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Apresentação 

O Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Goiás fundado na an-
tiga Capital do Estado Vila Boa, 
hoje Cidade de Goiás, em 07 de 
Outubro de 1932, é uma associa-
ção civil, pessoa jurídica de direi-
to privado de caráter cultural e 
científico, sem fins lucrativos ou 
interesse econômico, de utilidade 
pública, conforme lei estadual e municipal. Tem por finalidade 
guardar documentos de valor histórico de Goiás e do Brasil.

Para promover a interação do trabalho executado pela 
Instituição nas escolas de Goiânia e do interior do Estado, o 
IHGG implementa por meio de projetos culturais e educacio-
nais a defesa da memória histórica-geográfica cultural de Goiás 
e do Brasil. A preservação e conservação de documentos, de 
livros, fotografias, jornais, mapas da historiografia goiana, fil-
moteca, videoteca, biblioteca, e um rico arquivo destinados à 
consultas dos sócios, pesquisadores, estudantes, professores e 
do público em geral.

Cabe ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás apoiar e 
incentivar os municípios goianos, por meio do incentivo, à cria-
ção e a orientação de arquivos e centros de pesquisa que objeti-
vam a preservação da memória histórica local.
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Com surgimento dos Pontos de Cultura, projeto do Ministé-
rio da Cultura, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, hou-
ve por bem, participar por meio de financiamentos para imple-
mentar ações que vem irmanar a entidade com as comunidades 
socioculturais e educacionais goianas.

O Ponto de Cultura Memória da Gente do Instituto Histórico 
e Geográfico de Goiás realiza uma série de atividades culturais 
como: palestras, seminários, oficinas. Atende escolas públicas e 
particulares, em parcerias com as escolas, Universidades, a Pas-
toral dos Migrantes da Arquidiocese de Goiânia, os demais pon-
tos de cultura e a comunidade em geral.

A revista n° 1 que ora publicamos é uma demonstração do 
trabalho desenvolvido junto a comunidade goiana com a apro-
vação do projeto apresentado ao MINC. Dentre os bens adquiri-
dos os módulos deslizantes, para a adequada acomodação dos 
livros constantes do acervo do Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás para que não sofram desgaste natural do tempo e tam-
bém, a fim de melhorar o atendimento aos usuários da biblioteca 
Irmãos Oriente, pertencente ao Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás.

É com alegria que o Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás vem nestas oito décadas de fundação cumprindo o seu 
objetivo de guardião da Memória Histórica de Goiás. E agora com 
a parceria da Secretaria Municipal de Cultura via Ministério da 
Cultura, estaremos alcançando os objetivos propostos, graças ao 
Ponto de Cultura Memória da Gente do nosso Instituto Histórico 
Geográfico de Goiás.

Geraldo Coelho Vaz
Presidente do IHGG
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Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

Síntese Histórica
 

Edifício Colemar Natal e Silva – sede original do IHGG

A fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 
concretizou-se ainda na antiga capital do Estado de Goiás, no dia 
7 de outubro de 1932, graças a iniciativa do advogado e professor 
José Honorato da Silva e Souza, que participava do governo de  
Pedro Ludovico Teixeira e convocou os intelectuais para a histó-
rica reunião. A solenidade aconteceu no salão nobre do Palácio 
da Instrução. A ata, lavrada por Alfredo de Faria Castro, regis-
tra a presença das seguintes pessoas: José Honorato da Silva e 
Sousa, Agnelo Arlington Fleury Curado, Colemar Natal e Silva, 
Dario Délio Cardoso, Alfredo de Faria Castro, Augusto da Pai-
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xão Fleury Curado e Luiz Ramos de Oliveira Couto. Presidindo 
a reunião José Honorato falou sobre a necessidade de se criar 
a instituição, salientando “o abandono em que se achava o estudo 
da história e da geografia no Estado”. Ele sugeriu que se elegesse 
uma diretoria provisória encarregada de assentar as bases para 
a fundação do Instituto. Nesta ocasião deu-se a eleição e posse 
da diretoria provisória, composta pelos membros: 1º secretário 
– Dario Délio Cardoso, 2º secretário – Alfredo de Faria Castro, 
tesoureiro – Agnelo Arlington Fleury Curado e orador – Luiz 
Ramos de Oliveira Couto.

Procederam-se várias reuniões nos dias 22 e 29 de outubro, 
4, 17 e 22 de novembro do ano de 1932, até que, na reunião de 14 
de abril de 1933, foi aprovado o estatuto, adaptado aos moldes 
do estatuto do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e eleita 
a primeira diretoria efetiva, assim constituída: presidente – Cole-
mar Natal e Silva, 1º vice-presidente – Agnelo Arlington Fleury 
Curado, 2º vice-presidente – Alcides Celso Ramos Jubé, 3º vice-
-presidente – Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, 1º secretá-
rio – Joaquim Carvalho Ferreira, orador – Dario Délio Cardoso 
e tesoureiro – Gustavo Gonzaga. Nesta reunião, ficou marcada a 
data de 1º de maio de 1933, para a instalação solene do Instituto, 
remarcada para o dia 17 de setembro, conforme registra a ata de 
30 de abril daquele ano.

Instalação Solene

No dia 17 de setembro de 1933, às 19h no Salão Nobre do 
Liceu de Goiás, com a presença do Interventor Pedro Ludovico 
Teixeira, deu-se a instalação solene do Instituto Histórico e Ge-
ográfico de Goiás. Presidiu a sessão Colemar Natal e Silva, que 
diplomou todos associados.
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O Instituto em Goiânia

Devidamente instalado no dia 17 de setembro de 1933, os 
fundadores do IHGG, reuniram-se na nova capital Goiânia no dia 
25 de junho de 1938, com a presença dos 23 sócios fundadores. 
No dia 26 do mês seguinte, Colemar Natal e Silva lançava a pedra 
fundamental da sede própria da instituição, a qual foi construída 
nos lotes 43 e 45 da Rua 82, Setor Sul. A sede foi inaugurada no 
dia 5 de outubro de 1939. No dia 21 de novembro do mesmo ano, 
por meio do Decreto-lei nº 2.593, passou a ser reconhecido como 
entidade de Utilidade Pública Estadual. A publicação do primeiro 
número revista do IHGG ocorreu em maio de 1940.

Foto: acervo IHGG

O novo prédio administrativo foi construído em 2001 ao 
lado da sede original para comportar o acervo. Com 700 me-
tros quadrados, possui auditório para mais de 130 pessoas, am-
pla biblioteca recém automatizada. O IHGG é depositário de 
acervo bastante diversificado, composto por jornais antigos e 
atuais, fotografias, fitas de vídeo, DVDs, obras de arte, docu-



13

mentos manuscritos, livros, revistas, folhetos, medalhas, obje-
tos pessoais e depoimentos de personalidades goianas, pessoas 
que fizeram e ainda fazem a história cultural, social, econômica 
e política de Goiás.

Atualmente possui mais de cento e cinquenta associados, 
entre eles escritores de renome, poetas, historiadores e geógra-
fos. Atende pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, 
educandos e professores das escolas públicas e particulares. De-
senvolve diversos projetos e oficinas em parceria com as Univer-
sidades e entidades culturais.

Várias personalidades presidiram o Instituto Histórico Ge-
ográfico de Goiás conforme “Galeria dos presidentes” anexo I. 
Composta por  retratos pintados pelo sócio titular, cadeira nº 25, 
artista plástico Amaury Menezes.
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Banner

 

Ponto de Cultura Memória da Gente do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás
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                       Pontos de Cultura

Os Pontos de Cultura são projetos financiados e apoiados 
institucionalmente pelo Ministério da Cultura do Brasil (MinC). 
Implementados por entidades governamentais ou não governa-
mentais. Visam a realização de ações de impacto sociocultural 
nas comunidades. O ponto de cultura é uma ação prioritária e 
um elemento de articulação entre as demais atividades do Pro-
grama Cultura Viva do MinC.

“Os Pontos de Cultura surgiram como estímulo às iniciati-
vas culturais já existentes da sociedade civil, por meio da reali-
zação de convênios celebrados após a realização de chamada pú-
blica. Atualmente, as redes estaduais abrangem 25 unidades da 
Federação e o Distrito Federal e as redes municipais estão imple-
mentadas, ou em estágio de implementação, em 56 municípios. 
No período de 2004 até 2011, o Programa Cultura Viva apoiou a 
implementação de 3.670 Pontos de Cultura, presentes em todos 
os estados do Brasil, alcançando cerca de mil municípios”  (Fonte: 
site do Minc)

O município de Goiânia possui vinte e oito Pontos de Cul-
tura coordenados pela Secretaria Municipal de Cultura – SE-
CULT. Com o slogan A arte de viver Goiânia divulga as ações de 
todos os pontos e contribui com o suporte para o funcionamento 
dos mesmos. 
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PONTOS DE CULTURA MUNICIPAIS DE GOIÂNIA-GO

Ponto de Cultura União coletiva “AUNICA”
Ponto de Cultura “Arte Acontece”
Ponto de Cultura Eldorado dos Carajás / Abrindo Favelas
Ponto de Cultura Companhia de Teatro Novo Ato / Um novo ato na cultura
Ponto de Cultura Hip Hop e Juventude
Companhia de Teatro Zumbi dos Palmares
Academia Goianiense de Letras
Casa da Juventude Pe. Burnier - AJEAs
Ponto de Cultura Arraiá Chapéu do Vovô
Ponto de Cultura DANÇARTE, Cia de Dança

Ponto de Cultura Beija Flor Tocando Arte

Ponto de Cultura Coró de Pau, Ofício e Produção

Ponto de Cultura Nóis na Fita

Grêmio Recreativo e escola de Samba Flora do Vale

Ong – Jovens de Atitude - JOVEMTUDE

Ponto de Cultura “Memória da Gente” – Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

Ponto de Cultura Feira do Cerrado

Areião – Teatro exercício

UBE – União Brasileira de Escritores – Seção Goiás

Buscando Talentos – Associação Casa de Cultura Antônia Ferreira de Souza

Catedral das Artes  Resgate das Linguagens Visuais – Instituto Cultural Noé 
Luiz da Mota

Cultura de Rua – Centro de Educação comunitária de Meninos e Meninas

Ponto de Cultura Oficina 3 – Liga dos Amigos do Jardim Guanabara

Vila das Artes – Empreendedorismo e Cultura – Grupo Teatro Ritual

Arte na Rua – Ação Brasil Central

Expressão da Liberdade – Anthropos Companhia de Arte

Ponto de Cultura Buracão da Arte – Associação de Capoeira Angola do 
Estado de Goiás

Semear – arte e Cidadania – Associação Filantrópica Semente da Vida
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PONTOS DE CULTURA E CASAS DE CULTURA EM FUNCIONAMENTO – GOIÂNIA-GO

NOME COORDENADOR (ES) ENDEREÇO ATIVIDADES FAIXA 
ETÁRIA

Antônia 
Ferreira de 
Souza

Francisco de Assis 
Araújo 

Rua João Alves 
Forte – Chácara 
3 – Bairro Forte 
Ville – Goiânia-
GO Fones: 3575 
8580/92180803

Artes Plásticas, Capoeira, 
Teatro, Dança, Hip Hop, 
Ginástica para terceira idade, 
Banda e Reforço

12 a 80 
anos

Arte na Rua Virgílio Alencar 
Santana

Avenida Cristal 
Qd. 30, Lt. 22 – 
Jardim Califórnia 
– Goiânia-GO  
Fones: 9686 
5472/3645 
6138/8189 6336

Malabarismo, Teatro de Rua 
e Atividades circenses

16 a 40 
anos

Buracão 
da Arte – 
Associação 
de Capoeira 
de Angola

Wanderly Francisco 
de Oliveira

Rua JB 15, Qd. 
17 Lt 19 – Jardim 
das Aroeiras 
– Goiânia-GO 
Fones: 3208 
9390/92241368

