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Santa Rita do Novo Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

Apresentação- 1312

Este Guia do Patrimônio Cultural de Santa Rita do Novo Destino, Goiás foi elabora-
do para ressaltar à Comunidade Escolar e aos moradores do município, uma parte 
do patrimônio cultural da região.  Os Bens Culturais aqui destacados foram iden-
tificados através de intensa pesquisa realizada por gestores do patrimônio cultural 
da Ambiência Consultoria em parceria com professores da Universidade Estadual 
de Goiás. A pesquisa foi financiada pela Terra Goiana Mineradora, no âmbito do 
licenciamento cultural do empreendimento localizado em Santa Rita do Novo 
Destino. Espera-se que este Guia sirva como um instrumento pedagógico aos 
professores da rede de ensino do município durante a realização de suas ações de 
Educação Patrimonial e que, possibilite também, à comunidade em geral, reconhe-
cimento dos elementos da trajetória histórica e cultural, na qual estão inseridos. 

O Patrimônio Cultural de uma região é composto pelos costumes, crenças e os 
modos de saber e fazer herdados dos pais e avós e fazem parte da memória de um 
grupo social, dando forma às características da memória e identidade de diferentes 
comunidades. Todas as pessoas guardam lembranças importantes que são as suas 
“memórias”. As nossas memórias compõem nosso patrimônio, elas nos pertencem 
e fazem parte da nossa história. Além dessa memória pessoal, existem também as 
memórias coletivas, que pertencem aos grupos de pessoas que vivem em uma mes-
ma sociedade, na mesma cidade ou país. As memórias coletivas são compartilhadas 
com outras pessoas: as tradições, as crenças e os costumes de uma sociedade são 
heranças transmitidas pelas gerações e guardadas nas memórias de um povo. 

 Todas essas memórias formam as identidades das pessoas que vivem numa 
sociedade, ao compartilharem as mesmas memórias possuem uma identidade em 
comum. No município de Santa Rita do Novo Destino e seus Distritos, Placas e 
Verdelândia, o Patrimônio Cultural pode ser observado: nos saberes, nas manifesta-
ções religiosas, nas formas de expressões, nas edificações que retratam o contexto 
histórico da cidade e também na natureza. Tudo isso remete à história e ao passado 
através da memória e da identidade desse grupo social. 

Dessa forma, este Guia espera oferecer elementos do Patrimô-
nio Cultural santarritense para que sua Comunidade aproprie-
-se dele enquanto instrumento de releituras dos espaços de 
vivências, reconhecendo suas raízes, a fruição de seus bens cul-
turais e a sua (re) valorização. Promovendo assim, o despertar 
dos sentimentos de pertença e, consequentemente, o fortaleci-
mento de práticas de exercício da cidadania. ❦



Apresentação- 1514

Devoto segurando o andor de 
Santa Rita de Cássia. Santa 
Rita do Novo Destino, Goiás. 
Ambiência Consultoria, 2019.

Bandeira de Santa Rita de Cássia,  Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.



Escultura de Santa Rita de Cássia, 
Paróquia de Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

Santa Rita do Novo Destino,Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

Apresentação- 1716

Bandeira da folia de São João, casa do 
sr. Renato Eustáquio do Nascimento. 
Santa Rita do Novo Destino , Goiás. 
Ambiencia Consultoria, 2019.



históriA do
surgiMento de 
santA ritA do  
novo Destino, 
Goiás
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Chegada dos meeiros em Santa Rita
 do Novo Destino, Goiás. 
Acervo Iraci Donária de Lima. 

históriA do surgiMento de
 santA ritA do novo Destino, Goiás

- 2120

Santa Rita do Novo Destino localiza-se na região 
do centro goiano a 198 quilômetros de Goiânia 
e a 185 quilômetros de Brasília. A cidade se 
emancipou do município de Barro Alto em 1995 
e possui atualmente 3.359 habitantes. De acordo 
com a memória coletiva dos santarritenses, o nú-
cleo urbano da cidade surgiu na década de 1960, 
quando as primeiras famílias de agricultores 
chegaram à região em busca de terras férteis para 
o plantio de diversos gêneros alimentícios. 

A sobrevivência era garantida através do plantio 
de arroz, feijão, milho, mandioca e cana de açúcar 
e também da criação de animais: bovinos, suínos 
ou aves para alimentação. A comunidade, em 
sua maioria, vivia em sistema de troca, onde o 
que uma família não produzia trocava com outra 
ou buscava nas cidades vizinhas de Barro Alto e 
Goianésia.

Em meio às dificuldades do trabalho na lavou-
ra, a fé e a devoção ao Sagrado fortaleciam 
esses indivíduos através das rezas e dos votos, 
promovendo a continuidade do plantio de 
alimentos. O senhor José Fraga, antigo morador, 
relata que em um determinado período de seca 
todas as plantações estiveram ameaçadas de se 
perderem. Nesse momento de extrema angústia 
senhor José fez uma promessa a São Sebastião 
pedindo-lhe chuva. O pedido lhe foi concedido, 
resultando em uma colheita farta. Em sinal de 
agradecimento e, em cumprimento à promessa 
feita ao Santo, foi instalado um cruzeiro no alto 
do morro localizado em sua propriedade. 

Assim como a família do Senhor José Fraga 
outras famílias que foram chegando ao local 
trouxeram com elas a sua devoção e outros 
festejos dos santos católicos, tais como: Folia de 

Rapazes vestindo trajes que 
marcam a característica das 
vestimentas da época da chega-
da das famílias em Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás.
Acervo pessoal de Dona Iraci 
Donária de Lima. 



Padre Jesus Ossés Pagola no Morro da Mesa, 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás. 
 Acervo Memorial Padre Jesus Ossés Pagola. 

Vista de Santa Rita do Novo Destino, Goiás.
Acervo pessoal de Dona Iraci Donária de Lima. 

São João, Santo Antônio e Santo Reis. Dessa forma, percebe-se 
que a religiosidade está intimamente relacionada ao contexto 
histórico da cidade, marcando assim a memória e a identidade 
do local. 

