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APRESENTAÇÃO
 

O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás tem 
consciência de sua contribuição para a preservação da memória 
histórica de Goiânia e todo o território goiano, desde sua 
fundação em 1932 e sua instalação solene em 1933, na antiga 
capital, Cidade de Goiás, quando presidiu a sessão o professor 
e advogado Colemar Natal e Silva que, na mesma solenidade, 
diplomou todos os associados.

Pelo seu trabalho e reconhecimento, dos mais de 80 anos 
de existência, e por sua dedicação aos arquivos e documentos 
da historiografia goiana, o Ministério da Cultura do Brasil 
(MinC) contemplou o IHGG e outras instituições do gênero 
como Ponto de Cultura. Projeto financiado pelo MinC com 
objetivo de incentivar as entidades governamentais e não 
governamentais que atuam na promoção da cultura regional 
e nacional.

A Secretaria Municipal de Cultura (SECULT) coordena 
28 Pontos de Cultura da capital, com o slogan A Arte de Viver 
Goiânia, dando suporte às entidades beneficiadas com o 
referido projeto.

Em 201, foi aprovada a proposta de criação do Ponto de 
Cultura Memória da Gente do Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás. A partir do ano seguinte, teve início a execução 
dos trabalhos, possibilitando a aquisição de bens materiais, 
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modernizando a Biblioteca Irmãos Oriente, com módulos 
deslizantes e ar-condicionado para melhor acondicionamento 
dos livros, como também do conforto dos usuários da 
biblioteca.

Recebemos duas de três parcelas que muito contribuíram 
para o enriquecimento e melhoria dos trabalhos desenvolvidos 
pelo IHGG, no que se refere à disponibilização do rico acervo 
de livros, revistas científicas, jornais, fotos, depoimentos de 
personalidades que ajudaram a construir a história goiana.

 O Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG promove 
oficinas culturais, seminários, palestras com diversos temas, 
para estudantes, pesquisadores, historiadores e comunidade 
em geral.

É, portanto, com orgulho e alegria, que o Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás publica o segundo número 
da Revista Ponto de Cultura Memória da Gente, onde estão 
inseridas todas as atividades desenvolvidas por meio da 
Parceria: IHGG, Secretaria Municipal de Cultura e Ministério 
da Cultura do Brasil. 

Goiânia, setembro de 2015.

Geraldo Coelho Vaz
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás
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Síntese Histórica do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás

A fundação do Instituto 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 do In-
terventor Pedro Ludovico Teixeira e convocou os intelectuais 
para a histórica reunião. A solenidade aconteceu no salão no-
bre do Palácio da Instrução. A ata, lavrada por Alfredo de Faria 
Castro, registra a presença das seguintes pessoas: José Honora-
to da Silva e Sousa, Agnelo Arlington Fleury Curado, Colemar 
Natal e Silva, Dario Délio Cardoso, Alfredo de Faria Castro, 
Augusto da Paixão Fleury Curado e Luiz Ramos de Oliveira 
Couto. Presidindo a reunião José Honorato falou sobre a ne-
cessidade de se criar a instituição, salientando ‘o abandono em 

Edifício Colemar Natal e Silva – sede original do IHGG
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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 ou-
tubro, 4, 17 e 22 de novembro do ano de 1932, até que, na reu-
nião de 14 de abril de 1933, foi aprovado o estatuto, adaptado 
aos moldes do estatuto do Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro e eleita a primeira diretoria efetiva, assim constituída: 
presidente – Colemar 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 secretário – 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 se-
tembro, 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 Ludo-
vico Teixeira, deu-se a instalação solene do instituto Histórico 
e Geográfico 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 Goiâ-
nia 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.

 O novo prédio administrativo foi construído em 2001 
ao lado da sede original para comportar o acervo. Com 700 
metros quadrados, possui auditório para mais de 130 pessoas, 
ampla 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-
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. 
Desenvolve diversos projetos e oficinas em parceria com as 
universidades e entidades culturais.
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Pontos de Cultura – O que são

Os Pontos de Cultura são projetos financiados e apoia-
dos institucionalmente pelo Ministério da Cultura do 
Brasil (MinC). Implementados por entidades gover-

namentais ou não governamentais. 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 Programa Cultura Viva do Ministério da 
Cultura (MinC).