Capoeira de Angola, Dança 
africana e Arte africana

12 a 80 
anos

Teatro 
Exercício Hugo Zorzetti

Avenida C 104, 
Qd. 259, Lt. 03 – 
Jardim América 
– Goiânia-GO
 Fones: 3286 
4276/9114 
2359/9200 6085

Teatro 12 a 30 
anos

Memória 
da Gente 
do Instituto 
Histórico e 
Geográfico 
de Goiás

Geraldo Coelho Vaz

Rua 82, nº 455 
– Setor Sul – 
Goiânia-GO
Fones: 3224 
4622/9686 6959

Trabalho com as escolas 12 anos 
acima

Catedral 
das Artes Noé Luiz da Mota

Rua Campo Verde, 
nº 15 – Setor 
Santa Genoveva – 
Goiânia-GO
Fones: 3264 
1304/9615 
2161/8494 0828

Cine clube, Exposições, 
oficinas, trabalho com artistas 
plásticos de feiras e de ruas, 
Apoio ao artista em projetos 
portfólios, documentação, 
currículo, trabalho com escolas

12 a 80 
anos

Centro 
Educação 
Comunitário 
de meninos 
e meninas - 
CECOM

Edson Lucas Viana

Rua 15, nº 293 
– Setor Santos 
Dumont – Goiânia-
GO

Artes plásticas, Capoeira, 
Teatro, Dança Hip Hop e 
Reforço escolar

12 a 16 
anos
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NOME COORDENADOR (ES) ENDEREÇO ATIVIDADES FAIXA 
ETÁRIA

Oficina 3
Ivânia e Reginaldo 
Reginaldo Aires da 
Silva

Rua Uberaba 
Qd. 24, Jardim 
Guanabara I – 
Goiânia-GO

Piano, Teclado, Orquestra 
escola, Dança, Hidroginástica, 
Ginástica localizada, 
Informática e Arte marcial

06 a 70 
anos

União 
Brasileira 
dos 
Escritores - 
UBE

Edival Lourenço

Rua 21, nº 262 
– Setor Central 
– Goiânia-GO 
– Fones: 3225 
7402/84169972

Divulgação de autores 
goianos,  trabalho com 
escolas em pesquisa, 
palestras, contato com 
escritores, biblioteca para 
pesquisa

12 a 80 
anos

Teatro 
Ritual Fernando Rocha

Pólo I  - Rua 
Antônio C. X. de 
Barros, nº 171, Qd. 
11, Lt. 08- Setor 
Criméia Leste
Pólo II – Rua 21, nº 
10 Setor Central – 
Goiânia-GO

Teatro, Oficinas de teatro, 
Trabalho com escolas

12 a 40 
anos

Anthropos 
Companhia 
de Arte

Constantino Isidoro 
Filho

Av Anhanguera, 
nº 5.369, Edifício 
Anhanguera, Al 
1.804 – Setor Central 
e Rua 227 A, Qd. 36, 
Lt. 11 e 12 – Setor 
Leste Universitário – 
Goiânia-GO

Teatro na escola no bairro 12 a 80 
anos

Semente da 
vida

Arízio Ribeiro dos 
Santos
Eva Anastacia da 
Palma Torres

Rua RI 2, 
Chácara 1, s/n – 
Residencial Itaipu 
–Goiânia-GO

Violão, Percussão, Artes 
plásticas, Cerâmica, Artes 
circenses, Futebol, Dança, 
Hidroginástica para 
senhoras e Reforço escolar

12 a 80 
anos

Centro 
Cultural 
Eldorado 
dos Carajás

Ana Lúcia da Silva      

Escritório - Rua 83, 
nº 361 – Setor Sul – 
Endereço das 
atividades.:  Av. 
Comercial, Qd. 
117, Lt. 04 – Jd. 
Nova Esperança - 
Goiânia-GO
Fones: 3218-2986  
/  9681-3813

Cine clube, Palestras, 
Seminários e Orientação 
sobre leis, projetos e 
decretos, Biblioteca 
ambulante em três feiras 
livres de verdura com 
empréstimos de livros e  
orientação de pesquisa para 
crianças, adolescentes e 
jovens com oficinas rápidas

6 a 20 
anos
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NOME COORDENADOR (ES) ENDEREÇO ATIVIDADES FAIXA 
ETÁRIA

Centro de 
Cidadania 
Negra do 
Estado de 
Goiás

Aluisio Francisco de 
Arruda (Black)   

Av. B, Qd. 23, Lt. 
7 e 8 – Setor Vila 
Morais – Goiânia-
GO Tel. 3932-3905  
/  9136-5420  /  
8416-5395

Hip hop, grafite, street 
dance, artesanato, confecção, 
violão, teclado, percussão, 
reforço escolar, Cine clube,  
Biblioteca, Shows de hip 
hop, samba e chorinho 
semanais, Envolvimentos 
dos melhores dançarinos 
para oficinas de hip hop 
e grafite e vários pontos 
periféricos da cidade.

8 a 80 
anos

Cia. De 
Teatro 
Novo Ato

Cláudio Irineu 
Resende   

Polo  I: R. da Prata 
com R. Carijó – 
Colégio Estadual 
Aésio de O. 
Andrade – Urias 
Magalhães
Polo II: R. 
Sebastião Fleury 
Curado n° 197, 
Qd. 24, Lt. 18/05 
– Setor Criméia 
Leste 
Tel.: (62)  3210-
1085  /  8533-9745  
/  8403-1032

Teatro, Oficinas, Cursos, 
Apresentações nas escolas.

16 a 40 
anos

Nóis na Fita
Weldes Bezerra de 
Medeiros ( Widney 
Corado)   

Rua 06, Qd. 06, Lt. 
01  -  Setor Norte 
Ferroviário
Fones: 3212-0916  
/  8416-5800

Cine clube com exibições 
de filmes, em especial 
os nacionais, Oficinas de 
produção audiovisual, 
Mostra aberta e gratuita 
de vídeos produzidos pela 
comunidade,  Criação de 
um blog com ferramenta 
de postagem dos vídeos 
produzidos.

8 a 80 
anos

Associação 
Beija Flor 
- Tocando 
com Arte

Rodrigo de Castro 
Ferreira   

R. A-4 s/nº Q 28 L 
área – B. da Vitória 
Av. da sede, 
Qd. 936, Lt. 29-
31 – Setor Novo 
Planalto
3595-2678  /  
9633-4128

Recreativas e Culturais, 
Dança, Capoeira, Atividades 
educacionais e Reforço 
Escolar.

8 a 80 
anos

Arte 
Acontece

Kátia Cristina dos 
Santos Vilela  

Rua Um, nº 605 – 
Bosque dos Buritis 
- Setor Oeste  3215-
3722  /  8402-8928

Apoio ao Centro Livre de 
Artes na manutenção e 
contratação de professores.
Oficinas: Teatro, 
Instrumentos musicais, 
Orquestra escola, Artes 
plásticas, Dança e  Coral.

8 a 80 
anos
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NOME COORDENADOR (ES) ENDEREÇO ATIVIDADES FAIXA 
ETÁRIA

Associação 
União 
Coletiva 
“AUNICA”

Alessandra Moreira 
de Morais    

Rua C-63, Qd. 
77, Lt. 16 – Setor 
Sudoeste 8411-
2202  /  8239 9997

Aulas práticas de violão, 
Curso Básico de Informática, 
Cultivo de ervas medicinal e 
Folia de Reis.

8 a 80 
anos

Academia 
Goianiense 
de Letras

Maria Luisa Ribeiro 
Neves  

Av. Goiás 315, sala 
407 Ed. Itamaraty 
-  Setor Central  
9965-3910

Oficinas de Literatura, Texto 
e Poesia, Ficção, prosa, 
conto, romance novela.  
Peças de teatro: tragédia, 
drama, comédia.

8 a 80 
anos

Associação 
Cultural 
Arraiá 
Chapéu do 
Vovô

Cristiano Dias de 
Souza.   

Rua Maceió,  
Qd.42, Lt. 16 s/n 
- São Judas Tadeu  
Tel.:  (62)  3434-
6103  /  8587-2492

Todas as atividades 
que giram em torno da 
quadrilha, Teatro da Paixão, 
Informática básica e rádio 
Web, Curso prático de 
violão.

8 a 80 
anos

Dançarte 
Cia de 
Dança

Gisela Vaz e  Ariadne 
de Araújo Carneiro 
Vaz

Av. T3, nº 2287, 
Setor Bueno  Tel.:  
(62)  3215-5529  /  
3251-9190

Balé clássico, Jazz, 
Sapateado, Street dance e 
Informática.

4 a 30 
anos

Associação 
Coró de 
Pau, Ofício 
e produção

Geovanna de Castro 
Tavares   

Rua P21 Qd. P80 
Lt 18. Setor dos 
Funcionários 
Local das 
atividades: Rua 
242 A, Qd. 102 
B, Lt. 13, Casa  
A – Setor Leste 
Universitário
Tel.: (62)   8260-5620

Construção e manuseio 
de instrumento artesanal, 
Oficina de alegoria e 
adereço, Oficina de 
percepção ritmo,  Encontro 
de tambores, Procissão de 
tambores,Prática com folias, 
afoxés, congadas, Carnaval 
de rua e Catálogos.

8 a 40 
anos

Grêmio 
Recreativo 
e Escola 
de Samba 
Flora do 
Vale

Maria Dalva de 
Mendonça Silva   

Rua 16 quadra 
L, lote 4  -  Vila 
Moraes
Tel.: (62)  3201-
5391  / 9926-9432  
/  9616-6821 

Oficinas de percussão, Moda, 
penteado, Cultura digital,
Melhorias para a 
comunidade em geral,  
Integração com os pontos 
de cultura, entidades e 
movimentos sociais, luta 
contra a discriminação racial 
e de gênero.

8 a 80 
anos

Jovens de 
Atitude - 
JOVEMTUDE

Danilo da Silva Felipe   

Rua 1054, Qd. 
114, Lt. 01  - Setor 
Pedro Ludovico 
- Tel.:  (62)  
81458939

Oficina de iniciação teatral, 
Capoeira, Dança, Canto 
coral, violão, percussão, 
Video, Fotografia digital.

8 a 80 
anos
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NOME COORDENADOR (ES) ENDEREÇO ATIVIDADES FAIXA 
ETÁRIA

Feira do 
Cerrado

Mário Kichese Neto  
ou  Maria da Silva  

Rua Serra dos 
Javaés, Qd. 5, Lt. 22 
- Conj. Residencial 
Sonho verde - 
Parque da Criança   
Tel.:  (62)  9673-9367  
/  9221-9283

Apresentações Culturais,
Oficinas, Palestras, Rodas de 
prosa, Cursos de artesanatos.

8 a 80 
anos

CASAS DE CULTURA

Arte em 
Cena 
(Casa de 
Eurípedes)

Marcília Valleta  

Via Ana Luzia de 
Jesus, s/n – Setor 
Rio Formoso  Tel.:  
(62)  3236-1239

Piano, Teclado, Violão,            
Percussão, Dança, Coral.

8 a 80 
anos

Cultura 
Flamboyant Adeline Manso  

Av. Jamel Cecílio 
n° 3300 -  Jd. Goiás
Tel.:  (62)  3546-
2058  /  3546-2098

Artes Plásticas, Tecelagem,
            Coral, Dança.

16 a 80 
anos

RHEMA/
CENARTE Adriana Diogo

Endereço: Rua 
200, n° 812 – Setor 
Leste Vila Nova  
Tel.:  (62)  3261-
3576  /  3261-5611

Artes Plásticas, Teclado,
Violão, Coral, Dança.

Projeto 
Chiquinho  João Batista Cascalho  

Paróquia Santo 
Antônio – Setor 
Pedro Ludovico   
Tel.:  (62) 3142-0127  
3612-1512 
 3241-8564

Coral Infantil, 
Artes Plásticas, Dança.   