De acordo com as memórias dos moradores, a cidade de Santa 
Rita do Novo Destino está implantada onde no passado foi a 
fazenda São Carlos, de propriedade do senhor Leonardo José 
Waldemar Gothe. Este, ao observar a quantidade de famílias que 
chegava a região promoveu o loteamento de sua propriedade, 
dando início à formação do núcleo urbano. Além disso, doou 
uma parte da propriedade para a construção da primeira Capela 
de Santa Rita de Cássia. 

históriA do surgiMento de
 santA ritA do novo Destino, Goiás

- 2322

Desde seu surgimento até os dias atuais, a 
cidade carregou três nomes de referência. 
Segundo relatos do senhor José Bento o 
primeiro deles foi Paletó Rasgado “quando 
um senhor, passando perto de um pequizeiro 
da entrada da cidade, o paletó dele rasgou, ele 
o tirou e pendurou nesse pequizeiro, aí quando 
o povo queria falar daqui da cidade, falava: 
lá no Paletó Rasgado” (José Bento da Cos-
ta Moreira, 90 anos). O segundo nome foi 
Novo Destino, após a medição dos lotes as 
famílias construírem suas moradias,  senhor 
Leonardo então deu esse nome ao município 
como uma referência ao novo destino que as 
famílias buscaram (Jorge da Costa Moreira, 
62 anos). 

O terceiro nome, Santa Rita do Novo Des-
tino, denominação atual, foi definido após a 
sua emancipação, através da Lei n. 12.801 de 
27/12/1995, quando a cidade deixou de ser 
distrito de Barro Alto e passou à categoria de 
município. Sua denominação carrega o nome 
da padroeira da cidade e Novo Destino perma-
neceu por ser o nome que já estava com a ação 
do agrimensor. O município está localizado na 
região do Vale do São Patrício e limita-se com 
Barro Alto, Goianésia, São Luiz, Hidrolândia, 
Uruaçu e Niquelândia, cercado pelos rios das 
Lajes e dos Bois.

Santa Rita do Novo Destino possui alguns 
distritos que surgiram anteriores à sua forma-
ção. Dois deles são comunidades quilombolas: 
Quilombo de Pombal (Placa) e Quilombo 
Balbino dos Santos (Verdelândia) atuais 
distritos de Santa Rita do Novo Destino. Essas 
comunidades possuem uma forte ligação his-
tórica com a ocupação do território que hoje 
abriga Santa Rita do Novo Destino. Com base 

A vinda das indústrias de cana-de-açúcar na 
região colaborou para a intensificação da ur-
banização da cidade de Santa Rita, pois várias 
famílias abandonaram o trabalho do campo e 
se mudaram para a cidade. As primeiras mo-
radias de Santa Rita eram de chão batido com 
telhados cobertos por palhas, construídas de 
pau -a- pique e tábuas. Essas características 
de construção estão ligadas ao saber tradi-
cional familiar dos pioneiros da cidade, do 
modo de sobrevivência destes naquele tempo 
e espaço. 
 



nos relatos de Dona Ernestina Borges Rodri-
gues Cardoso de 72 anos (Quilombo do Pombal 
- Placas), Dona Luíza da Silva Rodrigues dos 
Santos Dias de 79 anos e do Senhor Irani Alves 
Costa 78 anos (Quilombo Balbino dos Santos 
- Verdelândia) nascidos e criados na região, 
as terras desses Quilombos são heranças de 
seus ancestrais, as famílias Borges, Rodrigues e 
Santos Dias. 

Poucas moradias desse período que remetem 
à história de formação do município, sobrevi-
veram ao tempo e à modernização das cons-
truções. Atualmente, a maior parte das casas 
foram descaracterizadas devido ao tempo e 
à busca por melhorias no morar, bem como à 
abertura de comércio na cidade. 

Apesar do número reduzido, é possível iden-
tificar algumas edificações que mesmo não 
tendo manutenção para sua preservação, seus 
proprietários ainda as mantêm como forte 
sentimento de pertença e memória pelo valor 
histórico que elas produzem. Foram identifi-
cadas 11 edificações, sendo 07 residenciais, 
03 comerciais e 1 galpão, que atualmente se 
encontram na zona urbana e rural, que se en-
quadram no contexto histórico da cidade. ❦

Mas o que é um quiloMbo?

Os Quilombos foram espaço de 
resistência e refúgio dos povos es-
cravizados no período da escravidão 
no Brasil. Fugidos de seus cativeiros, 
esses indivíduos constituíram nesses 
locais laços de solidariedade estabe-
lecendo formas de sobrevivência por 
meio do cultivo da terra e das práti-
cas culturais trazidas de suas nações 
africanas de origem. Após a abolição 
da escravidão em 1888, algumas des-
sas comunidades permaneceram em 
seus espaços e hoje os descendentes 
dos grupos que fundaram esses qui-
lombos, permanecem seguindo suas 
tradições e modos de vida. A partir 
da Constituição de 1988, através da 
Fundação Palmares, esses territórios 
vêm passando por processos de 
reconhecimento, registros e titula-
ção para usufruto definitivo dessa 
população.
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Procissão Religiosa, Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás. Acervo 
Jorge da Costa Moreira. 

Folia de Santo Reis na 
segunda Igreja de Santa Rita 
de Cássia, Santa Rita do Novo 
Destino, Goiás.  Acervo Sr. 
Jorge da Costa Moreira. 

históriA do surgiMento de
 santA ritA do novo Destino, Goiás
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Pioneiros de Santa Rita do 
Novo Destino, Goiás.  Acervo 
Dona Iraci Donária de Lima. 

Construção da base do sino da 
Segunda Igreja de Santa Rita de 
Cássia, Santa Rita do Novo Des-
tino, Goiás. Acervo Dona Iraci 
Donária de Lima. Santa Rita do 
Novo Destino, Goiás.



O Patrimônio ediFicaDo 
são as construções para abrigar e 
atender as várias atividades ne-
cessárias à sobrevivência humana. 
As edificações guardam histórias, 
através de suas formas, materiais 
e os contextos espaciais que estão 

inseridos.   

