).

Nesse caso, a memória não se exime da sua dimensão política de 
luta, como dever de lembrar para evitar a dor (MARSON & NAXA-
RA, 2006), mas, principalmente, não abre mão do direito que grupos 
alijados das chamadas memórias coletivas nas diversas sociedades, 
possuem. É claro, nesse fato, que há uma dimensão negativa do es-
quecimento, pois a conclamação do lembrar é impedir que o esqueci-
mento se torne também instrumento de poder (WEINRICH, 2001). 

Especialmente no cerne da História Cultural, as discussões sobre 
as sensibilidades humanas na história têm aberto amplos caminhos 
de debates e pesquisas. Esse processo resultou em diferentes manei-
ras de os historiadores pensarem o homem como sujeito sensível, 
em cuja existência histórica deixa entrever, em diferentes formas de 



19

expressão, seus modos de ver e sentir o mundo e os outros homens 
com os quais se relaciona. 

Para Sandra J. Pesavento

É a partir da experiência histórica pessoal que se resgatam emoções, sen-

timentos, ideias, temores ou desejos, o que não implica em abandonar a 

perspectiva de que esta tradução sensível da realidade seja historicizada 

e socializada para os homens de uma determinada época. Os homens 

aprendem a sentir e a pensar, ou seja, a traduzir o mundo em razões 

e sentimentos através de sua inserção no mundo social, na sua relação 

com o outro. (2007, p. 14).

Concordando com a autora, inferimos que a pertinência do debate 
sobre as relações entre a história, a memória e os afetos, de indivíduos 
ou grupos, pode ser pensada à luz da problemática do esquecimento, 
seja aquele relativo ao indivíduo, seja aquele relativo à sociedade. 

Assim é que nossa proposta de pesquisa assumiu a busca nas repre-
sentações literárias do que foi esquecido ou não dito pela memória e 
pela história oficiais de Goiás, pois, institucionalizadas como aquelas 
que são as “verdadeiras”, memória e história condenaram homens, 
cultura e natureza a serem tomados por apenas um ponto de vista, 
por uma só reflexão. Nosso problema histórico foi, também, tentar 
responder à questão: apareceria na literatura goiana memórias e his-
tórias esquecidas pela memória e história ditas oficiais de Goiás?   

O que vemos nesse jogo narrativo é que memória, esquecimento e 
sensibilidade se coadunam nos motivos que levam o/a historiador/a 
ao trabalho com literatura. E o/a historiador/a que se ocupa desse 
espaço de memória se vê, por seu turno, às voltas com as especifici-
dades dessa forma de acesso ao passado. Um tempo multifacetado 
apresenta-se como o tempo da narrativa, porque sugere uma relação 
entre o presente de quem narra, o passado contado, e ainda o futuro, 
no qual está o leitor, aquele que recebe essa história 
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É no elaborar dessas questões que o olho do/a historiador/a ten-
tou decifrar os caminhos da memória e de esquecimentos de uma 
realidade de oposição entre campo e cidade, intensamente vivida 
no país como um todo (MARTINS, 1991) e, em Goiás em particular 
(SANTOS, 2001), durante o século XX. 

Tomamos, nesse caso, o momento de produção literária dos auto-
res escolhidos como o momento de uma transformação das relações 
entre campo e cidade no Brasil e, mais especificamente em Goiás. 
Nesse momento, o chamado sertão (NAXARA, 2002) distante e con-
cebido dentro de eloquentes discursos como “mundo perdido e de-
serto”, começa a “civilizar-se”, a urbanizar-se. Goiás passa, segundo 
os discursos em voga, a ser introduzido no “mundo”: o desenvolvi-
mento de Goiânia (BOTELHO, 2002) e a construção de Brasília, afi-
guram-se como expressões maiores do processo de avanço civilizador 
por sobre o sertão goiano. Um sertão que, como salienta Vicentini 
(1997; 2009 e 2009 a), é também motivo da literatura regional. É sua 
instituição como imagem, ou como referência, que dá os temas dessa 
literatura. E, mesmo a imagem difusa e negativa do sertão, ratificada 
pelo discurso político desde a era Vargas, é, ou foi, um sustento iden-
titário da literatura regionalista nas suas várias formas de firmar-se 
como representante de uma dada identidade de homem, cultura e na-
tureza. Isso tem uma aceitação pública expressiva, deixando entrever 
a constante necessidade de elaboração e defesa de uma identidade na-
cional (D’ALÉSSIO, 2002), que tem marcado a história e a memória 
no Brasil. 

Já nos ocupamos exaustivamente de questões relativas à vida do 
homem do campo e às transformações vividas por este, especialmen-
te no sudeste goiano no período do pós-60 (SANTOS, 1997 e 2001). 
Todavia, o que nos chama a atenção na obra de Élis, Brasiliense e 
Bernardes é que os mesmos parecem referendar uma identidade de 
homem rural que é ao mesmo tempo real, porque vivida e, fictícia, 
porque, tomou-se por hipótese, construída a partir da oposição entre 
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um sujeito (ideal) do campo e o sujeito que o observa, aquele da cida-
de que escreve, o narrador regionalista. 

Assim, discussões que refletem sobre a relação campo e cidade ga-
nham relevância no estudo proposto pois alicerçam um universo que es-
ses literatos parecem reafirmar em suas obras. A oposição clássica entre 
campo e cidade, discutida por Raymond Williams (1989) e, tomada em 
seu caráter histórico e de construção discursiva, sustenta nossa leitura da 
obra literária regional como configuradora de um tipo humano do cam-
po diferente de um tipo urbano, porque marcado por valores morais e 
solidários aparentemente incompatíveis com a realidade urbana.

Ecléia Bosi (1994), discutindo o desenraizamento cultural, diz:

Quando duas culturas se defrontam não como predador e presa, mas 

como diferentes formas de existir uma é para a outra como uma revela-

ção. Mas essa experiência raramente acontece fora dos pólos de submis-

são – domínio. A cultura dominada perde os meios materiais de expres-

sar sua originalidade. (p.17).

A autora nos fala do mundo em transição no qual trafega o de-
senraizamento cultural das populações rurais, processo esse que no 
Brasil central se intensificou a partir dos anos de 1950. Nesse caso, é 
preciso questionar como esse momento se inscreve nessas obras lite-
rárias e como a caracterização de personagens, lugares e tramas pode 
ser pensada nesse contexto que implicou, já o dissemos, numa cres-
cente destruição da chamada cultura caipira, identificada por Cândi-
do (1998) a partir da percepção da existência de  

um lençol de cultura caipira com variações locais que abrangias as capi-

tanias de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Cultura ligada a formas de 

sociabilidade e subsistência que apoiavam, por assim dizer, soluções mí-

nimas, apenas o suficiente para manter a vida dos indivíduos e a coesão 

dos bairros. (p. 79).
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Notamos pois que a cultura e vida caipiras, expostas nas obras que 
tomamos como fonte, referendam um complexo conjunto cultural 
elaborado no centro brasileiro. Ou seja, importou ainda localizar o re-
gionalismo goiano nessa região de cultura caipira, questionando seus 
modelos também a partir do que chamamos de mundo rural /caipira.

Nesse ponto, necessário se faz questionar a própria noção de lite-
ratura regional. Muito já se tem falado sobre essa literatura, haja vista 
o grande número de trabalhos que podemos elencar sobre o tema. 
No entanto, no caso de um regionalismo goiano, ou mineiro ou ma-
to-grossense ou mesmo de parte de São Paulo, que podemos identi-
ficar como o centro brasileiro, não houve, ainda, uma preocupação 
teórica que nos permitisse diferenciar um regionalismo goiano e, por 
exemplo, um mineiro, vez que as caracterizações que se pode fazer de 
autores como Afonso Arinos, mineiro, e Elis, goiano, não os fariam 
diferentes como o são, ambos, se comparados a outros regionalismos 
brasileiros como é o caso do nordestino e do gaúcho. 

O que fizemos, então, foi uma busca das bases e referências nas 
quais se assentaria a literatura regionalista que se nos apresenta como 
espaço e exercício de memória de Goiás. Assim, importou na discus-
são questionar como os autores aqui pesquisados se colocam nesse 
debate, que é maior, pois não se refere apenas ao que seria a “goiani-
dade do goiano”, mas também o que seria a brasilidade desse goiano.

Disso resulta que a própria noção de uma cultura goiana, ou mi-
neira, ou qualquer outra, também carece de questionamento, à me-
dida que suas sustentações de valores, normas, costumes e práticas 
possuem, a raiz comum, de uma existência histórica que remonta a 
ocupação do interior do Brasil

Notamos que, ainda que se proponha a construir à identidade 
caipira num sentido positivo, a inspiração da literatura regionalista 
conflui para esse discurso revelado por Naxara (2001). Em inúmeros 
textos dos autores discutidos, o sertão toma feições diversas: é inóspi-
to, é marca da “miséria de meu povo”; miséria que não é tida apenas 
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como material, mas como carência de civilidade. Mas é também ma-
ravilhoso, misterioso, sedutor, espaço de liberdade. E isso reforça a 
pertinência de indagarmos como uma identidade caipira é elaborada, 
vinculada a essas imagens de sertão, defendendo, por conseguinte, o 
caipira como parte do sertão, sendo este último marca de sua diferen-
ça para com a sociedade urbana.

A imagem comumente atribuída ao caipira não remete mais ao 
real (SANTOS, 2007) – e sim,  a um imaginário sobre o homem do 
campo que a cultura brasileira, e a cultura regionalista em particular, 
também é portadora. Nesse caso, tínhamos por hipótese, a possibi-
lidade de ver nessas obras uma positividade “moral” do homem do 
campo, o que se confirmou, mas deixando clara a sua total miséria, 
o seu convívio com doenças, com a falta de higiene, com a preguiça, 
com a indolência, imagens que não são difíceis de se relacionar ao 
Jeca Tatu de Monteiro Lobato: 

Ele é um caipira desmazelado consigo e com a família, que mora num 

casebre, sem plantar ou arar seu sítio, comendo o que a terra der, sem 

cuidar do pasto ou da criação, sem força moral ou física e completamen-

te despreparado para o exercício da cidadania. O Jeca é tão indolente que 

não enfrenta qualquer dificuldade ou presta para algum serviço, vivendo 

assim na penúria (SOUZA, 2002, p.113).

Nesse contexto, nos perguntávamos e, em grande parte essa era 
nossa hipótese de pesquisa, estaria a literatura regionalista goiana, 
ao elaborar uma identidade de homem caipira, tomando um posi-
cionamento político em relação ao esfacelamento da cultura rural / 
caipira, diante do discurso político do progresso? Não estariam estes 
autores defendendo em suas obras uma matriz cultural posta em pe-
rigo por uma outra cultura que lhe é estranha e que, num momento 
de crescente urbanização, é dominadora e demolidora do modo de 
vida rural, por eles considerado mais autêntico e mais brasileiro? Seus 
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escritos preconizariam uma crise identitária brasileira no contexto da 
futura globalização?

Essas questões referendaram, ainda, a opção, e talvez a novidade 
deste projeto, que foi pensar como esses autores criaram, também, 
formas de expor a natureza na qual essa cultura rural fazia sentido. 
Ou seja, questionar a própria elaboração dessa literatura como espe-
lho de uma identidade regional nos forçou a pensar na constituição 
histórica da mesma na memória e na história das relações entre ho-
mem e natureza (THOMAS, 1988). O que nos parece criar o caminho 
de pensar a própria relação dessa literatura com o lugar do qual fala. 
Ora, o pano de fundo da escrita regionalista, também foi nossa hipó-
tese, é também a transformação da relação do homem com meio. No 
caso dos escritos goianos, é possível dizer, a partir do tempo definido 
como recorte de pesquisa, que essa transformação se diferencia no 
conjunto de escritos, pois a relação entre “derrubar e ocupar”, que 
marca a história de tropeiros, vaqueiros e  roceiros, nas primeiras 
obras de Élis, Brasiliense e Bernardes, datadas dos anos 1940 até 1970, 
assume, nas últimas obras desses autores, um outro caráter de afasta-
mento, desenraizamento e violência no campo com   o qual mundo 
rural vai sendo submetido pelo homem urbano, tal como nos escritos 
pós 1980, especialmente de Bernardes.  Importante, assim, repensar a 
ideia de natureza e sensibilidade humana (CROSBY, 1993), tomando, 
portanto, a literatura como base para tal proposta. Nessa questão, o 
perigo que se evidencia é aquele de destruição da natureza. (COR-
REA, 2009)

Assim, apresentamos a seguir as pesquisas que compõem essa co-
letânea e que nos permitiu afirmar a justeza de se alinhar história e 
literatura na pesquisa e ensino de história em Goiás.

No primeiro capítulo “Paixões sertanejas: história e afetos na litera-
tura de Carmo Bernardes”, de Layanne Grigório Martins, é resultado 
da pesquisa de mesmo título realizada no PIVIC/ UFG/RC (Progra-
ma de Voluntário de Iniciação Científica). Nessa pesquisa, a autora se 
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ocupou da obra Nunila, de Carmo Bernardes, discutindo os afetos e 
a cultura presentes na obra e que permitiam interpretar não apenas 
personagens, mas a própria ideia de uma identidade goiana.

No segundo capítulo temos o texto Goiânia, a capital do cerrado: vi-
sões literárias e fotográficas de uma cidade em formação (1950-1960).  Tam-
bém desenvolvido dentro do PIVIC/ UFG/RC (Programa Institucio-
nal de Voluntário de Iniciação Científica) foi Executada por Marcos 
Rossiny Leandro, que realizou um estudo comparativo entre a obra 
Chão Vermelho, de Eli Brasiliense, e a obra fotográfica Eu vi Goiânia 
crescer: décadas de 50 e 60, do fotógrafo Hélio de Oliveira (2008). O au-
tor, ao comparar as obras, sinaliza como a construção de Goiânia foi 
representada por ambos os autores, mas cada um na sua forma de 
arte: literatura e fotografia.

No terceiro capítulo, o texto apresentado em relação ao projeto 
geral deu uma guinada em direção às preocupações com o ensino de 
história, graças ao Programa de Bolsa de Licenciatura da UFG/RC – 
PROLICEN – e à pesquisadora Poliana Gondim Cândido Silva que 
desenvolveu a pesquisa Quem conta um conto ajuda a recontar a história: 
a literatura no ensino de História, elaborando, a partir de contos de Car-
mo Bernardes, oficinas de ensino de História que pudessem auxiliar 
professores/ as no ensino da história de Goiás. Nesse mesmo intento, 
o capítulo 4 de Ádria Alves:  Quem trabalha tem história e com a história 
a literatura vai à escola, ao problematizar o conceito de trabalho a par-
tir do conto A enxada, de Bernardo Élis, provoca a escola e o ensino 
de história a pensar a relação entre trabalho e sociedade, sociedade e 
ensino e escrita literária.

Por fim, temos os dois últimos trabalhos desenvolvidos simultanea-
mente dentro do projeto maior e vinculados ao PROLICEM/UFG/
RC, que se ocuparam das obras de Carmo Bernardes. Atualizando os 
debates do projeto maior Rhanielly Pereira do Nascimento Pinto, apre-
senta sua pesquisa (como voluntário) As representações do homem goiano 
na literatura goiana da segunda metade do século XX: possibilidades para o 
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ensino de história de Goiás. O autor problematizou como uma identidade 
de homem goiano foi construída na obra Jurubatuba, de Carmo Ber-
nardes, e propôs debates escolares que discutissem identidade e mascu-
linidade, no contexto da história e cultura goiana. 

Já Paulo Vitor Vaz encerra a participação de discentes no projeto 
maior com o capítulo 6, sobre a pesquisa História e Natureza na obra 
de Carmo Bernardes, como bolsista PROLICEN/UFG/RC. O trabalho 
realizou a análise do livro Jângala: complexo Araguaia, publicado pelo 
autor em 1984 como um manifesto em defesa do Rio Araguaia e da 
natureza circundante. Vaz buscou expor como o literato entendia a 
vida natural e como se colocava como parte da mesma. 

As conclusões a que cada autor ou autora chegou corroboram a 
perspectiva da tomada da literatura como importante fonte para a 
história e para o ensino de história de Goiás. Nesse sentido, nossa ex-
pectativa é que ao socializar essas pesquisas, outras possam ser em-
preendidas de forma a ampliar o alcance da literatura goiana dentro 
da historiografia sobre Goiás. Essa coletânea cumpre uma das metas 
da pesquisa Selva, bichos e gente” em representações de natureza, cultu-
ra, homem, memória e história na literatura regional goiana do século XX, 
mas principalmente sinaliza a importância de pesquisas que tenham 
como cenário a vida, a cultura, a presença humana em certos tempos 
e lugares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA 

ALMEIDA, Cristiane Roque. História e sociedade em Bernardo Élis: uma abor-
dagem sociológica de O Tronco. 190 fls. Goiânia: FAFICH, 2003. (Dissertação de 
Mestrado).

ALMEIDA, Nelly Alves. Estudos sobre quatro regionalistas. 2ª ed. Goiânia: Ed. 
da UFG, 1985.

ALMEIDA, Nelly Alves. Presença literária de Eli Brasiliense. Goiânia: Editora da 
UCG, 1985. 



27

ARENDT, Hannah. Entre o futuro e o passado. Tradução: Mauro Barbosa W. de 
Almeida. São Paulo: Perspectiva, 1992,  

ARRUDA, Gilmar. Cidades e Sertões o historiador e a memória. Revista Projeto 
História. São Paulo: EDUC, nº 19, pp 121-143. nov. 1999.

BARRENTO, João. (Org.) História literária: problemas e perspectivas. Lisboa: As-
paginastantas, 1986. 

BARBOSA, Alaor. O romance regionalista brasileiro: origens: obras fundamen-
tais, evolução: obras capitais.  Brasília: LGE, 2006. 

BECHARA, Evanildo. Prefacio. In: Élis, Bernardo. Seleta. Jose Olympio, 1991. 

BENJAMIM, Walter. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura.  Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994.  v. 1.

BLOCH, March. Apologia da história: ou o ofício do historiador. Tradução de An-
dré Teles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.  2001. 

BORGES, Barsanufo G. Goiás nos quadros da economia nacional: 1930 - 1960. 
Goiânia: Ed. da UFG, 2000. 

BORGES, Valdeci Rezende. Cenas urbanas: imagens do Rio de Janeiro em Macha-
do de Assis. Uberlândia: Asppectus, 2000. 

___. Cultura, natureza e história na invenção alencariana de uma identida-
de da nação brasileira. Rev. Bras. Hist., São Paulo, v. 26, n. 51,  June 2006. 
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0102-01882006000100006&lng=en&nrm=iso Acesso em 25 de maio de 2009.

BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Cia das Letras, 2002. 

___. Cultura Brasileira: temas e situações. 4 ed. São Paulo: Editora Ática, 2008.

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velho. 3ª ed., São Paulo: Cia das 
Letras, 1994. 

___. Cultura e desenraizamento. In: BOSI, Alfredo (org.). Cultura brasileira: te-
mas e situações. 4 ed. São Paulo: Editora. Ática, 2008. 

BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. (Org.). Goiânia: cidade pensada. Goiânia: Ed. da 
UFG, 2002. 184 p.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Tradução de Mariza 
Correa. Campinas, SP: Papirus, 1996. 

BRAIT, Beth. A personagem. 3 ed. São Paulo: Ática, 1987. 



28

BRANDÃO, Carlos R; RAMALHO, José R, Campesinato goiano. Goiânia: Ed. da 
UFG, 1986. 

BRESCIANI, Stella. NAXARA, Márcia (org). Memória e (res) sentimento: indaga-
ções sobre uma questão sensível.  Campinas: Ed. da Unicamp, 2001. 

BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Trad. Alda Porto. Rio de Janeiro: 
Ed. Civilização Brasileira, 2000. 

CAMPOS, Francisco Itami. Mudança da capital: uma estratégia de poder. In: BO-
TELHO, Tarcísio Rodrigues. (Org.). Goiânia: cidade pensada. Goiânia: Ed. da 
UFG, 2002. 

CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Duas Cidades, 1998. 

___. Formação da literatura brasileira. 9 ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia Limita-
da, 2000. v único. 

___. Literatura e sociedade. São Paulo: Companhia Editora nacional, 1965.

CARVALHO, Flávia Paula. A natureza na literatura brasileira: regionalismo pré-
-modernista. São Paulo: HICITEC / Terceira Margem, 2005. 

CERTEAU, Michel de. A Escrita da história. Tradução de Maria de Lourdes Mene-
zes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. 

CHAUL, Nasr F. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da 
modernidade. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1997. 

___. A construção de Goiânia e a transferência da capital. Goiânia: Ed. da 
UFG, 1999. 

CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa / 
Rio de Janeiro: Difel / Bertrand do Brasil, 1988. 

___. À Beira da falésia: a história entre certezas e inquietudes. Trad. Patrícia Chut-
ton Ramos. Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2002. 

CHIAPPIN, Lígia. Do Beco ao belo: dez teses sobre o regionalismo na literatura. 
In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, Vol 8, N. 15, 1995. Disponível em: http://
www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/170.pdf.     Acesso em 10/01/2008.

COELHO, Bráz José. Prefácio. In: BERNARDES, Carmo. Quarto crescente: relem-
branças. 2 ed. Goiânia: Ed. da UFG, 1986. 

CORREA, Rosângela A. A Eco- História dos Cerrados no Distrito fede-
ral. Disponível em: http://www.iesa.ufg.br/congea/cong/nupeat_TRAB/
id000000000000086r0.pdf   Acesso em 28 de maio de 2009.



29

CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa: 900 
-1900. Tradução de José A. Ribeiro e Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Cia das 
Letras, 1993. 

CUNHA, Wilma de J. C. A oralidade na obra de Bernardo Elis. Goiânia: 
Kelps, 1998. 

CURADO, José Lino. (org). A vida são as sobras: Bernardo Élis. Goiânia: 
Kelps, 2000. 

DAMIÃO, Carla Milani. Sobre o declínio da sinceridade: filosofia e autobiografia 
de Jean-Jacques Rousseau a Walter Benjamin. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 

ERAS, Ligia G. CAMARGO, Wander A. ALVES, Vera C. Enxada: o trabalho na con-
cepção do conto de Bernardo Elis. Revista Trama, Marechal Candido Rondon, v. 1, 
nº 2, 2º sem. 2005

D’ALESSIO, Márcia Mansor. “Intervenções da memória na historiografia: identida-
des, subjetividades, fragmentos, poderes”.  Revista Projeto História. São Paulo, n 
17, p. 23 – 28, nov. /98.

___. Estado-nação e construções identitárias: uma leitura do período Vargas. 
In: SEIXAS, Jacy A. et al. (org). Razão e paixão na política. Brasília - DF: Ed. da 
UnB, 2002. 

FERNANDES, J. Dimensões da literatura goiana. Goiânia: Gráfica de Goiás/ 
CERNE, 1992. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história, testemunho. In: BRESCIANI, Stella. 
NAXARA, Márcia. Memória e (res) sentimento: indagações sobre uma questão 
sensível. Campinas: ed. da Unicamp, 2001. 

___. História e narração em W. Benjamin. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. 1 ed. 13. reimpr. Rio de Janeiro: 
LTC, 2008. 

GINSBURG, C. Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância. Tradução de 
Eduardo Brandão. SP: Cia das Letras, 2001. 

GOMÉZ, Luiz Palacín. Linhas estruturais da História de Goiás no século XX.  Estu-
dos goianienses. Goiânia, v.2, n.3, 16 – 29 p. 1974.

HALBWACHS, Maurice. Memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: 
Centauro, 2006. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na Pós-Modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da 
Silva, Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: , 1997. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. 11ª ed. São Paulo: Loyola, 1992. 



30

JOLLES, André. Formas simples: legenda, saga, mito, adivinha, ditado, caso, me-
morável, conto, chiste. Tradução. Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 1980. 

JORDANOVA, Ludmilla. Uma reflexão sobre a melancolia: construindo uma iden-
tidade para os reveladores da natureza. Projeto História, São Paulo n. 23, p. 9 – 30, 
nov. 2001.

LATOUR, Bruno. A ecologia política sem natureza? Projeto História, São Paulo, n. 
23, p.31 – 44, nov. 2001, 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão. Campinas-
-SP: Editora da UNICAMP, 1994. 

LIMA FILHO, Manuel F. O desencanto do Oeste. Goiânia: Ed. da UCG, 2001. 

MARCHEZAN, Luiz Gonzaga. O conto regionalista: do romantismo ao pré-mo-
dernismo. (org) . São Paulo: Editora WMF Marins Fontes Ltda. 2009. (Coleção 
Contistas e Cronistas do Brasil). 

MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vo-
zes. 1981. 

___. Expropriação e violência: a questão política no campo. São Paulo: Huci-
tec, 1991. 

NAXARA, Maria R. Capelari. “A construção da identidade: um momento privilegia-
do”.  Revista Brasileira de História. São Paulo. v. p. 12 – 23, set/ago, 1994/1992.

___. Cientificismo e sensibilidade romântica: em busca de um sentido explicativo 
para o Brasil no século XIX. Brasília - DF: Editora da UnB, 2004.  

NORA, Pierre. “Entre história e memória; a problemática dos lugares”. Tradução 
de Yara Aun Khoury. Projeto História. São Paulo, nº 10, p. 7 – 29, dez. 1993. 

ONG, Walter. Oralidade e cultura escrita: a tecnologização da palavra. Tradução 
de Enid Abreu Dobránszky. Campinas, SP: Papirus, 1998. 

OTTE, George; OLIVEIRA, Silvana Pessoa. Mosaico crítico: ensaios sobre literatu-
ra contemporânea. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

PEREIRA, Eliane M. C. Manso. Goiânia, filha mais moça e bonita do Brasil. In: 
BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. (Org.). Goiânia: cidade pensada. Goiânia: Ed. da 
UFG, 2002. 

PESAVENTO, Sandra. Sensibilidades: escrita e leitura da alma. In: PESAVENTO, 
Sandra. E LANGUE, Frédérique.(orgs). Sensibilidades na história: memórias sin-
gulares e identidades sociais. Porto Alegre: editora da UFRS, 2007. 

POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento e silêncio”.  Revista Estudos Históri-
cos: Memória. Rio de Janeiro: Ed. FGV, v. 2, nº 3, 1989.



31

QUEIROZ, Maria Isaura P. O Campesinato brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1990. 

RIBEIRO, José Eustáquio. Viagens, viajantes e livros de viagem: Goiás na primeira 
metade do século XIX (1812 – 1850). 228 f. Franca: Unesp, 2004. Dissertação de 
mestrado.

RIBEIRO, Maurício Andrés. Ecologizar – pensando o ambiente humano. Brasília – 
DF: Universia, 2005. 

RICCIARDI, Giovanni. Auto-retrato de escritores goianos. Goiânia: IGL: AGE-
PEL, 2001. 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa.  Tradução: Constança Marcondes César. 
Campinas, SP: Papirus, 1994. t.1 

___. Tempo e narrativa. Tradução Marina Appenzeller. Campinas, SP: Papirus, 
1995. t.2. 

___. Tempo e narrativa. Tradução: Roberto Leal Ferreira. Campinas, SP: Papirus, 
1997a. t.3. 

___. O si mesmo como um outro. Tradução: Lucy Moreira César. Campinas SP: 
Papirus, 1991. 

___. A memória, a história e o esquecimento. Tradução Alain François [et. Al.] 
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 

SAHLINS, Marshall. Cultura na prática. Trad. Vera Ribeiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora da UFRJ, 2007. 

SANDES, Noé Freire. 1930 e a leitura do passado: política e exílio. Anais do XII 

Encontro Regional de História – Anpuh/ RJ, 2006. Disponível em:  http://www.
rj.anpuh.org/Anais/2006/conferencias/Noe%20Freire%20Sandes.pdf  Acesso em 
10 de junho de 2006.

___. A memória consútil e a goianidade. Disponível em: <http://www.proec.ufg.
br/revista_ufg/junho2006/textos/memoria.htm> Acesso em: 10 de junho de 2009.

SANTOS, Márcia Pereira. O trabalho na demão: mãos solidárias em ação. 100 fls. 
Catalão, UFG/CAC, 1997. (TCC)

___. O campo (re) inventado: transformações da cultura popular rural no su-

deste goiano (1950 -1990). 195 f. (mestrado) Uberlândia, UFU, 2001. 

___. Literatura e perseguição política em Goiás: o caso de Carmo Bernardes. In: 
OPSIS - Revista do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Culturais. Ca-
talão, v. 5, p 110 – 122, 2005.



32

___. Morte e vida no cotidiano goianiense dos anos de 1960: análise histórica da 
crônica Bernardeana. In: Revista Caminhos da História, v 5., n 1, Monte Claros – 
MG. 131 – 146 p. 2006

___. Relembranças em minguante: interpretação biográfica da obra de Carmo 
Bernardes. 173 fls.Franca: UNESP, 2007. (tese de doutorado).

___. História e Memória: desafios de uma relação teórica. In: Revista Opsis.v. 7, nª 
9, p. 81- 97, 2007. 

SANTOS, Regma Maria. Memórias de um plumitivo: impressões cotidianas e his-
tória nas crônicas de Lycidio Paes. Uberlândia: Aspepctus, 2005. 

SEIXAS, Jacy Alves. Percursos de memórias em terras de história: problemas atuais. 
In: BRESCIANI, Maria Stella, NAXARA, Márcia Regina. (org.). Memória e (re) sen-
timentos: indagações sobre uma questão sensível. Campinas: Ed. Unicamp, 2001a. 

___. Os campos (in) elásticos da memória: reflexões sobre a memória histórica. 
SEIXAS, Jacy A. et al. (Org.) Razão e paixão na política. Brasília: Ed. da UnB, 59 – 
77 p. 2002. 

___. Halbwachs e a memória-reconstrução do passado: memória coletiva e histó-
ria.  História. São Paulo v. 20, p. 100 – 120, 2001b.

SELIGMANN-SILVA, Márcio (Org) História, memória, literatura: o testemunho 
na Era das Catástrofes. Campinas, SP: Ed. da Unicamp, 2003. 

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural 
na Primeira República. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

SILVA. Luis Sérgio Duarte da. Progresso e sertão goiano: a espera. In: BOTELHO, 
Tarcísio Rodrigues. (Org.). Goiânia: cidade pensada. Goiânia: Ed. da UFG, 50 – 65 
p. 2002. 

SOUZA, Iara Lis Carvalho. Sobre o tipo popular - imagens do(s) brasileiro(s) na vi-
rada do século. In: SEIXAS, Jacy A. et al. (Org.). Razão e paixão na política. Brasília 
- DF: Ed. da Unb, 200 – 225 p.  2002.

SOUZA, Candice Vidal e. A pátria geográfica: sertão e litoral no pensamento social 
brasileiro. Goiânia: Ed. UFG, 1997. 

SÜSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui: o narrador, a viagem. São Paulo: 
Cia das Letras, 1990. 

TAYLOR, Charles. As Fontes do self: a construção da identidade moderna. São 
Paulo: Loyola, 1997. 

TELES, Gilberto Mendonça. Seleta de Bernardo Elis. Rio de Janeiro: José Olim-
pio, 1974. 



33

___. Dicionário do escritor goiano. Goiânia: Kelps, 2000. 

___. Semeadores de futuros. Goiânia: Editora da UCG, 2005. 

THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação 
às Plantas e Aos Animais (1500 – 1800). Tradução de João Roberto Martins Filho. 
São Paulo: Cia das Letras, 1988.

VAZ, Geraldo Coelho. Literatura goiana: síntese histórica. Goiânia: Kelps, 2000.

VICENTINI, Albertina. O regionalismo de Hugo de Carvalho Ramos. Goiânia: 
Editora da UFG, 1997. 

___. O sertão e a literatura. In: Sociedade e Cultura, 1 (1), jan/jun, 1998. Dis-
ponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/viewFi-
le/1778/2139>  Acesso em 02 de junho de 2009.

___. Regionalismo literário e sentidos do sertão. In: Sociedade e  Cultura. v. 10, nº 
2, jul/dez, 2007. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/arti-
cle/view/3140/3145  Acesso em: 02 de junho de 2009a.

WEINRICH, Harald. Lete: arte e crítica do esquecimento. Trad. Lya Luft. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

WILLIAMS, R. O Campo e a Cidade: na história e na literatura. Trad. Paulo Henri-
ques Britto. São Paulo: Cia das Letras, 1989. 

YATES, Frances A. A arte da memória. Trad. Flavia Bancer. Campinas – SP: Edito-
ra da Unicamp, 2007. 

YATSUDA, Enid. “O Caipira e os Outros”. In: BOSI, Alfredo (Org.). Cultura Brasi-
leira: temas e situações. 4 ed. São Paulo: Editora Ática, 2008.





35

CAPÍTULO I

“Nunila: a mestiça mais bonita do 
sertão brasileiro”: História e afetos 
na literatura de Carmo Bernardes

Layanne Grigório Martins2

O presente capítulo possui o objetivo de apresentar as discussões 
realizadas sobre a questão dos afetos e emoções a partir da represen-
tação literária. É resultado do estudo histórico da obra Nunila: A Mes-
tiça mais bonita do sertão brasileiro de Carmo Bernardes, cuja preocupa-
ção central foi perceber como o autor construiu uma noção de paixão 
à medida que elaborava personagens, cenários, tramas e conflitos. 
Elaborada na perspectiva teórica da História Cultural, tal como pro-
põem o francês Roger Chartier (2002) e a brasileira Sandra J. Pesaven-
to (2008), a pesquisa permitiu interpretar a obra de Bernardes como 
um bem cultural que representando o mundo, nos deixa entrever a 
história e a experiência histórica dos sujeitos criados ficcionalmente, 
mas remissivos ao mundo do qual seu autor falava.

Carmo Bernardes da Costa nasceu em Patos de Minas em 2 de 
dezembro de 1915, mudou-se anos mais tarde com sua família para 
cidade de Formosa interior de Goiás e, posteriormente, para a cida-
de de Anápolis e, sem seguida para Goiânia, onde morreu em 1996 

2. Graduada em História pela UFGH/Regional Catalão e mestre ( 2020) em história pela 
mesma faculdade. Participou do projeto “Selva, bichos e gente” em representações de natu-
reza, cultura, homem, memória e história na literatura regional goiana do século XX, den-
tro do PIVIC ( Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica), da UFG/Regional 
Catalão.
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(ALMEIDA, 1985). Bernardes viveu sua infância no meio rural, meio 
este que serviu de inspiração para muitas de suas obras, uma vez que 
Bernardes tinha como característica a narração do mundo do qual o 
próprio saiu.