A proposta de criação do Ponto de Cultura Memória da Gen-
te do Instituto Histórico Geográfico de Goiás data de dois mil e 
onze. A aprovação da mesma se efetivou no ano seguinte. No 
mês de fevereiro foi assinada a carta de adjudicação. A partir 
daí iniciou a execução do plano de trabalho. Com a concessão da 
primeira parcela do recurso federal, foi possível adquirir os bens 
materiais elencados na planilha (anexo 2) do projeto. Entre eles, 
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os módulos deslizantes para o acondicionamento adequado dos 
livros a fim de melhorar o atendimento aos usuários da bibliote-
ca Irmãos Oriente do IHGG.

O Ponto de Cultura Memória da Gente do Instituto Histórico 
Geográfico de Goiás realiza atividades educativas e intercâmbios 
culturais. Disponibiliza o acervo de livros, documentos, jornais, 
revistas e objetos que contam a história de Goiás e de Goiânia. 
O intercâmbio cultural se desenvolve por meio da realização de 
seminários e oficinas, enfatizando diversas temáticas com aten-
dimentos aos estudantes das escolas públicas, particulares e pes-
quisadores em geral dos diversos níveis de ensino. 
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Ponto de Cultura
Memória da Gente

EVENTOS

DATA ATIVIDADES REALIZADAS E/OU PARTICIPAÇÕES

19/02/12 Reunião com Pontos de Cultura sobre Plano Municipal e 
Nacional de Cultura

29/02/12 Reunião da Comissão Organizadora das Comemorações 
dos 80 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás na 
sede do Instituto.

21/03/12 Reunião com objetivo de preparar das Comemorações dos 
80 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.

20/06/12

II Seminário do Migrante: “Balanço e Perspectivas da 
Migração em Goiás” no IHGG. Realização Ponto de Cultura 
Memória da Gente em parceria com a UFG e Pastoral dos 
Migrantes.

21/06/12 Reunião da Diretoria do IHGG com a comissão de 
preparação das comemorações dos 80 anos do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás.

12/07/12 Reunião dos Pontos de Cultura na Secult 

04, 11, 18 e 
25/09/12

Seminário – “Formação de Goiás Contemporâneo: 
identidade histórico-geográfica e político-cultural” nas 
comemorações dos 80 anos do IHGG, com a participação 
de alunos das redes municipal, estadual e conveniada de 
ensino. PUC-GO; UFG; UNIFAN; UNIEvangélica; Escola 
Estadual Goiany Prates; Colégio Militar Polivalente e 
Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito 
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01/09/12 Reunião dos Pontos de Cultura da Secult

08/11/2012

Sessão Magna de Comemoração dos 80 anos de Fundação 
do IHGG. No auditório Augusto da Paixão Fleury 
Curado com participação dos estudantes do Instituto 
Socioambiental da UFG - IESA

12/12/12
Palestras a respeito do Censo e as Migrações. Professor 
Eguimar Chaveiro e outros com alunos do Curso de 
Geografia da UFG.

10/04/2013 Reunião dos presidentes das Instituições Culturais Goianas 
no IHGG para tratar de assuntos de interesse cultural

11/04/13 Reunião dos Pontos de Cultura da SECULT

17/04/13 Reunião da Diretoria e convidados

06/05/13

Sessão Solene de Comemoração do Centenário de 
Nascimento de José Peixoto da Silveira com participação 
de professores da SEDUC – órgão da Secretaria Estadual 
de Educação.

19/06/13 III Seminário Dia do Migrante – Caminhantes 
Contemporâneos: Migração e Juventude

27/06/13 Solenidade póstuma a Mauro Borges Teixeira – palestrante 
Luiz Augusto Paranhos Sampaio

28/06/13 Reunião com diretor Jason Jacob Correia do Colégio 
Estadual Goiany Prates – projeto Mais Cultura nas escolas

02/07/13 Reunião para elaboração da proposta de Seminário: 80 
anos de Goiânia

02/07/13 Colóquio: Análise espacial do censo IBGE/2010 – 
Professores e alunos da UFG

04/07/13 Reunião para organização do Seminário: 80 anos de 
Goiânia

12/08/13 Reunião com a comissão organizadora do Seminário: 80 
anos de Goiânia

23/08/13
Reunião com representantes das entidades: IHGG, UFG, 
PUC e UNIEvangélica para organizar o Seminário 80 anos 
de Goiânia 
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26/08/13 Reunião para organizar a publicação do livro de Poesia 80 
anos de Goiânia

26/08/13 Reunião para organização do Seminário: 80 anos de 
Goiânia

28/08/13
Realização da Oficina histórico-literária no Centro de 
Educação de Período Integral Cecília Meireles – Vila 
Brasília – Aparecida de Goiânia

28/08/13 Reunião para elaboração do folder do Seminário: 80 anos 
de Goiânia

09/09/13 Reunião do Ponto de Cultura: Memória da Gente – IHGG e 
da Associação de amigos do Centro Livre de Artes

10/09/13 Reunião da comissão organizadora  do Seminário 80 anos 
de Goiânia - para elaborar o folder  do mesmo

11/09//13 Solenidade de homenagem aos 75 anos de O Popular e 50 
da TV Anhanguera no auditório do IHGG

13/09/13 Primeiro Encontro de escritores goianos promovido pela 
biblioteca Ursulino Leão – cidade de Ap. de Goiânia

24/09/13 Seminário 80 anos de Goiânia – Mesa Redonda: Abordagem 
Cultural de Goiânia

02/10/13 Seminário 80 anos de Goiânia – Mesa Redonda: Memória 
e Depoimentos

10/10/13 Seminário 80 anos de Goiânia – Mesa Redonda: 
Representação Literária

18/10/13 Seminário 80 anos de Goiânia – Mesa Redonda: 
Repensando Goiânia

07/11/13 Ato Cultural pela Memória, Verdade e Justiça – com 
apresentação do cantor/compositor Itamar Correia

23/11/13 Feira Cultural de Itumbiara – IFIC Promoção da Faculdade 
Santa Rita de Cássia – com sócios do IHGG

26/11/13 Reunião – do Ponto de Cultura - Memória da Gente – do 
IHGG 
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09/12/13 Reunião com representantes das instituições culturais para 
organização da cantata de natal

16/12/13 Reunião com a presidente da Academia Goianiense de 
Letras Maria Luisa Ribeiro

19/12/13
Cantata de Natal – parceria com Academia  Goiana de 
Letras, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, 
União Brasileira de Escritores-Go.

Apoio do Ponto de Cultura Memória da Gente nas seguintes 
atividades realizadas no Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás:

08/02/12 Assembleia Geral Ordinária dos associados do IHGG

14/02/12 Palestra proferida pelo então presidente Aidenor Aires 
para os alunos da Faculdade Alfredo Nasser

14/03/12 Solenidade de Posse da sócia titular Jacira Rosa Pires

19/03/12
Reunião do Centro de Cultura da Região Centro-
Oeste/CECULCO para instalação da proposta do Ano 
Educacional Dom Antônio Ribeiro de Oliveira

28/03/12 Encontro de ex-alunos do curso de Letras da PUC-GO

10/04/12 Reunião dos presidentes das Instituições Culturais 
Goianas 

11/04/12 Assembleia Geral Ordinária dos associados do IHGG

17/04/12 Reunião com membros da Academia Goiana de Letras

09/05/12 Assembleia Geral Ordinária dos associados do IHGG

Todos os dias 
de domingo 
dos meses 03, 
04,05/2012

Associação de Entidades Filantrópicas Espíritas de 
Goiás – ASEFEGO 
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16/05/12
Palestra: História da América Latina – proferida pelo 
presidente Aidenor Aires aos alunos da Faculdade 
Alfredo Nasser

15,16 e 17/05/12 Evento da Secretaria Estadual de Articulação 
Institucional

22/05/12 Evento da Secretaria Estadual de Articulação 
Institucional

24 e 25/05/12 Evento CONAPAFAS – Educa Peru

28,29 e 30/05/12 Evento da Secretaria Estadual de Articulação 
Institucional

30/05/12 Reunião festiva – comemoração do aniversário do 
presidente Aidenor Aires

13/06/12 Solenidade de Posse do sócio titular Orlando Ferreira 
de Castro

15/06/12 Lançamento do livro: “O Evangelho de Tomé um caminho 
para Deus” do professor Nelci Silvério de Oliveira

27/11/12 Solenidade de Posse dos sócios titulares Jales Guedes 
Coelho Mendonça e Itaney Francisco Campos

19/02/13 Assembleia Geral Ordinária dos associados do IHGG

19/03/13 Reunião para institucionalização do Instituto Cultural 
Movimento Santuário da Arte

26/03/13 Assembleia Geral Ordinária dos associados para 
Eleição da nova diretoria do IHGG

03/04/13 Assembleia Geral Ordinária dos associados do IHGG

15/04/13 Solenidade de Posse da Nova Diretoria do IHGG

08/05/13 Reunião da Comissão Goiana do Folclore

13/05/13 Assembleia Geral Extraordinária para Eleição da 
Comissão Goiana do Folclore

04/09/13 Assembleia Geral  dos associados do IHGG
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Atividades em destaque

Seminários e Sessão Mágna
 

    
A) II Seminário do Migrante

O Ponto de Cultura Memória da Gente do Instituto His-
tórico e Geográfico de Goiás em parceria com a Universidade 
Federal de Goiás, Faculdade Alfredo Nasser e a Pastoral dos Mi-
grantes da Arquidiocese de Goiânia realizaram no auditório Au-
gusto da Paixão Fleury Curado, na sede do IHGG, no dia 20 de 
junho de 2012 o II Seminário do Migrante com o tema: Balanço e 
Perspectivas da Migração em Goiás.

A solenidade de abertura contou com a apresentação da 
Orquestra de Violeiros do Estado de Goiás sob a regência do ma-
estro Geraldo Pereira. 

A mesa diretiva foi composta pelas autoridades: Dr. Tadeu 
Alencar Arrais, geógrafo; Janete Romano Fontanezi, historiadora 
e Beth Fernandes, psicóloga sob a coordenação de Uelinton Bar-
bosa.  A escritora Elizabeth Caldeira representou o Ponto de Cul-
tura Memória da Gente do Instituto Histórico e Geográfico de 
Goiás, desempenhando o trabalho de cerimonial. Prestigiaram o 
evento: associados do IHGG, membros da Pastoral do Migrante, 
professores e alunos de escolas das redes pública e particular.  
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Orquestra de Violeiros de Goiás – abertura do II Seminário do Dia do Migrante (acervo IHGG)

Esq. Para dir. Palestrantes: psicóloga Beth Fernandes; historiadora Janete Romano Fontanezi; 
geógrafos Uelinton Barbosa (coordenador da mesa) e Dr. Tadeu Arrais (acervo IHGG)
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B) Formação de Goiás Contemporâneo: identidade históri-
co-geográfica e político-cultural  

O Seminário Formação de Goiás Contemporâneo: Identidade 
histórico-geográfica e político-cultural foi realizado nos dias 04, 11, 
18 e 25 de setembro de 2012, no Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás com momentos de interação e debates. Participaram 
professores e alunos das Universidades e de escolas públicas 
e particulares (entre elas: Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás; Universidade Federal de Goiás; Faculdade Alfredo Nas-
ser - UNIFAN; UNIEvangélica; Escola Estadual Goiany Prates; 
Instituto de Educação de Goiás, Colégio Militar Polivalente e 
Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito) este evento constou 
da programação das atividades de comemoração dos oitenta 
anos do IHGG.

A Solenidade de abertura do Seminário supracitado foi co-
ordenada pelo presidente do IHGG escritor Aidenor Aires que 
na ocasião ressaltou a importância dos temas a serem abordados 
no evento.