Arquitetura vernACulAr 
são “todas as construções que 
resultam diretamente da interação 
entre sociedade, meio ambiente 
e cultura, na busca do abrigo, e 
define-se por um processo sem 
interferência de profissionais da 
construção, constituindo-se numa 
tradição” (OLIVEIRA, 2010, 
p.23).  
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Primeira casa de dona Ofélia Vieira 
da Silva, foi construída para abrigar 
sua família quando chegaram na região 
no final da década de 1950. Apresenta 
madeiramento de aroeira, o alicerce é 
feito de pedra e madeira e o telhado de 
telha francesa. Hoje a casa já não abriga 
moradores é utilizada para guardar 
ferramentas e alimentos dos animais da 
fazenda.

Casa de tábua de  dona Ofélia Vieira 
da Silva na Zona Rural, Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

históriA do surgiMento de
 santA ritA do novo Destino, Goiás
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Segunda Casa de Dona Ofélia Vieira da 
Silva situada na Zona Rural, mantem as 
mesmas características da época de sua 
construção. Foi construída pela família em 
meados da década de 1960, quando a família 
foi aumentando e sentiram a necessidade de 
buscar outra forma de abrigar os filhos em 
uma casa maior. Suas técnicas construtivas 
são de Alicerce de madeira e pedra, paredes 
construídas com tijolinhos, a estrutura do 
madeiramento é chamada de espigão ou 
quatro águas, coberta de telha francesa, 
janelas de vidro, portas de madeira e um 
alpendre. Atualmente a residência abriga 
dona Ofélia que hoje é viúva e o filho Erna-
ne Modesto da Silva, os outros filhos casa-
ram e foram para outras cidades vizinhas.

Casa do Senhor José Bento da Costa 
Moreira, situada na rua Laurentino Martins 
Rodrigues foi construída na década de 1960 
quando este chegou com sua família para 
residir na cidade, mantém suas caracte-
rísticas construtivas originais, a casa foi 
construída com alicerce de madeira e pedra, 
a estrutura do madeiramento é de espigão 
em quatro águas, coberta de telha francesa, 
janelas e portas de madeira. A edificação 
abrigava em seu quintal uma máquina de 
arroz que por um tempo garantiu a limpeza 
de muitas lavouras de arroz dos agricultores 
aos redores. 

Casa tipo espigão de dona Ofélia 
Vieira da Silva na Zona Rural, Santa 
Rita do Novo Destino, Goiás. 
Ambiência Consultoria, 2019.

Casarão do senhor José Bento da Costa Moreira, 
Rua Laurentino Martins Rodrigues, Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás. 
Ambiência Consultoria, 2019.



Casa do senhor Vicente Carneiro 
apresenta características da época de sua 
construção. De acordo com o proprietário, 
a residência foi construída pelos seus pais 
(falecidos) quando chegaram na região na 
década de 1960. Construída toda de madei-
ra coberta de telha francesa, janelas e portas 
de madeira. 

Casa do senhor Climério Barbosa da 
Silva, foi construída na década de 1960 
quando senhor Climério chegou na região 
para residir com sua família. Desde a época 
de sua construção, houve poucas modifi-
cações, apenas na pintura e concreto de 
cimento em seu piso. Essa edificação foi 
construída com estrutura toda de madeira 
desde o alicerce até as paredes feitas de 
tábuas, coberta de telha francesa, janelas e 
portas de madeira.

Casa de tábua proprietário Vicente 
Carneiro, Rua Jeremias Lunardelli, 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019

Casa de tábua proprietário Vicente 
Carneiro, Rua Laurentino Martino 
Rodrigues, Santa Rita do Novo 
Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019
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Rapadura e tapioca, feito por 
Dona Maria Divina Almeida Ferreira. 
Santa Rita do Novo Destino , Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

o que é 
Patrimônio Cultural?

- 3332

De acordo com Artigo 216 da Constituição Federal 
Brasileira, o Patrimônio Cultural é constituído pelas 
“formas de expressão; os modos de criar; as criações 
científicas e tecnológicas; as obras, objetos, docu-
mentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; além de conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artísti-
co, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico” 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, 1988).

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional - IPHAN é o órgão responsável por 
promover e coordenar o processo de preservação e va-
lorização do Patrimônio Cultural Brasileiro. Entretanto 
os maiores guardiões dos bens culturais são as comuni-
dades e os grupos de indivíduos que os produzem. 

O Patrimônio Cultural está divido em duas categorias: 
Material e Imaterial. O Patrimônio Material é composto 
pelas edificações, sítios arqueológicos, ou quaisquer 
objetos e artefatos utilizados cotidianamente ou em 
momentos especiais ou ritualísticos. Eles estão divi-
didos em Bens Imóveis como os núcleos urbanos, os 
sítios arqueológicos e os sítios paisagísticos e em Bens 
Móveis como as coleções arqueológicas, os acervos 
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísti-
cos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

O Patrimônio Imaterial são os modos de viver, os 
saberes, as habilidades, as crenças e o modo de ser das 
pessoas. Podem ser considerados Bens Imateriais os 
conhecimentos enraizados no cotidiano das comuni-
dades; nas manifestações literárias, musicais, plásti-
cas, cênicas e lúdicas; nos rituais e festas que marcam 
a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento 
e de outras práticas da vida social; além dos espaços 
onde se concentram e se reproduzem práticas cultu-
rais como os mercados, feiras, santuários, praças ou 
outros  (IPHAN, [s.d], [s.p]).❦



Documentos Fotográficos e monóculos. 
Acervo Dona Iraci Donária de Lima. 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás.
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Dona Raimunda Maria Ramos, colhendo 
raízes no cerrado da cascalheira para 
fazer garrafadas, Santa Rita do Novo 
Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019. 

Dona Raimunda Maria Ramos, 
segurando raiz denominada 
‘querobinha’, Santa Rita do 
Novo Destino ,Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019. 