De acordo com Santos, Carmo Bernardes foi de tudo um pouco:

Carpinteiro, boiadeiro, carreiro, pedreiro, compositor, tocador, cantador 

de furiosas, dentista prático, funcionário público, contador pescador, 

vendedor de túmulos, jornalista, editor, escritor. Era, na sua assumida 

“preguiça roceira”, diligente e inquieto. Aprendiz de tudo o que a vida 

ou um livro lhe pudesse ensinar. (SANTOS. 2007, p.15).

Bernardes mudou se para Goiânia em 1959. Inicialmente para tra-
balhar como funcionário público, cinco anos depois iniciou seus tra-
balhos jornalísticos na capital. Trabalhou no jornal Cinco de Março e 
no ano 1980 chegou ao ápice da mídia jornalística goiana trabalhando 
no então O Popular, maior jornal de Goiás, e foi neste mesmo período 
que, de acordo com Santos, Bernardes tornou-se literato. “Com sua 
obra descortinou, para si mesmo, um modo de ver o mundo e dá-lo a 
conhecer.” (SANTOS. 2007, p. 31).

Apesar da importância das obras Bernardeanas para a literatura 
nacional, Carmo Bernardes só teve as mesmas reconhecidas em fins 
da década de 1980, quando passou a ser considerado um dos grandes 
literatos goianos, porém não chegou a alcançar fama ou reconheci-
mento nacional.

A literatura Bernardeana é composta por contos, crônicas, memó-
rias, romances e, até mesmo, inéditas poesias. De acordo com Santos 
a obra de Bernardes se “apresenta como um tesouro a ser descoberto, 
porque nela Bernardes deixou seu maior legado: a sua própria vida.” 
(SANTOS, 2007, p.15). O acervo literário de Bernardes conta com de-
zoito livros, incluindo a obra Nunila: A Mestiça mais bonita do sertão 
brasileiro utilizada como fonte documental deste trabalho.
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A produção bibliográfica Bernardeana foi lenta e cuidadosamen-
te produzida ao longo de trinta anos dentre os quase oitenta vividos 
pelo autor. Suas narrativas são interpretadas por Márcia Pereira dos 
Santos como narrativas de vida e criação, e ainda de dor e morte, se-
ria portanto, Bernardes porta-voz de um mundo em transformação, 
ainda para Santos “Bernardes foi, no seu processo de escrita, narrador 
de si mesmo e narrador da vida de seu povo, numa trama que somen-
te ele poderia elaborar, segundo sua própria transfiguração de caipira 
em jornalista.” (SANTOS, 2007, p.16).

Carmo Bernardes morre pouco antes de completar 80 anos, quan-
do ao ser submetido a uma cirurgia para implantação de um mar-
ca-passo, tendo em conta uma complicação cardíaca motivada pela 
doença de Chagas.

Morreu Carmo Bernardes como “morre um passarinho”, sem muito 

alarde, sem pios fortes, como se morressem as asas de uma imaginação 

que provocou e se regozijou em não ser nunca o que os outros queriam 

que fosse. Soube tornar-se aquele ser que quis fazer e se fez. (SANTOS, 

2007, p.14).

A obra Nunila: a mestiça mais bonita do sertão brasileiro, apresenta-se 
como uma trama de conflito e paixão que permitiu realizar a discus-
são sobre afetos e sua importância na história, uma vez que se trata 
de um romance escrito por Carmo Bernardes entre os anos de 1970 
a 1980 e publicado pela Editora Record em 1984, no qual o tema da 
paixão e dos afetos se sobressai. Assim, o romance foi tomado como 
fonte principal para discutir as representações de afeto e história den-
tro de sua trama. Aqui é preciso esclarecer que o conhecimento his-
tórico sobre os afetos apresenta limitações, haja vista, como denuncia 
Pesavento (2007), a dificuldade do historiador em lidar com temas re-
lacionados a afetos, sentimentos e sensibilidades. No entanto, é possí-
vel defender que o historiador, ao lidar com esses temas, alcance uma 
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história muito rica, pois busca se aproximar de modos de viver e ver o 
mundo experimentados por diferentes sujeitos, em diferentes tempos 
e lugares. Dessa forma, a problematização da fonte aqui escolhida e 
o desenvolvimento da reflexão se deram numa perspectiva interdisci-
plinar, à medida que outras áreas do conhecimento, além da história, 
como a antropologia e a sociologia, tem se ocupado de forma mais 
densa do tema dos afetos. Como a perspectiva metodológica aqui as-
sumida é interpretativa, tomou-se os referenciais teóricos como su-
portes dessa interpretação.

A obra “Antropologia das Emoções” de Cláudia Barcellos e Maria 
Cláudia Coelho (2010) discute a interpretação dos sentimentos como 
sendo portadores de uma essência universal, trazendo em questão a 
possibilidade das emoções serem experiências pessoais com influên-
cia direta da sociedade. A afetividade é diretamente ligada à emoção 
e esta pode condicionar como o homem vê o mundo e como o mes-
mo se relaciona dentro dele. A capacidade dos sujeitos de se afetarem 
pelo que acontece em suas vidas ou na sociedade em que vivem é 
também o que os fazem humanos, na medida em que permitem que 
possam contar sobre si e sua história. Ou seja, para as autoras, mais 
que uma característica uniforme dos humanos, as emoções podem 
ser pensadas historicamente, pois as experiências vividas pelo sujeito 
em dada sociedade e cultura, interferem na forma com que lida consi-
go mesmo e com os outros com os quais se relacionam.

Para David Le Breton (2009) a expressão da afetividade é passível 
de controle e influência. Para expor sua tese o autor utiliza como ilus-
tração o ator, um ser capaz de representar emoções que o mesmo 
não sente, “a arte do ator repousa justamente na facilidade de fingir 
emoções ou sentimentos que não sente, oferecendo ao público um 
repertório de sinais facilmente reconhecíveis.” (p.142). E, dessa for-
ma, é possível perceber que o humano pode manipular emoções e 
sentimentos, também relacionados a outros desejos e emoções, con-
dicionados por suas experiências e necessidades. Já Barcellos e Coelho 
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acreditam que as lágrimas de tristeza são frutos de uma reação emo-
tiva e corporal involuntária, sendo para o ator, no caso anteriormen-
te citado, um aprendizado difícil que se torna corrente também pelo 
treinamento que este ator desenvolve, não necessariamente em simu-
lar sentimentos, mas em fazê-los se apresentar e, nesse caso, tomar o 
lugar de uma emoção verdadeiramente experimentada.

Percebe-se, assim, que a facilidade de simular emoções pode sair 
dos palcos para a vida real. É possível, portanto, expressar uma emo-
ção que na realidade não se sente, com a vantagem de poder utilizar 
a simulação como estratégia pessoal. Para Barcellos e Coelho (2010) a 
emoção autêntica é a que emana do íntimo de cada um e das histórias 
da vida particular, deixando a sociedade e cultura sem participação 
alguma, no entanto, aqui é possível questionar esse posicionamento 
das autoras, pois se se toma o sujeito histórico como ser de cultura, 
também seu íntimo se relaciona com o mundo no qual está. O sujeito 
histórico não é determinado, mas estabelece tantas relações sociais 
com o mundo e com os outros, quantos forem seus pares de relação.

Ao pensar naqueles que devem simular emoções como os atores é 
também interessante e válido pensar naqueles que, ao contrário, não 
devem expor ou se afetarem por elas. Le Breton cita para exemplifi-
car o fato os ofícios de médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes 
sociais entre outros, para os quais criou-se um imaginário, ou mesmo 
regras sociais que exigem autocontrole profissional e, ao mesmo tem-
po, que não sintam empatia com a situação de sofrimento em que se 
encontram os doentes ou clientes, imaginando que tal envolvimento 
poderia prejudicar o desenrolar da situação. Nesse caso, há um pre-
ceito a seguir de um distanciamento emocional, que protegeria esses 
profissionais de situações dramáticas e estressantes. A pergunta a se 
fazer é será que o humano consegue esse afastamento total?

De acordo com Le Breton a afetividade pode ser um refúgio da 
individualidade, carregada de características de um determinado am-
biente humano e do universo de valores sociais. Seria, nesse caso, o 
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espaço em que o sujeito se torna indivíduo, se coloca na condição de 
ser único.

Não é difícil no mundo atual se deparar com julgamentos que 
aproximam a emoção da irracionalidade, da falta de autocontrole, da 
perda de lucidez, da fraqueza e da imperfeição. O pensamento cien-
tífico é responsável por várias dessas análises que transformaram a 
emoção em fonte de “perturbação dos processos intelectuais e com-
portamentais” (LE BRETON, 2009, p. 135).

Para Le Breton, em uma perspectiva médica herdada de Galien, as 
paixões seriam para os antigos, defeitos da alma e fontes patológicas, 
devido às reações que causam ao corpo. As emoções seriam respon-
sáveis por doenças, de modo que os homens racionais não estariam 
sujeitos a tal mal.

O amor sozinho causou mais mal que todos os demais somados, mas 

ninguém deve exprimir tais males. Como o amor proporciona também 

os melhores prazeres da vida, ao invés de maldizê-lo, devemos calar-nos, 

devemos temer e ao mesmo tempo sempre respeitá-lo. (LE BRETON, 

2009, p.116).

A este respeito Barcellos e Coelho, na obra já citada “Antropolo-
gia das Emoções” apontam algumas atribuições sobre patologias de-
correntes de determinados estados emotivos: […] no século XIX, a 
tuberculose era considerada uma doença da paixão, que acometeria 
pessoas melancólicas e apaixonadas, enquanto no século XX, o câncer 
será mais comum entre pessoas contidas, tensas e estressadas”. (BAR-
CELLOS; COELHO, 2010, p.22). Assim, as autoras consideram que a 
existência de um dualismo entre corpo (emoção) e mente (razão) foi 
longamente cultuado e tais instâncias da existência humana estariam 
articulados em dimensões separadas que, quando associadas, permi-
tiriam encontrar as causas e as manifestações dos sentimentos. As au-
toras acreditam, nesse caso, que o caráter incontrolável das emoções, 
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tomado como norma de vida, daria às pessoas uma vulnerabilidade 
maior do que as pessoas que agem pela razão.

O corpo e a emoção podem ser controladas pela mente e pela razão, 

mas seriam a priori mais imprevisíveis, mais involuntários e mais incon-

troláveis. Enquanto a razão e a mente colocariam o ser humano em um 

plano distinto e acima hierarquicamente de outras espécies animais, as 

emoções e as necessidades corporais igualariam a elas (BARCELLOS; 

COELHO, 2010, p.25).

Tais justificativas, durante muito tempo, tentaram formar um hu-
mano marcado pela racionalidade, cuja expressão maior seria a ex-
plicação de tudo, inclusive das emoções, pela ciência. Nesse caso, a 
razão e a capacidade de controle das emoções seriam marcas apenas 
dos homens, sujeitos pensantes e, por isso mesmo, seres superiores 
destinados à dominação total do mundo. A emoção, os sentimen-
tos e afetos descontrolados seriam marcas da desrazão, da idiotia e 
barbárie.

É necessário ressaltar que em determinados termos a emoção 
torna-se positiva, pois é observada como uma característica que dá à 
pessoa uma subjetividade individual, isso implica na compreensão da 
mesma como sinal de recolhimento e humanidade. As pessoas “emo-
cionais” seriam pessoas mais comprometidas com o mundo e com 
os outros ao redor, pois seriam mais sensíveis aos que os cercam. As 
crianças são consideradas mais emotivas por não terem desenvolvido 
ainda a razão.

Para muitas concepções as emoções teriam origem no funcio-
namento do corpo. Barcellos e Coelho (2010) apontam concepções 
nas quais o funcionamento hormonal seria responsável e regulador 
das emoções. Tais concepções de caráter involuntário explicariam 
as características emotivas dos gêneros. Atribuindo a agressividade 
masculina a maior presença de testosterona, e a variação de humor 
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feminino seria decorrente das várias etapas de seu ciclo hormonal. 
O amor e a paixão não seriam passivos de escolhas, mas acontece-
riam naturalmente. Essas concepções, advindas de reflexões historica-
mente distantes da atualidade, como os gregos antigos, perduram em 
nossa sociedade e, muitas vezes, justificam diferenças, preconceitos e 
segregações, pois aliam esses fatores naturais aos fatores sociais, des-
considerando tempo, história e cultura dos povos.

Ou seja, mesmo que os sentimentos produzam reações corpo-
rais diversas, essas reações não são as mesmas para cada grupo. Nes-
se caso, as concepções de mundo e representações vão interferir em 
como essas reações são postas e expostas. Os soluços e as lágrimas, 
por exemplo, que podem vir acompanhando a tristeza ou a alegria 
e a felicidade, de onde vem à expressão “chorar de rir”, o medo res-
ponsável pelos arrepios, ataques cardíacos e palpitações, podem ser 
vividos de diferentes maneiras e provocados por diferentes coisas e 
fatos, pois também o sentir, o se emocionar, são condicionados pelo 
mundo no qual o sujeito vive. Seus universos de relações são cons-
truídos em função das representações tecidas e partilhadas socialmen-
te (CHARTIER, 2002). Assim, em determinadas ocasiões a sociedade 
interfere no modo como o ser humano expressa suas emoções, são 
as chamadas regras para expressão e manifestação dos sentimentos, 
muitas vezes diluídas no social aparecem apenas como forma de viver 
e não como preceito formal a ser seguido.

Para Le Breton as emoções são desencadeadas por dados cultu-
rais que o indivíduo vivencia na sociedade, “ele mostra aos outros 
uma maneira pessoal de ver o mundo e ser afetado por ele” (2009, 
p.118). As emoções seriam indicadas pelo grupo social que também 
definiriam sua relevância, seriam ainda passíveis de transforma-
ções ao longo do tempo definido por Le Breton como “laboratório 
de emoções”, que age alterando os significados. Porém, ainda de 
acordo com o autor, o tempo não contribui para a conservação das 
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emoções, mas sim para sua transformação, para seu caráter históri-
co e, pode-se dizer, cultural.

Le Brenton compreende que a afetividade é a interpretação de um 
fato vivenciado. A associação involuntária de, por exemplo, um perfu-
me a um acontecimento da vida pessoal como, o primeiro encontro 
de um casal, faz com que o acontecimento seja recordado trazendo a 
tona também as emoções então vivenciadas, porém neste momento 
reorganizadas de forma diferente. O que nos leva a crer que as emo-
ções são, também, frutos da avaliação dos acontecimentos.

As emoções são, portanto, emanações sociais ligadas a circunstâncias 

morais e à sensibilidade particular do indivíduo. Elas não são espontâ-

neas, mas ritualmente organizadas. Reconhecidas em si e exibidas aos 

outros, elas mobilizam um vocabulário e discursos: elas provêm da co-

municação social (LE BRETON, 2009 p.120).

Com isso é perceptível que as emoções se vinculam as recordações das 
situações vividas: de como se experimenta o mundo e de como essa expe-
riência pode ser contada e dada a ler. Aqui é possível visualizar a impor-
tância de tomar a literatura como fonte para tal discussão, pois é na trama 
literária que se pode encontrar esses elementos que dão a ver as emoções 
e afetos em sua historicidade e, mesmo, em sua dimensão de atitude sem-
pre em transformação, de acordo com o que é percebido e narrado. Pois,

A forma de expressão literária é testemunha excepcional de uma época, 

por ser um produto cultural da sociedade, um fato estético e histórico e 

porque expressa, com grande unidade cosmogônica, o universo comple-

xo, múltiplo e conflituoso no qual se insere. [...] Nesta perspectiva litera-

to, literatura e sociedade estão aprisionados na vasta e complexa teia da 

cultura produzindo influências recíprocas. A representação social é uma 

confluência do individual com as condições coletivas múltiplas em que 

foi produzida. ( BORGES, 2000, p. 09/10).



44

Para Le Breton o universo das emoções não é unívoco e o que o 
autor chama de ambivalência das emoções é a possibilidade do indi-
víduo oscilar, a partir de determinada ocasião seu julgamento e suas 
sensações decorrentes de como o mesmo avalia o evento. Segundo 
o autor para que uma emoção seja espremida ou experimentada por 
algum sujeito esta deve antes fazer parte do repertório cultural de 
seu grupo, podendo ser compreendida assim as emoções como uma 
forma do grupo se reconhecer e se comunicar. Ou seja, além de uma 
comunidade de cultura os grupamentos humanos podem ser enten-
didos como uma comunidade de emoções.

Barcellos e Coelho (2010) entendem a emoção como resultado de 
um censo comum das sociedades modernas, no caso discutido pelas 
autoras, as ocidentais. A emoção seria portanto um aspecto da ex-
periência humana coletiva e individual, forjando-se como constru-
ções históricas. Para exemplificar as autoras citam a maneira de amar 
típica da modernidade ocidental, de forma que o amor moderno é 
caracterizado como algo que singulariza. Os amantes viveriam suas 
paixões como se nunca ninguém houvesse sentido algo igual. Daí, tal-
vez, a experimentação do amor como um ideal de felicidade e que 
muitas vezes, no mundo atual, é de natureza efêmera, pois o mesmo 
nunca é alcançado e portanto, as pessoas sempre o abandonam em 
busca do mais completo, tal como nos coloca Zygmunt Bauman em 
O amor líquido (2004).

Já para para Le Breton os comportamentos afetivos variam de-
corrente das circunstâncias nas quais se encontra o indivíduo, pois as 
emoções se alteram se este estiver só ou acompanhado de um grupo 
de amigos ou desconhecidos, assim as emoções são variáveis:

Em nossas sociedades, a linha que divide o público e o privado, em ter-

mos de relacionamento com o corpo e com a afetividade, é claramente 

delimitada. Sozinho, o sujeito está menos disposto a gargalhar diante 

de uma sequência humorística televisiva do que estaria na presença de 
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amigos. Ouvida cem vezes, a mesma piada não perde a graça quando 

proferida em meio um grupo; mas ela pode provocar monotonia ou in-

diferença quando lida no jornal ou ouvida no rádio do carro nos mo-

mentos de solidão (LE BRETON. 2009 p.163)

Pode-se observar que o ser humano manifesta sua emoção ou afe-
tividade com base no meio em que vive, a partir da cultura da qual 
faz parte e é, consequentemente, influenciado pelo meio. Le Breton 
acredita que “as emoções nascem, crescem e se apagam num ambien-
te humano que as reforça ou modera se acordo com o abalo que rece-
bem.” (2009 p.163)

Para tanto os modeladores dos afetos ou sentimentos são aqueles 
com os quais se tem relações de proximidade: pais, irmãos, maridos, 
filhos, amigos, namorados, chefes, empregados, professores, alu-
nos... enfim, o grupo social do qual se faz parte e também e do qual 
se sofre influência. Essas pessoas, de acordo com Le Breton, têm o 
papel de apaziguadores ou exacerbadores de sentimentos de acor-
do com as circunstâncias. Sentimentos como, por exemplo, o ciúme 
pode crescer de acordo com as propostas do meio (gestos, olhares, 
palavras ou conselhos sobre ele dedicados). Le Breton ainda cita 
para mais esclarecimentos a este respeito o exemplo da multidão, ela 
potencializa os sentimentos, pode mudar a sensibilidade dos mem-
bros, ela dá a cada um dos membros o sentimento de poder, pode 
dissolver sentimentos morais e até licencia comportamentos que um 
indivíduo isolado não praticaria, algumas pessoas podem se tornar 
irreconhecíveis, pois a presença da multidão gera um sentimento de 
força e poder. Outros sentimentos, observados pelos autores citados 
podem ganhar concepções e funções de acordo com grupos, e mes-
mo com situações específicas.

Para Barcellos e Coelho o medo seria “um sentimento que ocu-
pa lugar de destaque em alentas análises das transformações por que 
passou a sociedade ocidental moderna.” (2010 p.33). O indivíduo, 



46

assim, através do medo exerceria o autocontrole, esse potencial faria, 
portanto parte da natureza humana, porém cada grupo é responsável 
por criar esta capacidade baseando se nas circunstâncias históricas e 
culturais. Já para Bauman (2008) o medo pode ser o catalizador de 
outras nuances e reações:

O sentimento de impotência – o impacto mais assustador do medo – 

reside, contudo não nas ameaças percebidas ou imaginadas em si, mas 

no espaço amplo, embora abominavelmente mobiliado, que se estende 

entre as ameaças de que emanam os medos e nossas reações – as dis-

poníveis e/ou consideradas realista. Nossos medos também “não fazem 

sentido” de outra maneira: aqueles que assombram as multidões pode 

ser surpreendentemente semelhantes em cada caso singular, mas se 

presume que sejam enfrentados individualmente, por cada um de nós, 

usando nossos próprios – e, na maioria dos casos, dolorosamente inade-

quados – recursos. ( p. 32).

No estudo de Barcellos e Coelho, dialogando com outros autores, 
os sentimentos de humilhação e raiva podem ser vistos como parte 
da engrenagem para ação. Para as autoras um cenário que propiciaria 
a exacerbação do sentimento da raiva seria aquele que viola certos 
valores ou regras de conduta, estando sempre articulada a este senti-
mento a violação de valores culturais importantes para o sujeito e seu 
grupo. No caso da gratidão, a mesma seria, segundo as análises das 
autoras, um sentimento que motivaria a reciprocidade, portanto um 
sentimento relacionado a vivência em grupo.

O amor é para Barcellos e Coelho um sentimento que se abate 
sobre o indivíduo, impondo-se contra qualquer ordem social que se 
oponha a vivência plena desse sentimento. Como característica cen-
tral do que as autoras consideram ser um amor ocidental, este tem 
o poder de singularizar as relações entre indivíduos. O amor, assim 
como o carisma, teria a capacidade de gerar conforto pela fusão com 
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o outro, por isso seriam vivenciados ao mesmo tempo. A diferença 
entre ambos seria a valorização social, pois enquanto o “amor român-
tico seria uma experiência socialmente valorizada na modernidade 
ocidental [...] O carisma por sua vez seria objeto de uma desvalori-
zação social, com a adoração carismática sendo alvo de sentimentos 
de hostilidade e menosprezo nesta mesma modernidade ocidental.” 
(2010 p.66). Isso porque o carisma se relaciona também a experiências 
de dominação como por exemplo os sistemas totalitários do século 
XX que experimentaram uma exacerbação da concepção de mun-
do do líder e efetivaram catástrofes enormes como é o caso do Ho-
locausto.

Com essas discussões se nota a pertinência de tomar os sentimen-
tos, emoções e afetos como tema do trabalho do historiador em sua 
busca de interpretar a experiência histórica de sujeitos e coletividades, 
pois como afirma Pesavento,

É a partir da experiência histórica pessoal que se resgatam emoções, sen-

timentos, ideias, temores ou desejos, o que não implica em abandonar a 

perspectiva de que esta tradução sensível da realidade seja historicizada 

e socializada para os homens de uma determinada época. Os homens 

aprendem a sentir e a pensar, ou seja, a traduzir o mundo em razões 

e sentimentos através de sua inserção no mundo social, na sua relação 

com o outro. (2007, p. 14).

Assim, partindo das reflexões expostas, é possível pensar a obra de 
Carmo Bernardes Nunila: a mestiça mais bonita do Brasil, como meio 
de se discutir como esse autor configura uma ideia de amor e pai-
xão no mundo rural goiano na segunda metade do século XX, lugar 
e tempo de ambientação da obra. O romance é a segunda obra de 
uma trilogia de Carmo Bernardes, que se inicia com o romance Juru-
batuba, cuja primeira edição é de 1972; prossegue com Nunila que é 
de 1984 e finaliza com Memórias do Vento de 1986. Nas três obras o 
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personagem central é o mesmo, porém se transformando a medida 
que experimenta situações diversas. Em Jurubatuba (1972), a trama se 
passa no campo e conta a da paixão entre Ramiro e Ermira; em Nuni-
la: a mestiça mais bonita do sertão brasileiro (1984), Ramiro, fugido da fa-
zenda Jurubatuba chega ao Arraial do Descoberto onde vive a paixão 
por Nunila e a experiência da guerrilha contra a ditadura civil militar 
brasileira; por fim em Memórias do Vento (1986), depois de abandonar 
o descoberto Antonino chega a Goiânia, como Manelino e vive uma 
paixão marcada pelo adultério, enquanto espera o reencontro com 
Nunila. Assim, as três obras articulam os amores e as paixões vividas 
por Ramiro e que vão, ao longo de sua existência, se transformando 
à medida que encontra mulheres diferentes e em diferentes situações 
que lhe permitem amá-las todas, sem no entanto, preencher com ne-
nhuma delas o ideal de amor eterno e indissolúvel que almeja.

A escolha por analisar a obra Nunila: a mestiça mais bonita do ser-
tão brasileiro se deve a percepção de uma dupla vontade de paixão: 
a paixão de Antonino por Nunila e a paixão política pela guerrilha. 
Nesse caso, o romance como um todo trata-se de mais um dos re-
gistros de uma memória sobre o interior de Goiás e que faz parte 
da memória bernardeana, uma vez que “sua literatura cumpria um 
papel essencial nas conclusões a que ia chegando sobre si mesmo, 
sobre sua identidade e sobre o mundo do qual saiu e aquele no qual 
estava. O primeiro, sendo acessado, especialmente pela memória.” 
(SANTOS, 2007, p.111). Assim, o contexto da ditadura civil militar 
pode ser tomado como um tensionador de paixões, pois é um pe-
ríodo de conflito e aflição. A obra, então, é remissiva a essa situação 
histórica não apenas porque tem no regime militar brasileiro como 
o seu tempo, mas porque Bernardes foi perseguido pelo regime e 
sentiu na pele a experiência da denúncia, da fuga, do viver escondi-
do. Sentimentos de medo, dor, raiva, impotência se aliam a vivência 
do amor, da paixão e felicidade que o encontro com a mulher dos 
sonhos permite ao narrador.
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O enredo de Nunila desde o início é cativante, daqueles que deixa 
o leitor fisgado já a partir das primeiras linhas. Nunila é um roman-
ce descrito pelos próprios personagens, os quais possuem o poder de 
transmitir ao leitor o aroma do mato, a experiência das pessoas. A lei-
tura parece querer despertar a sensibilidade do leitor, apelando para 
uma verossimilhança que permite, inclusive com grande facilidade, 
que este leitor se imagine entre os personagens e situações, podendo 
desenhar na imaginação os traços da mestiça Nunila, que o próprio 
título traz como sendo a mestiça mais linda do sertão, caracterizado 
– a como detentora de uma beleza e ternura quase inalcançáveis e, 
numa leitura mais rasteira, quase irracional que laça o narrador em 
uma trama de desejo e paixão, reconfigurando o que anteriormente 
se discutiu sobre as emoções e sentimentos na leitura de Barcellos, 
Coelho e Le Breton.

O romance tem como cenário o povoado do Descoberto, terra 
de “mulher de más entranhas que puxa pelo brio dos homens, pro-
põe-lhes trocar o vestido pelas calças, um modo de enfibrar-lhes o 
instinto mau” (BERNARDES, 1984, p. 09), o autor se referindo aos 
acontecimentos já das primeiras páginas quando o personagem nar-
rador chega no povoado é surpreendido por confusões envolvendo 
moradores do arraial e motoristas de caminhões que por lá passavam, 
desde o início as emoções no romance estão a flor da pele.

Deu-se que chofer, tendo a má moda de botar apelido debochativo nos 

arraias de beira de estrada, não perdoaram o Descoberto. E como ali o 

povo cria muito jumento, eles acharam de botar o apelido de Jumen-

tolândia no lugar. E o povo foi ficando envenenado com aquilo. Os cami-

nhoneiros, confiados, passam a fizer às claras o apelido inconcesso, sem 

nenhuma reserva, e o pessoal foi indo indignou-se. Chegou a um ponto 

de tanto ódio e revolta que as moças decidiram a intimar a rapaziada: se 

eles não agirem elas vão vestir suas calças, dar um pau naqueles canalhas 

e ensiná-los a respeitar terra alheia. (BERNARDES, 1984, p. 9).
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Resulta daí, a própria configuração que o autor dá aos habitantes 
do lugar: povo aguerrido de lutas por sua terra, ouro e identidade. O 
Descoberto é um povoado onde antes funcionava uma antiga área de 
mineração aurífera goiana o que é tomado por Bernardes, também 
como motivo de sua trama e explica o envolvimento dos personagens 
inclusive e, especialmente, da cabocla Nunila e seu irmão Adão com a 
extração do ouro. Também é o palco de uma guerrilha camponesa na 
luta contra a grilagem das terras e a opressão do regime civil militar 
brasileiro dos anos 1960/1970, aos camponeses e a seus movimentos 
para permanência na terra, o que levou muitos jovens revolucionários 
a migrarem para o Descoberto, segundo seus ideais de revolução anti 
regime civil militar3. Por fim, é o Arraial do Descoberto, o local para 
onde Ramiro, agora Antonino, fugira, depois de provocar a morte do 
marido de Ermira na fazenda Jurubatuba. Nesse cenário traçado por 
Bernardes a paixão sobressai em todas as dimensões: a ancestral pai-
xão do homem pela terra e pela mulher; a paixão política e a paixão 
pelo ouro. Ou seja, pode-se dizer que o autor elabora os seus per-
sonagens e trama movidos por suas paixões violentas, muitas vezes, 
mas marcadas pela doçura de Nunila, como um contrabalanço dessa 
violência, ainda que Nunila não cumpra o perfil da mulher frágil:

O povo dali é todo de sangue tapuio, e Nunila não nega a raça. Bota um 

compasso no nariz dela e roda, beira nenhuma de rosto vai sobrar dentro 

da circunferência. Cara de lua cheia, nariz morcegueiro, olhos rasos e bem 

espaceados.,. meia altura, quase baixota, roxona de cabelo bom. Agenor 

alega umas besteiras contra. Mestiçagem, condição que para mim não tem 

nada a ver, umas desvantagens de pouco alcance que não levo em conta. 

Contrário do meu pensar. O que para ele é defeito eu acho uma beleza, o 

máximo que uma moça tem para me cativar. (BERNARDES, 1984, p. 29).

3. Tema instigante que no momento de desenvolvimento não podemos nos dedicar, mas 
sobre o qual existe uma bibliografia razoável que pode ser acessada pelo leitor.
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A Nunila de Bernardes é uma índia, selvagem, forte, mulher – cor-
po, aparece como uma mulher natureza. Os sentimentos por ela são, 
assim, sentimentos selvagens, a paixão aqui é configurada como de-
sejo pelo corpo:

Vejo de relance seus seios rijos que estremecem a cada pancada da mão 

de pilão; trescalam o cheiro e os fluidos daquele corpo sadio como um 

coco e eu fico meio tonto. Chega a um ponto que, sendo um animal 

selvajado e lúbrico, muito mais primário do que ela, perco o prumo de 

tudo, fico alopradíssimo. (BERNARDES, 1984, p. 29).

Nesse ponto o autor configura um ideal de emoções marcado pela na-
tureza. Ou seja, Nunila é parte daquele universo e provoca em Antonino 
o instinto. Bernardes nesse sentindo pode ser lido como um autor que 
toma as emoções como condição natural do homem: ou seja, a condição 
animal desse ser é de onde vem suas emoções, os seus afetos. Não é, nes-
se caso, a vivência entre Nunila e o narrador que motiva o romance, mas 
sim, esse chamado pela fêmea. Talvez aqui se configure um certo conser-
vadorismo, próprio da cultura rural do interior brasileiro nas representa-
ções sobre a mulher e os sentimentos. Nunila provoca Antonino, antes de 
o cativar, antes do amor, aquele romântico que implicará na despedida 
dos dois, no fim do romance, quando ao ir embora o rapaz leva todo o 
ouro garimpada por Nunila, na promessa do reencontro:

Ela me alcança, afrontadinha, folguejando curto, o seio palpitante e a fei-

ção abatida, vem com o embornal de seriguilha branca, no que nós sem-

pre levamos um frito, quando íamos para os babaçuais quebrar coco. Ela 

mesma me coloca ele de tiracolo, pegamos nas mãos, tornei a jurar que 

voltaria e ainda sinto a mormura de suas lágrimas que me umedeceram 

o rosto, nessa segunda despedida[...] O ouro de Nunila. Está guardado 

no nome dela, enquanto ela não vier não toco nele nem para fazer o 

maior negócio do mundo. (p. 179).
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Daí se vê como no romance Bernardes, vai seguindo a linha co-
mum de se pensar o amor no mundo ocidental: a paixão é o pathos 
– a doença (LEBRUN, 1987), o amor é a serenidade a cura:

[…] o amor surge então como Philia (que Empédocles contrapunha a 

Neikos, Discórdia ou Ódio), princípio universal de atração dos seme-

lhantes. Esse princípio rege a medicina, mas também a ginástica, a agri-

cultura, a música (187a), pois “também a música, no tocante à harmo-

nia e ao ritmo é ciência dos fenômenos amorosos (187c). (PESSANHA, 

1987, p. 93). (grifos do autor).

Tal como dizia, anteriormente, Barcellos e Coelho, esse amor 
doença atinge corpo e alma. E manifesta-se não apenas nos frenesis, 
mas também nas fraquezas, nas “doenças de amor”. Então há uma 
necessidade, como quer Pessanha, em pensar a paixão e, em seguida, 
o amor, como tendências do ser, ou seja, como vontades de alguma 
coisa, no caso, a vontade de suprir o desejo corporal e depois alcançar 
a harmonia. Assim, o romance de Bernardes reconfigura a paixão de 
Antonino por Nunila em amor e, dessa forma, volta-se para o ideal de 
amor romântico que rege os afetos na cultura ocidental, um contínuo 
que vai se estendendo como um valor – no entender de Baunmam 
(2004), um valor descartável e líquido, mas que é perseguido por to-
dos. Os afetos, nesse caso, respondendo ao que a cultura ocidental 
concebe como amor ideal e como paixão. Dessa forma, a conclusão 
possível é que os afetos, sejam quais forem, são sim resultados da cul-
tura em transformação, ou seja, de como os sujeitos históricos ex-
perimentam, individual e coletivamente, sua existência em um dado 
tempo e lugar.

No desenvolver do romance muitos outros sentimentos e valores 
podem ser identificados, principalmente, durante os momentos em 
que Bernardes deixa transparecer como os acontecimentos afetaram 
emocionalmente os personagens, reverberaram em suas ações e nas 
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suas demonstrações de emoção. Uma discussão necessária seria como 
a guerrilha anti ditadura no livro é configurada como paixão política, 
tema que aqui não pode ser contemplado.