Programação:

Dia 04 de setembro de 2012
Solenidade de abertura - Palavra do Presidente Aidenor 

Aires e Comunicação: Lena Castello Branco Ferreira Freitas.
A invenção de Goiás - Noé Freire Sandes
A identidade sertaneja na literatura regionalista: Euclides 

da Cunha, Hugo de Carvalho Ramos e Guimarães Rosa - Maria 
Amélia Alencar

Lugares de memória - Antônio César Caldas Pinheiro e - 
Maria Terezinha Campos de Santana
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Dia 11 de setembro de 2012
Ruralidade e urbanização em Goiás - Antônio Teixeira Neto
Goiás e os geógrafos. A produção geográfica - Horieste Gomes
O cerrado goiano: ontem e hoje - Eguimar Felício Chaveiro

Dia 18 de setembro de 2012
Goiás e a formação étnica - Altair Sales Barbosa
Goiás e os historiadores. A produção historiográfica - Ma-

ria Augusta de Sant’Anna Moraes
Política e sociedade em Goiás contemporâneo - Francisco 

Itami Campos

Dia 25 de setembro de 2012
Identidade e cultura: ser goiano hoje - Ático Villas Boas da 

Mota, - Nancy Ribeiro de Araújo e Silva e Nasr Nagib Fayad Chaul.

 

Alunos de escolas públicas no Seminário Formação de 
Goiás Contemporâneo – IHGG – setembro, 2012
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C) Sessão Magna em Comemoração aos 80 anos do IHGG

Esq. para dir. Aidenor Aires - presidente; José Mendonça Teles – presidente Ad 
Vitam; Gilvane Felipe – Secretário Estadual de Cultura; Getúlio Targino – presidente 

da Academia Goiana de Letras e Edival Lourenço – presidente da União Brasileira 
de Escritores – GO, Elizabeth Caldeira Brito – Secretária do IHGG. 08-11-12

Entrega de diploma e medalha a José Mendonça Teles - Sócio Emérito e 
Presidente Ad Vitam. 08-11-12
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Os textos constantes do Seminário foram publicados no li-
vro: Formação de Goiás Contemporâneo: Identidade histórico-geográ-
fica e político-cultural – A apresentação, transcrita a seguir é do 
presidente do IHGG, escritor Aidenor Aires: 

“Iniciando as comemorações dos 80 anos de fundação do 
Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, dou as boas vindas a 
todos. Sintam-se acolhidos na casa da memória goiana. É com 
alegria que assumimos o ofício de recordar. Partilhar o universo  
de homens, fatos e símbolos que compõem a narrativa da aven-
tura humana no Centro-Oeste. Estamos contemplando a corren-
te multifária da História. Daqui deitamos o olhar do século XXI 
sobre os gestos dos pioneiros que, preocupados com a escassez 
de estudos históricos e geográficos daquele Goiás imenso, se reu-
niram para fundar esta instituição.

Acreditamos que a obra é digna de seus criadores.  Reali-
za-se no trabalho investigativo de seus associados, em maioria 
sintonizada com as tendências modernas das ciências histórica e 
geográfica. Neste ano comemoramos oito décadas de existência, 
a completar-se no dia 07 de outubro. Rendemos nossas homena-
gens ao Prof. Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, o primei-
ro presidente; a Colemar Natal e Silva, idealista e arquiteto de 
obras concretas, presidente perpétuo do Instituto, José Mendon-
ça Teles, expressão da união perfeita entre a utopia e a realiza-
ção. À sua inteligência operosa o Instituto deve a expansão de 
sua estrutura, o crescimento de seu acervo, assim como o resgate 
de documentos importantes da história goiana. Nestes nomes 
homenageio a todos os ex-presidentes. Homenageio a todos os 
associados que contribuíram com seus estudos e pesquisas para 
a construção historiográfica goiana. Aos historiadores e geógra-
fos de hoje rendemos também nosso melhor reconhecimento. 
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São os novos rumos, novos discursos, novas abordagens da mes-
ma trama de construção do humano em nosso estado.

Sejam todos bem vindos. Nas vozes destes estudiosos ou-
vimos a voz que quer ser passado, presente e futuro, enquanto 
urde sua vez de ser permanência e imortalidade.”

D) III Seminário do Migrante

Sob o critério aberto do diálogo e do entrelaçamento entre 
membros e representantes da Pastoral do Migrante, do IESA 
– Instituto de Estudos Socioambientais – UFG, do Ponto de 
Cultura Memória da Gente do Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás e da AGB – Associação dos Geógrafos Brasileiros, 
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foi desenvolvido o III SEMINÁRIO DO MIGRANTE, no dia 
19 de junho de 2013, com o tema: Caminhantes contemporâneos: 
migração e juventude. 

Na oportunidade, representantes das instituições aludidas 
refletiram, a partir das manifestações políticas atuais no Brasil, 
dramas, sagas, conflitos, possibilidades, problemas e alternati-
vas oriundas da juventude que migra, procura um lugar, esculpe 
o seu rosto no mundo, matiza o tempo e o espaço.

Na recepção houve o momento da acolhida. Às dezenove 
horas e trinta minutos Elizabeth Caldeira Brito, representando 
o Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG fez a abertura 
do evento, apresentou a programação. O presidente do IHGG 
Geraldo Coelho Vaz desejou boas vindas. Destacou a importân-
cia do evento. Nomeou e agradeceu as instituições  parceiras 
para realização do mesmo, são elas: Ponto de Cultura Memória 
da Gente, Serviço de Pastoral do Migrante – Goiânia, Univer-
sidade Federal de Goiás – (Instituto de Estudos Sócioambien-
tais – IESA), Associação dos Geógrafos de Goiás, Universidade 
Alfredo Nasser, Universidade Estadual de Goiás, Escola Mu-
nicipal Amâncio Seixo de Brito. A professora mestre em His-
tória Janete Romano Fontanezi analisou a migração no contex-
to urbano, o professor geógrafo Dr. Eguimar Felício Chaveiro 
abordou a migração e o afeto, a professora mestre Eleuzenira 
Maria de Menezes apresentou imagens e uma análise da migra-
ção para Goiânia, o mestrando em Geografia Nelton Moreira 
fez uma abordagem da juventude migrante e por último a Ir. 
Dinair relatou a trajetória da Pastoral do Migrante em Goiânia 
e cidades da região metropolitana, apresentou uma experiência 
de trabalho com os migrantes temporários da cana-de-açúcar 
na cidade de Inhumas.
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Esq. para dir. Coordenador da mesa professor Ricardo Assis; professora Janete Romano; 
professor Eguimar Chaveiro, professora Eleuzenira; Ir. Dinair Xavier e o advogado Bruno Ferrari. 

O ponto de cultura Memória da Gente se fez representar 
na Teia Goiás – Fórum dos Pontos de Cultura do Estado de Goi-
ás – nos dias 23 a 25 de agosto de 2013.

Fotos: Acervo IHGG
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D) Seminário 80 anos de Goiânia

Exposição fotográfica: 24/09 a 18/10 de 2013.
Acervo: Genilda Bernardes e Nelson Santos

Operários na construção do Teatro Goiânia

Palácio do Governo – primeiro prédio construído em Goiânia.
(acervo do MIS)

Cartaz – Marketing da 
construção de Goiânia
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Avenida Anhanguera 

Parque Vaca Brava



39

Data: 24 de setembro de 2013
Lançamento do livro: Formação de Goiás Contemporâneo 

– identidade histórico-geográfica e político-cultural.  Artigos 
apresentados no Seminário que comemorou os 80 Anos de Fun-
dação do IHGG em 2012.

– Inauguração do “Espaço Bibliográfico Aidenor Aires” 
e instalação, na Galeria de Ex-Presidentes do IHGG, do retrato 
de Aidenor Aires, desenhado pelo artista plástico, sócio titular, 
Amaury Menezes.

Apresentação Musical: Quinteto HARMONIZA
Homenagem Especial:  Ana Braga – Sócia Titular, cadeira 

nº 49 e Horieste Gomes – Sócio Titular, cadeira nº 37

Mesa Redonda: ABORDAGEM CULTURAL DE GOIÂNIA
Alex Rats – Trajetórias Afrogoianiense
Eleuzenira Menezes – Os Fluxos Migratórios para Goiânia
Giovana Galvão Tavares – Zoroastro Artiaga: o divulgador 

do sertão goiano 
Martiniano José da Silva / O Disfarçado Racismo Brasileiro

Data: 02 de outubro de 2013 
Apresentação Musical: Coral da UniEvangélica CRIAR E 

TOCAR
Homenagem Especial:  José Ângelo Rizzo – Sócio Titular, 

cadeira nº 34 e
José Mendonça Teles – Presidente Ad Vitam
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Mesa Redonda: MEMÓRIA E DEPOIMENTOS
Antônio César Caldas Pinheiro – Criação da PUC 
Antônio Teixeira Neto - O papel social da antiga ETG Es-

cola Técnica de Goiânia na formação de mão de obra técnica.
Itaney Campos - A importância de Campinas para constru-

ção de Goiânia
Jadir Pessoa - Lendo Goiânia com a Literatura
Orlando Ferreira de Castro – Criação da UFG

Data: 10 de outubro de 2013
Apresentação Musical: Goiana Vieira da Anunciação - Só-

cia honorária do IHGG, acompanhada por Gercya Beatriz Ma-
mede de Castro.

Homenagem Especial: Juarez Costa Barbosa – Sócio Titu-
lar, cadeira nº 2 e  Maria Augusta Callado – Sócia Emérita

Mesa Redonda: REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA
Aidenor Aires - Contemporaneidade literária
Bariani Ortencio - Goiânia: Bonfim ou Campinas
Coelho Vaz - Literatura Goianiense
Lena Castello Branco Ferreira de Freitas - Goiânia: mitos e 

realidade
Luiz Augusto Sampaio - Primórdios de Goiânia, história 

curiosa e divertida da nova capital.

Data: 18 de outubro de 2013
Apresentação Musical: Coral de Vozes ADUFG – Regência 

do maestro: Siro
Pontes - Coordenação Profª Ormezinda Melo
Lançamento do livro: Goiânia: 80 anos de poesia
Homenagem Especial:  Maria do Rosário Cassimiro – Só-

cia Titular, cadeira 43 e Nancy Ribeiro de Araújo e Silva – Sócia 
Emérita
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Mesa Redonda - REPENSANDO GOIÂNIA
Angelita Lima - Uma leitura da cidade pelo Jornalismo Li-

terário.
Brasigóis Felício - Goiânia, caminhos e descaminhos da ci-

dade vertiginosa.
Eguimar Felício Chaveiro - Os Confins da Metrópole: sujei-

tos, objetos e fluxos.
Genilda D’arc Bernardes - Repensando Goiânia da cons-

trução aos dias atuais. 
Francisco Itami Campos - Goiânia na política de Goiás.

Da esq. para dir. Elizabeth C. Brito; Genilda Bernardes; Brasigóis Felício; Geraldo Coelho 
Vaz; Orlando Ferrreira; Angelita Lima; Eguimar Chaveiro e Itami Campos. 18-10-2013

Público presente no Seminário 80 anos de Goiânia 18-10-13
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Oficina histórico-literária

No dia 28 de agosto de 2013 no Centro de Ensino em Perío-
do Integral Cecília Meireles em Aparecida de Goiânia, as escrito-
ras Eleuzenira Maria de Menezes e Elizabeth Caldeira Brito, re-
presentantes do Ponto de Cultura Memória da Gente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás coordenaram a oficina Histórico 
Literária com a exposição teórico-imagéticas da Cidade de Goiás 
e de Goiânia. Os textos apresentados pelas escritoras foram res-
pectivamente: Síntese Histórica de Goiás e Goiânia e a Trajetória 
da Poesia Goiana.
 