Vestígios da antiga máquina de arroz, 
Rua Jales Siqueira Machado,
Santa Rita do Novo Destino, Goiás. 
Ambiência Consultoria, 2019. 

Antiga máquina de costura, casa de Dona 
Maria Divina Almeida Ferreira,
Santa Rita do Novo Destino , Goiás. 
Ambiência Consultoria, 2019. 

o que é 
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Sítio arqueologico identificado na região: 
fragmentos de ceramica pré-colonal 
Ambiência Consultoria, 2019. 
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Devotos na celebração em homenagem 
a Santa Rita de Cássia. Santa Rita do 
Novo Destino , Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

As 

celebrações

Patrimônio imateriAl de
 santA ritA do novo Destino, Goiás

- 4342

Santa Rita do Novo Destino possui diferentes 
categorias do Patrimônio Imaterial especialmente 
as Celebrações Religiosas, os Saberes, as Formas de 
Expressões e os Lugares, apresentados a seguir.   

As celebrações são “as festas e folguedos que marcam 
espiritualmente a vivência do trabalho, da religiosidade, 
do entretenimento e da vida cotidiana (INRC, 2000, p. 
23)”. Em Santa Rita do Novo Destino, as celebrações fes-
tivas estão presentes na Folia de São João, Santo Antônio 
e Santo Reis, Missa e Festa em Louvor à Santa Rita, São 
Sebastião e Nossa Senhora da Piedade.

Dentre essas manifestações destacam-se: a Missa e a Festa em 
Louvor à Santa Rita de Cássia e a Folia Santo Antônio (Quilom-
bo do Pombal e Verdelândia). Nessas Celebrações a comunidade 
está inserida na fé e devoção aos santos católicos numa busca 
religiosa em dar sentido à vida e em se organizar socialmente em 
seu espaço. 

Quando é chegado o momento da celebração, toda a comunidade 
católica local, tanto na área urbana como rural, se mobiliza em 
prol da organização do espaço e dos preparativos dos festejos 
em homenagem aos Santos, incluindo a ornamentação do lugar, 
preparação das comidas típicas, rezas, cantigas e danças. 



Escultura de Santa Rita de Cássia, 
Paróquia de Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

- 4544

A celebração em homenagem a Santa Rita de 
Cássia acontece na cidade há 56 anos, desde o 
início da ocupação do lugar quando chegaram 
o casal de Minas Gerais, Antônio Martins 
Peixoto e Avelina Guimarães Peixoto, com 
uma imagem da Santa Rita de Cássia, desde 
então a Santa se tornou a padroeira da cidade. 

A festa acontece anualmente no dia 22 de 
maio, porém durante os nove dias que antece-
dem esta data são realizadas novenas, terços 
e missas além da organização de das barra-
quinhas de comidas típicas da festa, leilões e 
brincadeiras. Recentemente foi introduzida 
no festejo a distribuição para os fiéis de rosas 
benzidas, chamadas de rosas de Santa Rita de 
Cássia, com o intuito de receber milagres. De 
acordo com o padre da paróquia a inserção 
desse novo elemento veio para revelar a his-
tória de Santa Rita de Cássia e fortalecer a fé. 

Dona Nelma Aparecida Peixoto, 
segurando a imagem original 
de Santa Rita de Cássia. 
Santa Rita do Novo Destino , Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

FestAs em louvor a 
santA ritA de CássiA

Patrimônio imateriAl de
 santA ritA do novo Destino, Goiás



Rita de Cássia nasceu e foi criada na 
região da Úmbria, na Itália, foi casa-
da e deu à luz a dois filhos. Após a 
morte de seu esposo e em seguida de 
seus filhos recolheu-se no convento 
e onde logo começaram a acontecer 
milagres até o dia de sua morte. Foi 
canonizada pelo Papa Leão XIII1  no 
dia 24 de maio de 1900 se tornando 
a santa das causas impossíveis.
Não se sabe ao certo há quanto 
tempo a fé em Santa Rita de Cássia 
se disseminou no Brasil, tão pouco 
como chegou ao país, mas de acordo 
com Cardeal Orani João Tempesta, 
arcebispo de São Sebastião do Rio 
de Janeiro (RJ)2 , a primeira Igreja 
dedicada a Santa Rita no Brasil foi 
erigida em 1710 no Rio de Janeiro. 
Desde então é possível perceber a 
peregrinação e festejo em home-
nagem a santa em vários cantos do 
Brasil, em especial nos interiores do 
estado de Goiás.

1 https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-

-santa-rita-de-cassia/106/102 
2 http://www.cnbb.org.br/historia-de-santa-ri-

ta-de-cassia/
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Missa das rosas na Igreja de
Santa Rita de Cássia em 
Santa Rita do Novo destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

Festejo de 
santA ritA de CássiA

- 4746

Devotos na celebração em 
homenagem a Santa Rita de Cássia. 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.



Escultura de Santa Rita de Cássia, 
Paróquia de Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

- 4948

A festa de Santo Antônio acontece no mês de junho nos dias 
12 e 13 no distrito de Placas e Verdelândia, município de Santa 
Rita do Novo Destino. Os guardiões deste festejo são qui-
lombolas da região, moradores do Quilombo do Pombal, 
localizado na zona rural e do Quilombo Verdelândia, 
localizado na área urbana desse distrito. 

De acordo com os detentores, a festa tradicional acon-
tece há mais de 70 anos. Começou com as famílias 
do Senhor Pedro Rodrigues da Costa (Qui-
lombo do Pombal), e do Senhor Balbino dos 
Santos Dias e Antônia Coelho da Silva 
(Quilombo de Verdelândia). Mesmo 
após a morte de seus pais e devido ao 
pedido destes, Donas Taciana, Elicina 
e Ernestina optaram por dar conti-
nuidade ao festejo sagrado em louvor 
ao Santo. Essas senhoras guardam na 
memória cada detalhe a ser realizado no 
festejo como: as comidas, ornamentações, 
da bandeira, altar e espaço, fogueiras, rezas, 
cânticos, levantamento de mastro e danças. 