É interessante ressaltar, ainda, que o debate aqui colocado abre 
margens para mais indagações sobre o papel social e cultural dos 
sentimentos, emoções e afeto na história. Nesse sentindo, nota-se a 
importância de uma concepção de cultura que tenha como foco a 
experiência social das pessoas, tal como propões Geertz (2008), mas 
também uma concepção de história que respeite essa condição do 
homem como ser que vive em sociedade. Tais concepções, como sa-
lienta Pesavento (2008), importam para um historiador que se ocu-
pa da cultura como o espaço de se pensar a experiência histórica e, 
ainda que se ocupa de tomar os bens de cultura, como a literatura, 
como sua fonte de estudo. Como se viu, a paixão expressa a forma 
com que os sujeitos se representam e se dão a conhecer uns aos ou-
tros e a literatura tem mostrado como essas paixões podem ser dis-
cutidas pelo historiador a medida que é a representação da vida. A 
obra de Bernardes, apresenta-se, portanto, como uma dessas repre-
sentações que coloca em cena o homem em sua plenitude: um ser 
historicamente passional.

Fonte:

BERNARDES, Carmo. Nunila: A Mestiça Mais Bonita do Sertão Brasileiro. Rio de 
Janeiro: Record, 1984.
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CAPÍTULO II

Goiânia, a capital do cerrado: Visões 
literárias e fotográficas de uma 
cidade em formação (1950-1960)

Marcos Rossiny Leandro4

O interesse pelo tema que será abordado neste capítulo, surgiu 
no âmbito do projeto apresentado pela professora Dra. Márcia Pe-
reira dos Santos – UFG/CAC5, denominado “Selva, bichos e gente: 
representações de natureza, cultura, homem, memória e história na 
literatura regional goiana do século XX” que no geral problematiza 
aspectos da cultura goiana. Conhecendo o projeto, interessei-me pela 
obra de Eli Brasiliense, da qual aflorou a primeira ideia de discutir 
a vida das pessoas durante o processo de construção, estruturação e 
consolidação de Goiânia – a nova capital do Estado de Goiás, fundada 
em 1937.

No processo de elaborar a pesquisa, o romance Chão Vermelho 
de Eli Brasiliense, publicado pela primeira vez em 1956, pareceu-
-me particularmente rico em representações de como era a vida e as 
condições da população que chegava à Goiânia. Assim, o romance 
apresenta-se como uma oportunidade de discutir esse cotidiano e 

4. Graduado em História pela UFG/Regional Catalão e mestre em História pela mesma uni-
versidade. Participou do projeto “Selva, bichos e gente” em representações de natureza, cul-
tura, homem, memória e história na literatura regional goiana do século XX, dentro do PI-
VIC ( Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica), da UFG/Regional Catalão.
5. Denominação da UFCAT no período, que passou de Campus Avançado de Catalão da 
UFG, para Regional Catalão da UFG.
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contar sua história, através da visão de um literato. Por outro lado, 
através de familiares, tomei contato com a obra do fotógrafo Hélio 
de Oliveira que retratou Goiânia nos seus primeiros tempos, e des-
sas obras nasceu a ideia da pesquisa: fazer um estudo comparativo 
entre literatura e fotografia como meio de estudar o cotidiano dos 
goianienses daquele período, já que ambas as obras são remissivas a 
esse tempo.

Com essa discussão sobre Goiânia poderei correlacionar os pri-
meiros momentos descritos na obra de Brasiliense e fotografados 
nas obras de Oliveira, almejando revelar como cada um vê e re-
presenta as transformações cotidianas de Goiânia. Essa inspiração 
nasceu, especialmente do estudo da obra “A cidade, a noite e o cro-
nista – São Paulo e Adoniran Barbosa” de Maria Izilda Santos de 
Matos, que retratou a cidade de São Paulo em meados dos séculos 
19 e 20, enfocando a noite a partir das músicas de Adoniran Bar-
bosa. A autora permite uma nova maneira de analisar a cidade a 
partir de seu cotidiano noturno, tornando-se assim, referência fun-
damental, para que se possa discutir também a cidade de Goiânia, 
ainda que não nos detemos na vida noturna, o recurso ao conceito 
de cotidiano, trabalhado pela autora, inspira e ajuda a interpretar 
os documentos.

E como diz Matos (2007, p. 23): “O tempo da nossa história se ace-
lera vertiginosamente, é um tempo marcado pelas mudanças, trans-
formações e destruições, que contrasta com outros tempos, os tem-
pos de permanências, da continuação e da história”.

Ou seja, é preciso pensar nos meados do século XX com esse mo-
mento de aceleração, mas também nos anteriores, como momentos, 
carregados pela ideia da necessidade de modernização e avanço hu-
mano e político, especialmente no interior do Brasil, e a criação de 
Goiânia responde a esse ideal. Um discurso que vem de longa data 
e que pode ser resumido nas palavras de Candice Vidal e Souza, 
para a qual
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[…] a proposta de marchar rumo ao Oeste é a continuação de uma 

proposta há muito existente entre aqueles que pensam o Brasil O que 

acontece é a expectativa de concretização do projeto nacionalizador do 

interior sob os auspícios de Getúlio Vargas. Havendo tais condições de 

favorecimento, a insistência no tema da Marcha Para o Oeste será uma 

atualização oportunizadora do conselho de que é preciso arrancar sobre 

a hinterlândia para construir uma nova unidade nacional. […] Para aque-

les que implantaram a nova capital de Goiás exatamente no período do 

comando varguista, a sua obra era a ação intencional e planejada para 

levar o Brasil aos rincões do oeste. (2002, p. 82)

Daí percebe-se que o nascimento de Goiânia se estrutura dentro 
de uma ação política planejada que busca marcar a presença do Esta-
do varguista em todo o território nacional. Ou seja, a grande capital 
nasce e cresce dentro do imaginário forjado pelo Governo Vargas e 
seu representante em Goiás, Pedro Ludovico.

A construção de Goiânia era parte de uma utopia que Pedro Ludovi-

co compartilhou com uma parcela significativa da população regional. 

Para as pessoas que construíram material e culturalmente a nova capi-

tal, Goiânia representava uma grande promessa futura: a viabilização 

de uma caminhada rumo ao progresso e à civilização, o início de no-

vos tempos para a região, e um símbolo de modernidade. (PEREIRA, 

2002, p. 49).

Dessa utopia, como diz a autora, nasceram também as formas de 
imaginar, ver e contar Goiânia. Nesse sentido, é preciso pensar as fon-
tes que tomamos como base da discussão proposta como partes desse 
imaginário e, por isso mesmo, precisam ser interpretadas levando-se 
em conta como se consolidou a nova capital. Assim, a problemáti-
ca que construí pretendeu perceber como a gente comum que vivia 
em Goiânia em seus primeiros anos a viam, a partir de como essas 
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pessoas foram representadas na literatura e na fotografia. As princi-
pais perguntas são: Como viviam tais pessoas? Como são mostradas 
literária e fotograficamente? Quais as situações/ temas de maior re-
levância nas obras dos autores destacados que nos dão imagens da 
cidade? Que mundo ali se formou?

Para responder tais questões surgiu a hipótese de que é preciso 
levar em consideração quem são os sujeitos que afluiam à Goiânia 
naquele período e como os mesmos foram mostrados tanto pelo li-
terato quanto pelo fotógrafo. Pois desses sujeitos, de suas histórias 
poder-se-á pensar em Goiânia como uma cidade formando também 
uma cultura que, mais tarde, a tornará cidade representante dessa 
mesma cultura.

Sendo assim, para o desenvolvimento da pesquisa, optei por um 
método analítico e comparativo que permitiu interpretar cada fon-
te em sua especificidade e, ao mesmo tempo, colocá-las em relação 
com a outra com vistas a formar um quadro síntese que responda à 
problemática proposta. Para Sandra J. Pesavento o método fornece ao 
historiador meios de controle e verificação, possibilitando uma ma-
neira de mostrar, com segurança e seriedade, o caminho percorrido 
pelo historiador “[...] assim a estratégia pela qual fez a fonte falar, pro-
duzindo sentidos e revelações, que ele transformou em texto. (2005, 
p.67). Nessa mesma perspectiva, Jerusa P. Ferreira diz que comparar a 
obra de um escritor e um artista plástico, no caso o fotógrafo que tem 
a máquina como interventora, permite verificar “os exercícios e múl-
tiplas possibilidades da memória como fator que faz desencadear-se 
a obra” (2003, p. 35). Ou seja, aqui também há um jogo de memória 
que é preciso tomar como instrumento de análise das fontes, já que 
cada uma produz, a seu modo, não apenas representações, mas me-
mórias e esquecimentos.

Valdeci Rezende Borges, na introdução de seu livro Cenas Urbanas 
– Imagens do Rio de Janeiro em Machado de Assis, discutindo com a 
obra de Roger Chartier, diz que:
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[…] todo o documento constitui, em si, representações de um real, 

não existindo nenhum texto que mantenha uma “relação transparen-

te com a realidade que aprende” dessa forma o texto literário ou dito 

“documental”, não pode nunca se desligar de sua realidade de texto, de 

sistema construído no qual a percepção e a apreciação são categorias 

e regras que remetem para as suas próprias condições de produção. 

(2000, p. 10).

Dessa forma, em um trabalho com a literatura, essa maneira de 
a mesma se ligar à realidade não pode ser desconsiderada. O estudo, 
portanto, buscou explorar os caminhos que a literatura nos oferece, 
uma vez que ela detém um valor temporal e histórico que se pode 
captar mediante um processo de historicização da obra, do autor, 
dos temas e das tramas contidas nos textos, o que, por seu lado, pode 
evidenciar a cumplicidade entre uma e outra, a partir de aproxima-
ções do cotidiano goianiense em formação internas e externas ao 
texto. A literatura é, dadas e consideradas suas especificidades, uma 
espécie de historiografia assim como aquilo que se pretende historio-
graficamente. (BORGES, 2000, p. 11). O historiador deve analisar o 
romance, ou outras formas de escrita, levantando aspectos específi-
cos para sua análise, extraindo do livro escolhido os principais dados 
que irão conduzir sua pesquisa histórica, segundo suas demandas 
para com a fonte e para com o passado. No caso da literatura é pre-
ciso, contudo, estar atento aos ambientes socioculturais do período 
analisado para se evitar tratamento anacrônico na fonte. (FERREI-
RA, 2011, p. 81). E, mais, na discussão proposta é preciso ainda rela-
cionar a literatura à imagem partindo, especialmente, da ligação das 
mesmas em suas temáticas, no caso, as representações fotográficas 
da cidade de Goiânia. Por outro lado, o tempo de análise da obra, 
também não pode ser desconsiderado, haja vista que o historiador 
também está dentro de um tempo que lhe permite construir deter-
minadas questões e não outras
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Para trabalhar com a fotografia a referência teórica utilizada para 
a discussão foi Boris Kossoy. Para esse autor a imagem, em especial 
a fotografia, sempre se viu tradicionalmente relegada à condição 
de “ilustração” dos textos e “apêndices” da história. No entanto, “a 
documentação iconográfica é uma das fontes mais preciosas para o 
conhecimento do passado; trata-se, porém de um conhecimento de 
aparência: as imagens guardam em si apenas indícios, a face externa 
de histórias que não mostram” (KOSSOY, 2007, p. 31).

A fotografia e seu uso ao longo da história foram marcados por uma 
diversidade de possibilidades pois foi, e ainda é, parte importante de di-
versos tipos de usos como jornais, revistas, os acervos pessoais, institu-
cionais, dentre outros. Com o passar dos tempos a mesma ganhou espa-
ço em museus, exposições, dentre outros lugares, que a transformaram: 
não era mais um instante congelado no tempo, era também marca desse 
tempo. No caso dos estudos históricos, seu uso teve nuances diferencia-
das. A partir da década de 1920, os livros didáticos de História passaram 
a utilizar reproduções fotográficas de obras encontradas em museus e 
arquivos. O uso complementar, técnico ou narrativo, no livro didático 
se reduzia, na grande maioria dos casos, ao meramente ilustrativo, no 
sentido de oferecer ao aluno uma ideia visual do acontecimento apre-
sentado no texto didático. (CARVALHO; LIMA, 2011, p. 39). Isso, pa-
rece-nos hoje empobrecer o papel que as imagens podem ter no trato 
com a história e é, justamente, o historiador tomando-a também como 
uma forma de representação do passado que pode alterar essa forma de 
apropriação das mesmas. Esse processo, antes pouco usual, vem ocor-
rendo, pois como percebe Peter Burke “[…] imagens, assim como textos 
e testemunhas orais constituem-se numa forma importante de evidên-
cia histórica. Elas registram atos de testemunha ocular” (2004, p. 17), o 
que, para o mesmo autor, não significa que seu uso seja tranquilo, mas 
sim que há a necessidade de pensar na imagem como testemunha, mas 
uma testemunha que não é muda, mas que para falar precisa ser indaga-
da sobre o que mostra e, também, sobre o que não mostra.
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Assim, pode-se dizer que tanto a literatura como a fotografia são 
fontes importantes para o historiador, como já foi dito anteriormen-
te, e através delas se pode pensar em um mundo como representação 
tal como apontado por Chartier, mas também pelos outros historia-
dores que serão tomados como suportes teóricos para problematiza-
ção das fontes.

Nascida como cidade modelo, como cidade que “integra-se a um 
conjunto de experiências que perpassa muitos núcleos urbanos brasilei-
ros: a de ser uma capital planejada, concebida em pensamento antes de 
se fazer concreta” (BOTELHO, 2002, p. 9), Goiânia foi sendo retratada 
por Eli Brasiliense e Hélio de Oliveira como uma cidade em constru-
ção, como um lugar nascido para ser grande, moderno, desenvolvido, 
como lugar que mostraria a grandeza do interior do país. Seus conta-
dores, procuram assim, em suas visões sobre Goiânia mostrar quem é a 
“filha mais moça e bonita do Brasil” (PEREIRA, 2002, p. 13)

Eli Brasiliense em sua obra Chão Vermelho, que é um romance, pu-
blicado como já dito pela primeira vez em 1956, conta suas histórias, 
a partir do dia a dia da cidade que se levantava. A obra mostra o mo-
mento em que estão sendo erguidas em Goiânia grandes construções 
urbanizadas como prédios e monumentos e, mesmo, a estrutura da 
cidade com suas ruas e avenidas, ao mesmo tempo que nos apresenta 
os personagens que completam o quadro urbano da cidade. Já a obra 
fotográfica de Hélio de Oliveira, Eu vi Goiânia Nascer, publicada em 
2008, é uma coletânea de fotografias feitas pelo autor ao longo de sua 
vida de fotógrafo e se ocupa também dos temas e lugares que reme-
tem ao cotidiano da nova capital. É possível dizer que ambos os au-
tores podem, assim, ser lidos como “contadores de Goiânia”, ou seja, 
sem se proporem a ser um dia fontes de pesquisas ambos se tornaram 
a voz e o olho que viram Goiânia nascer e crescer e que, por isso mes-
mo, podem ser tomados como sustentos documentais dessa pesquisa.

Eli Brasiliense Ribeiro nasceu na cidade de Porto Nacional, no 
dia 18 de abril de 1915, filho de Bernardino Ribeiro e de Jesuína Silva 
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Braga. Foi um homem que muito estudou desde sua infância. Tra-
balhou como radiotelegrafista, cantador, jornalista, delegado, diretor, 
professor. Também exerceu uma boa vida acadêmica, formado em 
Humanidades (Filosofia e Letras) pelo Colégio Santo Tomás de Aqui-
no em Porto Nacional.

Fez os estudos primários em sua terra natal. Depois de exercer cargos 

públicos em Porto Nacional, transferiu-se para Pirenópolis, onde de-

sempenhou o cargo de secretário-contador da prefeitura, professor de 

francês na Escola Normal. Mudou-se para Goiânia, ingressando no ma-

gistério e na função pública aposentando-se como funcionário do fisco 

estadual. (TELES, 2000, p. 170).

Brasiliense foi membro da Academia Goiana de Letras, onde ocu-
pou a cadeira número 2. Foi presidente da mesma academia entre 
1961 a 1964, foi membro da União Brasileira de Escritores e presiden-
te no período de 1950 a 1955, membro da Comissão Executiva do 3° 
Encontro Nacional de Imprensa, fundador da Revista periódica “O 
Bólido”, e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.

Durante sua vida escreveu várias obras, como o sucesso que mar-
cou sua trajetória Pium em 1949. “Pium trouxe-lhe aplausos não ape-
nas do país como, também, do exterior”. (ALMEIDA, 1985, p27). Eli 
Brasiliense faleceu em 5 de dezembro de 1998, aos 83 anos de idade e 
59 anos de atividade literária.

O livro ora trabalhado, Chão Vermelho, foi escrito em 1956 e foi con-
siderado por críticos literários e por estudiosos, como Nelly Almeida, 
como uma das mais belas obras de Brasiliense que recebeu críticas e elo-
gios literários de grandes nomes como Jorge Amado e outros. O roman-
ce conta, através de narrativas compostas por diálogos entre seus perso-
nagens, o dia a dia de uma cidade que estava nascendo. O livro está divido 
em capítulos e em cada um desses capítulos se encontra um tema, uma 
abordagem diferenciada dessa cidade que aflora no meio do cerrado.
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Os personagens, na sua maioria, são pessoas pobres, humildes e 
preocupadas com o seu futuro. Personagens esses que se preocupam 
com a vida escolar dos filhos, com a poluição, com a política, com o 
rápido crescimento da cidade e suas consequências como o aumen-
to da marginalidade e criminalidade. O livro conta, também, através 
dos personagens jovens o cotidiano boêmio, noturno, com suas festas 
e dramas, permitindo assim fazer uma reflexão sobre a vida boêmia 
das pessoas daquela época. Em suma, a obra de Brasiliense aborda a 
cidade de Goiânia jovem e o cotidiano das pessoas naquele momento.

Já na obra Eu vi Goiânia Crescer é um livro de fotografias a partir 
das quais o autor conta Goiânia em sua gênese. O autor pode ser des-
crito como:

Goiano Hélio de Oliveira, natural de Buriti Alegre, em 1935, mudou-

-se para Goiânia na companhia de seus pais. Cresceu acompanhando o 

desenvolvimento de Goiânia, e fez seus primeiros estudos em escolas 

particulares. Em 1950, exerceu a profissão fotografando reuniões sociais, 

atividades desportivas até que, no final de 1951, ingressou no jornalismo 

sendo contratado pelo jornal “O Popular”, como primeiro repórter fo-

tográfico de Goiânia, permanecendo no cargo por 10 anos. Na mesma 

época começou a prestar serviços para o Governo do Estado, sendo o 

fotógrafo oficial dos Governos de Pedro Ludovico Teixeira, José Ludo-

vico de Almeida (Dr. Juca), José Feliciano Ferreira, Mauro Borges Tei-

xeira, interventor Meira Matos, Marechal Ribas Júnior e Otávio Lage de 

Siqueira (até a metade de seu mandato). Continuou trabalhando junto 

à área de comunicação do Estado até o 1º mandato do governo de Mar-

coni Perillo quando se aposentou. Foi o primeiro fotógrafo a retratar o 

Presidente J.K. no sítio onde se ergueria a nova Capital do País, em 1956. 

Fotografou os primeiros grandes acontecimentos de Brasília, como as 

primeiras construções, a primeira missa, a inauguração oficial da capital, 

as primeiras visitas ilustres, sempre acompanhando os Governadores de 

Goiás. Foi o fotógrafo oficial da campanha de J.K. ao senado por Goiás, 
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acompanhando-o por todo o Estado. Durante mais de trinta anos, antes 

do advento dos cartões postais coloridos, divulgou Goiânia fornecendo 

vistas da cidade para as bancas de jornal, atendendo também solicitações 

por carta de várias partes do país. (Programa de TV Raízes, 2011).

O livro Eu vi Goiânia crescer: décadas de 50 e 60 é uma obra publi-
cada pelo próprio autor e que mostra o seu desejo de sistematizar 
seu trabalho fotográfico sobre Goiânia. Em toda a obra, são vistas 
fotografias de vários pontos da cidade, desde as principais avenidas, 
monumentos até a Vila Operária. Essas fotografias também remetem 
a uma discussão sobre o dia a dia da cidade de Goiânia, pois nelas 
observa-se a movimentação de pessoas, os variados lugares da vida 
urbana como a rodoviária, os teatros, as avenidas, o aeroporto dentre 
outros pontos que trazem a oportunidade de interpretar a vida das 
pessoas em plena as décadas de 1950 – 1960.

O que se percebe, pois, com as obras desses autores é que é possí-
vel se trabalhar na perspectiva de uma análise histórica comparativa, 
no sentido de entrecruzar as representações sobre Goiânia que cada 
um tece em sua obra. No caso da pesquisa que propus, a inovação é 
que não serão comparados fatos ou sociedade, mas sim representa-
ções sobre a cidade de Goiânia. Isso impõe que as comparações a se-
rem efetivadas se dão em nível documental, nas formas diferenciadas 
de se representar a cidade. E, mais, a questão de destaque é a cidade, 
ou seja, Goiânia é o ponto que relaciona as fontes e a problemática 
que me propus no trabalho.

Com isso, a importância também de entender que, segundo Valde-
ci Rezende Borges (2011, p. 07), na historiografia atual é recorrente o 
estudo da cidade como espaço de variadas práticas socioculturais, ex-
periências sócio profissionais e trajetórias de indivíduos letrados para 
elucidar questões mais amplas e gerais, coletivas, por meio da produ-
ção de representações e do tratamento de imagens como lugares de 
memória.
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Assim, é preciso ter como referência, para análise dessas fontes o 
cotidiano e a história das cidades, já que tomamos Goiânia como nos-
sa personagem central. Hoje as cidades não são mais palcos de gran-
des histórias e grandes momentos. Para Maria Izilda Santos de Matos,

os estudos sobre as cidades vêm passando por mudanças significativas. 

Pode-se dizer, que anteriormente, a cidade era um elemento de delimi-

tação espacial do objeto de estudo do historiador; era como o “palco da 

história”, não se constituía em si como objetivo, questão e/ou proble-

ma. (2007, p.23).

E a autora continua dizendo que na atualidade é a própria cidade o 
objeto de estudo do historiador e isso significa que a cidade tem uma 
história que pode ser contada através daqueles que nela viveram, mas 
também daqueles que a representaram artisticamente. Ou seja, é pre-
ciso hoje pensar a cidade como o objeto de estudo e por isso a inten-
ção é problematizar as representações elaboradas por nossas fontes 
sobre essa cidade. Através disso podemos levar em consideração que 
as cidades, especificamente Goiânia, expressam, a partir de como é 
contada e mostrada, “as histórias de um povo que vive, transformam 
e que renova sua cultura ao passar dos dias e dos tempos, a cidade 
concentra também os prazeres, as [..] festas, as conversas de ruas.” 
(LE GOFF, 1998, p. 25).

A cidade de Goiânia proposta, e que se e tornou realidade no final 
dos anos 1930, foi planejada como cidade modelo. O ideário de mo-
dernidade e planejamento urbano foi o guia de sua construção e ela 
foi crescendo e se transformando, à medida que para ela afluíam mais 
pessoas e uma nova realidade humana se configurava, nem sempre 
coincidente com o planejamento urbano. Em alguns lugares, como o 
centro por exemplo, o controle do espaço parecia pleno, mas em ou-
tros, a cidade crescia de forma desordenada como mostra Brasiliense 
quando conta:
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[...] Joviano ficou assuntando a cidade. Já não podia abarcar, como an-

tigamente, as casas todas olhando para um rumo só. Eram casas de-

sordenadas [...]. Havia ainda residências brotando do charravasca, em 

setores novos, naquela terra podre que desmoralizava os construtores 

apressados, rachando paredes e desconjuntando alicerces. […] Pouca 

gente conhecia a verdadeira história da mudança da capital para Goiâ-

nia num pedaço de chão considerado sem serventia. Tinha conheci-

mento apenas dos bate bocas na Assembleia, antes de ser esbandalha-

da pela ditadura. Lorotas de jornais, patranhas de politiqueiros. Do 

serviço duro mesmo só davam noticia os pioneiros Ele ali sentado na 

soleira de um caritó conhecia tudo, desde o começo do Palácio, bati-

zado com um nome bonito. Muita gente dizia que aquela confusão de 

paus e de tábuas, antes de surgir o esqueleto do prédio transformaria 

em ninho de seriema, porque era coisa de doidos a mudança. As casas 

haviam desaparecido. Cada semana a cidade mudava de feição espar-

ramando-se para todos os lados, escorraçando gente pobre do centro. 

(2002, p. 44);

Nesse destaque do livro podemos perceber que a cidade de Goiâ-
nia já nascia enfrentando um dos maiores problemas das cidades de 
hoje em dia, que é o crescimento descontrolado e desordenado dos 
bairros. A maneira como o personagem ficou observando a cidade 
expressa que poucos anos antes do momento em que seu olhar é 
composto, Goiânia era apenas um quase espaço vazio, com poucas 
pessoas morando perto umas das outras, pois, o que se tinha como 
urbano era ainda o plano urbano da cidade. Mas, tal como mostra 
o personagem de Brasiliense, a cidade planejada e pensada nos anos 
1930, chega aos anos 1950 diferente, pois estava cada vez mais trans-
formada e já abrigava as casas de vila, ou casas de periferia no en-
torno do centro planejado. E era para esses lugares que ia a popula-
ção pobre.
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Fig.: 01 - Mercado Municipal, 1952. (OLIVEIRA, 2008, p. 145).

Na fotografia exposta sobressai o próprio prédio como grande sujeito 
da imagem: ou seja, pode-se daí inferir que para Hélio de Oliveira o per-
sonagem central daquele mundo é a concretude da cidade de Goiânia, 
são suas formas e seus prédios que contam suas histórias. Muitas outras 
imagens produzidas pelo autor vão nesse mesmo ritmo, de conceber a 
cidade em sua materialidade. Podemos dizer que “a cidade, à maneira 
de um nome próprio, oferece assim a capacidade de conceber e cons-
truir o espaço a partir de um número finito de propriedades estáveis, 
isoláveis e articuladas uma sobre a outra.” (CERTEAU, 1994, p. 173). 
Ou seja, tal como na representação literária de Brasiliense, nas fotos de 
Oliveira há uma concepção de cidade exposta que referenda também o 
olhar do fotógrafo preocupado com a grandiosidade material da capital.

Mas isso não é apenas característica do fotógrafo, também o litera-
to se ocupa de uma ideia de cidade como capital:

Dali se avistava a Avenida Anhanguera, inçada de automóveis [...]. O pro-

gresso estava estragando tudo. Já não se podia andar com sossego pelas ruas. 

O vivente ia muito bem, andando distraído, de repente era um guinchar per-

to, a roda do carro riscando o asfalto. Carro passava por cima de gente de 

vez em quando. No bairro não havia desastres porque os choferes tinham de 

andar com cuidado, para se livrar dos buracos. Muita gente não andava mais 
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a pé. Chegava de tanga na cidade e logo apreendia a mandraca da riqueza 

fácil, sem suor e sem canseira, punha casa de aluguel e carro pra rodar. Por 

isso é que olhava tudo com desconfiança todo sujeito com modos de cam-

ponês embrulhado em roupa de carregação, com o bote armado pra em-

prestar dinheiro a até vinte por cento. (BRASILIENSE, 2002, p. 45)

Nesse momento, podemos perceber o rápido crescimento do trân-
sito automobilístico na cidade. Isso se tornando um problema naquele 
momento, pode ser visto ainda como um grande problema do presente: 
ou seja, a cidade foi pensada sem levar em consideração aspectos como 
um contínuo crescimento do uso de carros e, por consequência, do que 
esse uso significa. Mas para Joviano, tal como expressado em seus pen-
samentos, os automóveis significavam mais do que isso, pois eram si-
nais de uma mudança nos costumes, na vida das pessoas. Nesse caso, a 
cidade é um lugar que muda o homem, muitas vezes para pior, pois o 
personagem ressalta a diferença entre os modos do camponês, desacos-
tumado com a cidade e os modos urbanos que ali se estabelecem.

A fotografia de Hélio de Oliveira mostra a Avenida Anhanguera, 
que apresenta tráfego já intenso em uma época que ainda ela não era 
sequer asfaltada.

Fig.: 02 – Avenida Anhanguera, 1952 (OLIVEIRA, 2008, p.70)
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Na observação e análise da imagem e no trecho do livro, é preciso 
levar em consideração que os narradores viam a cidade de Goiânia a 
partir da preocupação com o rápido avanço do chamado progresso, 
expressado nas máquinas, que, por seu lado, já impunham problemas 
para a população. Um povo que estava acostumados com a “lentidão” 
do seu dia a dia, e agora sofria com a correria das pessoas.

Vê-se na foto o tráfego de carros na avenida de terra, e com esse 
movimento, um prenúncio do que a cidade se tornaria. Tanto é que 
mais à frente, no livro, o fotografo até chama Goiânia de ‘formigueiro 
humano’, ou seja, percebe que uma cidade como aquela é um espaço 
no qual as pessoas não ficam em um lugar só, mas se movimentam o 
tempo todo. Provavelmente todo esse movimento retratado por Hé-
lio de Oliveira pode ser o movimento das pessoas se deslocando para 
seus locais de trabalho, pois, como a cidade estava se transformando 
a cada dia, havia muitos pontos de trabalho e obras espalhadas por 
cada canto da cidade em formação. Como se vê no trecho já citado 
do romance, ao dizer que “cada semana a cidade mudava de feição, 
esparramava-se para todos os lados” (BRASILIENSE, 2002, 43). Atra-
vés disso é perceptível o quanto o romance e o conjunto de fotogra-
fias se comunicam e se relacionam, pois percebem a cidade em seu 
movimento, em sua dinâmica composta pelas pessoas que ali vivem 
e trabalham e, ainda, partilham de uma mesma concepção de cidade 
vista como espaço do movimento, da pressa, da transformação rápida 
de práticas, costumes, lugares e pessoas (WILLIANS, 1989).

Se o problema do trânsito é tema frequente nesses autores, tam-
bém o é outros que são remissivos aos sujeitos que chegam a Goiânia. 
Isso implica em transformações mais íntimas, que alcançam como as 
pessoas são representadas a partir, também, de suas percepções de 
mundo e de suas práticas culturais. Um aspecto que fica muito evi-
dente no romance é a questão da religiosidade, pois “[...] Antigamen-
te a gente podia rezar o terço diante de folhinha, que era tudo cara de 
santo e de anjo, mas hoje? É, só safadeza.” (BRASILIENSE, 2002, p. 
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50). Ou seja, para o literato a grande transformação vivida pelas pes-
soas em Goiânia é a transformação de suas crenças e modos de vida. 
Quando a cidade vai se reconfigurando e tomando ares cosmopolitas 
também as pessoas vão evidenciar isso nas formas de se relacionar 
com o mundo, o que, por outro lado, também pode ser observado 
no modo como Oliveira representa a cidade, mostrando-a a partir de 
seus monumentos e prédios. Um exemplo é a fotografia do Teatro 
Goiânia que mostra como novos ambientes vão implicar em novos 
hábitos para a população: ir ao teatro, ir ao cinema, andar pelas ruas, 
desenvolver ações que no interior do Brasil, naquele período, são no-
vidades que aparentemente significam progresso e desenvolvimento, 
ao contrário das tradicionais páticas religiosas, comumente os tem-
pos de sociabilidade do mundo rural.

Isso fica evidente na opção do fotógrafo por uma foto panorâmica, 
tirada de cima, provavelmente uma foto aérea, que novamente deixa 
entrever a grandeza da cidade que ali se mostra. O grande prédio cer-
cado por pessoas e automóveis parece reinar:

Figura 3. Teatro Goiânia em 1952 (OLIVEIRA, 2008, p. 101)
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Com as representações citadas, pode-se dizer que os contadores 
de Goiânia, a contam como cidade destinada a ser uma metrópole. 
Muitas outras fotos de Oliveira e falas dos personagens de Brasiliense 
mostram essa concepção que ambos traçaram para Goiânia. Tanto as 
lentes do fotógrafo quanto a caneta do literato contaram uma cida-
de em construção que vai configurando também as transformações 
porque passam seu espaço físico, mas principalmente as pessoas que 
ali estão.

Neste capítulo delimitei a pesquisa sobre a história da cidade de 
Goiânia no espaço de tempo das décadas de 1950 – 1960, anos esses 
que foram vividos pelos personagens do livro Chão Vermelho de Eli 
Brasiliense e as fotografias contidas no livro Eu Vi Goiânia Crescer de 
Hélio de Oliveira. Através dessas obras tentei explorar como as repre-
sentações elaboradas pelos autores expressavam as suas visões sobre 
a cidade e as relações vividas pelas pessoas que estavam em um lugar 
em transformação e crescimento a cada instante.

Com essa pesquisa foi possível perceber o quanto a cidade de 
Goiânia, que hoje é considerada uma potência no país, passou por di-
versas transformações em sua história. Transformações essas que fo-
ram mostradas tanto por Brasiliense e por Oliveira e que nos contam 
a história da cidade que nasceu dentro de um discurso de progresso 
e desenvolvimento. Nesse sentido, essas representações expressam a 
sensibilidade com que os autores olharam para o lugar no qual esta-
vam, o que permitiu que pudessem deixar em suas obras impressões 
e sentidos para Goiânia.

As conclusões que essa pesquisa me permitiu se referem principal-
mente na pertinência do uso da literatura e da fotografia como fontes 
para o historiador. Pretendi com minha pesquisa contribuir com os 
estudos sobre a capital do Estado de Goiás, e, também através dela, 
suscitar discussões sobre a história da sociedade goiana para que ou-
tros pesquisadores, especialmente professores de História, se interes-
sem pelo tema de estudo, contribuindo assim para a ampliação de 
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uma memória e de uma história da cidade de Goiânia. Acredito que 
cada vez que o historiador se debruça sobre o passado ele abre novas 
oportunidades de compreensão de como as pessoas viveram e como 
vivem. A Goiânia de hoje, pode ser problematizada se se abrem os 
olhos para a Goiânia de ontem.
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CAPÍTULO III

“Quem conta um conto ajuda a 
recontar a História”: A literatura 
no Ensino de História

Poliana Gondim Cândido Silva6

O capítulo aqui apresentado é resultado final das discussões desen-
cadeadas a partir do projeto “Quem conta um conto ajuda a recontar 
a história: a literatura no ensino de história”, o qual foi desenvolvido 
no período de agosto de 2012 a agosto de 2013, sob orientação da 
Professora Doutora Márcia Pereira dos Santos, do Departamento de 
História e Ciências Sociais, Curso de História, do Campus Catalão 
da UFG. Esse projeto foi vinculado ao projeto maior “Selva, bichos e 
gente” em representações de natureza, cultura, homem, memória e 
história na literatura regional goiana do século XX, coordenado pela 
referida professora e que teve como objetivo principal discutir a histó-
ria de Goiás a partir das representações literárias de autores goianos e, 
ainda, de autores que tem Goiás como cenário de suas obras.