Alunos e professores do Centro de Ensino em Período Integral Cecília Meireles 
com as escritoras que promoveram a oficina.
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Artigos apresentados na Oficina realizada 
por meio do intercâmbio cultural

Síntese histórica de 
Goiás e Goiânia

Eleuzenira Maria de Menezes*

Em 1722 os paulistas Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangue-
ra, João Leite Ortiz e Domingos Rodrigues do Prado saíram de São Pau-
lo para descobrir as abundantes lavras de Goiás, em troca da 
isenção de impostos pela passagem dos rios da região, por três 
gerações, e outras vantagens, Com o objetivo de novas descober-
tas, Bartolomeu Bueno retorna ao território goiano em 1726, onde 
é levantada a primeira povoação goiana, o Arraial da Barra, na con-
fluência dos rios Vermelho e Bugre. Depois as minas de Vila Boa, 
em meados de 1727, onde levantaram o arraial de N. S. de Sant´A-
na que passou a ter o nome de Vila Boa (1727) e posteriormente 
cidade de Goiás, capital do estado.

As descobertas auríferas se sucedem, próximas à Barra: 
além de Santana, São João Batista (Ferreiro). Ouro Fino, Anta, 
Santa Rita e Tesouras. Na região dos Parque dos Pireneus e junto 
ao rio das Almas as Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Pon-
te (1727), atual Pirenópolis. As incursões se aprofundam pelo terri-
tório e a zona do Tocantins é explorada, vindo a ser descoberta 
as minas mais produtivas de Goiás: Maranhão, Água Quente, 
Traíras e Cachoeira.

Domingos Rodrigues do Prado havia descoberto minas 
quase tão ricas quanto as do Tocantins, em Crixás. Ao final da dé-
* Eleuzenira Maria de Menezes – Mestre em História pela UFG, pesquisadora no Instituto Histório e Geográfico de Goiás
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cada de 1730 se descobre jazidas na região montanhosa localiza-
da entre o Tocantins e a  Bahia: São Luís (Natividade) em 1734, São 
Félix, Pontal, Porto Real, Arraias, Cavalcanti e Pilar. E entre 1740 e 
1750, Carmo, Santa Luzia, Conceição, Bonfim, Caldas Novas e Cocai.

A administração

Palácio Conde dos Arcos, Cidade de Goiás: antigo local de 
trabalho de intendentes, presidentes de província e governado-
res goianos.

No período que se estende de 1728 a 1748, a administra-
ção política das minas era regida pela provisão real de 1728, que 
criou a Superintendência das minas de Goiás. O primeiro superin-
tendente das minas foi Bartolomeu Bueno da Silva e o primei-
ro guarda-mor seu genro, João Leite Ortiz. O governo teria sua 
sede em Meia Ponte, atual Pirenópolis, mas houve desavenças 
entre Meia Ponte e a Capitania de São Paulo. Então Vila Boa; 
que posteriormente seria desmembrado em dois distritos: Meia 
Ponte e Santana. Posteriormente, em 1733, o ouvidor de São Pau-
lo, Gregório Dias da Silva, fora designado para o cargo de supe-
rintendente-geral das minas de Goiás, restando a Bueno o título 
honorífico de capitão-mor. 

O coronelismo

Em decorrência da agropecuária extensiva formaram-se 
os latifúndios, com suas implicações econômicas e sociais. No cam-
po predominaram características semifeudais. No norte, região 
mais desabitada, reinou certa instabilidade, motivada pelo ban-
ditismo de jagunços e pela luta dos coronéis.

Os clãs que se formaram ao longo do império dominaram 
a vida política. Os vícios eleitorais e coronelismo consequentes 
à estrutura econômico-social, somados à política dos governa-
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dores implantada por Campos Sales, deram origem às oligarquias 
que se sucedem até 1930 : José Leopoldo de Bulhões Jardim, Sebastião 
Fleury Curado , Eugênio Rodrigues Jardim e Antônio Ramos Caiado.

Esses clãs tinham como característica uma sobreposição 
dos poderes legislativo e judiciário, onde as relações de vassa-
lagem pelo voto caracterizam a política da época, devido ao fa-
moso “voto de cabresto”. A oposição se estruturou em função 
das contradições interpartidárias, da reação no plano nacional, 
pelos movimentos de 1922 e 1924 e do contato com o tenentismo 
do sudoeste goiano. Sua liderança foi assumida por intelectuais 
e liberais aliados aos políticos dissidentes. Coligaram-se os mo-
vimentos aliancistas, e, com a vitória da revolução de 1930, a má-
quina eleitoral e administrativa cheia de falhas, que dominava o 
estado havia mais de trinta anos, começou a ser desarticulada. A 
intensificação da interiorização e a dinamização econômica ca-
racterizaram o período posterior a 1930.

 
A mudança da capital

Em 1830 cogitou-se a possibilidade de transferir a capital 
da província para o norte do território. O plano de então levava 
em conta a necessidade de povoar as regiões próximas aos rios 
Tocantins e Araguaia. Vinculava-se também com o projeto de 
um sistema de hidrovias o qual permitiria a ligação da província, 
tanto a norte, via Pará, quanto a sul, via São Paulo.

No mesmo ano de 1830, entrou em circulação o primeiro 
jornal editado em Goiás, para não dizer em todo o centro-oeste 
e norte brasileiro: A Matutina Meiapotense, impressa em Meia 
Ponte, atual Pirenópolis, cidade que foi lugar da primeira tipo-
grafia do estado de Goiás, tendo por isso recebido o Título de 
Berço da Imprensa Goiana. A Matutina Meiapontense era um 
jornal de inspiração liberal. Circulou entre 5 de março de 1830 
e 24 de maio de 1834, totalizando 526 edições. A sua subscrição 
fazia-se ao custo de 28.000 réis por trimestre.
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A partir de 1837 começa a circular o Correio Oficial. A popu-
lação, que, no final do século XVIII, se mostrava estacionária. Na 
condição de fornecedora de tropas e de víveres para os comba-
tentes, Goiás participa ativamente da Guerra do Paraguai.

Cidade de Goiás

Terreno onde seria construída a Praça Cívica - 1933
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O Decreto nº 3359, de 18 de maio de 1933, determinou que 
a região, às margens do córrego Botafogo, compreendida pelas 
fazendas denominadas “Criméia”, “Vaca Brava” e “Botafogo”, 
no então Município de Campinas, fosse escolhida para nela ser 
edificada a Nova Capital do Estado. Entre outras medidas, enu-
merava o ato que a transferência se operasse no prazo máximo 
de dois anos. 

 Designado o dia 27 de maio de 1933, para início dos tra-
balhos de preparo do terreno, a 24 de outubro do mesmo ano 
houve o lançamento da pedra fundamental, no local onde está 
o Palácio do Governo. Dois anos depois, pelo Decreto nº 327, de 
2 de agosto de 1935, organizou-se o município de Nova Capital, 
que recebeu o topônimo de Goiânia, sugerido pelo Professor Al-
fredo de Faria Castro. A 20 de novembro de 1935 instalou-se o 
Município e, a 13 de dezembro de 1935.

O processo de transformação do território goiano nas úl-
timas décadas do século XX para cá, quando o Estado se inse-
re no circuito da modernização e do fluxo intensivo de capital. 
Nesse sentido, vale ressaltar a importância do planejamento go-
vernamental relacionado com as demandas do capital nacional 
e internacional no processo de ocupação e apropriação do Cen-
tro-Oeste Brasileiro. A chegada da agricultura de exportação, da 
agroindústria e a consolidação do setor terciário com a sociedade 
informacional não podem ficar de fora dessa leitura. 

A ocupação do território goiano provocado pela “Marcha 
para o Oeste”, com a construção de Goiânia, consolidado pela 
construção de Brasília e pela chegada da modernização dos mé-
todos de cultivo da agricultura no Cerrado Brasileiro. No segun-
do momento, serão apontados alguns pontos importantes da in-
fluência do desenvolvimento econômico de Goiás e seus efeitos 
na transformação sócio espacial das redes urbanas de Goiânia e 
Brasília com a intensificação dos fluxos migratórios. 
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Elevado à categoria de município com a denominação de 
Goiânia, criado com territórios dos extintos municípios de Cam-
pinas e Hidrolândia, pelo decreto estadual nº 327, de 02-08-1935, 
desmembrado dos municípios de Anápolis, Bela Vista de Goiás 
e Trindade. Sede na Cidade de Goiás. Constituído de 3 distritos: 
Goiás, Campinas e Hidrolândia. Instalado em 13-12-1935. 

  
A transferência da Capital

A fundação da nova capital do Estado, Goiânia, ocorreu 
em 1933. A mudança foi determinada por motivos administrati-
vos e econômicos, pois com a chegada da estrada de ferro a Aná-
polis em 1935, permitiu um rápido crescimento populacional da 
região sul do estado, através das sucessivas migrações de nordes-
tinos, mineiros e paulistas que fez com que a região Centro Oeste se 
interligasse definitivamente a região Sudeste do Brasil.

Iniciou-se a construção da nova capital, a que foi dado o 
nome de Goiânia, de acordo com projeto do arquiteto Atílio Cor-
reia Lima e do urbanista Armando de Godói. Em março de 1937, já 
concluídos os principais edifícios públicos e algumas casas de 
moradia, foi decretada a transferência da capital, o batismo cul-
tural ocorreu em 1942. Os migrantes vieram de diversas partes do 
país atraídos pela propaganda que divulgava a implantação da 
promissora cidade no cerrado goiano. Segundo dados do IBGE, a 
população de Goiânia apresentou índices de crescimento muito 
alto, a cada década triplicava o número de habitantes, muitos 
destes deixaram o nordeste para realizar o sonho de buscar me-
lhores condições de vida. 

A construção de Goiânia coincidiu com a instalação, pelo go-
verno federal, de colônias agrícolas em várias regiões do estado, 
como decorrência da política da marcha para o oeste. Desse modo, 
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constituíram-se cidades novas como Ceres, Rialma, Uruana, Britânia e 
outras, as duas primeiras fundadas pelo engenheiro Bernardo Sayão 
Carvalho Araújo, que foi mais tarde encarregado pelo presidente Jus-
celino Kubitschek de comandar a construção de Brasília.

Quantidade de pessoas
em deslocamento

100.610 - 128.171

177.050 - 186.680

193.690 - 215.530

266.345

390.000 - 403.510

456.545

A cidade de Goiânia ficou localizada em território do an-
tigo município de Campinas. Nas primeiras décadas o trabalho 
intenso, principalmente na construção civil exigia grande núme-
ro de operários e atraiu inúmeros migrantes que traziam seus fa-
miliares para residir em Goiânia. Atualmente o fluxo migratório 
continua, pois pode-se notar migrantes que chegam de diversas 
regiões do Brasil, inclusive do nordeste em busca de estudo, tra-
tamento de saúde, etc; a maioria destes residem na região metro-
politana de Goiânia.
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A Trajetória da 
Poesia Goiana

Elizabeth Abreu Caldeira Brito*

 

André Maurais (1885-1967), escritor francês, definiu muito 
bem o que vem a ser cultura. Para ele “A cultura é o que fica 
depois de se esquecer tudo que foi aprendido”. Esta afirmação 
de Maurais nos remete a uma associação e contraposição com 
a poesia: A poesia é o que fica, depois de se lembrar tudo o que 
foi e a trajetória por que passou. E para estarmos no presente, foi 
preciso a caminhada de todos que nos antecederam, com suas 
vivências, pois somos os Outros em nós, de acordo com o Intera-
cionismo Dialógico.

A compreensão do desenvolvimento literário, passa ne-
cessariamente, pelo conhecimento da trajetória dos nossos ante-
cessores. Esta abordagem foi muito bem elaborada por Gilberto 
Mendonça Teles, em seu livro A Poesia em Goiás onde apresenta 
estudos, pesquisas, análises, críticas acerca do assunto. Ele foi o 
precursor de uma divisão metodológica baseada, não só nos cri-
térios cronológicos e políticos da época, mas também nos marcos 
sociais e culturais do Estado em desenvolvimento. Sua metodo-
logia tem por base o ano de 1726, início da história de Goiás, até 
1983 quando foi publicada a segunda edição do livro.

Considerando que não há presente sem o registro do passa-
do, desenvolvo este tema procurando apresentar, de forma sinté-
tica, os fatos importantes de cada período (no total de seis) até os 
dias de hoje, onde deparamos com um grande número de poetas 
e poetisas, alguns e algumas de excelentes qualidades.