Para os fiéis dos distritos de Placas e Verdelândia, Santo 
Antônio é considerado o Santo das causas impossíveis, da 
fartura, do amor e fraternidade. A devoção ao Santo católico no 

FestAs De 
santo Antônio

Patrimônio imateriAl de
 santA ritA do novo Destino, Goiás



Brasil foi difundida desde a expansão do cato-
licismo, conhecido como o Santo casamen-
teiro, Santo Antônio nasceu em Portugal e 
morreu no dia 13 de junho de 1231 e canoni-
zado no ano seguinte, por isso seu festejo é 
comemorado no aniversário de morte.

Não se sabe com exatidão como se iniciou 
o festejo de Santo Antônio nos distritos de 
Santa Rita do Novo Destino. Baseado nos da-
dos orais, a tradição foi transferida pelos mais 
velhos, como se observa no relato de Dona 
Ernestina “quando eu era criança já acontecia 
a festa, fazia a comida, rezava o terço cantado, 
tinha ano que tinha sussa, tinha ano que não. 
Era a família do meu pai que fazia para pagar 
promessas, aí foi morrendo e passou para meu 
pai, meu pai pediu muito antes dele morrer para 
que a gente continuasse com a festa.”   

A festa se inicia com a saída da bandeira de 
Santo Antônio de dentro da casa dos festei-
ros, todos com velas acesas nas mãos, vão 
em direção ao local que será levantado o 
mastro. Assim, dão três (3) voltas cantando 
para o santo. “Hó Deus salve boa noite! Santo 
Antônio alvorou as quatro partes do mundo 
céu e a terra abençoou!”, tocando uma caixa,  
sanfona, violas e violões. 

Enquanto isso, o capitão do mastro e a 
protetora seguram a bandeira na frente e 
os devotos seguem atrás. Após as voltas no 
mastro, os devotos caminham até à bandeira, 
beijam e fazem o sinal da cruz. Quando todos 
terminam a cerimônia, a bandeira é colocada 
no mastro e em seguida levantada. Então a 
fogueira é acesa junto com a queima de fogos 
de artifícios, enquanto os devotos colocam as 
velas da procissão aos pés do mastro. 

Após essa cerimônia, todos seguem até ao 
altar para rezar o terço e as ladainhas dire-
cionadas ao sagrado de Santo Antônio. Ao 
término das cantorias, rezas e ladainhas, é 
oferecido o jantar, e na sequência, dançam a 
Dança do Tambor. 

Nesse festejo, as festeiras contam sempre 
com ajuda de devotos e voluntários na 
elaboração das comidas, nas ornamentações, 
estando fazendo pagamentos de promessas 
ou para garantir a manutenção da tradição da 
festa. As ajudas são manifestadas de várias 
formas, como por exemplo as doações de 
alimentos ou dinheiro.

Os símbolos e imagens que envolvem a tradi-
ção da Festa de Santo Antônio são  resultado 
da manifestação do Sagrado e expressado por 
meio das rezas dos terços, cânticos e toques 
dos instrumentos. Os mais significativos 
são: a bandeira, o mastro, o altar, as rezas, os 
cantos, o cruzeiro, o capitão do mastro e a 
protetora. Esses símbolos se fazem presentes 
em toda a vida social da comunidade. ❦

FestAs de 
santo Antônio

- 5150

“... quando eu era criança 
já acontecia a festa, fazia 
a comida, rezava o terço 
cantado, tinha ano que ti-
nha missa, tinha ano que 
não. Era a família do meu 
pai que fazia para pagar 
promessas, aí foi morren-
do e passou para meu pai, 
meu pai pediu muito an-
tes dele morrer para que 
a gente continuasse com 
a festa.”              Dona Ernestina

Dona Ernestina detentora da Festa 
de Santo Antônio. Quilombo de 
Pombal. Placas, Distrito de Santa 
Rita do Novo Destino - GO.  
Foto: Ambiência Consultoria, 2019.



Festa de Santo Antônio do

quiloMbo do PomBAl *

• FestAs de 
santo Antônio

- 5352

1 1 1

1 2 2

3 4

1. Preparativo da mandioca para o jantar da festa de Santo Antônio. 
2. Dona Ernestina preparando comida para a festa de Santo Antônio.
3. Preparativo da fogueira de Santo Antônio.
4.Dona Elicina preparando o altar de Santo Antônio.

* Distrito de  Placas, no município de 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás.  
Ambiência Consultoria, 2019.



Festa de Santo Antônio do

quiloMbo do PomBAl *

•) FestAs de 
santo Antônio

- 5554

2

2 2 2

2 2 21

1 1 1 1

1. Saída da Procissão, protetora e capitão do mastro segurando a ban-
deira de Santo Antônio,  casa dona Elicina Borges Rodrigues da Costa;
2. Final da procissão, devotos de Santo Antônio agradecendo sobre a 
bandeira e acendem velas aos pés do cruzeiro.

* Distrito de  Placas,  no município de 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás.  
Ambiência Consultoria, 2019.



Festa de Santo Antônio do

quiloMbo urBano de verDelânDiA*

• •) FestAs de 
santo Antônio

- 5756

1 2 2

2 3 3

4 4

1. Dona Taciana, detentora da Festa de Santo Antônio. Quintal de sua casa.
2. Preparativo da comida para festa de Santo Antônio. Casa de dona Taciana.
3. Fogueira da festa de Santo Antônio. Casa de dona Taciana. 
4. Tocador de Caixa da festa de Santo Antônio, casa de Dona Taciana. 

* Distrito de  Placas, no município de 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás.  
Ambiência Consultoria, 2019.



Dança do Tambor. 
Quilombo urbano de Verdelândia. 
Distrito de Santa Rita do Novo Destino. 
Foto: Ambiência Consultoria, 2019.