Ao iniciarmos o projeto, tínhamos como objetivo primordial aten-
der aos anseios que nos inquietávamos – a mim, como pesquisadora e 
professora de história em formação, e a própria orientadora que pes-
quisa a relação História e Literatura em Goiás – que é problematizar 
o ensino de história nas escolas e, a partir disso criar possibilidades de 

6. Graduada em História pela UFG/Regional Catalão. Participou do projeto “Selva, bichos 
e gente” em representações de natureza, cultura, homem, memória e história na literatura 
regional goiana do século XX, dentro do PROLICEN ( Programa Bosas de Pesquisa na Licen-
ciatura), da UFG/Regional Catalão.



76

trabalho em sala de aula que aliem a pesquisa e o ensino. Assim, pro-
curamos com desenvolvimento do projeto problematizar a História 
de Goiás tendo como enfoque maior a cultura, através da literatura 
que aqui tomamos como bem de cultura e como testemunho singu-
lar da história.

Como a proposta era criar materiais didáticos, nosso trabalho, se 
deu numa perspectiva de atender às demandas do ensino de histó-
ria, no tema história de Goiás, por saber o que o ensino de História 
nas escolas pediam uma pesquisa como a nossa7. A demanda que en-
contrarmos foi por materiais que discutissem a História de Goiás e, 
que, pudessem ser usados em salas de aula por professores do Ensino 
Fundamental II na cidade de Catalão-GO. Assim como escola campo, 
escolhemos o Colégio Estadual Maria das Dores Campos. E foi exa-
tamente na escola campo que percebemos como nossa pesquisa seria 
importante frente a ânsia de professores de história por discussões so-
bre a História Goiana e os modos de viver em Goiás.

Dessa forma, a pesquisa mostrou-se uma forma de enfrentar os 
desafios que o ensino da História de Goiás possui, o que a nosso ver 
justificou nosso trabalho e nos deu a certeza de é preciso ampliar as 
discussões sobre Goiás e, ao mesmo tempo, fazer que elas cheguem 
às salas de aula. Com isso nossa pesquisa optou pela análise de con-
tos literários de Bernardo Élis ( datas de nascimento e morte) e Car-
mo Bernardes, ( datas de nascimento e morte) isso por que ambos os 
autores tematizaram em suas obras Goiás e sua cultura. Tais obras 
nos permitiram, quando tomadas como fonte, fazer a análise teórica 
e quando tomadas como recurso didático produzir roteiros de Ofi-
cinas de Ensino de História que problematizam o cotidiano e a vida 

7. Importante destacar que o período da pesquisa coincidiu com a presença do PIBID/His-
tória na UFG/Regional Catalão, do qual a professora orientadora do projeto era coorde-
nadora da área de História, o que desencadeou um contato maior entre a universidade e a 
escola de educação básica, permitindo assim acesso às demandas e, ao mesmo tempo, aos 
avanços que o ensino de história tem tido no contexto do ensino básico.
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em Goiás em meados do século XX, temporalidade essa que é marca 
também das obras escolhidas.

Sendo assim os objetivos da pesquisa foram discutir a relação en-
tre história e literatura, e a partir da literatura, a História de Goiás, 
destacando uma atenção maior ao cotidiano que essa literatara fazia 
representar e que, portanto, nos possibilitaria discussões remissivas 
ao passado e, por isso mesmo, passíveis de serem reelaboradas como 
propostas didáticas em forma de roteiros de oficinas temáticas – que 
pudessem ser usados no ensino da História de Goiás. Nesse processo, 
parecia-nos pertinente discutir a história local e regional de forma a 
permitir que os alunos se descobrissem também, como sujeitos histó-
ricos, pois lidariam com documentos sobre seu lugar, sobre a cultura 
de suas famílias e, mais, sobre as representações que os goianos pos-
suem no mundo em que vivem.

Com essa proposta a perspectiva metodológica do trabalho se as-
sentou nas discussões que regem a chamada História Cultural. Essa 
vertente de estudos históricos ganhou força na historiografia a partir 
de mudanças no campo teórico historiográfico que, após a década de 
1960, percebeu um esgotamento da história totalizante, ou na cha-
mada história das grandes explicações. Tal crise, como salienta Roger 
Chartier (1988), contribuiu para a abertura de uma série de debates 
em torno dos objetos, modelos, abordagens e técnicas de análise his-
tórica, repercutindo assim nas metodologias de interpretação que, 
gradativamente, começaram a sofrer uma série de transformações. 
É, nesse processo, que uso da literatura como fonte para se escrever a 
história se torna corrente para os historiadores. Podemos assim dizer 
que o campo teórico da História Cultural proporcionou aos historia-
dores novas questões e problemas de pesquisa, alargando de forma 
significativa o objeto de estudo histórico e a capacidade de análise.

Tal como assinalado por Sandra J. Pesavento (2005), é nessa abor-
dagem histórica que se pode alcançar a História de forma mais sen-
sível, pois a mesma lida justamente com as compreensões que os 
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indivíduos possuem de si e do mundo. A cultura, por sua vez, se firma 
como construtora de interpretações e significados partilhados, num 
momento em que se traz à tona o indivíduo como sujeito da História. 
Ou seja, a partir da construção simbólica e das representações reali-
zadas pelos literatos, os indivíduos do passado pode, também, serem 
pensados e problematizados. É neste campo que o indivíduo se faz 
presente e, junto a ele, suas representações, significados, experiência 
e valores socialmente partilhados, pois se trata, também, de visualizar 
tais indivíduos nos seus contextos sociais e de cultura.

A literatura, nesse caso, se apresenta como um bem da cultura e 
um campo para a investigação histórica, se efetivando como um dos 
possíveis caminhos de expressar as visões de mundo, de entendê-lo e, 
mesmo, de dá-lo a ler. A obra literária, dentro do campo teórico da 
História Cultural, pode ser contemplada como fonte para o historia-
dor permitindo ao mesmo um acesso e análise das representações de 
uma dada época, pois de acordo com Pesavento (2005, p. 82),

Se a História Cultural está em busca do resgate das representações pas-

sadas, se almeja atingir aquele reduto de sensibilidade e de investimento 

primário na significação do mundo, a Literatura é uma fonte realmente 

especial: ela pode dar ao historiador aquele algo a mais que outras fontes 

não fornecerão.

Assim, a literatura permite o acesso não apenas ao tempo da escri-
ta, mas também, ao próprio sujeito/autor dessa escrita e desse pas-
sado, numa compreensão que ultrapassa o próprio tempo, propor-
cionando ao historiador compreender como os sujeitos pensavam o 
mundo e a si mesmos dentro deste mundo.

Tomando essa problematização teórica como guia nos propomos 
então a problematizar a História de Goiás através da literatura e se-
lecionamos os contos de Carmo Bernardes (1915 – 1996) e Bernardo 
Élis (1915 – 1997) como nossas fontes. Tais contos trazem como tema 
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central de sua escrita a vida dos goianos, bem como suas experiências 
e cotidiano vivenciado, em período que se estende, podemos dizer por 
quase todo o século XX, pois tais contos são, muitas vezes, remissivos 
às memórias e histórias de vida de seus autores. Tomamos esses contos, 
portanto, como testemunha excepcional do tempo e, claro do lugar, 
pois Goiás é o grande cenário no qual as histórias ficcionais se passam.

A forma com que desenvolvemos a pesquisa se deu em etapas dife-
renciadas. Em um primeiro momento, nos ocupamos da instrumen-
talização teórica com leituras e análises da história e da historiografia 
que trata de Goiás e da relação história e literatura, tal como se vê em 
nossas referências bibliográficas. Em um segundo momento a meto-
dologia se deu em selecionar os contos que seriam problematizados 
e analisados no desenvolvimento do projeto. Após a seleção e leitu-
ra, procuramos compreender as principais representações da história 
local abordada pelos autores, enfocando o cotidiano dos moradores 
goianos. Nosso objetivo, como já destacamos, foi compreender como 
as representações do local foram escritas. Em seguida, fizemos as aná-
lises dessas representações a partir do cruzamento da fonte com a bi-
bliografia que trata do tema e, posteriormente, análises teóricas enfo-
cando as questões históricas possíveis de serem desenvolvidas com os 
contos em forma de propostas didáticas.

Por último, e com as análises já realizadas, passamos, assim a pro-
duzir as Oficinas de Ensino de História, sob o eixo temático “Cotidia-
no Goiano de Meados do Século XX”, e problematizando 4 temas: 1 
- Cotidiano alimentar e o Araguaia; 2 - O ouro e os mitos em Goiás; 3 
- Cotidiano Goiano de Meados do Século XX: O papel da Igreja e a vida 
cotidiano do povo goiano; e 4 - Relações entre o campo e a cidade.

Importante frisar que além do uso dos contos optamos também 
por trabalhar com algumas músicas, nessas oficinas, pois entendemos 
que a música é uma opção didática atrativa para os alunos e nos aju-
dariam no processo de sistematizar comparações e analogias, passí-
veis de fazer melhor compreender as temáticas discutidas.
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Para este capítulo, dados os limites de espaço, escolhemos apre-
sentar quatro contos, sendo dois de cada autor, e suas respectivas ofi-
cinas de ensino. Mesmo nos limitando a apenas quatro contos, assi-
nalamos que as obras como um todo fornecem possibilidades mais 
amplas de discussão sobre a história de Goiás, que nos limites desta 
publicação não puderam ser apresentados, mas que podem ser, em 
outras ocasiões, oportunidades ímpares de discutir a cultura goiana e, 
por conseguinte, sua história e sua memória.

OS AUTORES

Carmo Bernardes (1915 – 1996). Carmo Bernardes foi escritor, jor-
nalista e ativista ecológico goiano. Como nos conta a autora Nelly Al-
ves de Almeida (1985), Carmo Bernardes nasceu em 12 de Dezembro 
de 1915, em Minas Gerais e ainda criança mudou-se para Goiás, filho 
de Ana Carolina da Costa e Luis Bernardes da Costa, tornou-se um 
apaixonado por Goiás, Cresceu em Formosa e Anápolis, cidades de 
Goiás, e era um apaixonado pela mãe, Dona Sinhana do qual herdou 
seu jeito. Carmo Bernardes um grande conhecer da alma humana. 
Carmo Bernardes nas suas escritas conseguiu nos mostrar o que há 
de melhor na leitura, o sonhar, mas ao mesmo tempo ele conseguiu 
passar em suas obras literárias, o real, a vida vivida e sofrida do que 
era morar num lugar longe de tudo: Goiás.

Pode-se dizer que Bernardes, seguindo várias formas narrativas - 
crônicas, contos, romances e artigos jornalísticos – inscreveu sua vida 
em literatura, questionando sua identidade, o mundo que cercava e o 
sentido de sua existência. Segundo Santos (2007 p.15) “Bernardes dei-
xou uma herança que é a literatura bernardeana, composta de con-
tos, crônicas, memórias, romances e, até mesmo, desconhecidas poe-
sias perdidas em incontáveis caixas de seus guardados e pertences”.

Por mais de 30 anos Bernardes foi escrevendo seus contos, seus ro-
mances e outros tesouros, como nos conta Santos: “[...] dia a pós dia, 
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lauda após lauda, ora na letra garatujada, ora na velha maquina de es-
crever, sua literatura ia sendo gestada numa tarefa quase manhosa de 
alguém que tinha algo a dizer ao mundo, mas não tinha pressa” (2007, 
p.15). E o fez ao longo de uma vida de quase 81 anos bem vividos.

Em sua vida Bernardes teve várias profissões, boiadeiro, carreiro, 
pedreiro, tocador, carpinteiro, dentista, funcionário público, pesca-
dor, vendedor, jornalista, escritor, editor e muitos outros, aprendiz 
em tudo, inquieto e ativo. Com uma vasta experiência, foi transfor-
mando seus pensamentos e sua vida em seus escritos, formando um 
verdadeiro acervo documental de sua própria vida. Homem forte, 
paciente e culto, não se deixava levar por coisas passageiras, bailes e 
amores, sem, no entanto, os renegar jamais.

São as experiências de Carmo Bernardes como intelectual, viven-
do em um tempo de mudanças, que busca interpretar e compreender.

[...] As narrativas bernardeanas são muitas, são ternas, são tensas, são 

doces e complexas, melancólicas e raivosas. São narrativas de vida e 

criação, mas também de dor e morte. São risonhas, as vezes cômicas e 

sonhadoras, num desespero quase descarado no seu desejo de dizer seu 

passado (SANTOS, 2007, p.16).

E, complementa a autora,

[…] Bernardes de sua casinha verde, do alto da Macambira, ao lado de 

D. Maria e de suas filhas, viveu uma história que é excepcional. Trafegou 

por culturas e mundos que poucos homens que se auto definiam matu-

tos como ele tiveram oportunidades de fazê-lo em um país de desigual-

dades de oportunidades, como o Brasil (SANTOS, 2007, p.154).

Assim, a escolha por Carmo Bernardes, nos colocou diante de um 
gigante, talvez pouco reconhecido nos cânones literários nacionais, 
mas de uma fortuna poética ímpar, ainda a ser melhor explorada, 
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apesar dos esforços de várias e vários pesquisadoras. Sua obra nos co-
loca diante de uma história a ser dita, a ser contada, a ser colocada 
dentro das salas de aula, como nosso lugar de memória, como nosso 
lugar de um passado que passou, mas que deixou seus rastros para ser 
revisitado.

Bernardo Élis (1915 – 1997). Bernardo Élis Fleury de Campos Cura-
do foi advogado, professor, poeta, contista, e romancista. Era filho do 
poeta Érico José Curado e Marieta Fleury de Campos Curado. Nelly 
Alves de Almeida (1985) nos conta que Élis identificou-se na prosa, 
gênero este no qual foi considerado, na opinião de grandes nomes 
das letras brasileiras, um dos maiores literatos da literatura regiona-
lista nacional. Fez os primeiros estudos em sua cidade natal, que era 
Corumbá de Goiás-GO, transferindo-se para a antiga capital, Cidade 
de Goiás, onde continuou os estudos no tradicional Liceu de Goiás. 
Bernardo Élis sentiu desde cedo a sua tendência para a literatura e 
foi assim que se tornou um dos maiores escritores goianos tendo re-
conhecimento nacional, inclusive sendo o único goiano a integrar a 
Academia Brasileira de Letras.

Segundo José Mendonça Teles (2000), Bernardo Élis, foi agraciado 
com muitas condecorações e tem obras publicadas por inúmeras edi-
toras do Brasil. Suas obras são romances, contos, crônicas, poesias e 
mesmo alguns escritos autobiográficos reunidos na obra “A vida são as 
sobras” de 2000, organizada por José Lino Curado e nascido a partir das 
entrevistas que o pesquisador Giovanni Ricciardi, fez com o autor.

Élis é louvado como um dos grandes escritos goiano, tradutores 
da cultura e, pode-se dizer de uma goianidade, pois sua obra é marca-
da pela vida dos goianos, suas lutas, seus desafios, seus modos de en-
frentamento político e humano. Em depoimento a Ricciardi, Élis diz:

Talvez para iludir-me, raciocinava que, permanecendo no sertão, esta-

va fazendo uma obra sobre o que realmente conhecia e estava dando 
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testemunho que poucos poderiam dar. Nos grandes centros não falta-

vam temperamentos sensíveis e espíritos cultos capazes de recriar em 

termos de arte a vida e o mundo citadinos. Na parte rural é que mingua-

vam pessoas habilitadas e a mim estava destinada essa grande e honrosa 

tarefa. (ÉLIS, apud RICCIARDI, 2000, p. 219).

Assim, tais autores aparecem como sujeitos que elaboraram suas 
representações literárias tematizando a cultura e o homem goiano. 
Não os tomamos a partir de um viés comparativo, mas sim de um 
viés relacional. Ainda que ambos não tenham sido grandes amigos – é 
notória as divergências de pensamentos de um em relação ao outro 
– é possível pensar em suas obras como construtoras de um mundo 
que nos permite chegar até a vida que se vivia em Goiás em meados 
do século passado.

CONTOS E PROBLEMATIZAÇÃO:

Bernardo Élis
Conto1: No conto “Missa de primeiro de ano” (ELIS, 1981, p. 85-
88) o autor narra o momento em que estava sendo realizada uma 
missa numa Igreja Goiana. O autor se detém no instante em que a 
mesma é interrompida por um mendigo, o qual destoava comple-
tamente dos outros presentes. A primeira intenção desse mendigo 
ao se dirigir para a Igreja era para pedir esmolas. Sua entrada se 
deu seguida de olhares suspeitos dos presentes. Para completar o 
quadro de tensão, o mendigo ainda teve que enfrentar os olhares 
daqueles que o reprovavam por estar acompanhado de um cão. As-
sim, mendigo e cão, causaram certo reboliço e indignação entre os 
presentes, que, com seu comportamento, mesmo sem pronuncia-
ram uma única palavra, parecia “dizer” que o lugar do sagrado não 
admitia a entrada e permanência de seres não iguais – mendigo e, 
por metáfora, o cão.
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Problemática: Podemos pensar a partir da narrativa do conto “Mis-
sa de primeiro de ano”, em como as relações sociais que são criadas 
entre o mundo comum, aquele que as pessoas ditas normais fazem 
parte, e o mundo daqueles, como por exemplo, o mendigo, que não 
se enquadram no perfil comum de socialidade. Esse desnível social 
pode, como o exposto acima, causar espanto e gerar preconceito ao 
grupo social ou indivíduo que se não enquadra no modelo de con-
duta socialmente construído. O mendigo pode ser pensado como a 
figura ou mesmo um personagem marginal à sociedade e ao adentrar 
no espaço dessa mesma sociedade, passa a ser questionado pela iden-
tidade que possui. Dessa forma, em nossa análise, tomamos o mendi-
go como uma figura de linguagem, como uma metáfora, usada pelo 
autor para referenciar a vida comum conflituosa entre os grupos, e, 
nesta mesma medida, a hipocrisia dos fieis que vão à missa, mas que 
mesmo naquele ambiente não conseguem se livrar de seus valores, 
medos e mesquinharias. Ou seja, o lugar do sagrado cristão, ao invés 
de ser acolhedor, é o que exclui as camadas desfavorecidas socialmen-
te. Há no conto uma provocação do que é a vida daqueles que ali es-
tão e que foram questionados pela presença do mendigo. Nesse caso 
é possível discutir a sociedade goiana em suas práticas e valores, per-
cebendo como o autor coloca em cena o drama, o conflito, a luta de 
classes e, mesmo a luta de representações entre o que é o bem visto e 
o mal visto socialmente.

Conto2: O conto, “Pelo sim, pelo não” (ELIS, 1981, p.105-110) tra-
ta-se da história de um rapaz de 18 anos em pleno vigor físico que 
havia ido com seu padrinho “tocar”, ou seja, cuidar de, uma fazen-
da. Segundo o conto, mesmo a fazenda não possuindo um aspecto 
bom, suas terras eram boas para o cultivo. Destacam-se na narra-
tiva as muitas árvores que ali havia. O pasto era tão grande, com 
centenas de cabeças de gados espalhadas, que esses mal podiam 
sentir o cheiro de gente. Como trabalho, o rapaz e seu padrinho 
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foram lidar esse gado bravio, que segundo a descrição, era um tra-
balho pesado e árduo, o qual ambos executavam diariamente. Du-
rante os meses de outubro e novembro os afazerem intensificaram 
ainda mais, dando a sensação que nunca iam acabar, uma vez que, 
a cada dia, aumentava o trabalho. Havia uma divisão do serviço, 
enquanto um ia correr atrás do gado bravo, o outro tinha de dar 
pastoreio. Em meio aos afazerem, o rapaz se encantou por uma 
moça que andava pela fazenda passeando. Ela era uma sobrinha do 
patrão e era muito bonita. O rapaz encantado com a moça desen-
volve por ela uma paixão platônica, sem malícia, “nem safadeza”, 
mostrando um grande respeito e lealdade. O amor platônico que 
sentia pela moça era forte demais para pensar, quando punha os 
olhos na menina, ficava cego de desejo, sentia suas vistas se turva-
rem, o coração ficava acelerado, onde ia a via, “tudo cheirava ela”, 
sonhava com ela. Sentia uma dor, mais uma dor boa, dor gostosa, 
de ficar deitado jogado a pensar na moça bonita com o coração 
acelerado, onde até um canto de pássaro o fazia chorar. O conto 
termina com o devaneio platônico do rapaz.

Problemática: O conto deixa à mostra o cotidiano de trabalho dos 
homens do campo: a lida com a terra e com os animais; deixa en-
trever ainda os tipos de relações entre os sujeitos: o compadrio, a 
relação de subordinação dos empregados e o patrão; a relação de 
subserviência entre o rapaz e a moça, já que a mesma como sobri-
nha do patrão era quase intocável. O conto deixa ainda à mostra, 
as dificuldades porque passam homens e mulheres da roça diante 
do conservadorismo dos costumes, próprios das sociedades rurais, 
que regem a vida amorosa de rapazes e moças. As metáforas do au-
tor, todas relativas à natureza, faz uma aproximação muito grande 
entre o universo dos sentimentos e a concretude das relações entre 
homens e mulheres.
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Carmo Bernardes
Conto 3: O conto “Comprador de ouro em obras” (BERNARDES, 
1972, p. 64) inicia a narrativa dando indícios de que o personagem 
vive uma situação financeira complicada; não satisfeito com a situa-
ção procura meios para alterá-la. Como possível solução para o pro-
blema, tem a ideia de pegar dinheiro com um “capitalista”, ou seja, 
um agiota, e com o dinheiro decidiu percorrer as redondezas a fim de 
comprar ouro velho para revender. Vendo os resultados bons que por 
hora lhe trazia a ação e, empolgado com o dinheiro que ganhara, o 
viajante mudou seu rumo, indo para a cidade de Pirenópolis, com a 
intenção de comprar e vender ouro, convicto que iria adquirir muitos 
lucros nas “fazendas da antiguidade”. Nessas andanças havia ouvido 
falar de uma senhora viúva que possuía “um bando de adereços em 
ouro de lei” . Ao ouvir isso, o viajante se entusiasmou, indo até lá na 
intenção de comprar algum ouro da senhora. Nos caminhos percor-
ridos muitos o perguntavam se não tinha medo de comprar aqueles 
ouros da viúva, pois eram “objetos chorados”. Dizendo que os que 
haviam possuído os ouros continha “uma eiva danada, circunstância 
de praga-de-vó”. E que nada passava nas mãos de outros. O compra-
dor impulsionado pelo lucro que iria obter sempre respondia que era 
“descrençados com certas abusões” e seguiu viagem, convicto de que 
por ouro ser metal frio era isento de qualquer mal. Seguindo o seu 
destino o comprador de ouro teve a ideia de comprar ouro de bai-
xo quilate na intenção de usar de sua esperteza com senhora viúva. 
Chegando a fazenda foi bem recebido. A senhora já sabia de sua visita 
e o motivo, mas ele não sabia a que vias ela havia descoberto e nem 
cuidou de saber. A senhora o recebeu e dali mesmo já foi fazer seus 
afazeres e ele foi tratar dos porcos e tomar conta do terreiro, já que 
era assim que os viajantes tinham que fazer. A noite logo se avançou 
no assunto, chamando a senhora a pesar seus ouros, para ver o quan-
to dava em dinheiro, e obteve o seu consentimento. O mesmo bus-
cou sua balancinha e os pesos, fazendo sempre uma boa afeição, certo 



87

de que iria pegar o ouro da velha senhora. Usando da malandragem, 
logo após a pesagem, jogou um bolo de dinheiro no colo da senhora, 
que ficou branca com o tanto de notas, ele logo se apressou em ir 
embora com medo de a velha senhora voltar atrás no negócio feito, 
e, certo também, de que havia feito o bom negócio. Chegando à sua 
cidade viu a besteira que havia feito, ninguém quis comprar o ouro da 
velha viúva, pois o mesmo era imprestável e boa parte de seu peso era 
mais sujeira do que metal.

Problemática: O conto remete à vida simples da roça e aos costu-
mes e crenças que são criados em tordo da vida cotidiana, como, 
pelo exemplo trago, o “medo de se comprar ouro da velha viúva”, 
ou ouro chorado que nada mais é do que herança envolta em dor e 
sofrimento. Também nos remete, sobretudo, às formas de conduta 
das pessoas que tentam trapacear e sair em vantagens em negócios 
mal feitos. Como “castigo” e em concordância com certo fundo de 
provérbio que o autor traz, o conto pode ser interpretado, também, 
como uma “lição de moral e de caráter”, na qual aquele que tenta sair 
no lucro, mediante enganação, acaba ficando no prejuízo. Nesse caso, 
é possível refletir sobre as relações de negócio, mas também de um 
outro ângulo, podemos pensar sobre as relações humanas tecidas no 
ambiente rural. Como o próprio autor trata, quando o comprador de 
ouro chega à fazenda da senhora, seu papel, enquanto visita, era aju-
dá-la em seus afazeres corriqueiros, como, por exemplo, cuidar dos 
porcos. Enquanto cuida, a mesma estava a preparar a jantar que ia 
lhe servir ao anoitecer. Neste conto também podemos nos prolon-
gar em pensar nas relações de gênero que ocupa lugar, em especial 
nas sociedades mais tradicionais, nas quais uma mulher desprovida 
de um marido – uma vez que já era viúva –, “necessitava” da ajuda 
de um homem em seus serviços, e quando este homem chegava a 
sua fazenda por algum motivo, com prontidão lhe prestava serviços. 
Outro aspecto também é o lugar de pertença do homem e da mulher. 
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Por mais que a mulher possa cuidar dos afazeres da roça, na presença 
de um homem seu lugar é na cozinha. Voltando ainda à questão da 
trapaça, podemos pensar novamente nas relações de gênero que apa-
recem na tentativa de negócio com a senhora, pois, o que chamou a 
atenção do comprador não foi somente a senhora possuir ouro em 
sua fazenda, mas que não havia “ninguém por ela”, facilitando, com 
isso, um possível negócio vantajoso para o comprador.

Conto 4: No conto “A pescaria dos meninos” (BERNARDES, 1972, 
p. 83-88), o autor conta a história em primeira pessoa. Ao narrar sua 
história ele percebe que a natureza lhe incentiva a pensar, dando vida 
aos sentimentos, às saudades de sabe-se lá do que, nesse momento a 
personagem monta em seu cavalo Saudoso e põe-se a cavalgar, ouvin-
do os gritos dos pássaros. O personagem então chega a um ribeirão 
grande, onde nota que havia uns meninos a pescar. Neste momento, 
parou e ficou encantado ao vê-los, ficando ali entretido, tanto pela 
paixão que tem por pescaria e quanto em assistir a cena dos meni-
nos a pescar. Eram três meninos, um negro, a que se referiu roxinho, 
do couro da testa lisa, e dois brancos que pareciam filhotes de anu 
branco. Os meninos tão arteiros e empolgados com a pescaria que só 
notaram ser observados um tempo depois. Enquanto isso, ele ficou a 
observar a natureza. De repente, o conto se tensiona pois uma adre-
nalina tomou conta do lugar: um dos meninos estava tentando pegar 
um peixe, mas logo acabou, pois perdeu o peixe. Neste instante, um 
silêncio pairou no ar, pois todos ficaram tristes e calados. Ao obser-
var a cena e o que havia acontecido, o personagem ficou com pena 
daquelas crianças, ante a decepção de não terem conseguido pegar 
o peixe. Após presenciar a tristeza das crianças foi saindo, contudo, 
ouviu falarem da venda do “peixe bonito”. Nisto começou a pensar 
se aquelas crianças passavam fome, e que o peixe lhes iriam trazer 
algum benefício. Como uma possível solução para o que viu e ouviu, 
ele pagou o peixe e saiu dizendo que depois eles podiam pescar outro.
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Problemática: O conto remete às necessidades que o povo goiano 
pobre, especialmente rural, possui e à sua dependência da natureza 
– no caso a pesca é fundamental para a sobrevivência. Nesse caso é 
interessante discutir essa relação homem natureza a partir de como 
a vida cotidiana dos goianos dependia, naquele momento em que se 
produz o conto, também do que a natureza oferece. Assim, a discus-
são remete às práticas e costumes do povo para aumentar a oferta de 
alimentos. Outra questão interessante é pensar como esse povo, em 
sua pobreza, é assolado por doenças e nem sempre tem como cuidar 
delas, ou seja, a dependência da natureza é também uma forma de se 
aliviar os males, pois os remédios naturais, na maioria das vezes, é o 
que estava disponíveis às pessoas, e o autor ao contar da doença do 
menino branco, remete a esse universo.

Propostas didáticas a partir da pesquisa:

OFICINA 01
Cotidiano Goiano de Meados do Século XX

Área: História
Tema: O cotidiano alimentar e o Araguaia
Turmas: 1° a 3° ano – Ensino Médio
Tempo Estimado: 3 aulas de 50’
Oficinas: A oficina contará três aulas de com 50’ minutos cada.
Conteúdos: História dos alimentos da nossa região, fazendo uma 
comparação entre o período em que os contos foram escritos e 
nossa época atual. Evidenciar a importância do estudo sobre o co-
tidiano com base na alimentação do povo. Mostrar aos alunos, os 
diferentes hábitos alimentares, no passado e no presente, e como 
esses passam por um processo de mudança com o decorrer dos 
anos, além de evidenciar os aspectos culturais e históricos e suas 
transformações.
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Material necessário: Será utilizado o quadro, giz, vídeos, imagens e 
os livros com os contos.
Objetivo geral: O objetivo central da aula é trabalhar o cotidiano do 
povo goiano a partir dos seus hábitos alimentares, numa tentativa de 
trazer para análise não apenas as mudanças alimentares, mas como 
essas podem ser vistas como construto de determinado período histó-
rico, uma vez, que mediante a forma e o que as pessoas comiam po-
de-se conhecer a cultura na qual essa população estava inserida. Com 
a análise dos hábitos alimentares, também teremos o objetivo de tra-
balhar com os alunos a forma de sobrevivência do povo, e como, a 
própria alimentação demonstra as diferentes classes sociais, isso, em 
meados do século XX.

Programação:

1° aula: Iniciaremos a aula com a leitura dos contos a serem traba-
lhados em sala de aula. O objeto é inserir os alunos nos assuntos que 
serão trabalhados em cada conto, isso, no decorrer das aulas seguin-
tes. Após a leitura dos contos, questionaremos os alunos o que mais 
lhes chamou a atenção na narrativa do conto. E o que importante 
podemos tomar como informação do período que o conto aborda. 
Em seguida, nos deteremos no conto “A pescaria dos meninos” do li-
vro Reçaga de Carmo Bernardes, com o intuito de fazer uma análi-
se em conjunto com os alunos. Estabelecendo um diálogo sobre o 
que os alunos acharam dos contos, problematizaremos a linguagem 
particular do autor e da época, pois acreditamos ser de fundamental 
importância trabalhar o uso de determinadas palavras na escrita do 
conto e seu significado, uma vez que, assim como os hábitos alimen-
tares, as palavras também sofrem variação e mudança com o decorrer 
dos anos. Na mesma proporção, acreditamos na importância de elu-
cidar com os alunos a forma como o povo goiano vivia, quais eram 
os costumes local e regional, tendo como modelo, a narrativa que o 
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conto traz sobre o dia a dia dos personagens. Após essa explanação, 
objetivamos dividir os alunos em grupos de três. Com as divisões já 
realizadas, entregaremos uma cópia do conto para cada grupo, para 
que, a partir da explanação já feita, e agora sozinhos, analisem o con-
to. A proposta dessa primeira etapa da aula será entender melhor o 
cotidiano de Goiás, com o intuito de instigar a curiosidade dos alunos 
e uma melhor compreensão do conto. Com o término da aula pedi-
remos aos alunos que durante a semana entrevistem familiares, ques-
tionando quais eram os alimentos que comiam na infância, o com-
portamento a mesa (regras de etiqueta) o que mudou e o que ainda 
continua, a forma como adquiriam esses alimentos. Tais entrevistas 
deverão se entregues na próxima aula. Também será sugerido que os 
alunos tragam histórias de pescaria e fotos da infância.

2° aula: Com as entrevistas e com a discussão já feita, num primeiro 
momento da aula iremos compartilhar com os demais alunos o que 
eles conseguiram resgatar de informação sobre os hábitos alimenta-
res de seus familiares. Esse momento será de descontração, no qual 
os alunos, sem uma ordem estabelecida, poderão expor suas opi-
niões, e questionamentos. Após este momento, objetivamos a par-
tir do exposto, questionar junto com os alunos o que eles percebem 
de mudança, fazendo um cruzamento com os seus próprios hábitos 
alimentarem. Assim, os alunos serão direcionados a pensarem nas 
mudanças ocorridas: o que se manteve; o que se transformou; como 
adquiriam os alimentos, as condições sociais que o povo vivia; o que 
faziam; o que plantavam; a importância da pescarias na vida do povo, 
se esse peixe era uma forma de sobrevivência ou se a pescaria era um 
momento de laser como ocorre hoje entre outras questões que sur-
girem no debate. Por fim, terminaremos a aula passando um vídeo 
com o intuito de fechar, ao menos por hora, das análises referentes ao 
cotidiano e hábitos alimentares do povo goiano. O vídeo escolhido foi 
o clipe da música de Marcelo Barra “Frutos da Terra”. Para a próxima 
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aula, os alunos serão motivados a organizarem um piquenique com 
comidas típicas goianas e, ao mesmo, tempo contarem a história da-
quela comida ou os hábitos ligados a ela, no momento do piquenique 
os alunos apresentarão seus textos.

3° aula: Piquenique realizado com os alunos, tendo como cardápio, 
comidas típicas do Estado de Goiás. Durante o piquenique cada gru-
po apresentará seu texto.

Avaliação: A avaliação consistirá em um processo contínuo: desde o 
inicio das atividades, caberá ao ministrante, ir fazendo anotações ao 
fim de cada aula para perceber como os alunos estão se relacionando 
com o tema e com as atividades

Critérios de avaliação: a principal forma de avaliação será subjeti-
va, ou seja, serão problematizados o envolvimento com a proposta; 
a execução das atividades, a participação nos debates e a dinâmica es-
tabelecida pelo grupo de trabalho. Por fim, e tomando um aspecto 
menos subjetivo, serão avaliados os textos produzidos para a apre-
sentação.