* Elizabeth Abreu Caldeira Brito – Sócia titular do IHGG, cadeira nº 7, Secretária Geral da Diretoria
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O primeiro período: 1726 a 1830, inicia-se com a descoberta 
das terras goianas por Bartolomeu Bueno, na antiga Vila Boa, 
hoje Cidade de Goiás, indo até o surgimento do primeiro jornal 
goiano Matutina Meiapontense, (05/03/1830) editado em Meia 
Ponte, hoje a linda e paradisíaca Pirenópolis, pelo comendador 
Joaquim Alves de Oliveira, cuja direção era do padre Luiz Gon-
zaga de Camargo Fleury. Foi o marco inicial do desenvolvimento 
literário goiano, “apesar da péssima literatura produzida... Nada 
apresentou de positivo a não ser o seu aspecto de pioneirismo” 
como afirma Gilberto Mendonça Teles.

Deste período, a partir de 1815, ficou o legado dos viajantes 
que se preocuparam em registrar importantes depoimentos que 
compõem a base de nossa história literária. São eles: Saint-Hilai-
re, Von Johanns E. Pohl, Manuel de Aires Cazal, Cunha Matos. 
Em 1812 Luiz Antonio da Silva e Souza, culto sacerdote conheci-
do por Americano do Brasil, o precursor da história goiana dei-
xou-nos o Descobrimento da Capitania de Goiás- Governo, População 
e Coisas mais Notáveis.

Entre os anos de 1798 a 1800 Bartolomeu Antonio Cordo-
vil, o nosso primeiro poeta, que veio de Minas Gerais e viveu 
em Goiás até 1810, legou-nos Ditiramo às Ninfas Goianas, poema 
dedicado ao governador Tristão da Cunha Menezes, como forma 
de agradecê-lo por nomeá-lo professor de latim.

Afirma Gilberto Mendonça Teles em A Poesia em Goiás, que 
o primeiro goiano, do antigo Arraial de Traíras, (hoje Niquelân-
dia) a escrever poesia em Goiás foi Florêncio Antonio da Fonseca 
Grostom (1777-1869). Utilizando de uma linguagem clássica, no 
estilo de Camões, ele homenageia o Capitão Joaquim Alves de 
Oliveira, o fundador do jornal Matutina Meiapontense, pelo au-
xílio que deu às vítimas de epidemia de sarampo, que em 1811, 
acometeu os habitantes de Pirenópolis.
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Luiz Maria da Silva Pinto, goiano de Pilar de Goiás, publi-
cou em 1823, primeiro dicionário brasileiro.

O segundo período: 1830 a 1903, é caracterizado pelo sur-
gimento do primeiro jornal goiano Matutina Meiapontense à 
instalação da Academia de Direito de Goiás e da fundação da 
Academia de Letras na Cidade de Goiás. Houve ainda a criação 
do Liceu de Goiás em 1847, da primeira biblioteca pública e do 
Gabinete literário. Marcou ainda este período, o surgimento de 
vários jornais apoiando a proclamação da República e a abolição 
da escravidão.

O primeiro grande ícone da literatura goiana nasceu neste 
período, é o poeta e jornalista Antônio Félix de Bulhões Jardim 
(1845-1887), notável abolicionista, líder de seus contemporâne-
os por sua personalidade, o primeiro e grande representante do 
nosso Romantismo, deixou-nos o poema SÓ, (Poesias do Desem-
bargador Félix de Bulhões/1906) que atravessa gerações e encanta 
leitores e ouvintes, especialmente os da Cidade de Goiás:

SÓ

Parei! – chegado havia ao cimo da montanha
aspérrima e tamanha-
O sol morria além!
Parei; sentei-me à beira do caminho,
sentei-me ali sozinho,
eu só, sem mais ninguém.

Olhei atrás e avante. – Os largos horizontes
debruçam-se nos montes.
E longes, por além,
de branco e azul e fogo e púrpura toucados,
diziam contristados:
“tu só sem mais ninguém”
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Percorro o estádio feito em um só lance d’olhos
sem contar os abrolhos,
e muito, muito além,
nas veigas serpeava o trilho venturoso
que eu correra ditoso,
e só sem mais ninguém.

Atrás deixara o prado, a vida, a flor, o aroma,
e o doce amor que assoma
na juventude. Além,
além a névoa densa, a dúvida insegura,
além a bruma escura,
eu só sem mais ninguém.
Avante a escapa está de crua descambada,
precípite, eriçada;
um passo mais além,
e vou, com passo firme, resoluto e certo.
Para o eterno deserto.
Eu só, sem mais ninguém.

É deste período o sofrido poeta Ygino Rodrigues (1869-
1906), viveu intensamente seus 37 anos de existência, sob pri-
vações e revoltas contra as injustiças sociais – temas frequentes 
de sua poesia. Natural de Goiás, faleceu em Franca, SP de tuber-
culose. Seus livros Dinamites, Pampeiros (1895), Cantos e Contos 
(1894), Trinos e Trenós, Versos Diversos, e Flores do Deserto, são hoje 
raridades. Seu Poema em soneto A Pinta Preta é um marco deste 
período:
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A PINTA PRETA

A pinta preta que tu tens no rosto
é uma pinta mimosa e tão pequena,
que te dá mais encanto e mais amena
graça, qual nuvem leve em céu de agosto.

Faz um soldado abandonar seu posto,
faz queimar-se na luz uma falena,
invejam os anjos da mansão serena
a pinta preta que tu tens no rosto.

E eu imagino até, bela menina,
que Deus de ti, um dia, enamorou-se
e chorou de pezar e de desgosto...

Chorou... e a branca lágrima divina
gota do céu, caindo, transformou-se
na pinta preta que tu tens no rosto. 

Outro importante representante deste período foi Manoel 
Lopes de Carvalho Ramos (1865-1911), nasceu em Cachoeira, 
Bahia, pai de Victor de Carvalho Ramos e Hugo de Carvalho Ra-
mos, nomes expressivos da literatura goiana. Considerado em 
seu tempo um dos homens mais cultos. Exerceu o cargo de Juiz 
de Direito em Goiás. Publicou: Flores de Primavera (1884), Inspi-
rações Noturnas (1881), Álvares de Azevedo – drama (1884), Jorge 
Edgar – poemas (1885), Goyania – poema épico (1896), Os Gênios 
– poesias (1895) e Epopéia do 1º de Julho (em homenagem a Cons-
tituição Goiana -1893)



55

O terceiro período: 1903 a 1930, para Gilberto Mendonça 
Teles, este período é “um dos mais positivos e brilhantes”, inicia-
se com a instalação do curso de Direito, da fundação da Acade-
mia de Letras, finalizando com a Revolução de 1930 e a mudança 
da capital do Estado da Cidade de Goiás para a recém construída 
Goiânia a nova capital do Estado de Goiás.

 É desta fase o nosso notável escritor Hugo de Carvalho 
Ramos, seu único livro Tropas e Boiadas (1917), com seus contos, 
abordando fatos eminentemente goianos, o fizeram reconhecido 
nacionalmente.

 O início do século passado foi de grande produção literá-
ria, surgindo vários escritores românticos, dentre eles destaca-
se Joaquim Bonifácio Gomes de Siqueira, Goiás (1883-1923) - o 
Príncipe dos Poetas Goianos, autor do lendário: Noites Goianas 
um hino ao Estado de Goiás, gravado por vozes goianas privi-
legiadas como as de Ely Camargo e Marcelo Barra e cantado de 
forma brilhante por Goiana Vieira da Anunciação :

NOITES GOIANAS

Tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras
por certo não há!
São noites de trovas, de beijos, de juras,
as noites de cá...

A lua derrama no céu azulíneo
seu manto de prata
E Deus, das estrelas abrindo o escrínio
no céu as desata...
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Em Nice, em Lisboa, na Itália famosa
tais noites não há...
São noites somente da pátria formosa
do índio goiá...

As noites goianas são claras, são lindas,
não temem rivais!
Goianos! Traduzem doçuras infindas
as noites que amais!...
Goianos as sonham, da Pátria saudosos,
nas terras de lá...
São noites de risos, de afetos, de gozos,
as noites de cá...
 
São vários os autores que se destacaram nesta fase Român-

tica da literatura goiana, cuja influência chegou tardiamente 
em nosso Estado “só depois de ter sido superada na metrópo-
le”, como afirma Gilberto Mendonça Teles em a Poesia em Goiás 
pag.50. Esta fase foi muito bem apresentada por José Mendonça 
Teles e Geraldo Coelho Vaz nos livros Fronteira e Literatura Goia-
na: Síntese Histórica, respectivamente.

Leodegária de Jesus, natural de Jataí (1889-1978), estreou 
na literatura com o livro Coroa de Lírios (1906), do qual retirei 
seu poema mais conhecido e o transcrevo abaixo, publicou ainda 
Orquídeas (1928). Foi professora, fundou escolas e obras filantró-
picas. Viveu grande parte de sua vida em Minas Gerais. Faleceu 
em Belo Horizonte.
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SÍMILE

Quando vivemos, a sonhar amores,
quando não temos a ilusão perdida,
quando nossa alma não padece dores,
morrer é triste! Como é linda a vida!

Mas se nos fere o espinho da tristeza,
se maltratados somos pela sorte,
se nos é dado o cálix da incerteza,
viver é triste! Como é doce a morte!

A partir de 1907, surgiu o semanário A Rosa, dirigido por 
Cora Coralina, Leodegária de Jesus, Rosa Godinho e Alice Santa-
na, era impresso em papel cor-de-rosa. Tornou-se um veículo de 
grande importância para a divulgação da refinada literatura da 
época, na Cidade de Goiás. As duas primeiras tiveram poesias 
selecionadas e ilustradas, no Catálogo Poesia Brasileira por Yvan 
Avena pintor e poeta francês, que juntamente com sua Monique 
apaixonaram-se pelo Brasil, especialmente por Goiânia, fizeram 
de nossa capital seu novo endereço para o mundo.

 Em 1910, foi publicado o Anuário Histórico, Geográfico e 
Descritivo do Estado de Goiás, escrito por Francisco Ferreira dos 
Santos Azevedo, primeira publicação sobre a literatura goiana. 
Outra importante publicação da época é de Gastão de Deus Vic-
tor Rodrigues, com o livro Parnaso Goiano abordando a poesia e 
os poetas desta fase. 

Um nome de valor que marcou época foi Antonio Ameri-
cano do Brasil - Silvânia (1891-1931) publicou: No Convívio com 
as Traças (1922), Pela Terra Goiana (1923), Cancioneiros e Trovas do 
Brasil Central (1925), Sumula da História de Goiás (1932) e Nos Ro-
sais do Silêncio - poemas (1947), estes dois últimos publicado após 
sua morte.
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Henrique Silva (1865-1935), tio de Americano do Brasil pu-
blicou 25 livros dentre eles: Poetas Goianos (1901), A Bandeira do 
Anhanguera e Goiás em 1772 (1917). Era um idealista. Apaixonado 
por Goiás, morava no Rio de Janeiro. Fundou e manteve naquela 
cidade a revista Informação Goiana (1917 a 1935), com o intuito de 
obter o reconhecimento do Estado de Goiás. Nela divulgava os 
acontecimentos que ocorriam em sua terra natal. 

O maior nome da literatura em Goiás, neste período, é Leo 
Lynce – anagrama do nome de Cilleneu Marques de Araújo Val-
le – Piracanjuba (1884-1954). Considerado o Príncipe da Poesia 
Goiana. Sua poesia, assim como de outros poetas deste “Período 
de Transição” ocasião da Revolução de 30, como afirma Gilberto 
Mendonça Teles, é impregnada de novos meios de expressão, 
sendo o precursor do modernismo em Goiás, característica da 
fase seguinte. Dele apresento o poema Na Estação da Roça, do li-
vro Ontem / 1928, que contém características do romantismo, do 
parnasianismo e do simbolismo:

NA ESTAÇÃO DA ROÇA

- Lá vem o trem...
Ninguém apeia
na estação da roça.
Que harmonia de face!
Que lindos olhos de brasileira
numa janela de primeira classe!
Na curva, adiante, o trem arqueia,
e uma luva de pelica
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-tributo da simpatia de um minuto-
sacode adeuses para alguém que fica...
para alguém que ficou,
triste e sozinho, na estação da roça...
Foi, talvez, a felicidade que passou...