“Os Pontos de Cultura surgiram como estímulo às inicia-
tivas culturais já existentes da sociedade civil, por meio da rea-
lização de convênios celebrados após a realização de chamada 
pública. Atualmente, as redes estaduais abrangem 25 unidades 
da Federação e o Distrito Federal e as redes municipais estão 
implementadas, ou em estágio de implementação, em 56 mu-
nicípios. No período de 2004 até 2011, o Programa Cultura 
Viva apoiou a implementação de 3.670 Pontos de Cultura, pre-
sentes 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 
Cultura coordenados pela Secretaria Municipal de Cultura – 
SECULT. Com o slogan, A arte de viver Goiânia, divulga as 
ações de todos os pontos e contribui dando suporte para o 
funcionamento dos mesmos. A proposta de criação do Ponto 
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de Cultura Memória da 
Gente do Instituto Histó-
rico Geográfico de Goiás 
foi criada no ano 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 execu-
ção do plano de trabalho. 
Com a concessão da pri-
meira parcela do recurso 
federal, foi possível ad-
quirir os bens materiais 
elencados na planilha do 
projeto. Entre eles, os módulos deslizantes para o acondicio-
namento adequado dos livros afim de melhorar o atendimento 
aos usuários da biblioteca Irmãos Oriente do IHGG.

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

Banner do Ponto de Cultura da Prefeitura de Goiânia
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Atividades em Destaque

Comigrar 
Data 13/03/14

A Conferência Livre da Migração e Refúgio – compõe 
uma série de encontros que culminará na COMIGRAR – Con-
ferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, esta será a pri-
meira de muitas no Brasil, que têm o foco nos migrantes, sejam 
brasileiros fora do país ou migrantes de todo o mundo, aqui 
fixados. A programação envolve debates acerca da temática e 
promoverá encontros de culturas. Vale ressaltar que pensar nos 
direitos além e independentemente das fronteiras não é nada 
além de pensar em nossos próprios direitos, como pessoas e 
como coletividade. Ao olhar para o outro e pensar sua inclusão 
é também o modo de nos incluirmos, de pensar a superação de 
nossas próprias dificuldades e fragilidades. 

O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás em parceria 
com a Pastoral do Migrante da região metropolitana de Goiâ-
nia, o Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade 
Federal de Goiás, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás realiza-
ram no auditório Augusto da Paixão Fleury Curado um mo-
mento rico de palestras e debate com a participação de pesqui-
sadores, professores, alunos universitários, e demais pessoas 
interessadas no tema.
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Fotos e programa

Equipe organizadora da COMIGRAR – Reunião no IHGG – 19/02/14

Público da COMIGRAR - auditório Augusto da Paixão Fleury Curado - IHGG
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Visita ao Memorial do Cerrado

Com o objetivo de interagir os educandos com as ati-
vidades promovidas pelo “Museu Memorial do Cerrado”, da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, foi promovida a vi-
sita dos educandos das turmas do ciclo II, do turno matutino, 
por meio do intercâmbio cultural entre o Ponto de Cultura Me-
mória da Gente e a Escola Municipal Vereador Carlos Eurico 
de Camargo Alves. Data: 09/12/14.

Professoras e alunos da Escola Municipal Vereador Carlos Eurico de Camargo 
Alves em visita ao Memorial do Cerrado

Ao fundo os educandos da Escola Municipal Vereador Carlos Eurico de Camargo 
Alves com a professora do 5º Ano Vanderli
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HOMENAGEM póstuma a professora 
MARILDA DE GODÓI CARVALHO

O Ponto de Cultura Memória da Gente do  Instituto His-
tórico e Geográfico de Goiás, o Instituto de Estudos Sócio Am-
biental e o Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas 
Territoriais da Universidade Federal de Goiás, se juntam para 
homenagear, em memória, os 90 anos de Marilda de Godoi 
Carvalho. 1ª Sócia Titular, Cadeira nº 5, cujo patrono, é seu pai, 
o escritor Albatênio Caiado de Godoy (Dia 11-04-2014, no Auditório 
Augusto da Paixão Fleury Curado do  Instituto Histórico e Geográfico de Goiás).