Vídeo: Musica Frutos da Terra de Marcelo Barra.
Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=AWLhWg9u8SU
Acesso em 23/07/2013

OFICINA 02
O Cotidiano Goiano de Meados do Século XX

Área: História
Tema: O ouro e os mitos em Goiás
Turmas: 1° a 3° ano – Ensino Médio.
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Tempo Estimado: 3 aulas de 50’
Conteúdos: Fazer uma discussão acerca da descoberta do ouro em 
Goiás, apresentar para os alunos uma breve discussão da história de 
Goiás, nos detendo na produção aurífera; os primeiros homens e mu-
lheres que aqui chegaram e o intuito que vieram; a vida cotidiana 
dos garimpeiros e, os mitos e história que surgiram em torno da pro-
dução e decadência aurífera. Dando ênfase nos costumes e crenças 
locais, as formas de conduta, as relações comerciais naquela época. O 
objetivo é associar a descoberta do ouro com o povoamento de Goiás.
Material necessário: será utilizado o quadro, giz, vídeos, imagens e 
os livros com os contos.
Objetivo geral: Conhecer a história de Goiás a partir da descoberta 
do ouro. Identificar em que contexto histórico, Goiás e o Brasil, num 
âmbito geral, viviam, e como, a partir do descobrimento do ouro, os 
aspectos culturais e econômicos começaram a se transformar, par-
tindo da compreensão do contingente populacional que veio para a 
região de Goiás a procura de ouro.

Programação:

1° aula: Trazer para sala de aula uma breve discussão sobre a história 
de Goiás, do ouro aqui encontrado e como os primeiros homens e 
mulheres viviam. A proposta é despertar nos alunos o interesse em 
se questionarem sobre qual o propósito da vinda a Goiás, os planos, 
os ideais, sonhos. Montar em sala os grupos para leitura e análise do 
conto “o comprador de ouro em obras” de Carmo Bernardes. Após a ex-
posição e a leitura fazer uma discussão, instigando o entendimento 
dos alunos, discutir a escrita do conto, trabalhar os significados das 
palavras, a relação daquela época sobre o empréstimo de dinheiro 
com “capitalista”, e a de hoje com os empréstimos bancários e de fi-
nanceiras; problematizar a ambição do comprador, o caráter, a rela-
ção de medo, os meios de transporte (a cavalo), a hospitalidades das 
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pessoas, os mitos que se criavam, fazendo uma comparação com as 
histórias de hoje em dia. Pedir aos alunos para na próxima aula trazer 
histórias de mitos e lendas das cidades onde seus pais e avós cresce-
ram, perguntando também se esta região se formou a partir da ex-
tração do ouro, ou se os familiares garimpavam. Procurar saber se os 
familiares possuem ouro antigo em casa, e se conhecem ou mesmo 
fizeram empréstimos e compras tal como narrado no conto.

2° aula: Nessa aula serão trabalhados o material – histórias, mitos e 
lendas – trazido pelos alunos. Após ouvir suas histórias, fazer uma 
discussão com os trabalhos, e identificar o quanto que a “história do 
conto” se aproxima ou não da nossa própria história de vida, ou mes-
mo, ao passado de nossos familiares. Em seguida, utilizando o quadro, 
fazer comparações daquela época com os dias de hoje, identificando 
as transformações vividas pelas formas de negócio, pelo trabalho e, 
até mesmo, as novas formas de extração de ouro. Buscar apresentar 
como os “viajantes” e os “compradores de ouro” percorriam léguas a 
fim de, exercerem o seu trabalho, sempre em busca de lucro, muitas 
vezes assumindo trapaças e negociações em que levavam vantagens 
sobre os outros. Por último, ouviremos juntos com os alunos música 
de Maria Eugênia “Companheiro” e “Filho do dono” pedindo as es-
tudantes que relacionem o temas das músicas à discussão realizada.

3° aula: Nesta etapa da aula, a partir das discussões já feitas, iremos 
nos deter em ouvir os mitos e lendas, numa perspectiva de entender o 
quanto tais narrativas faziam parte do cotidiano das pessoas goianas, 
sejam eles contadas para o lazer, seja em forma de ensinamento ou 
admoestação. Nessa aula será pedido que os alunos escrevam uma 
narrativa, a partir do que pesquisaram, mostrando sua compreensão 
do que aquele mito ou lenda significava para quem o contava e, como 
seria, hoje, o contar dessas histórias para um público antenado na 
internet.
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Avaliação: A avaliação consistirá em um processo contínuo: desde o 
início das atividades, caberá ao ministrante, ir fazendo anotações ao 
fim de cada aula, para perceber como os alunos estão se relacionando 
com o tema e com as atividades

Critérios de avaliação: a principal forma de avaliação será subjeti-
va, ou seja, serão problematizados o envolvimento com a proposta; 
a execução das atividades, a participação nos debates e a dinâmica es-
tabelecida pelo grupo de trabalho. Por fim, e tomando um aspecto 
menos subjetivo, serão avaliados os textos produzidos.

Letras das Músicas
Companheiro
Maria Eugenia

Vai amigo
Não há perigo que hoje possa assustar
Não se iluda
Que nada muda se você não mudar
Ponha alguma coisa na sacola
Não esqueça a viola
Mas esqueça o que puder
E cante que é bom viver
Rasgue as coisas velhas da lembrança
Seja um pouco de criança
Faça tudo o que quiser
E cante que é bom viver

Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=gOLJK1x26uM Acesso em 
23/07/2013
Filho do Dono
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Maria Eugenia
Não sou profeta nem tão pouco visionário
Mas o diário desse mundo tá na cara
Um viajante na boléia do destino
Sou mais um fio da tesoura e da navalha
Levando a vida tiro verso da cartola
Chora viola nesse mundo sem amor
Desigualdade rima com hipocrisia
Não tem verso nem poesia
Que console um cantador
A natureza na fumaça se mistura
Morre a criatura e o planeta sente a dor
O desespero no olhar de uma criança
A humanidade fecha os olhos pra não ver
Televisão de fantasia e violência,
Aumenta o crime, cresce a fome do poder

Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=oCeMnuG14dU Acesso em 
23/07/2013

OFICINA 03
O Cotidiano Goiano de Meados do Século XX

Área: História
Tema: O papel da Igreja e a vida cotidiana do povo goiano
Turmas: 1° a 3° ano do Ensino Médio
Tempo Estimado: 3 aulas de 50’
Conteúdos: Trabalhar as representações criadas entre as diversas clas-
ses sociais, existentes em Goiás em meados do século XX, tomando as 
práticas religiosas como lugar simbólico no qual tais classes mostram 
suas diferenças ou semelhanças.
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Material necessário: será utilizado o quadro, giz, vídeos, imagens e 
os livros com os contos.
Objetivo geral: Trabalhar com os alunos as relações sociais que se 
firmavam entre a Igreja e a vida cotidiana. O objetivo é analisar em 
conjunto o quanto a Igreja, no momento da escrita do conto, ain-
da exercia um enorme poder e influência na população, nas ordens 
econômicas e políticas. Discutir, também, como o discurso religioso 
podia ser conduzido por uma relação de medo e subordinação. Pro-
blematizar, ainda, como as diferenças sociais, pode gerar o preconcei-
to e a discriminação, seja pelas ruas da cidade, seja dentro da própria 
Igreja, tal como evidenciado no conto.

Programação:

1° aula: Trabalhar o conto “Missa de primeiro de ano” do escritor Bernar-
do Élis do livro Caminhos dos Gerais. Com o conto lido em sala de aula, 
instigar os alunos a pensarem nas relações existentes entre o mundo co-
mum – das ditas pessoas normais que vão à missa – e o mundo daqueles 
que não se enquadram nos padrões sociais e de comportamento impos-
tos. Pensar o mendigo como a figura que representa o povo excluído, 
que tem sua identidade e costumes questionados. Mostrar aos alunos o 
quanto que a “quebra” dos padrões, conduz, em diversos momentos, a 
exclusão dos indivíduos. Neste momento, acreditamos que seja de extre-
ma importância auxiliar os alunos a estabelecerem uma relação entre o 
conto e sua realidade cotidiana, levando-os a se questionarem quais são 
hoje, os “modelos” e padrões a serem seguidos, quais os tipos de exclu-
são social e econômica que temos, e o que pensam sobre isso. Questio-
nar se a sociedade e a história devem ser pensada apenas por um grupo 
de indivíduo, ou, se os indivíduos socialmente excluídos, também fazem 
parte e escrevem a história de Goiás e do Brasil. Pedir aos alunos que tra-
gam para a próxima aula, imagens de Goiás, especialmente das cidades 
históricas, como a Cidade de Goiás e Pirenópolis e suas igrejas.
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2° aula: Fazer uma discussão sobre a religião Católica durante o sé-
culo XX, suas características e sua importância como legado do mun-
do colonial, debatendo seu poder de influência na sociedade goiana. 
Diante desse debate pedir aos alunos que mostrem suas as imagens 
de Goiás que trouxeram, pedindo a eles que expliquem por que as 
escolheram e o que aquela imagem lhe diz da história de Goiás e da 
presença das igrejas no cenário urbano como espaço também de os-
tentação de luxo e riqueza. Mostrar que hoje, também essas igrejas 
se tornam importantes a medida que devem ser preservadas, pois são 
parte do cotidiano do passado e podem, também contar histórias.

3° aula: trabalhar a música de Marcelo Barra “Onde Deus Possa Me 
Ouvir” e pedir aos alunos que usando a letra da música e as imagens 
discutidas nas aulas anteriores produzam cartazes que revelem como 
entenderam a discussão e a problemática possibilitada pela análise do 
conto, das imagens e da música.

Avaliação: A avaliação consistirá em um processo contínuo: desde o 
inicio das atividades, caberá ao ministrante, ir fazendo anotações ao 
fim de cada aula para perceber como os alunos estão se relacionando 
com o tema e com as atividades

Critérios de avaliação: a principal forma de avaliação será subjeti-
va, ou seja, serão problematizados o envolvimento com a proposta; 
a execução das atividades, a participação nos debates e a dinâmica es-
tabelecida pelo grupo de trabalho. Por fim, e tomando um aspecto 
menos subjetivo, serão avaliados os cartazes produzidos que serão 
expostos nas áreas coletivas da escola.

Letra da música
Onde Deus Possa Me Ouvir
Marcelo barra
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Sabe o que eu queria agora, meu bem...?
Sair chegar lá fora e encontrar alguém
Que não me dissesse nada
Não me perguntasse nada também
Que me oferecesse um colo ou um ombro
Onde eu desaguasse todo desengano
Mas a vida anda louca
As pessoas andam tristes
Meus amigos são amigos de ninguém.
Sabe o que eu mais quero agora, meu amor?
Morar no interior do meu interior
Pra entender porque se agridem
Se empurram pro abismo
Se debatem, se combatem sem saber
Meu amor...
Deixa eu chorar até cansar
Me leve pra qualquer lugar
Aonde Deus possa me ouvir
Minha dor...
Eu não consigo compreender
Eu quero algo pra beber
Me deixe aqui pode sair.
Adeus...

Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=fyPI-jCDmns Acesso em 
28/07/3013

ANEXO IV

OFICINA 04
O Cotidiano Goiano de Meados do Século XX
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Área: História
Tema: Relações entre o campo e a cidade
Turmas: 1° a 3° ano do ensino médio
Tempo Estimado: 3 aulas de 50’
Conteúdos: A história de Goiás como estado “ com vocação agrária”; 
a cultura rural e a cultura urbana e suas transformações durante o 
século XX; as lutas pela terra em Goiás; os costumes e hábitos de re-
lações amorosas.
Material necessário: será utilizado o quadro, giz, vídeos, imagens e 
os livros com os contos.
Objetivo geral: Discutir as relações entre o campo e a cidade, entre elas, 
problematizar as relações entre os empregados e seus patrões, o ambien-
te de subordinação e tipo de serviço que tais sujeitos executavam: a lida 
com a terra e com os animais. O objetivo é discutir as dificuldades que 
homens e mulheres da roça passavam, diante do conservadorismo das 
relações de trabalho e dos costumes. Com base no conto, trabalhar as 
relações amorosas e proibições, ante ao lugar que cada um tinha no gru-
po a que pertencia. Evidenciar a aproximação do homem e da mulher 
do campo com a natureza, com seus pares e padrão de comportamento.

Programação:

1° aula: Na primeira parte da aula, iremos fazer uma leitura do conto 
“Pelo sim, pelo não” de Bernardo Élis do livro Caminhos dos Gerais. 
Após a leitura temos como proposta fazer uma dinâmica em gru-
po com os alunos para a discussão do conto. O objetivo é auxiliar 
os alunos a fazerem uma análise dos aspectos cotidianos do campo, 
para tanto, pediremos para apontarem tais aspectos dentro da nar-
rativa do conto: a lida do gado e da roça, o envolvimento com a na-
tureza, as relações de poder entre patrão e empregado, os costumes 
e regras de comportamento naquela época, as relações amorosas, o 
papel que a mulher ocupava dentro daquela sociedade, a relação de 
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honra. Na segunda parte, e após esta breve problematização, será fei-
ta uma comparação entre as relações estabelecidas no campo, com as 
de hoje, trazendo para discussão o que se manteve, o se perdeu, e o 
que apenas ficou diferente. Pedir que os alunos se reunam em grupos 
de 4 e tragam para a próxima aula, uma musica goiana, que tematize 
as relações de trabalho, de amor, ou de vida no campo.

2° aula: Nessa segunda aula, o objetivo é, a partir das múscias escolhi-
das pelos alunos, trabalhar as temáticas enfatizadas na aula anterior, 
questionando com eles como as musicas “representam” o mundo e 
o tempo. Pedir aos alunos que recontem aquela música em forma de 
prosa, em casa, para a próxima aula, tendo como inspiração o conto e 
a discussão realizada.

3° aula: Nesta aula os grupos apresentarão sua narrativa e deverão 
ser instigados a problematizar os trabalhos, de forma a se pensarem 
também como contadores de história. Após as narrativas serem fei-
tas, faremos uma discussão para saber o que os alunos apreenderem 
sobre Goiás de meados do século XX, questionando se conseguem 
perceber que o tempo é construtor de mudanças. O interessante é 
fazer da aula de história bem mais um “resgate” do tempo, mas que 
os alunos possam também se sentir sujeitos da história, uma vez que, 
as histórias narradas em sala, seja pela música, pelo conto, ou pela 
história, é também a história de cada um deles.

Avaliação: A avaliação consistirá em um processo contínuo: desde o 
inicio das atividades, caberá ao ministrante, ir fazendo anotações ao 
fim de cada aula para perceber como os alunos estão se relacionando 
com o tema e com as atividades

Critérios de avaliação: a principal forma de avaliação será subjeti-
va, ou seja, serão problematizados o envolvimento com a proposta; 
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a execução das atividades, a participação nos debates e a dinâmi-
ca estabelecida pelo grupo de trabalho. Por fim, e tomando um as-
pecto menos subjetivo, serão avaliados os textos produzidos para a 
apresentação.

Considerações finais

O trabalho desenvolvido nos permitiu uma ampla reflexão sobre a his-
tória de Goiás e sobre a cultura que aqui se instituiu e que foi represen-
tada nas obras problematizadas. Compreendemos que conhecer o pas-
sado, via literatura, nos permite estabelecer elos entre o que somos e 
quem fomos, por isso a literatura se mostrou importante fonte para se 
problematizar o passado com vistas a atender a sala de aula. O literato 
fala de um lugar e de um tempo e pudemos perceber que tanto Bernar-
des quanto Élis, se dedicaram a mostrar Goiás, seu povo, suas práticas e 
seus desafios, mostrando como um mundo possível pode nos remeter 
ao mundo que realmente existiu, pois entendemos que a literatura aqui 
tratada é remissiva ao modo de viver dos goianos no século XX.

Infelizmente algumas propostas do projeto inicial não puderam 
ser efetivadas por vários motivos, dentre eles a impossibilidade de 
inserir na grade escolar – comprometida pela greve das escolas es-
taduais goianas (nosso locus de trabalho) os temas problematizados, 
ainda que sugeridos pelos professores que contatamos. Outro proble-
ma foi a nossa impossibilidade à época de publicar como livro o traba-
lho aqui efetivado, pois não conseguimos o financiamento necessário 
– tentando em diversas frentes. O que hoje nos alegra muito poder 
finalmente publicar esse trabalho

A pesquisa foi uma ótima experiência, pois nos mostrou que é pos-
sível pensar o ensino de história a partir de novas dinâmicas, com no-
vas perspectivas, porém percebemos que essas ações devem partir do 
cotidiano escolar, e não de iniciativas externas ao mesmo. Isso mostra 
a pertinência do que produzimos, pois foi a necessidade de contar a 
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história do lugar, que nos animou a buscar a literatura goiana. Nesse 
caso, percebemos também a necessidade de sua inserção dentro das 
grades curriculares e dos programas da disciplina história. Por fim, 
é preciso dizer que as oficinas planejadas podem ser ministradas em 
toda escola, na disciplina de história ou literatura, que se interessem 
pela história e literatura goianas .

As propostas de oficinas, como já dito, foram pensadas com duas 
possibilidades de execução, pois podem ser dadas separadamente, se-
gundo critério do professor, ou em um grande módulo com 12 aulas 
sobre História de Goiás.

Acreditamos que é preciso que o ministrante esteja convencido de 
poder trabalhar e conhecer a história e o passado a partir da relação en-
tre a literatura e as próprias experiências de vida dos alunos, uma vez 
que, em todas as aulas temáticas, trouxemos para a sala de aula, histórias 
próximas aos alunos, as quais muitas vezes foram negligenciadas pela 
historiografia goiana, mas que são e se inserem dentro de uma história 
maior. Acreditamos, ainda, que ao final das oficinas e, com as discussões 
realizadas, os alunos se sentirão ainda mais pertencentes ao lugar, e su-
jeitos da própria história, haja vista o uso dos contos de autores goianos 
e uma gama enorme de outros bens de cultura possuídos pelos alunos: 
as narrativas trazidas de casa, as músicas, as crenças e superstições entre 
outros. Ou seja, o aluno poderá perceber que a História de Goiás não 
foi feita apenas por grandes personagens, como, por exemplo, a figura 
do Bandeirante, mas também foi feita por gente simples, porém os seus 
nomes não são encontrados em grandes manuais ou mesmo em livros 
didáticos e, por isso mesmo, é preciso reescrever a História de Goiás, 
dando lugar a esses “esquecidos” da História, pois isso implica em lutar 
por uma cultura histórica na qual o sujeito é apenas o grande homem 
rico, branco e politicamente influente. Esse é o papel de uma história do 
cotidiano: recolocar na história escrita os sujeitos reais da história vivida. 
Assim, pensar na cultura do povo como fonte para o ensino de História 
de Goiás é pensar também nos sujeitos dessa história, os alunos.
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CAPÍTULO IV

“Quem trabalha tem História e com 
a História a literatura vai à escola”

Ádria Alves8

Este capítulo apresentará o projeto que desenvolvemos, “Quem 
trabalha tem história, e com a história a literatura vai à escola”, que 
como o próprio título já diz, trata, através do imaginário literário 
goiano, das questões pertinentes à nossa região e à nossa realidade. 
Trata dos tipos próprios pertencentes ao nosso cerrado, ao nosso ser-
tão, tal como foram representados por Bernardo Élis, nascido em 15 
de novembro de 1915, vindo a falecer em 30 de novembro de 1997.

Durante todo o caminho percorrido no curso de História, no pro-
cesso de formação tanto na licenciatura quanto no bacharelado, mui-
tas reflexões foram feitas, muitas questões foram respondidas e algu-
mas continuam sem resposta. Partindo de uma necessidade pessoal, 
e não somente teórica, propomos durante o tempo de pesquisa que 
tivemos dentro do PROLICEN, levantar materiais sobre a história re-
gional, tendo como ponto de partida a obra de um escritor regional. 
Isso porque nos propomos a analisar, entender, compreender o que é 
esse Goiás, o que é esse emaranhado de gente, esse lugar, essa iden-
tidade que não é fixa e nunca será, visto que, as pessoas mudam, a 

8. Graduada em História pela UFG/Regional Catalão. Graduada em História pela UFG?Re-
gional Catalão Participou do projeto “Selva, bichos e gente” em representações de natureza, 
cultura, homem, memória e história na literatura regional goiana do século XX, como bolsis-
ta dentro do PROLICEN ( Programa Bosas de Pesquisa na Licenciatura), da UFG/Regional 
Catalão.
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história transforma e, portanto, as identidades também vivem o mes-
mo processo.

TRABALHANDO COM ÉLIS

Das reflexões ocasionadas pela pesquisa, pode-se notar como é im-
portante aliar a formação que se recebe na sala de aula à uma forma-
ção de pesquisa, pois são as duas juntas que contribuirão numa for-
mação mais ampla de um professor que é também um pesquisador e 
vice e versa. Assim, propusemos discutir como na literatura goiana, 
produzida por Bernardo Élis, os trabalhadores e trabalhadoras eram 
contados e, como a partir disso, se poderia levantar a discussão de 
uma cultura do trabalho, como temas das aulas de história que se 
ocupariam não apenas de assegurar que os conteúdos sejam aplica-
dos, afim de se cumprir um programa, mas aplicar conteúdos que 
promovam cidadania e que incitem o pensamento crítico nos alunos 
e alunas, também sobre sua realidade imediata.

Falar sobre Goiás, criar uma historiografia a cerca desse lugar, nos 
faz esbarrar em uma questão que há muito nos incomoda: a realidade 
da falta de material disponível para o ensino de história de Goiás, es-
pecialmente o ensino básico, pois vemos que ainda foram poucos os 
historiadores em Goiás que conseguiram transmutar suas pesquisas em 
materiais didáticos. E esse foi o desafio que enfrentamos nessa pesqui-
sa, percorrer todo um processo de reflexão teórica, mas transformá-lo 
para que fosse acessível a professores e estudantes da educação básica

Para desenvolver a pesquisa teoricamente tomamos as discussões 
de historiadores que tem se preocupado com a relação entre o tra-
balho e a cultura. Dessa forma os estudos de Edward P. Thompson 
– Costumes em comum (2011) - Natalie Z. Davies – Culturas do Povo 
(1990) -, e Carlo Ginzburg – O queijo e os vermes (1987) – foram im-
portantes referenciais para pensarmos como é possível contar as his-
tórias dos trabalhadores.
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Desses autores pode-se retirar reflexões que nos permitiram pen-
sar melhor sobre o mundo do trabalho no capitalismo – seja aquele 
nascente discutido por Thompson, seja o mais atual e relacionado ao 
campo no Brasil, refletido por Cândido (1998) e por Brandão e Rama-
lho (1986), sobre o campesinato goiano, nos quais se percebe novas 
configurações e relações entre os homens e mulheres que viviam no 
campo. Nesse caso foi importante também definir as diferenças entre 
o trabalho urbano e o trabalho rural, o que foi permitido, primeira-
mente com o livro de Raymond Willians (2009) O campo e a Cidade, 
e com a dissertação: “O campo (re) inventado: transformações da cul-
tura popular rural no sudeste goiano” (2001) da Profa. Márcia P. San-
tos. Percebeu-se, com esses trabalhos, como os homens e mulheres 
do campo, em sua maioria, percebiam o trabalho, em tempos ante-
riores. Especialmente através da dissertação de Santos, pode-se com-
preender de que universo de trabalho o literato tomado como fonte 
tratava, pois a autora tem Goiás como seu lócus de pesquisa.

Com a escolha da fonte, foi necessário debruçar-se sobre as dis-
cussões sobre a relação história e literatura. Tratando especifica-
mente de historiadores cujos trabalhos tem a literatura como fonte, 
como Nicolau Sevcenko (1989), Valdeci R. Borges (2000) e Márcia 
P. Santos (2007), foi possível notar que a literatura lança luz sobre 
muitas coisas do passado, o que muitas outras fontes não permi-
tem. Isso porque a literatura está, na medida em que ali é produ-
zida, condicionada por seu tempo, seu lugar e, mesmo a própria 
vida de seus autores. Nesse caso, como bem alerta Borges ( 2000) , 
a literatura nos leva a um real possível, encarnado pela imaginação 
do autor e que, por isso mesmo nos conta um mundo sonhado, mas 
sonhado a partir de um real vivido.

Com isso fomos percebendo a pertinência de tomar a literatura 
como fonte de pesquisa, mas também como “material didático”, ou 
seja, como uma possibilidade de se ensinar história, a medida que ela 
representa o passado de forma poética e sua narrativa é cativante, 
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podendo levar alunos e professores a uma atenção maior às aulas de 
História. Os contos escolhidos – aqui não serão todos apresentados 
dado o espaço que temos – mostrou-nos um universo muito próximo 
da realidade de muitos estudantes de Catalão – GO, que possuem ori-
gem rural, que viveram ou ainda vivem dentro de padrões de cultura 
estruturados dentro das formas de viver que seus ancestrais encon-
traram. Isso nos coloca diretamente em contato com uma verossimi-
lhança muito grande entre o que esses alunos, ou seus pais, viveram, 
e as histórias contadas por Bernardo Élis, claro, delimitadas as diferen-
ças entre o real vivido e a literatura.

É preciso aqui lembrar que tal reflexão só nos é possível porque há 
todo um conjunto historiográfico teórico que nos respalda em ter-
mos de uma metodologia para um uso pertinente de nossas fontes. 
Isso se deveu tanto à densidade das discussões – o tema trabalho no 
capitalismo tem uma extensa bibliografia e problemáticas – quanto da 
própria literatura regionalista. O defrontar-se com esses dois campos 
de discussões diversos, demandou muito tempo para ser desenvolvi-
do. Sendo assim, escolhi apenas a obra “Caminhos das Gerais” (1975) 
de Bernardo Élis, para a problematização, focando inicialmente nos 
tipos humanos que este autor reelabora em sua literatura. Os con-
tos analisados, como se verá adiante, justificam essa escolha, pois nos 
mostraram um mundo de homens e mulheres também se construin-
do na sua lida com a natureza e com a sociedade da qual fazem parte.

Para iniciar o estudo, e conseguir resgatar esses personagens quase 
esquecidos do passado, mas ainda assim tão presentes mesmo que em 
outras configurações, tomamos como fonte quatro contos contidos 
no livro já citado, sendo eles, “A mulher que comeu o amante”, “On-
tem como hoje como amanhã como depois”, “Missa de primeiro de 
ano”, “A virgem santíssima do quarto de Joana”.

Para isso precisamos saber que o livro de literatura que teria ape-
nas a função de nos fazer passar o tempo, ou nos deixar menos abor-
recidos, em nossa pesquisa assume o papel de documento histórico, 
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que de nossa parte é interpretado como denunciador da realidade 
goiana. Esse enfoque é possível, porque a própria história enquanto 
campo do saber foi se transformando ao longo do tempo. Essa histó-
ria, antes organizada em coleções, arquivos e códices, não dava mais 
conta da complexidade do real. Diante de uma tomada de consciência 
do que o conhecimento histórico poderia significar na vida das pes-
soas, percebeu-se a inadequação desse molde, começam as mudan-
ças no âmbito da historiografia e tem início, na França, na primeira 
metade do século XX, um movimento conhecido como Annales. [...] 
criticaram e opuseram às ilusões e métodos da história factualista, po-
sitivista e narrativa, tombando posteriormente essa velha tendência 
do topo de nosso conhecimento. (BORGES, 2000, p.194)

Tomando uma nova postura a história sai da sua “rigidez” e se dei-
xa envolver por outras áreas do conhecimento. Vai-se contra a ideia 
de especialidade da história, produzindo-se assim uma história à par-
tir de todos os aspectos humanos, a partir do que chamamos a to-
talidade do homem. “[...]. Tudo o que foi, um dia, contado de uma 
forma, pode vir a ser contado de outra. Tudo o que hoje acontece 
terá, no futuro, várias versões narrativas.” (PESAVENTO,2008, p.16)

Uma história pode ser contada de várias maneiras, e aqui vamos 
nos apropriar do olhar minucioso de Bernardo Élis que é uma das 
figuras figura mais expressiva do que se tem chamado modernismo 
goiano. Segundo Nelly Alves de Almeida, em seu livro Estudos sobre 
os quatro regionalistas (1985), desde muito cedo, Élis mostrava ter 
uma tendência para a arte da escrita e olhava com outros olhos a for-
ma de escrever se distanciando dos moldes antigos.

Élis tinha a tendência de voltar-se para o humano, permitindo 
fluir a sensibilidade de quem lê. Desvendando, assim, a miserabili-
dade do nosso meio rural, descobrindo-a, mostrando-a, colocando-a 
a nu, frente aos olhos dos leitores. E muito de sua obra relaciona-
-se justamente a como trabalham esses homens e mulheres em suas 
realidades
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Pensar nas formas de trabalho e em como ele é importante para a 
vida humana, nos leva a pensar também nas relações de sociabilidade 
estabelecidas entre homens e mulheres. Bernardo Élis, traz contos com 
um entrecho realista com um resgate de homens e mulheres que pos-
suem formas próprias de trabalhar, tanto quanto possuem uma lingua-
gem regional que se incorpora à narrativa do autor, para realçar os tipos 
próprios de sua terra, bem como a paisagem natural e social. Capta nas 
suas histórias o drama humano, proveniente das terras áridas de Goiás.

Áridas não por serem como os sertões de Euclides da Cunha, Melo 
Neto e de tantos outros, áridas pela forma como esse sertão goiano 
transforma homens e mulheres em seres que, podemos dizer, são da 
natureza, pois é esta que dita seus dias, noites e modos de viver, co-
locando-os assim, dependentes do meio natural e, mesmo, de seus 
instintos condicionados por esse meio.

Somos tragados pela brutalidade dos personagens de Élis, pela rus-
ticidade desses personagens. Fugimos do senso comum da inocência 
atrelada ao mundo rural, vemos aqui homens e mulheres em busca 
de uma satisfação pessoal, um desapego pelo o que é do outro, no 
enfrentamento sem desespero em relação à morte, na expressão da 
sensualidade desses personagens. Ou seja, tudo que é próprio ao hu-
mano vai sendo representado pelo autor em seus personagens, ora 
maximizando essa humanidade, ora fazendo-a quase banal.

Esses personagens demonstram os tipos humanos que existiam, 
ou ainda existem, em Goiás, naquele Goiás rural que o autor retra-
tou, e nos leva a entender de que esse mundo é feito. Conduzidas 
pelos contos de Bernardo Élis, o que fizemos foi um passeio pela cul-
tura goiana e seus tipos. Isso, acreditamos, se torna ponto importante 
para um ensino de história que não se contenta com repetições, mas 
se quer libertador e formador de homens e mulheres conscientes de 
suas histórias e identidades, pois a literatura permite a imaginação, 
permite colocar-se no lugar do outro, do personagem, e isso, defen-
demos, torna o pensar sobre o passado mais prazeroso.
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Para conseguirmos um ensino libertador, que amplie os horizon-
tes de reflexão de professores e estudantes precisamos, como dizia 
Paulo Freire em um de seus escritos de uma “educação libertadora”, 
que permita aos sujeitos se reconhecerem como sujeitos históricos, 
como agentes modificadores de um futuro pautados no passado.

ANÁLISE DE DADOS E PROPOSTAS DIDÁTICAS

1) Bernardo Élis e os “CAMINHO DOS GERAIS”
Bernardo Élis Fleury de Campos Curado é, segundo Nelly Alves 

de Almeida (1985) e como já dito a figura mais expressiva do moder-
nismo (goiano). Desde muito cedo já se mostrava uma certa tendên-
cia para a arte literária, desde os primeiros tempos já olhava com ou-
tros olhos a arte de se escrever, se distanciando dos moldes antigos 
da escrita. Como percebeu Almeida (1985), cada vez mais ao longo 
de seus escritos foi se afastando do Classicismo, do Realismo, do Ro-
mantismo e de tudo aquilo que os modernistas não se identificavam. 
Fora ao encontro de Afonso Arinos de Melo Franco, José Américo 
de Almeida, Lins do Rêgo entre outro, e ai então percebeu a ligação 
existente entre os fatos daquela literatura e os fatos da vida cotidiana, 
coisa que não havia encontrado nas outras. Isso significou uma carac-
terística crucial da sua literatura: a regionalidade. Por regionalismo 
literário é preciso compreender uma opção literária que toma uma 
dada região como sua marca característica. Como afirma Luiz Gon-
zaga Marchezan ( 2009, p. XIV) “o regionalismo literário é um veio de 
fontes românticas e suas vertentes na literatura brasileira é caudalo-
sa”, isso porque segundo este mesmo autor:

O ideário fundador do conto regionalista nacional constitui-se na dispo-

sição dos enredos de casos, e estes, várias vezes, com o modo de expres-

são da fábula. A fábula e o caso, no interior de uma narrativa regiona-

lista, tem como função tipificá-lo. A fábula pela ação da fauna e da flora 
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e por meio de metamorfoses e de personificações, traduz uma situação 

típica em que a natura e animais adquirem qualidades inerentes a uma 

pessoa. Os contos regionalistas realizam-se, assim como casos e como 

fábulas. Fábulas quando com o seu campo imaginário, trabalham ora 

verdades lendárias, de inspiração romântica, ora julgamentos de dados 

comportamentos, momentos de tendência realista.[...] assim, caos e fá-

bulas constituem-se de vozes advindas de diversos lugares discursivos: 

são vocês reunidas, coletadas – ecos de vozes distantes, memórias co-

letivas. Fábulas e causos querem falar de um espaço atemporal como 

temporal, entre o humano e o divino, o consciente e o inconsciente, o 

perceptível e o imperceptível, inatingível e ganham força através de uma 

linguagem com expressão regionalizada (MARCHEZAN, 2009, p. XLI).

Assim, a partir dessas definições é que podemos alocar Élis como 
um escritor regionalista, sem, no entanto, fazer desse rótulo, sua ex-
plicação, se considerarmos que toda literatura, por si só, tem um afã 
universal, como nos fala Alfredo Bosi (2002). Ainda segundo Almeida, 
Élis se encontrou como escritor quando conheceu obras como as de 
Rubem Braga, Tristão de Ataíde, Mário e Oswald de Andrade, Jorge 
Amado, isso devido à escolha dos temas e também em relação ao as-
pecto linguístico. Importante ressaltar também que Élis levou para 
o modernismo brasileiro a presença de Goiás, não só em relação à 
estrutura de sua obra, ao conteúdo, mas também como dito, em rela-
ção à linguagem regionalista.

Élis tem a tendência de voltar para o humano, permitindo fluir 
a sensibilidade de quem lê. Desvenda as condições de vida do nos-
so meio rural e expondo-a, a descobre. E isso é uma marca impor-
tante da obra de um autor que se aventura a tornar nacional uma 
literatura incipiente como era a de Goiás na primeira metade do 
século XX. Talvez seu maior legado seja este de ter enfrentado a 
literatura como uma missão, para usar as palavras de Nicolau Se-
vcenko (1989), como um meio de contar o povo e contar sua vida, 
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seus dramas, expondo assim, uma urgência em se transformar a 
sociedade como um todo.