O quarto período: 1930 a 1942 é de efervescência cultural, 
onde as Escolas: Romântica, Parnasiana, Moderna e Simbolista 
influenciam o momento e o caracterizam como de transição lite-
rária, principalmente no que se refere ao verso livre. 

Goiânia, a nova e jovem capital do Estado é sede, de gran-
des eventos culturais. Neste período há a criação do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás (1932) e da Academia Goiana de 
Letras (1939), para incentivar a cultura e favorecer o desenvolvi-
mento intelectual do homem.

O professor Colemar Natal e Silva o paladino da cultura 
goiana, criador de várias Instituições Culturais de Goiás, publica 
o livro a História de Goiás que se torna referencial para todos os 
que querem conhecer a história goiana.

Há grande produção literária neste período, sendo publi-
cados vários livros, tanto de poesia quanto de contos, romances 
crônicas e antologias. 

O quinto período: 1942 a 1955 no seu início dá-se, o Batis-
mo Cultural de Goiânia em 5 de julho de 1942. Um fato muito 
importante para a literatura: a criação da Bolsa de Publicação Hugo 
de Carvalho Ramos, em 1943 instituída pelo primeiro prefeito de 
Goiânia Venerando de Freitas Borges, sendo até os dias de hoje, 
um grande estímulo para os escritores goianos. 

Há ainda a realização em 1954 do I Congresso Nacional de 
Intelectuais que reuniu vários escritores brasileiros, com a par-
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ticipação do ilustre poeta chileno Pablo Neruda. Em julho de 
1956 foi realizada, através da Prefeitura de Goiânia, a I Semana 
de Artes em Goiás coordenada pela União Brasileira de Escrito-
res - Seção Goiás.

São vários os nomes de destaque deste período. Bernardo 
Élis autor do livro O Tronco (1956) é um dos mais representati-
vos. A abordagem regional de sua literatura retrata com fideli-
dade a linguagem coloquial do interior de Goiás. É o único goia-
no na Academia Brasileira de Letras. Bernardo Elis, juntamente 
com José Décio Filho, José Godoy Garcia, e os irmãos Domingos 
e Afonso Félix de Sousa, são os responsáveis pelo modernismo 
no centro do Brasil, com os livros Primeira Chuva (1955) de Ber-
nardo Élis, Poemas e Elegias (1953) de José Décio Filho e Rio do 
Sono (1948) de José Godoy Garcia.

Gilberto Mendonça Teles, de Bela Vista de Goiás, estréia 
neste período com o livro Alvorada (1955). Dele extraio o poema 
Resignação.

RESIGNAÇÃO

Aceita o mal que vem da vida. Aceita
o fruto amargo que ele der. A vida
é uma seara de sonho sem colheita
e uma sombra de glória inatingida.
Colhe os joios e as rosas. Tudo enfeita.
E na longa jornada percorrida
o que foste serás.
Não é perfeita
a ascensão sem o esforço da subida.
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Gilberto Mendonça Teles é um dos maiores nomes da lite-
ratura brasileira atualmente. É profundo conhecedor da literatu-
ra goiana e nacional. Poeta, crítico literário e professor universi-
tário de literatura brasileira, cultura brasileira e de literatura dos 
povos africanos de língua portuguesa, tendo atuado em diversos 
países. Autor de mais de quatro dezenas de livros. Premiadíssi-
mo em vários Estados brasileiros, recebeu da Academia Brasilei-
ra de Letras o prêmio Machado de Assis, pelo seu conjunto de 
obras. Do livro Sombras da Terra, destaco o poema:

GOIÁS

Só te vejo, Goiás, quando me afasto, 
e, nas pontas dos pés, meio de banda,
jogo o perfil do tempo sobre o rastro
desse quarto - minguante na varanda.

De perto, não te vejo nem sou visto.
O amor tem destes casos de cegueira:
quanto mais perto mais se torna misto,
ouro e pó de caruncho na madeira.

De perto, as coisas vivem pelo ofício
do cotidiano – existem de passagem,
são formas de rotina, desperdício
e abstrações por fora da linguagem.

De longe, não, nem tudo está perdido.
Há contornos e sombras pelo teto.
E cada coisa encontra o seu sentido
na colcha de retalhos do alfabeto.
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Este foi um período de grande produção literária. Dentre 
os diversos livros de poesias publicados, destacamos: Nos Rosais 
do Silêncio (1947) de Antônio Americano do Brasil, A Outra Face 
(1947) de Domingos Félix de Souza, Romance (1951) de Basileu 
Toledo França, Poemas Alemães (1954) de Regina Lacerda, Ver-
sos... Esquecidos (1955) de Bernardo Élis, Alvorada (1955) e Estrela 
- D’Alva (1956) de Gilberto Mendonça Teles e o Cântico da Volta 
(1956) de Cora Coralina.

Sexto período: 1956 até os dias de hoje. É um período de 
surgimento de importantes segmentos culturais que muito incre-
mentaram esta área em Goiânia, com o surgimento: das Univer-
sidades Federal e Católica, da nova capital do Brasil - Brasília, do 
Grupo de Escritores Novos (GEN), da primeira editora Oriente, 
dos irmãos Taylor e José Oriente, que hoje dão nome à biblioteca 
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, do Conselho Es-
tadual de Cultura, da Academia Feminina de Letras e Artes de 
Goiás (AFLAG). 

Importante ressaltar, na atualidade, o papel fundamental 
da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico (AGEPEL), órgão 
estadual que através da Lei de Incentivo à Cultura Goyazes, via-
biliza, por meio do mecenato, diversas formas de manifestação 
cultural. Houve ainda a criação pela União Brasileira de Escri-
tores-Seção Goiás (UBE-GO) das Edições Consorciadas, publi-
cando, há dez anos, cerca de uma centena de livros de autores 
goianos filiados à UBE-GO. Há ainda a atuação da Editora Kelps, 
promovendo e incentivando a produção literária goiana, quer 
seja através de suas publicações, quer seja através de seus pro-
jetos: Concurso Kelps de Poesia Falada e Poesia Prisional. A leva de 
escritores que compunham o GEN – Grupo de Escritores Novos, 
muitos se solidificaram no cenário literário goiano, chegando 
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mesmo a atravessar fronteiras, tais como: Maria Helena Chein, 
Miguel Jorge, Yêda Schmaltz, Heleno Godoy, Geraldo Coelho 
Vaz, Luiz Fernando Valadares e Aldair Aires, dentre outros. O 
GEN editou e produziu, entre 1963 a 1967, mais de 80 livros: de 
poesia, conto, romance, teatro, ensaio e literatura infanto-juvenil. 

A literatura goiana nunca voou tão distante, quanto agora, 
graças ao esforço do poeta e artista plástico Yvan Avena, que 
encantado com a produção literária brasileira, especialmente a 
goiana, chegada às suas mãos pelo embaixador cultural Profes-
sor Ruy Rodrigues da Silva, armou-se de tintas, aquarela, pastel 
e colagem, mostrando toda sua força poética, na transcrição da 
linguagem ilustrativa e na tradução francesa. Um engenheiro de 
formação, informação e disposição em apresentar o que sente e 
o que capta da poesia ilustrando-a com a vida, a cor e a beleza. 
Suas obras de arte registram o momento poético de pessoas, lu-
gares, sonhos, do real, do simbólico e do imaginário, presentes 
nos autores consagrados na literatura goiana e brasileira, atuan-
tes na arte de transformar em literatura o amor, a ética, a paixão, 
os encontros e desencontros do mundo moderno. A poesia, nas 
releituras de Avena, apresenta-se com novas roupagens, com 
sutil sonoridade de cores, luzes, brilhos e esplendores, em seus 
diversos signos: flores originalmente criadas, figuras humanas e 
aves estereotipadas, expressivas e misteriosas ao mesmo tempo.

As linhas dinâmicas e precisas de Avena, realçam as cores 
dos poemas de vários poetas nacionais e de goianos de diversos 
períodos da evolução literária do Estado, conforme descrita no 
início deste trabalho. São eles: Ada Curado, Affonso Romano de 
Sant’Anna, Afonso Félix de Souza, Aidenor Aires, Astrid Cabral, 
Augusta Faro, Brasigóis Felício, Elizabeth Caldeira Brito, Carlos 
Nejar, Coelho Vaz, Cora Coralina, Ferreira Gullar, Gabriel Nas-
cente, Gilberto Mendonça Teles, Heloisa Helena C. Borges, Hel-
vécio Goulart, Itamar Pires Ribeiro, José Mendonça Teles, Leda 
Selma, Ledo Ivo, Leodegária de Jesus, Luiz de Aquino, Maria 
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Helena Chein, Maria Luisa Ribeiro, Miguel Jorge, Moacyr Félix, 
Neusa Peres, Thiago de Melo e Yêda chmaltz.

Através do trabalho artístico de Avena, tem-se a oportuni-
dade de infiltrar na autêntica sensibilidade do universo poéti-
co dos autores por ele traduzidos, quer seja para artes plásticas, 
quer seja para outra dimensão lingüística, a língua francesa. As 
poesias têm sido distribuídas na Europa nos países: França, Su-
écia, Espanha e Itália. Ainda tem publicado poemas de autores 
goianos nas revistas francesas: Inédit (Bélgica) Florilége (França), 
Traces 153 (França) e Lês Amis de Thalie (França). 

VENTO

Sopra o vento nos cabelos, 
retira os pensamentos da mente, 
antes que a certeza chegue, 
da enorme solidão que sente.

EU e eu

Onde está meu passado,
que não é presente?
O que fiz de mim 
que não me trouxe até aqui?
Onde me deixei
que me perdi,
procurando o Eu
que ficou na estrada?
-Entre o passado e o presente
sobrou-me nada. 
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São vários os nomes que se sobrepõem no panorama literá-
rio goiano, na atualidade, assegurando-lhes um lugar de desta-
que na literatura brasileira. Eis aqui alguns representantes, que 
como afirma Assis Brasil, em seu livro A Poesia Goiana no Século 
XX, se “beneficiaram” com a “tradição do novo”, apresentando 
originalidade e criatividade, conseguindo expressar em lingua-
gem poética os temas do seu tempo. Procurando atualizar, no que 
se refere à elaboração de poemas livres e do que chama de “poe-
ma formal”, com duas diferentes formas de manifestações: uma, 
a linguagem plástico-visual, outra o soneto, não muito comum 
em nosso Estado. Iniciando com os quatro poetas ex-presidentes 
das Instituições culturais não governamentais mais representati-
vas do nosso Estado: Augusta Faro Fleury de Melo (Presidenta 
da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás - AFLAG), 
Geraldo Coelho Vaz (Presidente da Academia Goiana de Letras 
- AGL), Maria Luisa Ribeiro (Presidenta da União Brasileira de 
Escritores - Sessão Goiás UBE-GO) e Aidenor Aires (Presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás- IHGG).