Antônio César Caldas Pinheiro1

Há momentos nos quais é preciso deixar que o coração es-
teja livre, que tome conta de nosso ser e agir como criança, sem 
muito cuidado no formular as palavras e frases, para não correr 
o risco de vermos o sentimento e a sinceridade embotados pelas 
convenções gramaticais e literárias. Assim, neste momento, de-
sarmado, mas com alma e emoção, sem refolhos, nosso coração 
se torna o condão de toda esta narrativa de saudade sobre Maril-
da de Godói Carvalho. Destarte, é o nosso coração agradecido e 
saudoso que nos impulsiona a escrever estas linhas.    

Começamos apresentando como pano de fundo uma 
história assaz conhecida por milhares de goianos nascidos no 
interior de nosso Estado. Antes que se criassem as Universi-
dades e faculdades no interior, o que veio ocorrer com mais 

1 Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, membro da Academia Goiana 
de Letras, da Academia Itaberina de Letras e Artes e sócio correspondente das Academias de 
Letras de Bela Vista de Goiás, Inhumas, Trindade e Catalão. 
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celeridade após a passagem para o segundo milênio, aqueles 
que quisessem cursar uma universidade em Goiás, teriam de se 
dirigir à capital, Goiânia. Muitos vinham, para aqui realizarem 
já o ensino médio (à época, chamado segundo grau), preparan-
do-se para o temido vestibular.

Em 1982 deixamos nossa terra, Itaberaí, e viemos para 
Goiânia, percorrendo o mesmo caminho dos irmãos que aqui 
já se encontravam. 

Apaixonados por História, principalmente pela História 
de Goiás, nos anos seguintes logo estávamos conhecendo os 
“lugares da memória” da capital goiana: Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás, onde pontificava o saudoso professor Co-
lemar Natal e Silva que a todos recebia com sua educação es-
merada e cordial; a Biblioteca da Cúria Metropolitana de Goi-
ânia onde Irmã Anita Félix de Souza, salesiana de Dom Bosco, 
organizava livros e documentos com o desvelo de um copista 
em seu scriptorium medieval; a Academia Goiana de Letras, 
quando presidente o escritor José Mendonça Teles.

Outro lugar onde aportamos na fiúza de conhecer nos-
sa história, bateando os códices e documentos avulsos pro-
duzidos pela administração da capitania e depois província 
de Goiás, foi o Arquivo Histórico Estadual de Goiás que 
desde 1987 já estava instalado ao lado do Palácio das Esme-
raldas, na Praça Cívica. Nossa história de amor, com a do-
cumentação histórica, ganha novos contornos aqui, quando 
conhecemos Dona Marilda de Godói Carvalho, a respeito de 
quem já ouvira elogios como sendo a grande conhecedora 
de nossa história e a guardiã dos documentos de nosso pas-
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sado custodiados no Arquivo por ela dirigido. Sabíamos por 
terem nos contado muitas vezes, que Dona Marilda fora a 
responsável por aquela documentação não ter desaparecido 
entre as idas e vindas do acervo por vários edifícios, prédios 
impróprios para um arquivo, lutando contra o descaso das 
autoridades que enxergavam um arquivo como uma casa de 
despejo, em um flagrante desrespeito à memória. Pois bem, 
Dona Marilda foi a responsável não só pela preservação dos 
documentos históricos, mas também influiu, sobremaneira, 
na mudança de mentalidade de nossos governantes em rela-
ção à memória documental. 

Naquele tempo, no final dos anos 80, Dona Marilda re-
cebia os pesquisadores com carinho de mãe. Indagava sobre 
o que pesquisávamos, procurava saber de onde éramos, e daí, 
por meio de seus vastos conhecimentos genealógicos, situava-
nos dentro da sociologia familiar goiana. Quando voltávamos 
dias depois, tinha localizado para nós, os pesquisadores, docu-
mentos interessantes que nos incitavam a pesquisar mais. Da 
boa prosa entabulada logo emergia elucubrações, “insits”, ía-
mos juntos desvendando o passado caminhando por um fio de 
Ariadne, pelo qual voltávamos ao presente, munidos de maio-
res conhecimentos ofertados por Clio. 

Dona Marilda, que saudade! Como aprendemos com a 
senhora!