Nesse aspecto o fato de ser comunista, um dos primeiros a encabe-
çar uma formação política de esquerda no estado de Goiás, a denun-
cia social e econômica de sua gente, acaba aparecendo em suas obras 
não como panfletagem, mas como uma opção política de exposição 
do capitalismo a partir da pobreza do interior do pais, mostrado assim 
como ali, nos recantos escondidos, homens e mulheres sobreviviam 
aparte do mundo político, econômico e social, mas ao mesmo tempo, 
sustentando sua cultura e seu modo de vida no trabalho, ainda que 
este, não lhes fornecesse mais que a sobrevivência imediata.

O seu livro que aqui tomo como fonte é uma coletânea composta 
por 16 contos e publicado em 1975. Muitos destes contos já haviam 
sido publicados antes no livro “Ermos e Gerais” de 1944 e também do 
Livro “Caminhos e descaminhos” de 1965. Há dois contos que foram 
publicados em 1974 e um único inédito, Caminhão de Arroz. A obra, 
publicada pela editora Civilização Brasileira em Co-edição com Uni-
versidade Federal de Goiás como um todo fala da gente simples de 
Goiás que fez suas histórias pelos caminhos e descaminhos do sertão, 
ou seja, do interior do Brasil. Se a compreendemos como uma obra 
de literatura de resistência é porque, como nos diz Moema de Castro 
e Silva Olivao:

[…] De modo geral, são todos ( os contos) representativos da escritura 

bernardiana: reivindicatória, surrealista, espelho de uma ideologia so-

cial-telúrica, prenhe de perfis psicológicos e caricatos do homem e seus 

sentimentos, de sua alma, de suas reações às normas e instituições vi-

gentes, ou à fata delas.

Bernardo Élias é um dos artífices da Retórica do Silencia; a sua parole 

é a síntese da dicotomia silÊncio versus fala, ambos dizendo na mesma 

intensidade como partes do contexto reivindicatório. É o contraste da 

natureza assistindo impassível, aos mais hediondos crimes, é o balbuciar 
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dos oprimidos, são as reticencias prolongando o arrojo dos pensamentos 

contidos. ( 1972, p. XIII).

E, voltando ao termo sertão, o mesmo leva a um interessante ima-
ginário que se constituiu em nosso país acerca da relação interior/ca-
pital, ou interior/litoral, sendo muitas vezes o sertão identificado ao 
inóspito, ao ermo, ao distante, ao perigo, à desventura, mas também 
ao sublime, ao superior, ao mais puro, como discute Márcia Naxa-
ra em seu livro Livro “Cientificismo e Sensibilidade Romântica: Em 
Busca de um Sentido Explicativo para o Brasil no Século XIX” ( 2004), 
no qual a autora reflete sobre as representações de viajantes sobre 
o interior do Brasil. Ainda que fale do século XIX, é nesse imaginá-
rio que bebem os regionalistas goianos e Élis não foge a essa regra a 
nosso ver.

Desse forma, ensinar uma história goiana a partir da obra de Élis, 
nos aparece também como uma oportunidade de problematizar ho-
mens e mulheres como sujeitos do trabalho, seja aquele que explora, 
seja o que é explorado. Mas fundamentalmente a escrita de Élis de-
nuncia essa condição quase universal do capitalismo em se reinventar 
como um modo de produção no qual homens e mulheres nunca se-
rão iguais uns aos outros, de acordo com o lugar social, econômico e 
cultural que ocupam no mundo.

2) Propostas de Oficinas de Ensino
Para a elaboração das oficinas de ensino e para conseguir perceber 

como são representados os personagens do passado, tomaremos como 
fonte das mesmas, como já dito, os quatro contos que compõem o livro 
de Élias já apresentado, sendo eles “A mulher que comeu o amante”, 
“Ontem como hoje como amanhã como depois”, “A virgem santíssima 
do quarto de Joana” e “Missa de primeiro de ano”. A seleção dos contos 
se deu à medida que as análises dos mesmos permitiu perceber se eram 
compatíveis com a proposta teórico metodológica da pesquisa.
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Nesse caso, tomamos a literatura de Élis como uma literatura de 
resistência como aquela que traça para si uma identidade ética, pois 
como nos diz Bosi (2009, p. 118) a “resistência é um conceito origi-
nalmente ético e não estético” , ou seja, há uma opção ética que per-
passa por todos os contos de Élis que como veremos ao mostrar e 
representar a realidade é denunciante da mesma.

Isso implicou em conceber o ensino de história como um campo do 
saber que se ocupa não do passado, mas de como os homens e mulheres 
viveram esse passado e deixaram traços do mesmo. Se, como nos ins-
truía Marc Bloch ( 2000) a história é a ciência dos homens no tempo, seu 
ensino é o meio de fazer com que esse tempo seja problematizado de 
acordo com o presente vivido com vistas ao futuro possível.

Oficina de Ensino de História 1
Tema: Homens e mulheres do campo e suas relações sociais
Tempo: 3 aulas de 50 Minutos
Público Alvo: Ensino Médio
Conteúdo: História de Goiás
Materiais: o conto “A mulher que comeu o amante”, quadro ne-
gro, giz

Desenvolvimento:

1ª Aula: Na primeira aula os alunos deverão ler o conto e apresentar 
oralmente o que acharam do mesmo, como o mesmo pode ajudar a 
pensar a vida dos goianos e goianas, a formação destes a partir da mi-
gração de outros locais e a realidade ali vivida. Em forma de aula dialó-
gica essa primeira parte da oficina preparará os alunos para, a segunda 
etapa, que constará da leitura de um pequeno texto sobre o conto:

2ª Aula: Após a leitura do texto os alunos deverão fazer uma análise 
comparativa entre o conto, o texto reflexivo, e a vida atual, buscando 
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semelhanças e diferenças, entre o tempo representado pela literatura 
e o tempo vivido em Goiás. O professor ou professora, portanto, de-
verá conduzir a discussão valendo-se da bibliografia sobre Goiás que 
levantou para produção do texto reflexivo.

3ª Aula: Na terceira e última etapa os alunos e alunas deverão recon-
tar o conto em forma de figuras ou imagens, produzidas manualmen-
te ou, mesmo, de forma digital, representando assim os personagens, 
a partir do que Élis expõe sobre eles em suas relações.

Avaliação: serão avaliadas ao final da atividade: o envolvimento da 
turma, a compreensão da literatura como fonte para o ensino de his-
tória, a capacidade dos alunos de representar o que foi discutido e 
problematizado através de seus cartazes. os cartazes poderão ser ex-
postos pela escola para maior visibilidade do trabalho na comunidade 
escolar.

Sugestão de Texto reflexivo

Esse conto foi publicado em 1975, reunindo vários contos de Élis, 
cuja principal característica continuava, ao longo de mais de 30 anos 
de escrita, sendo a regionalidade. A temática principal desse conto é a 
do homem do sertão, em seus mais íntimos aspectos. Com esse conto 
é possível perceber como a realidade do sertão goiano era representa-
da pelo autor, a rusticidade e a precariedade da região (VICENTINI, 
1998). Ou seja, o conto se torna a representação daquele mundo, uma 
tradução da realidade em literatura.

Nesse conto Élis narra como o personagem “Januário”, vindo de 
Xiquexique no interior da Bahia, havia deixado sua mulher por lá 
e fugido com outra bem mais nova chamada Camélia, ao chegar a 
Goiás ergue um rancho nas margens do afluente do rio Santa Teresa. 
Camélia cansada daquela vidinha sem graça pede para o amante Izé, 
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matar o marido Januário. Ele com o intuito de demonstrar o quão 
gostava de Camélia, joga o marido da moça num poço cheio de pi-
ranhas. Mais tarde ela sente um enorme desejo de comer algo sal-
gado, então para satisfazer o desejo e com um enorme prazer e um 
brilho estranho no olhar, prepara as piranhas que haviam devorado 
seu marido. Seu amante ao ver tal cena fica espantado e indaga sua 
namorada e também prima: “E se daí a alguns dias a prima resolves-
se comer piranha salgada novamente, quem será que ia pro poço?” 
(ÉLIS, 1981, p.25).

A trágica história revela um universo de relações não mediadas 
pela oficialidade, mas sim pelas necessidades imediatas dos persona-
gens. A amante aparece então como a personagem central, tecedora 
da trama, mas também sofredora da ação. Não é muito difícil, em 
Goiás daquele período imaginário, mas que podemos situar em mea-
dos do século XX, reconhecer tais relações sociais. A troca de maridos 
e mulheres, o assassinato como forma de libertar-se do outro, foram 
fatos que se pode observar não apenas na história de Goiás, mas em 
outros literatos, como Carmo Bernardes e Eli Brasiliense. Isso não 
implicando para Élis alvo de condenação, mas uma forma de desnu-
damento da realidade, da capacidade que a literatura tem de mostrar 
como o povo vive e porque vive assim.

Evidentemente o conto reporta-se a uma região que permanece 
no imaginário sobre o sertão, ou seja, sobre aquele lugar longe de 
tudo, cuja existência parece despercebida, mas no conto regionalista 
ganha uma reconfiguração. Importante matéria prima para a cons-
trução desse conto, e claro, de todo o livro de Bernardes, é o diale-
to rural. Todos têm maneira e formas únicas de se comunicar, cons-
truindo maneiras próprias de como se fazer essa comunicação: “A mó 
que tão inté sargada, Izé!” (ÈLIS, 1975, p.25), palavras às vezes incom-
preensíveis para nossa atualidade, mas que, pode-se dizer, é quase um 
dialeto do sertão. Com essa percepção de uma linguagem rural, Élis 
constrói seu conto a partir de vivências e experiências que possuem 
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verossimilhança com o real da região, do interior de Goiás. A partir 
da ficção ele vai atribuindo ao povo goiano, memória. E essa memó-
ria é matéria indispensável para a história, para a constituição do que 
seria uma cultura regional goiana.

Compreender essa cultura rústica, simples é resgatar quem somos, 
de onde saímos e porque nos tornamos quem somos. Aqui memória 
e identidade se entrelaçam através de uma linguagem construída no 
cotidiano, na vida ordinária de grupos afastados, não só física, mas 
culturalmente, do mundo urbano. Como salienta Peter Burke (2010) 
nem sempre língua significa comunidade e vice versa, mas muitas ve-
zes uma e outra se representam, se definem e se tornam característica 
de determinado tempo e lugar.

Mas, voltando ao conto, quando Camélia come as piranhas achan-
do que era o marido, vemos uma dose de desumanização do persona-
gem, proposital a fim de nos demonstrar o quão árdua é a vida no ser-
tão, o quanto esses homens perdem sua humanidade e matam para 
sobreviver, ou matam por puro capricho, ou descrença com o que 
tem envolta, como diz Camélia, justificando a morte do marido: “Ele 
tá véiu, intojado...” ( ÉLIS, 1975, p.23).

Assim, este conto revela o sertão de Goiás que não é o mesmo de 
tantos outros autores, pois possui sua própria distância seus persona-
gens e uma miséria que lhe é própria. O conto, portanto, revela a mi-
serabilidade de seu povo, a degradação humana, mas revela também 
um sertão atingido e desnudado por homens e mulheres que tentam 
mudar de vida, mas que se deparam com uma dura e triste realidade, 
de muito trabalho, pouco descanso e às vezes de muita fome.

Oficina de Ensino de História 2
Tema: A mulher, o trabalho e as diferenças culturais
Tempo: 3 aulas de 50 Minutos
Público Alvo: Ensino Médio
Conteúdo: História de Goiás
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Materiais: O conto “Ontem como hoje como amanhã como depois”, 
recortes de revistas sobre mulheres e mulheres índias, quadro ne-
gro, giz
Objetivos: compreender como viviam as mulheres no sertão goiano, 
especialmente a partir da relação intercultural de um casal rural.

Desenvolvimento:

A Oficina se dará em 3 etapas:

1ª aula: Trabalho com os recortes de revistas: nessa primeira etapa 
os alunos deverão, a partir de notícias, fotos e textos sobre a mulher 
índia no Brasil, problematizar como na atualidade essas mulheres vi-
vem e como são mostradas pelos meios de comunicação, apresentan-
do oralmente o que perceberam;

2ª aula: Comparação entre a mulher índia exposta nas revistas e livros 
previamente levados pelos alunos e o conto: Nessa etapa os alunos 
lerão o conto e farão um debate problematizando como viviam as 
índias no interior de Goiás, tal como expostas no conto e como hoje 
essas mulheres são representadas na mídia;

3ª aula) Os alunos e alunos deverão desenvolver, a partir das reflexões 
da aula anterior uma produção textual sobre o que compreenderam: 
nesse momento apresentarão suas considerações tanto em relação ao 
conto quando em relação ao texto reflexivo, indicado pelo professor 
ou professora, produzindo, assim, um texto próprio apresentando sua 
leitura sobre o que foi debatido em sala.

Avaliação: A atividade será avaliada a partir dos textos produzidos 
pelos alunos e alunas, respeitando os objetivos propostos para a 
oficina
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Sugestão de Texto Reflexivo

O conto narra a história de uma índia e um sertanejo, revelando a 
condição humana e da mulher no mundo do sertão, sem se ater à pro-
blemática do sertão. Através da narrativa que este conto carrega é pos-
sível refletir sobre quem são essas mulheres que habitam este universo.

A narração se dá a partir da relação da indiazinha Put-Kôe com Su-
livero. O pai de Put-Kôe, um índio já velho e sem trabalho não tinha 
como manter seus vícios (cachaça) e decide trocar a menina por um 
litro de cachaça, dando a filha ao cabo Sulivero, que pretende levar a 
garota para o garimpo, pois assim ele teria alguém para cozinhar, la-
var e satisfazer suas vontades sexuais. A menina, no entanto, não sabe 
lidar com os afazeres domésticos, cozinha mal, não lava e nem passa. 
Sulivero dando-se conta de que havia feito um mau negócio manda 
a menina embora repetidas vezes e ela sempre volta. Em um desses 
retornos a menina diz que ele tem obrigações com ela, uma vez que 
naquela altura a menina estava grávida. O cabo não se comove com o 
estado da indiazinha e a mata com um tiro, pois ele lhe dizia: “- Quer 
ficar, que fique, - disse Sulivero,- mas eu não tenho nada com você, 
éim! Não te dou de comer, não te dou roupa, não te dou nada dessa 
vida” (ÉLIS, 1975, p. 162).

Aqui somos levados a refletir sobre um sertão mais embrutecido, 
onde os valores humanos são em muito diferentes dos valores bur-
gueses que a cidade parece defender como se fossem os corretos, mas 
que também correspondem a uma dada realidade. No universo do 
conto parece não existir respeito pela vida humana, não se enxerga o 
outro em sua singularidade, mas enxerga-se o outro como pertencen-
te àquele universo, portanto capaz de suportá-lo.

A realidade nesse conto é representada a partir da capacidade de 
construir os seres humanos como bichos selvagens vivendo em um 
mundo também selvagem, longe da civilização. Nesse sentido é possí-
vel discutir essas representações a partir do que Márcia Naxara (2001) 
chama de a oposição entre civilização e natureza, entre a vida vivida 
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e a vida imaginada sobre o Brasil do interior. Élis configura esse con-
flito ao criar personagens que estranhamos e que não nos reconhece-
mos neles, mas que a reconhecemos como verossímeis naquele mun-
do representado literariamente.

Esse conto demonstra, ainda, um lado mais assombroso da vida 
humana, pois lida com a mesma como mercadoria, como moeda de 
troca. Essa coisificação do humano tão próprio do capitalismo nos 
mostra que ali também há um mundo capitalista em ação. O “bom 
selvagem” da literatura romântica, já foi assenhoreado pela cultura 
da compra e venda. A venda da menina, em si, é assustadora, e é um 
componente de vários sertões, porém essa venda não pode ser assus-
tadora apenas pelo componente de uma ética humana, é assustadora 
porque reúne, num mesmo ato, sertão e capitalismo:

- Olhe, - prosseguiu o vendeiro,- cabo Suliveiro aí – apontou o cabo,- cris-

tão bão. Ele quer dar uma garrafa de cachaça pá Man-Pôk. – Para aguçar 

o desejo do índio, o taverneiro fez uma pausa, depois continuando entre 

grandes e repetidos gestos- cabo Sulivero cristão bão; [...].” ( ÉLIS, 1975, 

p.158).

O vendeiro é o agente que compra e venda. Personagem funda-
mental na vida e morte de Put-Kôe. Aqui não se tem respeito pela 
vida muito menos pela morte, tudo o que é sagrado fora profanado 
e, ao mesmo tempo, tudo está dentro dessa mistura entre natureza e 
civilização no Brasil, da qual Naxara ( 2004) referenciou.

Além de todas as questões que são voltadas para o ser humano, 
também notamos o regionalismo linguístico, a maneira como as pes-
soas falam, o modo como se expressam, mas ainda a forma com que 
se ensina e se aprende no sertão: “- Ara, num é ansim, não trem. As-
sunta bem, vigia cuma é que eu faço.” (ÉLIS, 1975, p.160). A vida prá-
tica, de lições práticas vai configurando a vida de quem ali está, mol-
dando no molde das tradições o caráter e a singularidade daquelas 
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pessoas, brutalizadas não pelo meio, mas pela maneira com que esse 
meio é apropriado pelo outro que lhe chega muitas vezes como estra-
nho – o conto tematiza a relação entre brancos e índios – mas que na 
verdade é o que chega como dominador, mesmo dominando sobre 
sua própria miséria.

De forma, transversal, o ou a ministrante da Oficina de Ensino po-
derá, ainda alinhar à discussão uma problemática a partir do conceito 
de Gênero e Cultura.

Oficina de Ensino de História 3
Tema: Trabalho doméstico, exploração infantil e costumes rurais.
Tempo: 3 aulas de 50 Minutos
Público Alvo: Ensino Médio
Conteúdo: História de Goiás
Materiais: o conto “A virgem santíssima do quarto de Joana”, docu-
mentário “Domésticas” , quadro negro, giz
Objetivos: Compreender como o trabalho doméstico e vivido na cul-
tura rural goiana e como este está envolto em costumes e tradições.

Desenvolvimento:

A Oficina se dará em 3 etapas:

1ª aula: A primeira parte da oficina será de leitura do conto e escrita pe-
los alunos e alunas de um fichamento do mesmo destacando: os perso-
nagens, as relações entre os mesmos; os costumes e práticas de trabalho 
que aparecem no conto. O ou a ministrante devera instruir os alunos do 
que é um fichamento e sua importância na compreensão de um texto.

2ª aula: Debate: Em casa os alunos e alunas deverão assistir ao docu-
mentário “Domésticas” e, em sala, deverão apresentar o que com-
preenderam do documentário e, mesmo, o que conhecem e sabem 
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sobre trabalho doméstico e trabalho de meninas no Brasil. O profes-
sor deverá conduzir o debate estabelecendo análises comparativas 
entre o conto e o documentário. O professor deverá indicar a leitura 
prévia do texto reflexivo para a próxima aula.

3ª aula: Produção de paródias: os alunos e alunas deverão escolher 
músicas de seu gosto e reescrever suas letras a partir da história de 
Joana e da discussão realizada em sala de aula. As paródias deverão 
ser escritas e, posteriormente, poderão ser cantadas em atividades 
culturais da escola.

Avaliação: A atividade será avaliada da realização das atividades, da 
participação no debate e da paródia produzida sobre a temática.

Sugestão de Texto reflexivo

Joana era a menina “pega pra criar” de uma família rica, quando 
aparece grávida é obrigada a casar-se com o coveiro, único que se su-
jeitaria a tomar uma noiva não virgem. Havia, no lugar uma lenda 
de que este coveiro devorava “anjinhos”. Depois que o filho nasce a 
moça verá a lenda virar realidade, pois o desfecho do conto se dá de 
forma dramática, ela morre junto com o filho em seu seio com a boca 
entreaberta tendo uma das perninhas roídas pelo padrasto: “Joana 
gritou e o coveiro desapareceu da cena. Quando ela tomou o filho 
nos braços, uma das coxas, marcada de dentes, estava roída, mostran-
do o osso.” (ÉLIS, 1975, p. 100).

É emblemático que o personagem macabro da história é o homem 
que vive da morte. Ou o trabalhador cuja função é enterrar quem 
morreu, dando aos defuntos a última morada. Aqui é importante 
de se pensar que morte e vida se encontram já que o coveiro devora 
aquele que acaba de nascer. Essa passagem causa a sensação de que 
algo sagrado fora profanado, uma criança teve uma de suas partes 
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roída, por um homem que vivia da morte dos outros, por alguém que 
já havia perdido o respeito pela vida.

Esse conto lembra muito as discussões de Mickhail Bakhtin (1999) 
, sobre o realismo grotesco medieval, cuja característica central é jus-
tamente reunir em si os extremos, os opostos a morte e a vida. Talvez 
tal representação reforce a própria representação que Élis tem do ser-
tão, dos seus sujeitos, obrigados à vida e à morte simultaneamente.

Mas um dos aspectos mais oportunos à pesquisa que o conto traz 
é a questão de uma prática muito comum nos séculos passados no 
Brasil, famílias mais abastadas, tomavam conta de crianças que ti-
nham menos que elas. Os pais pobres davam seus filhos na esperança 
de garantir-lhes um futuro promissor, às vezes aos seus padrinhos, 
mas essas crianças serviam mesmo para trabalharem nas casas dessas 
famílias: “O coronel Rufo criava Joana, uma menina da roça. Ela cozi-
nhava, buscava água. [...].” (ÉLIS, 1975, p.92).

Nesse caso pode-se problematizar a variedade das formas de tra-
balho que se constituem no mundo rural, marcado pelas relações de 
poder entre os que possuíam e os que não possuíam terra, entre em-
pregados e patrões. As meninas se tornavam verdadeiras “mucamas” 
das senhoras, não tendo com isso nenhum futuro. O que isso lhes era 
garantido era apenas a sobrevivência. Como no caso do conto ante-
rior a questão da troca de pessoas, perpassa os personagens de Élis, 
muito frequentemente, é uma crítica ao capitalismo, como já se disse, 
mas é também uma denúncia das práticas que compunham o univer-
so rural do interior do Brasil, afastado, não raro, até mesmo da ideia 
de humanidade.

Oficina de Ensino de História 4
Tema: “Deus ajuda a quem cedo madruga” ou a quem trabalha?
Tempo: 3 aulas de 50 Minutos
Público Alvo: Ensino Médio
Conteúdo: História de Goiás
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Materiais: o conto “Missa de primeiro de ano”, quadro negro, giz
Objetivos: Compreender como a tradição religiosa mostra um ideal 
de trabalho e como são vistos os sujeitos que fogem a essa tradição.

Desenvolvimento:

A Oficina se dará em 3 etapas:

1ª aula: Os alunos e alunas, na primeira etapa da oficina deverão con-
tar como vivem e trabalham seus pais ou as pessoas com as quais coa-
bitam, ou se eles mesmos trabalham. Cada um escreverá um curto 
texto e, de acordo com a liberdade de cada um, o lerá para a turma. 
O professor ou professora deverá então mapear os principais tipos de 
trabalho que aparecem na turma.

2ª aula: Na segunda aula o professor ou professora proporá aos alunos e 
alunas o exercício de se imaginarem como o personagem mendigo do 
conto e como seriam recebidos pelos outros, pelos trabalhadores e tra-
balhadoras que foram contados na aula anterior, numa missa ou em um 
culto evangélico. Os alunos e alunas novamente deverão escrever peque-
nos textos com esse exercício de imaginação, os quais serão entregues 
ao professor ou professora para preparação da próxima etapa da oficina.

3ª aula: Na terceira e última etapa o professor ou professora deverá 
estabelecer um debate com os alunos e alunas sobre a realidade atual 
dos trabalhadores em Goiás, tomando os textos dos alunos, como 
base para tal debate, mas valendo-se também dos desafios do mun-
do atual, da lógica de exploração do trabalhador e de como as várias 
crenças propõe a relação com o trabalho.

Avaliação: A atividade será avaliada a partir da realização das ativida-
des, da escrita dos textos e da participação no debate.
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Sugestão de Texto Reflexivo

Esse conto se passa no primeiro dia de ano numa igreja. Duran-
te a celebração um mendigo e seu cão entram para pedir esmolas e 
logo se arrepende ao sentir o ar daquele ambiente “pesado e para-
do”, pois todos lhes dirigem os olhares. Em uma cidade fictícia, em 
que todos esperam por uma desgraça ou pelo pior lado das coisas, o 
olhar do outro pesa muito sobre cada personagem. O cachorro late 
e de repente todos se amedrontam, e correm para os pés do altar. O 
padre expulsa violentamente o cachorro da igreja e, todos se sentem 
comprimidos num ambiente funesto e opressor com sons das pessoas 
que comentam, com o cheiro do incenso, mas principalmente com a 
senhora paralítica desanda a chorrar. O cão, desengonçado, machuca-
do, retorna e um novo susto: não mais o cão, mas o grito da “ preta 
papuda” que se assusta e faz enorme barulho. O conto toma um des-
fecho surpreendente, de repente todos se enchem de calma, pois um 
harmônico começa a soar e tudo termina bem: “[...]. Só sabiam que 
era um óleo fino e penetrante que escorria como um rio de paz e con-
forto pela igreja, inundando os seres de uma força nova. [...]” (ÉLIS, 
1977, p.88).

Nesse conto partimos para outro aspecto ligado mais às questões 
espirituais, de religião e fé. Toda sociedade é permeada por crenças e 
religiões e o conto ao trazer a baila esses aspectos é carregado de um 
caráter de misticismo, impresso na descrição da igreja, do clima, de 
personagens. No entanto, o que Élis parece deixar claro é que existe 
um mundo de diferenças e contradições. A Igreja se torna palco, en-
tão, dessas contradições, pois certamente o povo que ali está não se 
reconhece em um mendigo e, portanto, o repele, pois ele não é parte 
da sociedade, é o marginal.

Bem se sabe que o capitalismo faz isso com aqueles que estão fora 
do trabalho, fora do universo do trabalho, pois são os sujeitos que, 
de certa forma, negam o capitalismo. Isso é uma questão bem inte-
ressante, pois um pedinte que entra na igreja, deveria, segundo os 
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moldes do cristianismo ser bem recebido e ajudado, porém a atenção 
que ele desperta e, mesmo o comportamento dos fiéis para com seu 
cão nos remetem não à questão do desapego por bens materiais e de 
ajudar o próximo, como um ato de bondade dos homens na terra: 
“-Porque não iniciara uma vida, mais útil, mais humana, menos va-
zia!” (ÉLIS, 1975, p.85), no entanto o mesmo é valorado em termos 
de estar ou não estar adequado a sociedade e à permanência nesta.

Com esse conto o autor nos leva a fazer uma reflexão sobre nós 
mesmos e sobre nossos valores, tendo religião ou não, participando 
dos mais diversos credos, somos levados a pensar no que é o ser hu-
mano de verdade, quem somos e para onde iremos: “Primeiro de ano 
é trágico para quem ainda não teve coragem de começar a viver. Re-
presenta mais um passo para o nada, para a extinção absoluta. É um 
dia de balanço.” (ÉLIS, 1975, p.85)

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A pesquisa nos permitiu perceber que a literatura de Élis nos traga 
pela rusticidade dos personagens e de seus dramas, pois ele parece 
obrigar seu leitor a fugir do senso comum, da inocência. Seu mundo 
rural não é belo, mas é trágico, pois seus dramas são dramas primiti-
vos do existir e subsistir. Seus homens e mulheres parecem figuras de 
um mundo fantástico onde o humano não é apenas humano, mas se 
alimenta do outro. Nesse contexto, o campo e a cidade que no futuro 
receberá esses personagens, transmutados nos “goianos”, também se-
rão afetados pela memória de um tempo passado, mas que deixa seus 
rastros nessa literatura.

Paralelamente a essa compreensão da obra de Élias, a escrita de 
proposta de Oficinas de Ensino de História de Goiás nos colocou 
diante da necessidade de o professor ou professora de história ser 
também um pesquisador e pesquisadora. Dessa forma, com este 
trabalho esperamos contribuir com o ensino de história de Goiás, 
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mas também contribuir para que a memória de nossos literatos 
permaneça sempre viva, pois a mesma é fonte de conhecimento e 
de reflexão. Um ensino de história que se ocupa fundamentalmen-
te de homens e mulheres em suas existências, não pode se abster 
do enfrentamento com a literatura, pois se esta representa a vida, a 
mesma também pode ser elemento fundamental para a manuten-
ção desta mesma vida.
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CAPÍTULO V

As representações do homem goiano 
na literatura goiana da segunda 
metade do século XX: possibilidades 
para o ensino de história de Goiás

Rhanielly Pereira do Nascimento Pinto9

Este capítulo contêm os estudos e as análises sobre a utilização da 
literatura como fonte histórica e as possibilidade de uso no ensino. A 
pesquisa tem como preocupação analisar e perceber a criação da me-
mória e a percepção sobre a identidade do homem caipira no século 
XX. A partir daí tecer uma leitura sobre a intencionalidade de quem 
escreve a memória e a possibilidade do real vivido a partir da ficção.

Esse capítulo, ainda, refere-se à minha participação em um pro-
jeto maior, intitulado “Selva, bichos e gente” em representações de 
natureza, cultura, homem, memória e história na literatura regional 
goiana do século XX, desenvolvido pela Professora Márcia Pereira dos 
Santos e alunos do curso de História da UFG/Regional Catalão, que 
me atraiu por possuir uma metodologia diferente de interpretação da 
história que é a relação entre história e literatura. Esta perspectiva de 
estudo requer uma grande análise e discussão, pois as duas áreas são 

9. Graduado em História pela UFG/Regional Catalão e mestre em História pela UFG/Goiâ-
nia ( 2021). Participou do projeto “Selva, bichos e gente” em representações de natureza, 
cultura, homem, memória e história na literatura regional goiana do século XX, como vo-
luntário dentro do PROLICEN ( Programa Bolsas de Pesquisa na Licenciatura), da UFG/
Regional Catalão.
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muitos ricas para o estudo do passado. Além disso, participar desse 
projeto é ter a oportunidade de construir algo a partir de um estudo 
ao qual particularmente me interesso, pois tenho muito interesse na 
literatura em geral e no uso da literatura como fonte para a história 
em particular, e disso pretendo produzir uma reflexão que alie meu 
interesse pessoal com a minha formação como pesquisador e futuro 
professor de história. Então, participar desse projeto foi um processo 
de grande coerência para meu aprendizado, pois me permitiu enten-
der o processo do estudo do passado a partir do campo das ideias para 
o campo das ações, já que o desdobramento principal da pesquisa é 
contribuir com o ensino básico produzindo conhecimento e materiais 
para o mesmo.

Reafirmo que fazer um estudo e uma análise histórica a partir da 
literatura é uma realização pessoal pelo fato de já possuir uma ex-
periência com textos e a produção de contos e poesias. O estudo e a 
participação nessa pesquisa me permitiu algumas análises também do 
foco e a forma de escrita na caracterização dos sujeitos históricos e 
sua representação literária.

Nesse sentido, a partir do projeto geral, minha perspectiva de 
participação nessa pesquisa foi de promover um estudo sobre as ca-
racterísticas e mudança na percepção do homem goiano a partir da 
análise daquilo que é escrito por Carmo Bernardes a partir do roman-
ce Jurubatuba (1997) discutindo também as representações do que é 
memória, em suas possibilidades de encontro do passado (LE GOFF, 
1994). Pois, acredito que uma discussão sobre literatura regionalista 
(MARCHEZAN, 2009) é importante, pois o autor escolhido pode ser 
compreendido como representante da literatura goiana, não apenas 
porque produziu sua arte nesse lugar, mas porque seus temas, perso-
nagens, ambientação, tramas e lugares remetem à Goiás.

Com essas discussões iniciei um processo de enfrentamento da 
pesquisa histórica, pois como aluno ainda dos períodos iniciais do 
curso, estava descobrindo o conhecimento histórico em suas várias 
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nuances. Percebia que teoricamente a minha proposta se inseria na 
abordagem da História Cultural (CHARTIER, 1988) e estava muito 
ligada, dentro desta à área das sensibilidades (PESAVENTO, 2007). 
Com isso percebi como as representações dos sujeitos históricos são 
compostas na literatura goiana e como estas podem nos contar um 
pouco da história de Goiás, contribuindo, assim, para a produção de 
conhecimento histórico sobre Goiás.

Outro ponto que me interessou na realização dessa pesquisa, foi a 
expectativa de me inserir também nas discussões sobre ensino, ensino 
de história e formação de professores, já que o PROLICEN – Progra-
ma de Bolsa Licenciatura da UFG tem como seu principal objetivo 
contribuir com a licenciatura, ajudando na formação dos futuros pro-
fessores, e com a educação básica, pois também se propõe a ser locus 
de pesquisa e produção de conhecimentos e, em decorrência destes, 
produção de materiais de ensino que possam ser utilizado no ensino 
fundamental. A meu ver essa perspectiva é muito interessante para 
quem está entrando em um curso de licenciatura, pois amplia a suas 
possibilidades de visualizar o que é o trabalho do professor em geral 
e do professor de história em particular, e como a atuação em sala de 
aula depende também de como foi sua formação na graduação.

A partir dessas escolhas tomei como meu objetivo geral discutir 
o uso da literatura como fonte histórica, especialmente a literatura 
regional, relacionando-a a História de Goiás e, desse objetivo maior 
poder tecer reflexões sobre a relação memória e literatura e, ainda 
sobre a identidade do homem caipira no século XX, a partir das repre-
sentações de Carmo Bernardes.

Para tanto estabeleci, em consonância com o projeto maior, uma 
metodologia de pesquisa que se baseava principalmente na realização 
da pesquisa a partir da construção da relação história e literatura, ten-
do como problemática as questões: é possível escrever sobre história 
de Goiás a partir da literatura? É possível compreender as representa-
ções dos homens goianos a partir de como os mesmos são contados 
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nas obras do autor escolhido? É possível, a partir das discussões pro-
postas elaborar materiais didáticos sobre o tema para uso no ensino 
fundamental?

É importante ressaltar que nos valemos da conceituação da His-
tória Cultural (CHARTIER, 1988), como aporte teórico para nossa 
pesquisa. Isso nos impõe ainda tomar nossa fonte principal como um 
bem de cultura que pode nos contar de uma sociedade a partir das 
representações de seu autor, como defende Pesavento (2008)

Primeiramente foi necessário um levantamento bibliográfico que 
me permitiu conhecer o tema e as discussões que o cerca. Nessa eta-
pa foi importante cruzar as leituras com as discussões de orientação, 
de forma a construir um método analítico que permitiu atingir os 
objetivos da pesquisa. Em segundo lugar desenvolvemos a escrita de 
textos que subsidiariam os relatórios parciais e finais do trabalho, bem 
como os artigos de divulgação, contendo as principais discussões, a 
possibilidades de respostas e conclusões a que nos levaram a análise 
documental. Nossa última etapa seria a produção de material didático 
para o ensino fundamental, o que não pode ser realizado em função 
da amplitude que tomou o trabalho, dos compromissos da graduação 
e da própria densidade teórica que a produção de materiais didáticos 
exigem e que naquele momento não possuíamos.