Acrescento aqui nomes importantes, que representam a 
poesia da modernidade: Aldair Aires, Alcione Guimarães, Alice 
Spíndora, Almáquio Bastos, Ana Cárita, Antônio José de Moura, 
Benedito Odilon Rocha, Brasigóis Felício, Carlos Fernando Fil-
gueiras Magalhães, Carlos Rodrigues Brandão, Cecília Melo, Cé-
lia Siqueira, Celso Cláudio, Ciro Palmerston Muniz, Conceição 
Cunha, Darcy França Denófrio, Delermano Vieira, Diva Gou-
lart, Eberth Franco Vêncio, Edir Guerra Malagoni, Edir Meire-
les, Edmar Guimarães, Edival Lourenço, Emílio Vieira, Fausto 
Rodrigues Vale, Gabriel Nascente, Geraldo Dias da Cruz, Ge-
túlio Targino, Genaura Tormin, Goiamérico Felício, Gustavo 
Neiva Coelho, Hamilton Cunha, Heleno Godoy, Heloisa Hele-
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na Campos Borges, Helvécio Goulart, Helvécio Baiano, Itamar 
Pires, Ivahir Augusta, Iuri Rincon Godinho, Jaci Siqueira, José 
Faria Nunes, José Ferreira da Silva, José Mendonça Teles, Luiz de 
Aquino, Lêda Selma, Lêdo Ivo, Lygia de Moura Rassi, Lourdes 
Ramos Gayoso, Luiz Araújo, Luis Fernando Valadares, Kleber 
Adorno, Marcos Caiado, Madellon, Maria Abadia Silva, Maria 
Helena Chein, Miguel Jorge, Natal Neves, Nelson Figueiredo, 
Neusa Peres, Nice Monteiro Daher, Oscar Dias, Paulo Nunes Ba-
tista, Paulo Sousa, Péricles José de Moura, Placidina Siqueira, Pe-
dro Tierra, Pinheiro Sales, Pio Vargas, Px Silveira, Rubens Vieira, 
Salomão Sousa, Sônia Ferreira, Sônia Maria Santos, Tagore Bi-
ran, Ubirajara Galli, Valdivino Braz,Yêda Schmaltz.

Do período atual destaco o trabalho das Academias:
- Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, tendo na 

presidência a pesquisadora Maria Elizabeth Fleury Teixeira; 
- Academia Goiana de Letras – presidente Getúlio Targino 

Lima;
- União Brasileira dos Escritores, sessão Goiás, presidente: 

Edival Lourenço.

Na atualidade, a obra produzida por Geraldo Coelho Vaz, 
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, retrata o 
dinamismo que acomete o escritor dos nossos tempos, pois sua 
produção literária é vastíssima, passa por diversas abordagens: 
da prosa e poesia à pesquisa histórica e preservação da memó-
ria histórica de Goiás, quer seja no Poder Judiciário, publicando 
excelente pesquisa sobre a trajetória histórica dessa Instituição, 
quer seja na antologia e na genealogia, onde oferece subsídios à 
ciência, à literatura, à antropologia, à sociologia e à história de 
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sua terra – Goiás. De seu primeiro livro, Poema da Ascensão, des-
taco o poema que dá título ao livro:

POEMA DA ASCENSÃO

Foi um pássaro 
E voltou. 
Foi um cântico suave 
E voltou. 
Foi um sorriso alegre 
E voltou. 
Foi minha irmã para o céu 
e nunca mais voltou.

Para o escritor Marcos Almir Madeira, da Academia Brasi-
leira de Letras, a poesia de Coelho Vaz “tem o gosto do sal e do 
açúcar da terra, poesia embebida em realidades do meio, produto 
de uma forte consciência telúrica. E aí está o alcance sociológico 
das suas páginas vivas e vividas. É um poeta com os pés no chão 
e dá-nos a ver um mundo de beleza diferente – um romântico às 
vezes mais ou menos irônico, sob o encantamento dos valores 
campesinos, lançando-se à espiritualização de coisas, fatos, ins-
trumentos, homens e bichos de uma vida rural inconfundível”. 

Geraldo Coelho Vaz, demonstra em sua trajetória poética e 
literária um amadurecimento digno de poucos, que conseguem 
a serenidade e a segurança de saber senhor de sua expressão, 
como podemos perceber no poema Chave do livro Caminhos de 
Sempre, selecionado por Yvan Avena para compor o Catálogo Po-
esia Brasileira por Yvan Avena.
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CHAVE

Quantas portas
se fecharam para mim.
Outras. Sem chave,
abriram-se
à claridade,
mostrando o infinito.
Perscruto o azul do firmamento
e descubro mais um.
Mais um, apenas.

A poesia de Aidenor Aires, merece destaque como repre-
sentante da poética contemporânea.

Thomas Stearns Eliot em um de seus ensaios afirmou que 
“a poesia pode comunicar-se antes de ser entendida”. Por outro 
lado, Baudelaire afirma que “existe uma certa glória em não ser 
compreendido”, para Friedrich, os versos não seriam escritos “se 
o problema da poesia consistisse em fazer-se compreender”. A 
força poética de Aidenor Aires, não dá ao leitor a oportunidade 
de escolha: ou mergulha vertiginosamente em seu poema ou não 
terá verdadeiro acesso ao seu conteúdo. 

Sua produção é de auto - suficiência e de plurissignificação, 
surge para redimi-lo do turbilhão de idéias, palavras, catarses e 
insights que o atormentam e afloram para o deleite ou a dor com-
partilhada do leitor atento, aquele que consegue se agarrar ao 
universo da poesia de qualidade, das entranhas, que nos instiga 
à reflexão. Como afirma Friedrich “a tensão dissonante é o obje-
tivo das artes modernas em geral”. Esta “tensão dissonante”, que 
leva mais à inquietude que a tranquilidade, está sempre presente 
na produção poética de Aidenor Aires. 
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PADRÃO

Não trouxeram apenas
o seu farnel de saudades
e degredos.
Trouxeram sim, sob esses
olhos moçarábes,
muitos haréns
e sob as negras sotainas
o deus genésico – Plalus.

Não chegaram apenas
ao desvento,
à loucura oceânica
das ervas e das aves, 
mas sim por vero e fero
 intento.

Pablo Neruda definiu a poesia em seu Arte Poética, como 
“um movimento sem trégua, e um nome confuso”. E a literatura 
para ele é “Mãe intranquilidade, bebi em teus seios / eletriza-
do leite”. O espaço poético de Aidenor Aires está cheio de in-
tranquilidade e recheado de combates, batalhas sem interrupção 
em que estão presentes vários elementos existentes no universo. 
Como podemos perceber em:
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DESCOBERTA

Menino, passa a mão
pelo rosto tantas vezes navegado,
e vai crescendo a barba
num prenúncio de sombra.
O menino não sente o mundo,
o menino perdeu o mundo
e morre na barba
e morre na sombra.
Secaram-se as feridas da infância
Amadureceram repentinamente.
Cairão, num suicídio,
os papagaios.
Descem frementes,
num pulsar de assombro,
sonhos maduros no portal da tarde.

RAÇAII

O negro e o índio
que há no meu sangue
estão gritando.
Feitos da noite e do sol
eu os reservo na minha
escuridão

De dentro de mim acende
a consciência do chão, 
solta a raiz, lança caule
e floresce na minha mão
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Aidenor Aires busca inspiração em suas vivencias e em 
questões existenciais, como também nos conhecimentos acerca 
da mitologia, passando pela filosofia e história da humanidade. 
Poeta da inquietação, do movimento, e do inusitado, da polêmi-
ca e dos desafios e ainda dos problemas que habitam o universo 
jurídico, cultural, social e psicológico.

A JUSTIÇA

Estandarte dos vivos,
A justiça insufla os berços, 
hospeda o futuro, 
surpreende a primavera
ainda oclusa
no persistente injusto inverno.
Não freqüenta o lupanar,
o tardio charco, a noite larvar.
Não oficia o réquiem, o responso,
não celebra o lodo, o campo funeral.

A justiça insufla os berços
e sua glória é glória matinal.

Hugo Zorzetti faz a seguinte afirmação à respeito do livro 
Intinerário da Aflição: “Aidenor é um menino viageiro que encon-
trou-se a si mesmo no meio da estrada que vai, sentado em sua 
mala de incertezas e riscando um mapa impossível na poeira do 
chão. Já sabe o gosto das lágrimas, mas ainda hoje chora. Sabe 
que não há mais pombas nesses ares, mas ainda conserva os 
bolsos pesados de pedras. Sabe que não há mais caminhos, não 
aceita andar só em volta. Sabe que é inútil, mas ainda conserva 
traços em sua caneta”. Este é um dos Intinerários da Aflição de 
Aidenor:
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Seja esta mão
a pureza de todas as coisas que eu não fui:
seja este poema a claridade dos meus dias,
todos anoitecidos prematuramente:
seja este momento de poesia
a minha pobre eternidade.  

Escritora e coordenadora do Ponto de Cultura Memória da Gente, Elizabeth 
Caldeira Brito autografa livros doados aos alunos do Centro de Ensino em 

Período Integral Cecília Meireles – oficina Histórico-literária. 28-08-13
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Informes

Biblioteca “Irmãos Oriente” 
Processo de Organização

O acervo bibliográfico encontra-se todo automatizado, o 
catálogo está armazenado no computador da biblioteca. O sistema 
utilizado é o PHL. O padrão do registro se baseia no formato 
UNISIST/Unesco, muito mais simples que os formatos Anglo-
americanos. Proporciona aos bibliotecários a descrição eficiente 
e precisa de qualquer tipo de informação independentemente de 
seu suporte.

O nome da biblioteca é uma homenagem aos irmãos Oriente, 
que faleceram de forma prematura e foram os que instalaram a 
primeira editora-gráfica em Goiânia, utilizando o barracão nos 
fundos da sede do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.

                                        Taylor Oriente                                          José Oriente                                                    
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Biblioteca “Irmãos Oriente” – Processo de Organização

Livros empilhados e sem organização bibliotecária

Antes
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Equipe técnica na organização do acervo da biblioteca 
Armários deslizantes utilizados no acondicionamento dos livros

Estantes deslizantes adquiridas com a primeira verba do Ponto de Cultura

Fo
to

s: 
ac

er
vo

 d
o 

IH
G

G

Depois
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Aparelhagem de som, foto/vídeo e informática

Fo
to

s: 
ac

er
vo

 d
o 

IH
G

G
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Bens adquiridos por meio da verba
 Ponto de Cultura

Revista (IHGG Ponto de Cultura - 1º Biênio) 
Módulos duplos deslizantes 630 montado 
Módulos simples deslizantes 430 montado 
Módulo fixo 430 montado 
Mesa de som com 16 canais 
Computador completo  
Câmera filmadora 
Microfone sem fio 
Microfone cabo de áudio e áudio componentes 
Cabo de vídeo e vídeo componentes monitor de áudio 
Monitor de vídeo  
Câmera fotográfica digital 
Impressora  
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Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 
Ponto de Cultura

Rua 82, nº 455, Setor Sul 
Cep 74.083-010 - Goiânia-GO 

(62) 3224-4622
ihgg@ihgg.org / Site: www.ihgg.org

Anexo I - Panfleto de divulgação
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Francisco Ferreira dos Santos  Azevedo
(07/10/32 à 14/04/33)                                                   

Alfredo de Faria Castro                                                             
(16/03/56 à 07/09/56)                                                                                                         

Colemar Natal e Silva
 (14/04/33 à 16/03/56)            
(16/03/73 à 12/01/93)

Zoroasto Artiaga 
(07/09/56 à 20/02/62)

Anexo II - Galeria dos Presidentes
Série Selos Presidentes

Instituida por ocasião das comemorações dos 80 anos do IHGG
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José Mendonça Teles                                                                           
(12/01/93 à 05/04/2005)                                                   

Aidenor Aires 
(05/04/2005 à 15/04/2013)

Gilberto Mendonça Teles                                                                                                                          
(20/02/62 à 23/03/70) 

Basileu Toledo França 
(23/03/70 à 16/03/73)                                         



Em apoio à sustentabilidade, à preservação 
ambiental, a Pronto Editora Gráfica/ Kelps, 
declara que este livro foi impresso com papel 
produzido de florestas cultivadas em áreas não 
degradadas e que é inteiramente reciclável.

Este livro foi impresso na oficina da Pronto Editora 
Gráfica/ Kelps, no papel: Off-set 75g/m2, composto na 

fonte Book Antiqua, corpos 8, 12, 14 e 16
Janeiro, 2015

A revisão final desta obra é de responsabilidade do autor