ForMAs de 

exPressão

ForMAs de 
exPressão

- 5958

As formas de Expressão são tudo aquilo que 
envolve as manifestações literárias, musicais, 
artes plásticas, científicas e lúdicas. Em Santa 
Rita do Novo Destino uma forma de expres-
são se destaca: a Dança do Tambor. Essa 
está ligada a construção histórica da região e 
é uma dança dos quilombolas do Distrito de 
Placas. A Dança ocorre especificamente após 
a festa de Santo Antônio, embora os dança-
rinos e tocadores, são convidados para se 
apresentar em alguns eventos do município.

A Dança do Tambor está intimamente ligada 
ao sentimento identitários de seus detento-
res, por se tratar de grupos pertencentes aos 
quilombos da região. Com características 
e símbolos da cultura afro-brasileira, seus 
elementos possuem cantos, animações em 
formas de compassos e toques de tambores. 
As mulheres fazem círculos, enquanto uma 
vai para o meio da roda dançar com um par-
ceiro até dar o lugar a outro casal.

Tocadores de tambor - responsáveis pelos 
ritmos e toques da Dança do Tambor. 
Quilombo urbano de Verdelândia. 
Distrito de Santa Rita do Novo Destino. 
Foto: Ambiência Consultoria, 2019.

A Dança 
do tamBor



Ritmos: os ritmos são compassados de 
acordo com os toques dos tambores e 
palmas, a dança acontece entre o casal 
envolvendo conquistas e passos em 
círculos.

Vestimentas: os trajes das mulheres se 
vestem com saia rodada e colorida com 
os pés  descalças para a Dança do Tam-
bor. Durante a execução dos passos as 
mulheres seguram na barra da saia para 
fazer os movimentos. Os homens vestem 
camisas e calças.    

levAnta a saia mulAta, não deixa a saia rasgAr, a saia custou dinheiro, o dinheiro custou ganhAr! levAnta a saia mulAta, não deixa a

A Dança do tamBor- 6160

Músicas: as músicas são cantadas 
aos ritmos do som dos tambores, ge-
ralmente pelas mulheres mais velhas 
do grupo. Enquanto cantam todos 
respondem, “levanta a saia mulata, 
não deixa a saia rasgar, a saia custou 
dinheiro, o dinheiro custou ganhar!” 

Instrumentos: Os instrumentos utili-
zados são exclusivamente os tambores 
de fabricação artesanal, em madeira 
talhada. De acordo com Dona Ernestina, 
esses tambores ainda foram feitos pelo 
seu avô e possuem mais de 150 anos, 
“antigamente pegava madeira no mato, 
aí fazia um oco no toco de árvore, pegava 
couro de animal, esticava, botava pra secar 
e depois colocava no tambor, aí saía o som 
pra dançar.” Os tambores precisam ser 
sempre aquecidos para dar afinação ao 
toque. Eles aquecem o couro no fogo 
dos fogões caipira, nas fogueiras e até 
mesmo no sol, quando pode.

lev
Anta a saia mulAta, não deixa a saia rasgAr, a saia custou dinhe

lev
Anta a saia mulAta, não deixa a saia rasgAr, a saia custou dinheiro, o dinheiro custou ganhAr! levAnta a saia mulAta, não deixa a saia rasgAr, a saia 

lev
Anta a saia mulAta, não deixa a saia rasgAr, a saia custou dinheiro, o dinheiro custou ganhAr! levAnta a saia mulAta, não deixa a saia rasgAr, a saia cus-



Senhor Climério Barbosa da Silva, saber 
fazer tamboretes de madeira e assento 
de couro bovino. Santa Rita do Novo 
Destino, Goiás. 
Fonte: Ambiência Consultoria, 2019.

Dona Raimunda Maria Ramos, colhendo 
raiz no Cerrado e preparando garrafada. 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás.
Fonte:  Ambiência Consultoria, 2019.

saBeres

- 6362

Os saberes ou modo de fazer são Patrimônios Imate-
riais. São aqueles conhecimentos tradicionais her-
dados dos antepassados e repassados de geração em 
geração, agregando traços marcantes da identidade 
cultural regional. Com características diversificadas, 
os saberes representam forte sentimento de iden-
tidade entre os membros da comunidade (IPHAN, 
[s.d], [s.p]). 

Dessa forma, os saberes são atividades desenvolvi-
das por atores sociais conhecedores de técnicas e 
matérias-primas e que identificam um grupo social 
ou uma localidade. São os saberes que possibilitam 
a elaboração de determinados objetos, artefatos ou 
produtos, podendo ser artísticos e/ ou gastronômi-
cos. Alguns membros da comunidade de Santa Rita 
do Novo Destino são detentores de saberes herda-
dos de seus pais, avós ou parentes próximos. Entre 
eles destacam-se: o saber fazer carpintaria, o saber 
fazer garrafada e o modo de fazer benzimento. 

Patrimônio imateriAl de
 santA ritA do novo Destino, Goiás



Senhor Climério Barbosa da Silva, 
saber fazer tamboretes de madeira 
e assento de couro bovino. Santa 
Rita do Novo Destino, Goiás.  
Fonte: Ambiência Consultoria, 2019.

saBeres- 6564

Os moradores de Santa Rita do Novo Desti-
no contam com o saber fazer carpintaria, do 
senhor Climério Barbosa da Silva de 84 anos. 
Este saber está entrelaçado com a história 
local, visto que com a chegada das famílias na 
localidade, utilizou-se desse ofício para fazer 
os madeiramentos das casas, bem como para 
o levantar  o primeiro cruzeiro onde hoje é a 
Igreja de Santa Rita, padroeira da cidade.

O Sr. Climério chegou no município em 1963 
e devido à dificuldade de sobrevivência no 
lugar, encontrou em seu saber fazer uma es-
tratégia de garantir seu sustento, fabricando 
móveis e madeiramento para a construção de 
casas. Aposentado, o seu saber, hoje, comple-
menta a renda familiar. Ele produz e vende 
tamboretes com acentos de couro, mesas, 
cadeiras e bancos para a comunidade e muni-
cípios vizinhos. Toda a madeira utilizada para 
sua produção é adquirida através de doações 
da própria comunidade, quando esta descarta 
móveis ou madeiramento.

ofiCina de
CarPintaria



ofiCina de CarPintaria- 6766

Senhor Climério Barbosa da Silva, 
saber fazer tamboretes de madeira e 
assento de couro bovino. Santa Rita 
do Novo Destino, Goiás. 
Fonte: Ambiência Consultoria, 2019.