Durante esse processo muita coisa se modificou, pois a metodolo-
gia, como se viu ao longo da pesquisa, é um caminho a ser percorrido 
e, portanto, um processo cheio de enfrentamentos.

1 – História e Literatura

Quando pensamos no estudo da literatura como fonte histórica 
nos deparamos com as várias problemáticas, que envolvem o pro-
cesso criativo do texto e também da adaptação e contextualização da 
obra a seu tempo e a seu criador. No entanto, para definir as possi-
bilidades e o método sobre o uso da literatura como fonte história 
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é necessário nos perguntar o porquê de usá-la. Para esta reflexão 
observamos a partir de Jacques Le Goff  (2003, p. ) que a noção de 
documento precisa ser ampla, pois para o autor, isso se explicaria na 
perspectiva de todos os Annales, já que para Febvre ( 1949 ed. 1953, p 
428 apud LE GOfF, 2003, p. 530): “A história faz-se com documentos 
escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas pode fazer-se, deve 
fazer-se [...] com tudo o que a habilidade do historiador lhe permite 
utilizar para fabricar o seu mel, na falta das flores habituais.”

Por consequência, o historiador em seu ofício tem o papel de es-
tudar e analisar a permanência ou não de memória seja ela escrita 
ou oral e é nessa conjuntura que pensamos como esta prática pode 
ser utilizada no que se diz respeito à compreensão do homem e da 
mulher num espaço datado. Ora, os escritos devem ser mais que lem-
branças dos acontecidos. O documento deve servir de fonte para aná-
lise de todo um contexto social. O próprio modo de pensar junto ao 
processo de criação nos diz respeito e reflete uma época.

Desta maneira, é necessário que se pensem práticas que aproxi-
mem os discursos dos sujeitos sociais, perpassando portanto a lógi-
ca da utilização de documentos que até então em uma historiografia 
clássica eram descartados ou entendidos como não testemunhos do 
passado.

Partindo deste ponto é necessário que pensemos nos métodos ana-
líticos, onde e como observar o documento. Chartier nos traz uma 
elucidação que se faz necessária a este ponto.

Neste cruzamento que se estabelece entre a História e a Literatura, o 

historiador se vale do texto literário não mais como uma ilustração do 

contexto em estudo, como um dado a mais, para compor uma passagem 

dada. O texto literário vale como porta de entrada às sensibilidades de 

um outro tempo, justo como aquela fonte privilegiada que pode aces-

sar elementos do passado que outros documentos não proporcionam. ( 

1988,p.113)
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O autor faz com que percebamos que mais do que um contexto da 
época, a literatura pode e traduz para os historiadores valores, pers-
pectivas e desejos que se têm naquele tempo. Desta maneira fica clara 
que a construção dos personagens, por mais que esteja em um gênero 
que talvez ao olhar desavisado não sirva para uma análise histórica, é 
influenciada por subjetividades específicas daquele tempo. Se nos co-
locarmos aqui a exemplificar isso nós poderíamos pensar o gênero da 
ficção científica e fantasia como desejos e percepções contemporâneas 
que o autor possue sobre as possibilidades que se colocam ao futuro. 
Em romances por exemplo, é possível que se percebam como as rela-
ções e o próprio meio interagem em um determinado tempo e espaço.

Entendendo então que existem especificidades da própria literatu-
ra como estética, gênero textual entre outros aspectos que possibili-
tam e levam a análise do historiador para um local analítico que, pode 
se dizer se estabelece como a interpretação da obra que por seu lado 
deve ser feita questionando o tempo, a intencionalidade, o espaço, a 
dinâmica social e cultural do autor ao escrever tal trama. Desta ma-
neira, o historiador deve agir cautelosamente e interrogar a sua fon-
te de maneira crítica, não perceber a fala dentro da obra como uma 
verdade, mas sim uma possibilidade do real, a partir da percepção de 
um sujeito que está mergulhado em características e sensibilidades 
comuns a uma época.

Desta forma, há uma tríade a considerar na elaboração do conhecimen-

to histórico, composta pela escrita, o texto e a leitura. No que se refere à 

instância da escrita ou da produção do texto, o historiador volta-se para 

saber sobre quem fala, de onde fala e que linguagem usa. Já ao enfocar 

o texto em si, o que se fala e como se fala são questões indispensáveis. 

(BORGES, 2010, p.95)

Valdeci Rezende Borges nos aponta o essencial da interpreta-
ção histórica sobre a literatura. É necessário que se descubram as 
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intencionalidades por trás na obra, perceber se há uma denúncia so-
bre o presente, se há uma proposição que é especifica do autor ou se 
as pretensões do escrito são basicamente as questões de seu tempo. A 
partir daí é necessário que se perceba como o autor constrói os espa-
ços e os personagens, compreender então o que faz da literatura um 
agente transmissor das sensibilidades daquele tempo e, portanto, da 
sua memória.

O primeiro passo, então, é contextualizar o texto, entender quem 
é o autor, a linguagem, a época e quaisquer outras características que 
interessam sobre a obra. Estas são as principais características que se 
fazem necessário quando se utiliza a literatura como fonte histórica. 
Entender por último o processo de produção que o autor possui, vis-
to que as influências que estão ali demarcadas no texto.

No processo criativo a mediação desses elementos é cruzada e, de 
forma contínua, por novos termos e percepções, que por seu lado são 
geradas ao mesmo tempo da obra. Entender esse processo é quase 
como fazer engenharia reversa, desmantelar toda a obra a procura do 
remissivo ao real e do criativo, ou mesmo o que é comum se ouvir no 
meio historiográfico, a história a contrapelo.

Outro desafio ainda está na forma de interpretação do historiador. Li-
dar com o texto ficcional é lidar com um duplo sentido e uma instabili-
dade da ferramenta-testemunho. Borges (2010) nos esclarece ainda que é 
fundamental evitar o caminho da crítica e da história literária tradicional.

Por último, ainda, deve-se pensar que ao lidar com uma obra bus-
cando perceber sua singularidade em um caminho heterogêneo, faz 
com que notemos a forma com a qual devemos levantar informações 
prévias à obra. Não é apenas atentar-se ao seu aspecto estético e sim 
entender os pormenores que a circula como o próprio modo no qual 
o autor percebe e mantêm suas impressões de mundo e a particulari-
dade a qual a obra se expressa na vida deste mesmo sujeito.

Neste caminho faz-se necessário perceber como a prática do ensino 
de história pode se beneficiar utilizando a literatura como uma fonte 
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didática em sala de aula. Esta prática desperta nos historiadores e pro-
fessores de história a necessidade do uso do documento histórico em 
sala de aula, como um meio de estimular o interesse pela história.

Esta verossimilhança entre o real e o fictício está muito bem entre-
laçada já que a ficção é senão uma maneira de visualizar uma possibi-
lidade real do passado. Na sala de aula o aluno muitas vezes se depara 
com a ausência de interesse sobre o passado, o qual, nós os novos 
feitores da história, tanto tentamos combater. Dentro da maioria das 
salas de aulas há uma tentativa de suprimir toda a criatividade a as 
próprias perguntas dos alunos e isto pode ser observado na maneira 
com a qual nós correspondemos e transmitimos a história. Nos livros 
didáticos é, quase sempre, o rei ou a corte que fala ao povo e rara-
mente se vê a mentalidade de um camponês.

E este é novamente um grande fator que pode influenciar no en-
sino de história. Ora analisar um texto de forma histórica é sempre 
mais prazeroso para a criatividade dos alunos que utilizar dos mes-
mos velhos textos e podemos entender isto se

Entendemos que a história e a literatura apresentam caminhos diver-

sos, mas convergentes na construção de uma identidade, uma vez que 

se apresentam como representações do mundo social ou como práticas 

discursivas significativas que atuam com métodos e fins diferentes. (PA-

SAVENTO, 2007, p.116).

Nesta discussão a autora elucida o que é importante na forma com 
a qual a história e a literatura se mantêm unidas. É necessário, portan-
to, que pensemos na Literatura como uma possibilidade de história. 
Precisamos aqui então pensar numa outra questão de se entender o 
fictício. Pois se nos propomos a utilizar o texto literário como fonte 
histórica é quase comum que tentemos buscar a verdade acerca do 
documento com perguntas quase comuns como: Será que este texto 
realmente apresenta uma semelhança com a realidade? Mas essa não 
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pode ser a pergunta do historiador e Pesavento (2007) ainda nos es-
clarece que o historiador deve entender no texto literário como uma 
ferramenta e o que nela deve ser analisada é a sua composição, a re-
presentação que ela nos remete. De uma maneira geral entendemos 
aqui que a análise do texto não pode nem deve ser literal, é preciso 
que se utilizem lentes profundas para tentar resgatar a tal representa-
ção que se espera do texto.

Assim, podemos concluir que o texto literário objetivamente nos 
traz o sentido histórico quando caracteriza, de alguma maneira, a 
sensações de uma época como: os medos, os modelos sociais, os com-
portamentos, as tendências culturais, em fim, a própria forma com a 
qual se desenvolve a personalidade dos personagens numa narrativa, 
representa a visão do homem numa determinada época.

2 – A literatura regionalista

Quando nos debatemos sobre a construção de uma identidade cai-
pira da segunda metade do século XX em Goiás nada mais nos parece 
importante que nos utilizarmos da literatura mas com o seu recorte 
regionalista. O conto regionalista é mais que uma forma de contar uma 
história local: é também um documento histórico múltiplo sobre a dis-
cussão dos avanços ou não de uma memória dominante que se tem 
pelo Estado de Goiás. Dessa maneira, é necessário que nos pautemos 
em fazer um histórico sobre a literatura regionalista bem como enten-
der das especificidades como já foi dito e será reafirmado aqui.

O ideário fundador do conto regionalista nacional constitui-se na dispo-

sição de enredos de casos, e estes, várias vezes, com o modo de expres-

são da fábula. A fábula e o caso, no interior de uma narrativa regionalis-

ta, têm como função tipificá-lo. A fábula, pela ação da fauna e da flora 

e por meio de metamorfoses e de personificações traduz uma situação 

típica em que natureza e animais adquirem qualidades inerentes a uma 
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pessoa. Os contos regionalistas realizam-se, assim como casos e fábulas. 

(MARCHEZAN,2009, p.XLI)

O conto regionalista aqui nos parece ser um conjunto de vozes ela-
boradas por um autor, mas que constituem um fruto de uma memória 
coletiva, nos valendo da conceituação de memória coletiva de Halbwa-
chs (2006). As vezes densa e complexa demais essa memória pode ser 
traduzida nas relações interpessoais entre os personagens, no desenvol-
vimento das tramas, bem como na característica denotativa dada ao dis-
curso a partir da linguagem, visto que o conto regionalista é na realidade 
um aproximador da expressão oral pela escrita. Há de se perceber que a 
escrita regionalista está muito mais em identificação com os sujeitos so-
ciais porque ela torna, muitas vezes, o leitor um cúmplice e dá a ele uma 
sensação de proximidade aos acontecimentos. A possibilidade do real ou 
as possibilidades do passado que aqui estão, interferem e criam no leitor 
uma sensação de naturalidade e de identificação com os acontecidos.

Além de transmitir algumas tradições e demonstrar o dia a dia 
em um determinado recorte, a literatura regionalista tem um senti-
do que para os historiadores parece ser de uma extrema importância. 
Nos parece ainda que a literatura regionalista propicia uma análise da 
criação de diversas identidades bem como denuncia ou amplia, mui-
tas vezes, conceitos que até então seriam estáticos.

Neste caso podemos então confirmar que:

O estudo da literatura conduzido no interior de uma pesquisa historio-

gráfica, todavia, preenche-se de significados muito peculiares. Se a litera-

tura moderna é uma fronteira extrema do discurso e o proscênio dos de-

sajustados, mais do que o testemunho da sociedade, ela deve trazer em si 

a revelação de seus focos mais cadentes de tensão e a mágoa dos aflitos. 

Deve traduzir no seu âmago mais um anseio de mudança do que os me-

canismos da permanência. Sendo produto do desejo, seu compromisso 

é maior com a fantasia do que com a realidade. (SEVCENKO,1989 p.20)
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No entanto, para que possamos avançar, Sevcenko nos traz um 
aviso importante sobre os motivos pelos quais há a existência da lite-
ratura e que apesar da possibilidade de representar e trazer à tona os 
imaginários sobre o passado, a literatura e, consequentemente, a lite-
ratura regionalista não tem ao seu todo uma preocupação com o real 
vivido. Desta maneira apesar de ser utilizada como fonte histórica há 
de se perceber que se tenha em mente a crítica ao documento, a leitu-
ra sobre o autor e, entre outras coisas, a memória sobre aquilo que se 
pesquisa a fim de procurar traços e vestígios que se constituíram no 
tempo. Apenas aí se desenvolve a escrita e a pesquisa historiográfica.

Assim, como qualquer outro documento histórico a literatura 
deve ser interrogada e a paixão pelo objeto de pesquisa deve ser har-
monizado com a crítica para que haja uma narrativa que se aproxime 
a uma interpretação do passado, a partir de uma memória que se tem 
e não uma exclusividade do discurso de uma determinada obra.

O passado deve ser dito e discutido a partir das questões que se põem 
na contemporaneidade e é a partir daí que a pesquisa deve avançar.

3 – Carmo Bernardes

Como se faz necessário neste momento deveremos discutir a for-
mação e a concepção que Carmo Bernardes tem sobre o mundo. Para 
isso é necessário conhecê-lo e interpretar as possíveis intencionalida-
des de sua escrita, assim como o seu surgimento de sua autoimagem 
sobre reconhecer-se homem caipira.

Carmo Bernardes (1915 -1996) foi um literato goiano que se des-
tacou em Goiás nos anos 1970 com o que chamamos de literatura 
regionalista. Este autor possui uma história que se confunde com a 
sua própria produção. Há então de primeiro entender como se desen-
rolou a vida deste em algumas linhas para que possamos contextua-
lizar o autor bem como sua produção como objeto de uma pesquisa 
histórica.
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Essencialmente goiano, mas nascido em Minas Gerais, Bernardes 
passa o início de sua vida numa transição com sua família de Minas 
para Goiás. Antes é necessário perceber que é nesse período possi-
velmente que se forma neste literato o sentido e a própria cultura 
do homem rural, caipira, e também é neste momento que Bernardes 
assume uma identidade de “mãe cabocla e pai chapéu atolado”.

De uma maneira geral então neste primeiro período de sua vida a 
infância que Bernardes aprende a ler e escrever:

Mas foi justamente ali, na pequena Anápolis, que a paixão infantil de 

Carmo Bernardes pelo mundo das letras desencadeou o irremediável 

processo de transformação. Foi ali a primeira experiência com jornalis-

mo que dará a esse autor outra dimensão de vida que não aquela experi-

mentada por seus pares de cultura. (SANTOS, 2007, p.36)

É então em sua mudança, em 1959 que toda esta paixão segundo o 
trecho citado, sobre as letras, irá culminar sobre o seu trabalho como 
jornalista. O que então carece ser explicado é que Bernardes tem a 
sua vida adulta e sua afirmação enquanto sujeito em Goiânia. Já na 
capital de Goiás o autor irá trabalhar como funcionário público e verá 
sua carreira de jornalista despontar.

Então o que caracteriza Bernardes como um homem comum de 
sua época é seu modo de se apresentar como vivendo em um mo-
mento transitório, assim como a grande maioria dos mineiros próxi-
mos a Goiás. De fato, o autor fez parte da migração do campo para 
a cidade que se configurou a partir da década de 1940 no Brasil, com 
a crescente expansão de centro urbano e acrescente, por outro lado, 
pobreza do meio rural. (SANTOS, 2007)

O seu trabalho se desenvolveu a tal ponto que irá se tornar jorna-
lista do grande jornal goiano: O Popular. É, a partir daí, então que 
o interesse pela literatura começa a aparecer. Aquela identidade de 
homem caipira e todo aquele vislumbramento do espaço urbano faz 
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com que Bernardes sinta a necessidade de refletir e ressaltar a impor-
tância da identidade caipira e pôr em cheque a concepção de progres-
so urbano proporcionada pelo capitalismo e pelo movimento de ur-
banização do país.

Mergulhado nesse contexto ele participaria de um jogo de poder 
sobre o próprio oficio de ser jornalista. E é a partir deste momento 
que começa a se perceber um sujeito essencialmente politizado. Ber-
nardes consegue ter em mente todo o processo de poder que tempos 
depois irá projetar em seu trabalho.

Até aqui então conseguimos compreender a concepção de mundo 
na qual Bernardes estava inserido. Sua mudança para Goiânia é nada 
mais que um processo comum daquele tempo e neste ponto deve se 
entender este contexto.

Presenciando as transformações vividas por Goiás nesse período, quan-

do o estado tornava-se foco da política de Getúlio Vargas de ampliação 

das fronteiras produtivas com a ocupação do interior do país de forma 

mais efetiva, Carmo Bernardes e sua família faziam parte daqueles gru-

pos de despossuídos de terra que iam perdendo lugar nas comunidades 

rurais – comunidade estas que mantinham famílias vinculadas à terra 

como agregados e meeiros – em função das diretrizes políticas e eco-

nômicas que começavam a fazer parte da “interiorização do Brasil”, o 

que, para o campo, significava o começo das explorações latifundiárias 

especialmente, para a pecuária. (SANTOS, 2007, p.35)

É de se perceber então que em 1959 quando já se instalara em 
Goiânia estas questões sobre a identidade rural se faziam necessárias 
para Bernardes. É tão importante este processo que a escrita jornalís-
tica e literária de Carmo Bernardes estava carregada de algumas das 
questões da relação campo e cidade, tais como discutidas por Ray-
mond Willians (1989). É, em parte por esse motivo que na chegada 
da Ditadura Civil Militar Brasileira, a partir de 1964, Bernardes será 
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considerado indivíduo subversivo e perderá o seu emprego e será for-
çado a exilar-se10.

É durante o exílio que Bernardes irá desenvolver parte de sua li-
teratura. Neste momento ele repensa a sua identidade caipira numa 
tentativa de tentar entender o mundo e de se auto reconhecer. É pos-
sível de se afirmar isso pelo fato da escrita de Carmo Bernardes estar 
intensamente ligada ao processo de sua vida.

Ao desenvolver uma escrita regionalista, Bernardes não só contes-
ta o imaginário preconceituoso sobre o caipira como relata de manei-
ra descritiva a maneira como a natureza comporta o homem e sua 
cultura. A descrição é mais meticulosa nos atos comuns no dia a dia 
de seus personagens, estes se apresentam de uma maneira única, pois 
ele não só se preocupa com o aspecto externo mas também com o 
campo das ideias destes personagens. O autor então consegue criar 
uma imagem sobre como pensa um caipira e quais as problemáticas 
comuns em sua vida diária.

Este momento em que fora exilado então é o momento do nasci-
mento desta escrita que relembra a origem de Bernardes, mas que é 
feita a partir de uma análise particular do mundo em que vivera antes 
e o mundo que agora estava em contato considerado como um mun-
do mais moderno.

Bernardes caminha no sentido de uma oposição ao caipira-Jeca Tatu. 

Percebe-se quase uma tentativa de reabilitação de um sujeito cuja his-

tória é a da negação total: não tem onde ir, como ir, ou conta com a 

assistência senão de uma providência, que na crônica de Bernardes, se 

evidencia na ação da esposa em obrigá-lo a ajudar a família necessitada 

(SANTOS, 2007, p.48)

10. Carmo Bernardes exilou-se na Ilha do Bananal, assim que se intensificaram as denúncias 
contra ele.
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Podemos então perceber que a intenção da escrita de Bernardes se 
manifesta na tentativa de quebrar o estereótipo do homem do campo 
atrasado. E é ai que além das crônicas que contam especificamente 
sobre a sua história e o romance que, de uma maneira ou de outra re-
presenta a história de Bernardes a partir da romantização de sua vida, 
ele expande seu universo criativo. Desta forma teremos portanto uma 
produção a este ponto:

Os escritos de Carmo Bernardes, publicados em livros e que constituem 

seu acervo literário foram as principais fontes desse trabalho. Ao todo são 

dezoito livros sendo: a) livros de crônicas: Rememórias (1968), Rememó-

rias II (1969), ambos editados pela Leal – Ed. Araújo Ltda, e Quadra da 

Cheia: textos de Goiás (1995), edição do autor; b) Livros autobiográficos: 

Força da Nova: relembranças (1981), edição da Secretaria de Educação do 

Estado de Goiás, e Quarto Crescente: relembranças (1986), edição das Edi-

toras da UFG/UCG; c) Livros de contos: Vida Mundo (1966), editado pela 

Brasil Central Editora, Reçaga (1972), editado pela Leal – Ed. Araújo Ltda , 

Areia Branca (1975), editado pela Livraria e Editora Cultura Goiana, Idas e 

Vindas (1977) editado pela CODECRI, e A Ressurreição de um Caçador de 

Gatos (1997), editado pela Ed. da UFG; d) romances: Jurubatuba (1972)4 

editado pelo Departamento Estadual de Cultura de Goiás, Nunila (1984) 

editado pela Ed. Record, Memórias do Vento (1986) editado pela Editora 

Marco Zero, Perpetinha – um drama nos babaçuais (1991), editado pela 

Ed. da UFG, Santa Rita (1997) editado pela Ed. da UFG, e Xambioá Paz e 

guerra (2005), editado pela AGEPEL; e) livros sobre a natureza do cerra-

do: Jângala: complexo Araguaia (1994) edição do autor, e Selva Bichos e 

Gente (2001) editado pela AGEPEL, livros que aqui se define, também, 

como manifestos ecológicos. (SANTOS, 2007,p.15)

E, por último, vale ainda destacar que a escrita bernardeana por 
ressaltar tanto a natureza é responsável por um sentimento do autor 
e da sua própria preocupação com esta. É interessante perceber que 
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Bernardes vai desenvolver então um envolvimento com a ecologia, 
uma preocupação com o ambiente que pode ser analisada a partir 
desta raiz de homem do campo. E ainda é mais interessante perceber 
como esta preocupação está verdadeiramente relacionada com a sua 
escrita tendo como base a descrição dos atos cotidianos e da própria 
natureza quase como um ser universal.

Dentre todas estas produções foi feita uma leitura do livro Juruba-
tuba numa tentativa de tentar entender esta identidade caipira, soma-
da a uma romantização que é possível ser identificada pelo fato de ser 
uma ficção, mas que representa uma semelhança com a realidade da 
vida do autor de maneira profunda.

4 – Jurubatuba

Como o foco de nossa pesquisa se baseia na obra de Carmo Ber-
nardes e especificamente em Jurubatuba é necessário que tracemos 
aqui qual é a história e como se desenrola a trama. A obra é um ro-
mance, publicado pela primeira vez em 1972, como edição do Depar-
tamento Estadual de Cultura. A edição que utilizamos foi publicada 
pela Editora da UFG em 1997.

A história começa com o personagem principal Ramiro no meio 
de uma procissão. Ao que tudo indica ele é novo por aquelas terras e 
após, dentro daquele misto de reza e conversa, observa uma mulher, 
nova, que o rodeia enquanto ele está tocando e cantando com algu-
mas pessoas que ele acabara de conhecer.

Está ele lá, junto à um violeiro e próximo ao fogo com uma more-
na que não para de fitá-lo. De uma maneira costumeira, característica 
da personalidade de Ramiro, ele não se aproxima dela. É neste ponto 
então que o autor faz uma rememoração dos fatos em como Ramiro, 
personagem principal havia chegado ali.

Andando meio sem rumo Ramiro encontra um senhor pela estra-
da tendo dificuldades em encarretar o carretão de boi. Então como 
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sem pensar ele ajuda este senhor a encarretar e começa a lhe per-
guntar por onde fica Jurubatuba. O senhor explica que eles estão por 
perto, que é logo depois de Tiquira, local por onde os dois passavam. 
A partir daí então Ramiro continua sua viajem tentando descansar e 
aproveitar a paisagem, logo que se encontra com a fronteira de Ju-
rubatuba ele ouve três tiros pelo céu e lembra que o senhor que ele 
havia ajudado havia lhe dito que aquele lugar estava em festa. Rami-
ro foi se aproximando aos poucos e acabou por não fazer a salva de 
tiros, que era comum por tradição. Chegando lá ele foi bem recebido 
pelo rapaz que havia dado a salva e, logo se justificou, e Sizefredo, o 
rapaz da salva de tiros, o mandou ir para dentro da casa da fazenda 
para tomar um “golo” e comer. Antes, no entanto, ele havia de levar 
o burro para guardar e enquanto guardava conhecia um menino cha-
mado de Belamor.

É após entrar na casa que ele conhece na cozinha praticamente to-
dos os outros personagens, Tia Bruna, Ermira, Sizefredo e Belamor, 
todos estavam por ali e, principalmente Ermira, já o encarava tentan-
do retirar da boca de Ramiro qual o proposito dele ali e como havia 
chegado. Ramiro neste meio tempo percebe o charme e uma sedução 
estranha na fala de Ermira.

A partir daí então Ramiro faz conta a nós leitores os momentos de 
antes de Jurubatuba. Ao que tudo indica ele estava num ribeirão per-
to de Mocambinho de passagem tentando comprar uma ferradura. 
E lá pelas tantas ele consegue chegar na loja de um senhor chamado 
de Seo-Policarpo que lhe oferece um pouso já que até ele entrar em 
Mocambinho e achar a loja se fazia noite.

Depois de muito relutar Ramiro aceita ficar por uma casinha pró-
xima a de Seo-Policarpo. Ele pousa por lá, mas não consegue dormir 
muito bem e depois de um tempo aparece um outro rapaz pedindo, 
no meio da noite, para pousar ali. Ramiro não responde nem que sim 
nem que não, mas o rapaz acaba por ficar ali por um tempo. É aí 
que então Ramiro ouve tiros e toda a vizinhança acordando. Ele passa 
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pela casa de Seo-Policarpo e encontra com ele tentando entender o 
que aconteceu e quando chega ao local de tumulto descobrem que 
um pai acabara de matar um filho por engano e Ramiro fica apenas 
um tanto surpreso com tudo que acontecera.

No outro dia então Ramiro troca de roupa e segue o conselho de 
Seo-Policarpo, o de parar em Jurubatuba e pousar por ali, já que o 
burro ainda não podia receber a ferradura. É a partir daí que ele en-
contra com Amanso, o carreteiro, e chega Jurubatuba.

A partir de então Ramiro vai ficando na fazenda Jurubatuba e logo 
já está trabalhando como um peão, auxiliando Belamor e o ensinando 
algumas coisas já que seu pai Benedito Amanso estava sofrendo com 
alguma doença. Aos poucos então ele foi se apaixonando e se aproxi-
mando de Ermira enquanto trabalhava para Seo-Simeão na fazenda, 
marido de Ermira.

É em um desses dias que numa tempestade que todos receosos se 
juntam na cozinha e esperam a chuva passar. Ramiro então conta que 
foi nesse dia, em que teve de dormir dentro da casa que se relacionou 
intimamente com Ermira pela primeira vez. E tudo acontecera de re-
pente já que Ermira havia insistido para que ele pousasse por ali. É 
daí em diante que os dois começam um romance proibido, mas que 
beirava a um certo conhecimento de todos na fazenda menos ao de 
Seo-Simeão.

Tia Bruna em um certo dia pede a Ramiro que vá procurar Seo-
-Jacó, que entendida das ferragens dos moedores. Era tempo de moa-
gem e precisavam-se fazer algumas mediações para que se moesse 
a cana. Ramiro vai então atrás de Seo-Jacó, e lá chegando, encontra 
este senhor numa condição um tanto ruim, ele estava com alguma 
doença parecida com elefantíase e então o peão começa a conversar 
com Seo-Jacó. Ele conta a Ramiro que Seo-Simeão e um tal advogado 
conhecido como Abacate Roxo estavam tentando tirar-lhe as terras 
que ele tinha e após ouvir isso Ramiro de certa maneira já entendia 
com que tipo de pessoa lidava.
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É então, a partir disso, que Ramiro no dia seguinte ajuda Bela-
mor com o gado para que se preparassem depois para a moagem. 
No cair da noite Ramiro se junta a todos os outros na cozinha e 
sentia que estavam todos muito dispersos mas não sabia ao certo o 
que havia acontecido. Nesta noite então quando estavam a sós ele 
e Ermira os dois passam um tempo juntos e ele pergunta se ela es-
taria disposta aos dois fugirem juntos. Ermira então se cala e tenta 
sair sem responder.

O burburinho que corria pela fazenda era parecido de uma festa 
e é aí que Ramiro descobre que Seo- Simeão e Ermira seriam anfi-
triões da festa lá em Mocambinho. A reação que ele tem então é a de 
um profundo descaso e, uma certa desistência, começa a passar pelos 
pensamentos dele. É tão forte esta desistência que ele num dia próxi-
mo ao curral se senta e fica pensando em ir embora, fazer uma carta 
se despedindo de Ermira e ir embora pelo mundo, mas ainda era mais 
forte o que sentia pela mulher e ele continuou por lá.

Chegada a época da festa então, todos começam a fazer com que 
Ramiro vá, até mesmo porque depois de saber que ele não queria ir, 
e é aí que a trama principal começa a ganhar corpo, Ermira insiste 
em sua presença. Todos da fazenda vão em direção a Mocambinho 
enquanto ficam ele e Belamor na fazenda, certo de que eles fossem 
alguns dias depois para a festa em si. “Miro”, como manhosamente 
lhe chamava Ermira, então chama Belamor para que ele entregue as 
ferramentas de Seo-Jacó enquanto ele se prepara para ir para festa.

Logo quando o menino Belamor volta, Ramiro junto a ele pode ir 
para a tal festa na cidade. Seguiu então por Tiquira e em sua mente 
ele iria entregar Belamor e ir embora pelo mundo. O personagem 
principal narra, nesse momento, que no caminho havia visto algumas 
pessoas e partilha de toda sua angústia pelo abandono a Ermira. É 
neste momento que ele então encontra com Benedito Amanso e pou-
sam por ali próximo a festa e com o passar dos dias ele e Ermira ficam 
com um relacionamento muito mais estremecido.
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Até que já no fim da festa Sizefredo o procura avisando que Seo-
-Simeão estava passando mal e que todos haviam de ir embora para 
Jurubatuba. Começa a ser exposto todo um movimento feito por 
Ramiro dentro do Mocambinho, ele passa por dentro e compra um 
formicida já que na plantação havia dado uma peste de formigas. Ele 
então encontra com algumas prostitutas, anda pelos bares bebendo, 
mas resolve voltar para Jurubatuba.

Chegando de volta em Jurubatuba ele recebe o pedido de Tia Bru-
ná para que volte a cidade e compre para eles um remédio, pois o 
estado de Seo-Simeão era forte. Ramiro então nos narra a ida dele até 
Mocambinho outra vez contando que havia visto Seo-Simeão doente 
e pensando sobre toda aquela situação. Já na farmácia ele explica to-
dos os sintomas e recebe uma receita e o remédio.

No caminho de volta ele então para pelo riacho de Tiquira, lava o ros-
to e toma água. Quando chega ele entrega o remédio à Tiá Bruna e, logo 
depois de três dias, a fazenda toma um novo rebuliço. Seo-Simeão havia 
morrido. A casa havia se enchido rapidamente e Ramiro mal conseguira 
conversar com Ermira. O velório ocorre normalmente, mas no seu fim 
a prima de Ermira vem buscá-la para que elas ficassem juntas na cidade.

Ramiro sente que tudo havia terminado ali, ele havia sido feito de 
bobo por ela e, no fim, estava só outra vez. Ele nos conta então que Seo-
-Simeão havia morrido porque quando ele voltava pelo riacho misturou 
um pouco de formicida ao remédio e o resultado havida dado na morte 
do seu “rival” que, segundo o que diziam, não sabia do romance entre 
Ramiro e Ermira. Sem ela, nada lhe importava ali e então dias depois ele 
vai embora. Abandona tudo sem rumo e continua sua jornada.

5 – Uma análise sobre a construção de Ramiro e a identidade 
caipira

Como já dito antes é sabido que toda a produção literária carre-
ga valores e percepções de mundo de quem a constrói. Pautando-se 
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nesta premissa é possível aqui construir um padrão de característi-
cas psicológicas e físicas da figura do masculino, tendo como base as 
percepções que Bernardes expõe em sua a obra. É claro que há de se 
perceber que existem variantes muito perspicazes na construção das 
masculinidades na obra de Carmo Bernardes.

De início é preciso perceber que há um personagem principal mas-
culino, Ramiro, que contribui não só para a manutenção de um dado 
tipo da masculinidade, como também uma construção e desenvolvi-
mento desta figura a partir das contradições que julgamos ser inter-
pretadas por Bernardes em sua obra. Isso será delineado a partir do 
lugar ao qual o nosso autor produz seus contos. É preciso dizer ainda 
que nos basearemos nos estudos de masculinidades e uma análise da 
teoria com as manifestações possíveis do personagem como também 
nas contradições que a figura do masculino apresenta quando pensa-
mos outros personagens como o marido (traído), Sizfredo e os outros 
personagens masculinos da obra.

Alguns conceitos então devem ser explícitos aqui para que se pos-
sam configurar as relações básicas entre os possíveis modelos masculi-
nos teóricos e os modelos apresentados, especificamente, numa obra 
literária de cunho regional. Portanto, é necessário que se tragam a 
vista alguns conceitos para que a relação literatura e história possam 
ser veiculadas de uma maneira mais leve.

Entendemos então aqui a masculinidade como um conjunto de 
ideias, senão um imaginário, de práticas e significações dadas social-
mente a indivíduos com a genitália dita masculina. Neste conceito, 
ainda, se adequam as práticas sociais as quais estes sujeitos reprodu-
zem bem como suas percepções de mundo dadas a partir dos concei-
tos relacionados à religião, à educação e à instituição do patriarcado. 
A partir daí tem-se um modelo padrão de um tipo de masculinidade, 
a dita hegemônica, em que os sujeitos são respectivamente brancos, 
instruídos – ainda que no mundo rural nem tanto –, religiosos, pa-
triarcas, detentores do poder do trabalho (fora do locus familiar) e 
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também detentor soberano de todas as relações de poder dentro do 
ambiente familiar.

Logo, é possível afirmar que todos e quaisquer outros indícios e ca-
racterísticas não hegemônicos classificam um lugar de subalternidade 
e, a partir daí, é possível perceber que as masculinidades subalternas 
configuram lugares menores dentro da figura do masculino e é desta 
maneira compartivo-teórica que vamos analisar a figura de Ramiro.