Dona Raimunda Maria Ramos, colhendo 
raiz no Cerrado e preparando garrafada. 
Santa Rita do Novo Destino, Goiás. 
Fonte: Ambiência Consultoria, 2019.

BenzedurAs e raizeiras- 6968

As benzedeiras/benzedores e raizeiras/raizei-
ros são detentores de conhecimentos tradi-
cionais acumulados e repassados de geração 
para geração e, por esta razão, seus saberes 
são considerados Patrimônio Imaterial. 
Nas comunidades em que estão inseridos, 
desempenham importante papel ao cuidar da 
saúde, e também da espiritualidade daqueles 
que os procuram. O conhecimento desses 
detentores está relacionado à identificação de 
plantas medicinais, às técnicas de coleta das 
plantas de forma sustentável e à manutenção 
do ecossistema.

Uma das benzedeiras e raizeiras identifica-
da em Santa Rita do Novo Destino é Dona 
Raimunda Maria Ramos de 59 anos. Dona 
Raimunda aprendeu o saber com sua mãe 
Patrocinia de Jesus e sua avó Clara de Jesus. 
Ainda criança sua avó a levava às matas para 
ensinar o ofício e para reconhecer as plantas 
de fazer as garrafadas e benzer as pessoas. 

Quando chegou à cidade, Dona Raimunda 
atendeu muitas mulheres que possuíam 
dificuldades em engravidar fazendo-lhes gar-
rafadas, além de benzer crianças. Guardado 
em sua memória, ela reproduz a frase que avó 
falava quando ia retirar raízes: “minha filha, 
o chão é duro, mas a raiz cura, é… a vó falava! 
Minha filha, eu estou ensinando você hoje, 
pra quando você não tiver mais a avó e nem 
a mãe, você vai saber fazer seus remédios e 
ajudar as pessoas também. Minha filha, as 
raízes cura tudo, viu? É... a vó falava” (Dona 
Raimunda Maria Ramos, 59 anos).

Para o benzimento, Dona Raimunda utiliza 
folhas de gengibre, guiné, arruda e um copo 
transparente d’água. As folhas e a água são 
utilizadas para realizar uma limpeza na pes-
soa “a água é a limpeza da vida”. 

Devota de Nossa Senhora, Virgem Santa 
Maria, Bom Jesus da Lapa, Santa Iria, Santo 

BenzedurA
e raizeira



Antônio, Santa Rita, Santo Reis e Santa Lu-
zia ela inicia o benzimento chamando pelos 
Santos de sua devoção, rezando e suplican-
do por cada um deles em voz alta e res-
pondendo em voz baixa. Ela benze de mau 
olhado, quebranto e inveja como podemos 
observar a seguir:

Nossa Senhora, Deus e virgem Maria, 
Bom Jesus da Lapa santo dos milagres, 
abençoa o corpo dessa filha de Deus, com 
seu poder e seu milagre. Santa Iria tinha 
três filhas, uma lavava as outras cozinham 
com o poder de Deus e a Virgem Maria. 
Santo Antônio pequenino amansador de 
burro bravo tirai o mal do corpo dessa 
filha de Deus, levai lá para as ondas do 
mar, onde o galo não canta e boi não geme. 
Minha Santa Rita, Mãe da misericórdia, 
Meu senhor Santa Reis, Santa Luzia. Com 

Deus te deito, com Deus te levanto, com os 
poderes de Deus e Espírito Santo. Amém! 
(Dona Raimunda Maria Ramos, 59 anos). 
 

Para fazer as raizadas, Dona Raimunda faz 
suas coletas de plantas próximo ao Morro da 
Mesa no lugar denominado cascalheira. Nes-
se local, ela encontra algumas raízes para 
fazer os remédios. Entretanto, o desmata-
mento da região tem afetado a obtenção das 
raízes não garantindo mais o suficiente para 
fazer uma garrafada completa. 

Inclusive, Dona Raimunda tem recorrido às 
lojas de ervas em Goianésia, Goiás, quando 
precisa de raízes para completar as garra-
fadas que curam certos tipos de doenças, 
como por exemplo problemas uterinos. Nes-
sas lojas ela obtém o velame, o algodãozinho 
roxo, o jatobá, o barbatimão, entre outras. ❦

BenzedurAs e raizeiras- 7170

“minha filha, o chão é 
duro, mas a raiz cura, 
é… a vó falava! Minha 
filha, eu estou ensinando 
você hoje, pra quando 
você não tiver mais a avó 
e nem a mãe, você vai 
saber fazer seus remé-
dios e ajudar as pessoas 
também. Minha filha, as 
raízes cura tudo, viu? 
É... a vó falava” 

Dona Raimunda Maria Ramos, 59 anos

Dona Raimunda Maria Ramos, 
colhendo raiz no Cerrado e 
preparando garrafada.  Santa 
Rita do Novo Destino, Goiás. 
Fonte: Ambiência Consultoria, 
2019.
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Reconstituição de vasilhame cerâmico 
Peças de cerâmica pré-colonial coletadas 
no Sítio Ferino III. Barro Alto , Goiás.
Ambiência Consultoria, 2019.

Patrimônio

ArqueológiCo

Patrimônio MateriAl de 
santA ritA do novo Destino, Goiás

- 7574

O município de Santa Rita do Novo Destino – GO e região circunvizinha 
possuem inúmeros Sítios Arqueológicos. Sítios Arqueológicos são locais 
onde se encontram objetos e outros vestígios da vida humana no passado. 
Tais vestígios podem ser: artefatos em rocha, cerâmica e ossos além de 
inscrições e pinturas em paredes de abrigos ou formações rochosas às 
margens de rios. Podemos encontrar esses vestígios em antigas aldeias 
indígenas, cemitérios, abrigos, áreas de coleta de matéria prima, ruinas de 
antigos núcleos urbanos, antigas fazendas, pousos entre outras evidên-
cias da presença humana. Os Sítios Arqueológicos são divididos em dois 
grupos: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PRÉ-COLONIAIS E SÍTIOS HIS-
TÓRICOS. A  chegada do colonizador e os vestígios deixados por eles 
marcam essa divisão, assim como o modo vida dos nossos antepassados.  
O conhecimento sobre essas sociedades de outros tempos permitirá uma 
melhor compreensão do nosso próprio mundo. 

As pesquisas arqueológicas realizadas até o momento, revelam que 
entre 11.000 e 8.500 anos antes do presente, a região central do Bra-
sil começava a ser povoada por grupos de caçadores/coletores. Esses 
grupos eram nômades e exploravam a área conforme a oferta de alimen-
tos de cada estação do ano, além disso, caçavam animais de pequeno, 
médio e grande porte. Esses indivíduos viviam em pequenos bandos e, 
geralmente, abrigavam-se em grutas ou abrigos sob rocha, mas também 
em acampamentos a céu aberto. Em muitos desses abrigos é possível 
encontrar pinturas ou gravuras na rocha que representam aspectos do 
cotidiano desses indivíduos. Suas ferramentas de uso nas atividades 
diárias eram em sua maioria confeccionadas em pedra lascada, como os 



raspadores, utilizados para raspar o couro de 
animais; as lâminas, usadas como facas; as 
pontas de flechas, usadas para caça; e outros 
artefatos como cunhas e quebra-cocos. Além 
dos artefatos e ferramentas em pedra, ob-
serva-se nos sepultamentos encontrados em 
sítios de caçadores coletores, muitos objetos 
cerimoniais como pingentes em conchas, 
ossos e pedras polidas, evidenciando a crença 
na vida após a morte. 

Ainda não se sabe em que momento e como 
ocorreu o processo de transição dos gru-
pos nômades de caçadores/coletores para 
grupos sedentários e horticultores. Pesquisas 
apontam a possibilidade de alguns grupos de 
caçadores/coletores terem iniciado o pro-
cesso de domesticação e cultivo de algumas 
plantas, tornando então possível o controle 

o Patrimônio 
ArqueológiCo
Os Sítios Arqueológicos em 
território nacional, bem como seus 
vestígios, são denominados de 
Patrimônio Arqueológico Brasileiro 
e considerados Bens da União, 
protegidos pela Lei Federal nº 3924 
de 1961. A destruição ou retirada 
indevida de qualquer material de 
um Sítio Arqueológico constitui 
crime sujeito à pena de multa e 
detenção, conforme previsão da Lei 
de Crimes Ambientais nº 9.605/98. 
Portanto, caso você encontre 
vestígios arqueológicos, comunique 
à Superintendência do Instituto 
do Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional - IPHAN de seu Estado.
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Fragmentos de cerâmica pré-colonial  Sítio Ferino III 
in locu. Barro Alto, Goiás. 
Fonte: Ambiência Consultoria, 2019.
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da produção de alguns vegetais, leguminosas 
e frutas, permitindo a fixação dos grupos em 
um território. Muitos alimentos consumidos 
atualmente, como mandioca, milho, caju, 
amendoim, mamão entre outros, foram do-
mesticados por esses primeiros habitantes. 

A domesticação de plantas provocou uma 
grande mudança no modo de vida des-
ses grupos, pois a partir dessa  prática se 
fixaram em um território e passaram a viver 
em grandes aldeias com populações muito 
maiores que aquelas dos pequenos grupos 
de caçadores/ coletores. Esse processo 
ocorreu entre 8.000 e 2.000 anos antes do 
presente. Em Goiás as pesquisas arqueo-
lógicas apontam os primeiros indícios de 
grandes aldeias de agricultores em torno de 
2.000 anos. 

Fragmento de machado em rocha localizado em 
superfície no Sitio Ferino III. Barro Alto, Goiás. 
Fonte: Ambiência Consultoria, 2019.

Juntamente com a agricultura e a sedentariza-
ção da população, iniciou-se outro processo 
importante que foi a produção de utensílios 
de cerâmica para acondicionamento, cozi-
mento e transporte dos alimentos cultivados. 
Surgiram também os recipientes funerários 
para sepultamento dos mortos. Novas ferra-
mentas em pedra polidas, como os machados, 
mão de pilão, quebra cocos, entre outros, pas-
saram a ser produzidas para auxiliar o cultivo 
de plantas e o processamento dos alimentos,. 
A região de Santa Rita do Novo Destino está 
circundada pela presença de diferentes Sítios 
que possuem vasilhames cerâmicos produzi-
dos com tecnologias distintas, indicando pro-
vavelmente que diferentes grupos étnicos 
habitavam a região (Oliveira & Viana, 1999-
2000; Wust, 2001). ❦ 
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Educação Patrimonial é um trabalho educacional 
voltado tanto para o ensino formal ou informal, objeti-
vando envolver a comunidade de um município, para 
o reconhecimento, valorização e apropriação de seus 
Bens Culturais. Assim, o “melhor guardião do patri-
mônio cultural é sempre seu dono. São as pessoas que 
as fabricam, o praticam, moram nele [...] das quais esse 
patrimônio tem importância direta, por estar intima-
mente associados às suas vidas" (IPHAN, S/D p.10).

Assim, acredita-se que os educadores estão intima-
mente ligados a esse processo de conhecimento, 
fortalecimento, manutenção e formação do elo entre 
comunidade e os Bens Culturais que nela se produz. 
Para esse fortalecimento, é preciso realizar ações 
educativas que eleva a autoestima dos detentores e o 
repasse dos saberes e conhecimentos para as futu-
ras gerações, de modo que os Bens não se percam. 
Também é importante, refletir nas razões que levam a 
comunidade a eleger um determinado Bem Cultural 
como sendo importante ou nãoa se preservar. ❦
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