5.1– Ramiro: o padrão desinquieto e mutável da masculinidade

Na obra de Jurubatuba, Carmo Bernardes (1997) nos apresenta uma 
figura interessante entre as relações possíveis e as imaginárias efetivi-
dades do que é ser homem e mulher. Em Ramiro é possível ver como 
existe uma contradição na construção do personagem, pois existem 
momentos em que as atitudes e os pensamentos de Ramiro figuram-se 
numa análise de um mundo realista e cruel a partir de seu fazer práti-
co no mundo: “Parece que o tranco do marido só tinha serventia para 
dormir junto, encostelado, sem ser homem apagar o fogo da bicha dele 
porque, toda vez que ele pousava em casa, no dia seguinte ela amanhe-
cia torando cabelo no ar.”(BERNARDES, 1997, p.83)

É possível ver aqui um lugar específico do homem do campo no 
que se diz respeito a vida parental e a relação que se estabelece en-
tre marido e mulher. Ainda mais, é possível perceber que na visão 
de Ramiro a figura do homem da roça além de estar conectado com 
aquilo que é natural, o sexo, o controle da passionalidade da mulher, 
é também desenvolver todas as ações manuais as quais se referem à 
vida no campo.

A primeira característica está clara, então, sobre como o autor pas-
sa a figurar o personagem de Ramiro. Em poucas palavras pode-se 
entender como característica a virilidade do homem e no popular-
mente dito, ser garanhão. É neste ponto que se entendem as relações 
que desenvolvem-se durante a trama. O personagem principal é, pois, 
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alguém que se envolve com as mais diversas mulheres e transmite 
para o leitor, a partir de seus pensamentos, a inconsistência de se 
apaixonar diariamente, mesmo que Ermira, personagem que Ramiro 
ama, sobreponha as outras mulheres

A segunda característica é a dada a partir dos mesmos critérios de 
socialização. Ramiro prova ser um homem com malícia e é esperto, 
que fala o que quer, mas sempre quando necessário. Além disso du-
rante todo no romance Ramiro apresenta uma perspicácia intermi-
nável que se sobressalta a cada momento de perigo e de insegurança 
quando este se sente ameaçado. É possível perceber isso ainda mais a 
partir da ótica do envenenamento do marido de Ermira. O persona-
gem age com tranquilidade e não levanta suspeitas para quem está 
fora da história. Evidencia-se isto neste trecho em que ele conta como 
foi possível envenenar o remédio de seo-Simeão.

Resolvi dar um jeito naquilo. Despejei o embornal no chão, os troços 

que estavam dentro esparramaram e a caixinha com as capsulas abriu, 

aí vi que uma das capsulas estava descolada, o pozinho que tinha dentro 

derramado. Então foi que veio a lembrança de fazer uma estripulia e fiz: 

abri a latinha de formicida – dentro era uma massa preta que tinha – e 

com a ponta da faca tirei dois ou três bons bocados daquela massa, colo-

quei dentro de um dos pratinhos e umideci as beiras do outro pratinho 

com um graveto molhado, colei a capsula, botei na caixinha junto com 

as outras, joguei a latinha de formicida dentro do ribeirão debaixo da 

ponte. (BERNARDES, 1997, p.256)

Fica evidenciada, portanto, a sua segunda característica enquanto 
homem, como aquele que toma a atitude, que resolve os problemas 
de forma racional e prática, mesmo cometendo um assassinato. Po-
demos ainda explicitar a relação íntima com o campo, com os animais 
e com a lida do campo. Ramiro, assim como sabemos por Bernar-
des, também mantém essa comunhão com o que é conhecido como 
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natural. Sua relação com os bichos e a terra é tão forte ao ponto de 
que suas percepções se dão a partir da leitura do ambiente que o per-
sonagem narra para nós. É importante perceber que a relação entre 
campo e homem aí é extremamente forte, caracterizando o homem 
caipira numa espécie de valor com a terra. A relação campo e Ramiro 
é, portanto, uma primazia a qual as sensações e os dizeres não se con-
fundem há neste ponto uma verdade que é atribuída a uma espécie de 
parceria entre Ramiro e o campo.

A categorização que se pode fazer, finalmente sobre o “verdadei-
ro” homem do campo é então uma atribuição de significados ao agir 
e pensar humano. Como já discutimos antes Bernardes transpõe a si 
mesmo na obra quando atribui seu apreço ao campo e Ramiro tam-
bém o faz, é essa ligação de percepção sobre o passado e a memória 
que se fazem necessárias à criação de um personagem como Ramiro.

A identidade masculina criada pelo autor nos parece uma tentativa 
de trazer o passado de sua vida para a escrita. Nesta empreitada é ne-
cessário perceber que o jeito truncado que Ramiro se apresenta para 
o mundo é, senão, uma memória coletivamente constituída do que é 
ser homem na sociedade caipira, pois tagarelice é coisa de mulher. E 
a análise da masculinidade de Ramiro nos leva a perceber a possibili-
dade do passado da vida no campo que perpassa a construção de um 
sujeito que não mais está no campo, pois Bernardes escreve já na ci-
dade. E, por isso mesmo, a análise nos parece com suas subjetivações 
que ligam o sujeito Ramiro puramente a uma masculinidade hege-
mônica, o homem forte, destemido, implacável e viril, como cabia a 
um homem do campo.

O que devemos ressaltar e explicitar aqui, talvez com mais preci-
são, é que por trás de uma figura construída por significados quase 
comuns da identidade masculina, há um engodo que é a forma com 
que Bernardes, a partir de Ramiro nos faz perceber, pois ao mesmo 
tempo que é toda uma representação do masculino dominante, o fato 
de ser enganado por Ermira, apresenta seu reverso, ou seja, a mulher. 
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Escrever versos, ficar acuado e sofrer por amor põe em cheque uma 
figura de masculino total. O próprio ato de expressar sentimentos en-
tra em contradição com a figura maior da masculinidade hegemôni-
ca. Brilhantemente Bernardes nos faz ver como a figura imaginária 
deste homem bruto pode, ao mesmo tempo, ser passado pra trás e 
não perceber as sandices de Ermira apresentadas ao mundo. Deste 
modo é possível evidenciar que há na realidade, uma aparência por 
trás da essência do humano ou uma possibilidade da presença do dito 
feminino nas lacunas da construção da personalidade masculina.

É possível concluir que a pesquisa executada durante o período de 
2015/2016 possibilitou ampliar um leque de conhecimentos sobre a 
vertente da História Cultural num sentido de possibilitar as discus-
sões sobre memória, história e literatura. Além disso, foi necessário 
que se percebesse, ao longo da pesquisa, as multiplicidades de senti-
dos que são atribuídos ao real vivido pela a escrita literária bem como 
as identidades cunhadas a partir de uma época e um espaço datado. 
Dessa maneira é necessário que se tenha em mente que a literatura 
é para o historiador uma ferramenta de estudo que permite a ele re-
cuperar nuances que são perdidas em algumas outras fontes históri-
cas. E, por último, foi interessante perceber como a identidade caipira 
se apresenta de uma maneira muito mais densa do que se espera a 
senso comum e, por conseguinte, todo o mundo rural representado 
por Carmo Bernardes, viabilizou uma discussão sobre a quebra entre 
uma ótica discursiva que privilegia a cidade ao campo. Estudar este 
mundo fez com que se percebesse no campo um lugar dinâmico onde 
as práticas sociais e as relações dos sujeitos são reelaboradas também 
a todo o tempo.

No contexto da pesquisa, realizada de forma voluntária, um de 
nosso objetivos não pode ser alcançado: a produção de materiais 
didáticos para o ensino de história de Goiás. Temos em mente que 
se faz mister fazer essa produção e, queremos o fazê-lo em um con-
texto menos complexo. Particularmente, no meu próprio processo 
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de formação como professor, a pesquisa foi oportunidade de refletir 
como o ensino de história pode ser dinamizado com o uso da literatu-
ra como fonte. Esse deverá ser nosso próximo passo.
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CAPÍTULO VI

História e Natureza na obra 
de Carmo Bernardes

Paulo Vitor Vaz11

O projeto do qual se deriva este de trabalho é, “Selva, bichos e gen-
te” em representações de natureza, cultura, homem, memória e his-
tória na literatura regional goiana do século XX, elaborado, proposto 
e, desenvolvido pela professora Márcia Pereira dos Santos, e que tem 
como objeto a literatura goiana, mais especificamente as obras dos 
literatos Bernardo Élis, Carmo Bernardes e Eli Brasiliense. Quando li 
o projeto maior, interessei-me pela questão da natureza e, nesse caso, 
escolhi a obra de Carmo Bernardes como minha fonte principal, pois 
vejo nesse autor uma intensa relação entre sua obra e a natureza, es-
pecialmente aquela por ele lembrada e, por isso, a questão da me-
mória (SEIXAS, 2001) é importante na mesma, visto que o escritor 
pesquisado, tomava sua própria experiência passada e seus métodos 
de observação da natureza como temas e motivos de sua obra. Tam-
bém vejo na obra de Bernardes uma importante avaliação do que as 
relações entre o campo e a cidade tem na vida das pessoas e em sua 
cultura, ou seja, a memória de Bernardes é também uma avaliação 
dessa relação entre o mundo rural e a cidade (WILLIANS, 1989).

11. Graduando em História - UFG/Regional Catalão Graduada em História pela UFG?Re-
gional Catalão Participou do projeto “Selva, bichos e gente” em representações de natureza, 
cultura, homem, memória e história na literatura regional goiana do século XX, como bolsis-
ta do PROLICEN ( Programa Bosas de Pesquisa na Licenciatura), da UFG/Regional Catalão.
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Noto a importância de perceber como o mundo natural (THO-
MAS, 1988) é apresentado por Bernardes e como o mesmo, ao longo 
de suas narrativas, aparece sofrendo mudanças com o desaparecimen-
to de várias espécies vegetais e animais. Esse fato implicou na grada-
tiva redução do Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, dentro de 
um rápido processo de mudanças que repercutiram nos processos de 
avanço da monocultura, desagregação de comunidades rurais (BOSI, 
2008) e urbanização que vem transformando tanto o cotidiano do cai-
pira, típico trabalhador rural, quanto a natureza e as próprias relações 
entre os sujeitos, seus grupos e suas formas de ver e dar sentido ao 
mundo (CHARTIER, 1988). Neste artigo destacaremos a discussão 
sobre o conceito de natureza para Bernardes.

A metodologia da pesquisa foi orientada pela História Cultural, 
ou seja, teremos como instrumento analítico os principais conceitos 
que esta vertente historiográfica nos indica como: representações 
(CHARTIER, 1988), memória (SEIXAS, 2001) entre outros. Também, 
na estruturação metodológica, será importante destacar os conceitos 
de campo e cidade (WILLIANS, 1989), mundo natural (THOMAS, 
1988), teoria de Gaia (LOVELOCK, 2010) entre outros. Esse referen-
cial é possível dentro, ainda, de uma visão da história como a ciência 
que estuda os homens no tempo, como defende Marc Bloch (2001), 
pois tomando a memória de Bernardes como guia, também analisa-
mos o presente.

Importante frisar que aqui tomamos a literatura como fonte para 
a história, isso impondo que tenhamos claro que a literatura não é 
reflexo do real, mas se vale deste para ser escrita (SEVCENKO, 1989). 
O livro que é nossa fonte principal, “Jângala: complexo Araguaia” é, 
segundo Santos (2007), um manifesto em defesa do Rio Araguaia, 
portanto, se localiza nas fronteiras entre uma escrita de memória e 
uma escrita política. Assim, interpretamos a obra também como um 
exercício de memória em defesa da natureza do cerrado. Aqui se con-
figura a literatura de resistência, tal como defende Alfredo Bosi.
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Carmo Bernardes e o mundo a seu redor.

Um garoto que veio de Minas Gerais para o estado de Goiás, e co-
meça desde sua partida, até sua chegada, aos arredores de Formosa, 
a gravar suas lembranças na memória, para mais tarde nos presen-
tear com sua sabedoria e vivência, esse é o escritor Carmo Bernardes 
(1915 - 1986). O autor em suas obras nos conta da vida na roça, da vi-
zinhança, e de como o território ao redor de sua morada, era demar-
cado, e dos povos que a sua volta habitavam, e que formavam parte 
de sua convivência social (ALMEIDA, 1985).

Segundo Santos (2007) Carmo Bernardes escreve a maioria de suas 
histórias da mesma maneira que se fala: o jeito caipira de ser está im-
pregnado na linguagem de seus livros de maneira a não deixar dúvi-
das a respeito de sua vivência pessoal como personagem dos próprios 
causos. Boa parte de seus escritos dão a entender que sua cultura foi 
forjada pelos laços de vizinhança que possuía no passado:

Assim como nas cidades, onde em cada uma delas os habitantes seguem 

um sistema próprio, também sucedia com as vizinhanças da roça. Guar-

dávamos traços próprios de conduta, sistemas, sotaques muita diferença 

uns dos outros. Até hoje, não é costume do povo de uma cidade ter cer-

tas quizilas com o povo de outra? Os habitantes de um setor urbano, nas 

cidades maiores, são comuns não se darem bem com os outros de outro 

setor. E quando é assim, se isolam, nunca se unem, e brigam por qual-

quer motivo. Com as vizinhanças da roça dá-se o mesmo. (BERNAR-

DES, 1986, p 30.).

Assim, vemos que as comunidades ou bairros rurais ( QUEIROZ, 
1973) são elaborados justamente como meio de sobrevivência de gru-
pos que dependem uns dos outros para viver. Desse modo fica mais 
compreensível as preocupações do sertanejo em sua relação com a 
natureza, pois parece mais fácil entender, a partir de seus costumes, 
que eles próprios tem consciência de que a história do homem está 
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inteiramente ligada à história da natureza, principalmente a da na-
tureza local. Assim é perceptível que para Bernardes o homem ao 
produzir seus meios de subsistência, precisa levar em conta o que a 
natureza tem a lhe oferecer em relação a sua produção. Para Antônio 
Cândido

De qualquer modo, há para cada cultura, em cada momento, certos mí-

nimos abaixo dos quais não se pode falar em equilíbrio. Mínimos vitais 

de alimentação e abrigo, mínimos sociais de organização para obtê-los 

e garantir a regularidade das relações humanas. Formulando nestes ter-

mos, o equilíbrio social depende duma equação entre o mínimo social e 

o mínimo vital. (CANDIDO, 1998, p. 25.)

Muitas vezes esse mínimo só é conseguido por um grupo, nunca 
por uma família ou indivíduo isolado e que muitas práticas culturais 
que sustentam a cultura caipira nasceram dessa busca por satisfação 
das necessidades em grupo, como é o caso dos mutirões rurais, discu-
tidos também por Antônio Cândido na mesma obra citada.

Assim, lembrando de seu grupo é que Bernardes elabora sua escri-
ta em Jângala: complexo Araguaia (1984). E, para dar seguimento nes-
te nesse trabalho é preciso compreender que a memória, o trajeto e 
a vivência de Carmo é indispensável na discussão, para que possamos 
entender seu modo de observação para com a natureza compreen-
dendo nela os seres viventes e sua harmonia ou não com o homem. 
Isso porque nossa intensão é compreender seu conceito de natureza, 
tal como aparece na fonte citada.

A relação com a natureza é carregada de memórias que remon-
tam a tempos passados nos quais são perceptíveis em variadas partes 
do livro em estudo. Desde cheiros de infância - como os de madeira, 
de quando ele ajudava seu pai na fabricação de artefatos de carpin-
taria, inclusive caixões e que, de certa forma, o fazia lembrar dos 
cheiros de velório - até o que ele expõe de forma mais agradável, 
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e que nos parece palpável que é, de fato, o cheiro da natureza, do 
capim, das flores dos frutos silvestres, dos animais e do próprio am-
biente do cerrado.

No contexto em que Bernardes remonta suas lembranças, o tem-
po da escrita do livro os anos de 1980, os campos e matas habitados, 
são em sua maioria distantes da cidade na qual está, Goiânia, existe 
uma diferença muito clara entre campo e cidade. Como no passado 
o povo da roça permanece longe de hospitais, farmácias, supermerca-
dos e outras facilidades que o mundo urbano oferece. As pessoas que 
vivem distantes de grandes centros de comércio tem, então, algumas 
necessidades que, por causa das dificuldades para resolver as obrigam 
a criar suas próprias saídas e, nesse sentido tudo o que chamamos de 
cultura caipira é elaborado no intuito de atender à essas necessidades.

Ainda que muitos viessem a morrer por picadas de cobras ou qual-
quer outro animal venenoso, as pessoas do campo, neste tempo usa-
vam de certas práticas para lidar com situações como essas, e Bernar-
des se vale de situações próprias desse mundo para comparar passado 
e presente na sua obra, como quando faz um relato de um caso que 
ocorre com sua própria mãe, quando, segundo ele, esta fora picada 
por uma cobra e se não fosse o tio encher a boca de fumo, e sugar 
no local do ferimento, provavelmente sua mãe teria morrido. Em ou-
tra memória ele relata o caso de uma namoradinha dele, que mesmo 
com todo o conhecimento de sua mãe que fora chamada as pressas 
para salvá-la, sucumbiu diante de uma doença que assolava a região, 
pois o tratamento não fora suficiente.

O que se percebe é, pois que os saberes populares que cada um 
carregava ajudaram a combater grande parte dos males e doenças 
desses povoados. Bernardes conta, por exemplo, que quando chegou 
em solo goiano as pessoas que por aqui já estavam, alertaram seus 
pais de que os filhos não permaneceriam saudáveis e logo a sua mãe 
se valeria de seus conhecimentos sobre a natureza e seu uso medici-
nal para curar os males das crianças.
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Provavelmente uma pessoa comum da cidade não sobreviveria 
por um ano num lugar desses, se não aprendesse rápido, os saberes 
populares. Diferente de nossos dias atuais nos quais o capitalismo 
ambicioso trata até mesmo a morte como um comércio, e dos mais 
lucrativos, a cultura caipira busca na natureza as suas soluções. Ber-
nardes nos conta que neste tempo a solidariedade em caso de morte 
era maior, a família do defunto não orçava sozinho com o funeral, to-
dos se ajuntavam e aos pouquinhos providenciavam tudo. Conta ele 
que geralmente na região onde morava, todos se conheciam bem, e 
que todas as mortes acabavam por lhes encomendarem caixões, pois 
em toda essa região somente ele e seu pai eram carpinteiros, logo eles 
se encarregavam dos caixões de quase todos funerais.

Em cada povoado se produzia algo diferente então os itens princi-
pais nas alimentações eram comercializados na base da troca direta 
diante das dificuldades de se chegar na cidade pela distância, logo os 
remédios eram caseiros e o autor traz as receitas na ponta de língua, 
pois a própria natureza se encarregava de fornecer cada ingredien-
te, que lhes era preciso para a confecção de seus socorros. Ou seja, 
essa forma de cambiamento de produtos ou práticas era vital para tais 
grupos, pois na maioria das vezes não havia comércio para tais.

Aos poucos e no decorrer de suas andanças o autor foi forman-
do seu vasto conhecimento e sua relação com a natureza presentes 
nos lugares por onde retorna através de sua memória, descrevendo 
assim, minuciosamente os detalhes de suas experiências, até mesmo 
coisas que não aparecem nos livros de biologia. E em seus escritos, 
os animais são uma das maiores paixões, pois Bernardes os descreve 
de maneira a contar suas belezas, e mazelas, mas principalmente, e 
isso muito em nossa fonte, se põe a criticar o sistema capitalista por 
suas extinções. O autor se revela um grande ambientalista que se 
preocupa com cada detalhe que envolve as matas e seus viventes, o 
que faz com que conheça a serventia e a inutilidade de cada bichi-
nho da floresta, demonstrando profundo sentimento com as ações 
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humanas e o poder devastador empreendido sobre o Cerrado e o 
campo, não bastasse o agronegócio, agora cada vez mais selvas de 
concreto são criadas e avançam sem parar rumo ao que tem sido 
chamado de progresso.

No sentido da discussão empreendida vemos que para Bernardes 
o homem e a natureza dependem um do outro para sobreviverem. 
Isso implica que para o autor a natureza é a casa do homem, e, por 
seu lado, o homem é apenas um desses habitantes. Assim, para Ber-
nardes o homem não pode se considerar melhor e superior frente a 
natureza. Para pensar sobre essas questões nos apoiaremos em Keith 
Thomas (1988) e também em J.E. Lovelock (2010), autores que de for-
mas diferentes defendem teorias próximas a Bernardes, ou seja, da 
condição do homem também ser parte do mundo natural.

Para Keith Thomas (1988) o pensamento da humanidade sobre a 
natureza é de posse total e ao percorrer essa lógica, ele começa pelo 
fundamento teológico no qual o homem é ensinado que tudo que 
existe sobre a face do planeta é inteiramente para seu uso e proprieda-
de. Para o autor a própria bíblia sagrada, para os cristãos que de certa 
forma são maioria gritante no mundo ocidental, justifica essa posse 
em várias passagens dos livros que a formam. Em um primeiro mo-
mento se pensarmos que a biblia professa que deus criou o homem à 
sua imagem e semelhança, isso por si só já é motivo suficiente para o 
homem fiel a esses princípios se achar, maior e melhor que qualquer 
outro vivente no planeta. Seguindo, ainda, a lógica de Thomas, é pre-
ciso notar que as sociedades antigas também tomavam por justifica-
tiva a superioridade humana para que pudessem tomar a natureza 
vegetal e animal como posse e isso vemos que prossegue por toda a 
história. Alguns pensadores chegaram a dizer que os demais animais 
não sentem dor ao serem sacrificados para o consumo, outros disse-
ram que somente o homem possui uma alma e que por esse motivo 
tem superioridade aos demais seres. Para o autor essas justificativas 
impõe um total controle do homem sobre o mundo natural.
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Ainda para Keith Thomas, se referindo à própria degradação de 
homens em situação de escravidão por exemplo, era rebaixador ser 
comparado a animais pois,

Uma vez percebidas como bestas, as pessoas eram passivas de serem tra-

tadas como tais. A ética da dominação humana removia os animais da 

esfera da preocupação do homem. Mas também legitimava os maus-tra-

tos àqueles que supostamente viviam uma condição animal. Nas colô-

nias, a escravidão, com seus mercados, as marcas feitas a ferro em brasa 

e o trabalho de sol a sol, constituía uma das formas de tratar os homens 

vistos como bestiais. (THOMAS, 1988, p. 53)

Quando paramos para pensar em tudo que acontece ou que já 
tenha acontecido em nossa volta nos deparamos com certas ironias 
naturais. Se tomarmos como exemplo uma infestação de gafanhotos 
em uma plantação de milho, certamente classificaríamos esses insetos 
como pragas que se deslocam em uma vida nômade de plantação em 
plantação. Entretanto na história da humanidade o homem produziu 
o mesmo efeito que uma infestação de gafanhotos numa plantação, 
só que de maneira diferente. O homem começou sua devastação jus-
tamente quando deixa de ser nômade, quando se fixou em determi-
nado local e deu início à produção de seus próprios alimentos.

O homem descobriu que viver em sociedade seria a maior estraté-
gia para o sucesso e proliferação de sua espécie e essa seria a melhor 
maneira que a humanidade teria para conseguir o domínio sobre to-
das as outras espécies. Nossa espécie é devastadora de todas as manei-
ras possíveis, o ser humano degrada solos, extingue plantas e animais 
silvestres, retira do planeta toda sorte de minério sem levar em conta 
as consequências desse atos. E para Bernardes, em Jângala: complexo 
Araguaia esse parece ser destino do Cerrado.

Entretanto não dá para generalizar, pois não é só desgraça tudo 
que o ser humano produz, ele também produz conhecimento, é 
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capaz de amar seus iguais assim como a natureza em suas especifi-
cidades. E, obvio, isso vai variar do caráter de cada indivíduo ou, por 
que não dizer de cada grupo social, mas principalmente da forma 
com que esse grupo organiza sua existência social e cultural.

E, o que mais vemos dentre os discursos mais comentados em 
nossa sociedade, na atualidade, está a questão ambiental do nosso pla-
neta, que tem se tornado um dos temas mais problematizados, pois 
proporciona calorosos debates, muitos, em sua maioria, girando em 
torno do aquecimento global e do desenvolvimento ecologicamente 
sustentável. A grande problemática da sociedade nesse debate é des-
cobrir se haverá um amanhã para a humanidade.

Várias ideias e medidas já foram lançadas na tentativa de desace-
lerar esse processo de devastação da natureza que, segundo teóricos 
e peritos no assunto, vem caminhando para o fim da humanidade na 
terra. Até mesmo a procura de outros planetas em outros sistemas 
solares já foi cogitada, como saída para a sobrevivência da espécie 
humana. Outras medidas que vem sendo tomadas ao longo das últi-
mas décadas são mais específicas para as indústrias de grande porte, 
pois foram colocados órgãos fiscalizadores à fim de regulamentar os 
padrões de produção e extração substratos industriais ou pelo me-
nos é essa a política que se dizem fazer os grupos das conferências 
em âmbito mundial como as da ONU e as da RIO +20.  E n t r e 
as medidas regulamentadas estão a redução da emissão dos gases 
que causam danos para a atmosfera, por meio de filtros nas chami-
nés, os catalizadores colocados nos combustível de automóveis para 
a redução na emissão do carbono, controles de queimadas nas áreas 
secas dentre muitas outras medidas que visam diminuir os impactos 
causados pelo efeito estufa. Essas medidas tomadas nos tempos de 
hoje são reflexos de grandes lutas, de protestos e estudos do passa-
do de movimentos sociais que visavam proteger a natureza contra 
um capitalismo selvagem que vinha se apoderando de tudo e a tudo 
transformando em mercadoria. Esses movimentos ganharam forças 
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nas décadas de 1960 e 1970 como por exemplo o movimento hippie, 
as organizações não governamentais também ganharam forças nes-
se mesmo período, quando surgiam primeiro em 1961, a World 
Wildlife Fund, mais conhecida por (WWF), que veio mais tarde a 
financiar o surgimento de outro organização de peso nesse ideal, 
esses se autodenominaram de Greenpeace e surgiram na década 
de 1970, formado por um grupo de ativistas, que tentaram chegar 
no Alaska para fazer protesto contra testes nucleares na região por 
meio de um barco velho que não teria chegado ao seu destino, fica-
ram conhecidos no globo por usar do próprio corpo como barreiras 
de proteção contra as mais diversas causas de desbaste da natureza. 
Fazem parte também desses movimentos o surgimento de partidos 
políticos nesse período como por exemplo o Partido da Ecologia na 
Inglaterra (1983), ou o Partido Verde no Brasil (1986), e para além 
de todos esses grupos, partidos e nações, há décadas estamos sendo 
alertados por artistas que fazem do tema suas obras de arte como 
meio de chamar a atenção da sociedade para os possíveis problemas 
que teremos em um futuro não muito distante.

Carmo Bernardes em “Jângala: complexo Araguaia” (1984), por 
seu lado, ainda que não se vincule a grupos ativistas da ecologia, 
descreve com perfeição o complexo do Araguaia, ou seja, o ecossis-
tema que o autor percebe regido pelo rio, com seus afluentes, as di-
versas vegetações e os viventes que o formam, tudo isso interligado, 
dependendo uns dos outros, compondo assim, ao longo do mesmo 
um ecossistema onde se encontram os dois maiores biomas do Brasil: 
a floresta amazônica e o cerrado. Bernardes nos conta que da déca-
da de 1940 até a década de 1970, foram desmatados mais de 250.000 
km² de florestas na margem direita do rio Araguaia, tudo em benefí-
cios fiscais para grandes latifundiários, destinados à criação de gado. 
Segundo o literato essa devastação passa por 26 municípios goianos 
chegando até a divisa onde hoje é parte do estado do Tocantins. Diz 
que teriam vindo, na década de 1960, empreiteiras especializadas no 
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desmatamento para jogar o resto da mata no chão, esse resto cor-
responderia a 100.000 km². E, descrevendo um verdadeiro cenário de 
horror, relata:

Em muitos casos as firmas desmatadoras utilizaram o desfolhamento 

“Tordon”, excedente da guerra do Vietnam, fornecido pela “Dow Che-

mical”, à época presidida, no Brasil, pelo general Golbery do Couto e 

Silva. Uma semana após a mata desfolhada, constituindo um facho gi-

gantesco, cercavam a área com uma coroa de fogo, e naquela cena apo-

calíptica as arvores morreram assadas, e a fauna variadíssima pereceu 

carbonizada. A fumaça da queimada de 100 mil hectares e às vezes mais, 

demorava a dissipar durante semanas, com o céu toldado de bruma 

seca. A área desmatada pelo “Tordon” ficou durante alguns anos com 

as arvores negras de pé, lembrando um vasto leito de faquir. [...] O que 

nos dói no fundo da alma é lembrar que a catástrofe se consumava sem 

que a imprensa, as autoridades, os intelectuais, a Igreja, a Ordem dos 

Advogados, fizessem a mínima manifestação denunciando a catástrofe. 

Era como se não tivesse acontecido nada. (BERNARDES, 1993, p.121).

O leitor de “Jângala: complexo Araguaia” (1984) percebe no livro, 
não só a preocupação em relatar como é composto o Complexo Ara-
guaia e seus mecanismos naturais de formação da vida naquela re-
gião, mas também a preocupação do autor, com o futuro desse lugar, 
com a informação que poderia ser privada das novas gerações. Em 
sua essência, o livro antes de mais nada é uma denúncia da sistêmica 
destruição da natureza no complexo, que caminha cada vez mais rá-
pido para a extinção da fauna e flora e, por consequência, do próprio 
curso do rio que estaria ameaçado já naquele tempo. A falta de pers-
pectiva de futuro pelo sistema causava uma certa dor no autor que 
se mostrava um amante da natureza local. Isso nos dá a impressão de 
que o ser humano está destruindo, não só o habitat de várias espécies, 
ele está destruindo, antes de mais nada, seu próprio meio natural e 
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de subsistência, já em pleno século XX, na região do Araguaia, ainda 
permanecia como obra do colonialismo as grandes propriedades de 
terras, doadas a latifundiários que não serviam para nada mais que a 
criação de gado, sem que nada habitasse o local além de gado.

Ao pesquisar referências bibliográficas para dar seguimento nesse 
trabalho me deparei com uma teoria que faz todo sentido para essa 
pesquisa: essa teoria ficou conhecida como “Gaia”, e foi proposta por 
James Lovelock (1979). James Lovelock, cientista, ambientalista, físi-
co e médico, tenta nos alertar de que embora seja alarmante a explo-
ração mineral, a poluição industrial, e todos os defensivos agrícolas 
que contaminam a natureza de Gaia, talvez essa não seja essa a maior 
preocupação de momento, pois a isso nosso planeta tem por tendên-
cia, como faz a milhares de anos, se adaptar. O próprio planeta libera 
suas taxas de poluição de tempos em tempos quando se faz necessário, 
separa grandes blocos de terra e forma continentes de acordo com a 
climatização talvez tenha feito isso muitas vezes para proteger certos 
viventes necessários para sua existência, em grandes períodos glaciais 
ou de aquecimento que envolveram todo o globo em eras mais remo-
tas, quando se lançou toneladas de fumaças expelidas de vulcões para 
nivelar a temperatura, ao nível propício para que a vida aconteça.

A teoria de Gaia, defendida pelo autor, consiste na ideia de que o 
nosso planeta não é uma mera nave que nos carrega por uma viagem 
no universo sob força da inércia, e sim um ser vivo capaz de produzir 
sua própria existência. Segundo essa hipótese tanto os humanos quanto 
qualquer outro vivente sobre a face de Gaia existe porque o planeta pre-
cisa que existam. Para nós a ideia faz sentido, quando tomamos a lei-
tura de mundo que Bernardes tece em seu livro. defendendo a relação 
íntima entre homens e natureza. O que Lovelock (1979) nos permite 
entender é que o mais ameaçador para nossa espécie seria sua própria 
proliferação, na medida em que é crescente o número de habitantes 
na terra, torna-se cada vez mais difícil para o planeta ser provedor de 
todo alimento que precisamos para nossa subsistência, e isso se dá pela 
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nossa própria falta de controle. Numa época quando nos afirmamos 
seres tecnológicos chega ser um absurdo termos que nos deparar com 
denúncias como as que Carmo Bernardes faz em Jângla: complexo Ara-
guaia, nas quais o homem aparece como predador da natureza. Nesse 
ponto parece que Bernardes já tinha uma consciência formada sobre 
Gaia ainda que talvez não tenha usado em seu livro tal teoria, pois em 
sua obra ele trata desse complexo do Araguaia como uma das partes 
vitais do planeta, um dos lugares onde não poderia ocorrer tanta inter-
ferência do homem. Já, James Lovelock (2010), em seu estudo, pareceu 
imaginar os estragos que uma agricultura ou produção irresponsável 
pode nos causar se feitas em algumas das zonas vitais do planeta e com 
o crescimento populacional. Para Bernardes a ação predatória do ho-
mem sobre o bioma do Cerrado tem feito o que Lovelock denuncia 
como ação do homem na terra.

O que percebemos com nossas discussões é que é preciso pensar na 
literatura não apenas como meio de lazer ou diversão, mas também na 
sua dimensão política, e como diria Alfredo Bosi (2002), na sua dimen-
são de resistência, de enfrentamento dos dramas vividos pelo homens. 
Isso nos foi permitido pela nossa análise da obra Jângala: complexo 
Araguaia (1984) de Bernardes, à luz dos debates sobre o homem e o 
mundo natural de Keith Thomas (1988) e Lovelock (2010). Percebemos 
que além de rica fonte para compreendermos o passado, a literatura 
pode servir ainda de meio de problematizarmos questões ambientais, 
como é o caso de nossa discussão dentro desse projeto, pois o intuito de 
nossa pesquisa foi também, ao problematizar nossas fontes e temáticas, 
construir materiais didáticos que possam ser usados tanto no ensino de 
história - a medida que as fontes são remissivas ao passado - quanto nas 
discussões sobre natureza e meio ambiente. Esses materiais não foram 
possíveis de serem produzidos, porém sabemos da urgência de os dis-
ponibilizá-los para uma historia ambiental em Goiás.

Por fim, percebemos a necessidade de relacionar nossa discussão à 
nossa formação de professores de História, pois nos propomos a essa 
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investigação por a mesma nos permitir tanto o contato com a obra de 
Bernardes quanto com obras que tematizam a questão da natureza, 
numa dimensão de pensar nossa futura atuação como professores. E 
isso só foi possível pelo fato da pesquisa ser financiada pelo PROLI-
CEN - UFG - 2015/2016, a este importante programa para as licencia-
turas deixamos nossos agradecimentos.
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