Em 1990 éramos assíduos na pesquisa no Arquivo His-
tórico Estadual e estando desempregados, foi-nos grata sur-
presa quando o Dr. Geraldo Coelho Vaz, então presidente da 
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– Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira - FUNPEL2, 
nos disse que o Arquivo Histórico estava necessitando de um 
funcionário, em cargo comissionado, e que o nosso perfil era 
o indicado e que, se quiséssemos, o emprego era nosso. Fomos 
às nuvens! Trabalhar no Arquivo Histórico Estadual ao lado 
de Dona Marilda, fazer o que sempre gostamos, era tudo de 
bom! Pediu-nos que conversássemos com Dona Marilda, que 
a informássemos, sabendo se ela era favorável. Dona Marilda 
recebeu-nos de braços abertos e daquele dia em diante fomos 
sempre o “Toninho”, era assim que nos chamava. No Arquivo 
ela era não só a nossa diretora, mas amiga sincera, todos a 
respeitávamos e admirávamos sua inteligência, o fino trato 
que dela recebíamos e sua especial psicologia em lidar com os 
problemas costumeiros em uma repartição pública. Positiva 
e franca, corrigia quando necessário, mas sempre ao final es-
boçava um sorriso. Bem humorada, o ambiente de trabalho 
era leve, desanuviado, a convivência harmoniosa e alegre. A 
nosso pedido corrigiu os nossos primeiros trabalhos no cam-
po da história, e o fazia com muito esmero, com delicadeza! 
Falava-nos sobre estilo e gramática, aconselhava-nos, e assim 
íamos nos enriquecendo com sua experiência e competência 
de escritora altamente capacitada. 

Nossa irmandade, sob a batuta de dona Marilda, era 
composta por Mary José Yazigi, inteligência fulgurante, de-
licada e educada; Mary e dona Marilda eram muito amigas. 

2 A FUNPEL, criada em abril de 1992, foi substituída pela Agência Cultural Pedro Ludovico 
Teixeira – AGEPEL, em 1999. A FUNPEL e a AGEPEL sucederam a Secretaria de Estado da 
Cultura, criada nos anos 80. 
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Mary a auxiliava nos projetos e com toda a experiência ad-
ministrativa que possuía, aliada ao seu grande conhecimen-
to de história de Goiás, era o braço direito de dona Marilda; 
Sílvio Velasco, exímio restaurador e excelente amigo; Tere-
zinha Guimarães, confidente de todos nós, mãe amorosa, 
tendo educado seus três filhos com o produto da venda de 
seus deliciosos salgados, sendo recompensada ao vê-los to-
dos bem empregados e encaminhados na vida; Maria Car-
men Lisita, que substituiu dona Marilda na diretoria do 
Arquivo Histórico, era excelente paleógrafa e pesquisado-
ra, nossa amiga constante pela qual tínhamos especial ca-
rinho. Estes companheiros já partiram e deixaram muitas 
saudades em todos que com eles conviveram. Helena Mo-
reira, eficiente datilógrafa com quem, ainda hoje, mantemos 
amizade sincera; Cláudio das Neves, historiador que tem-
pos depois, formando-se em Direito, passou em um concur-
so na área jurídica; Simone Shmaltz, filha da inesquecível 
Yêda Shmaltz. À Simone nos ligamos por uma amizade mui 
fraterna que apesar do tempo e das ocupações da vida não 
deixamos de alimentar, continuamos colegas de trabalho 
exercendo ambos a docência na PUC Goiás, onde sempre 
nos encontramos, frequento sua casa e ela a minha, com seu 
esposo Jucimar e os filhinhos Frederico e Pedro; Thaís Silva 
de Faria, historiadora, amiga especial, que se casaria com 
Danilo Verano, neto de dona Marilda. Thaís hoje é profes-
sora de História na rede municipal de Goiânia, seguindo sua 
vocação e realizando-se no magistério; Dona Lígia Canedo 
Guimarães, a quem desde logo nos afeiçoamos. Era filha de 
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Honestino Guimarães e neta do Senador Canedo; alegre, 
otimista, nós, os funcionários de Dona Marilda, frequentá-
vamos sua casa em uma chácara perto do Campus Samam-
baia da UFG. Dona Lígia também já partiu, e certamente, 
hoje, alegra o céu. Outros funcionários por ali passaram, al-
guns em nosso tempo, outros antes de nós: Alaíste, coração 
bondoso, humilde e sincera, tendo permanecido no Arquivo 
até bem pouco tempo, Maria Aparecida Moreira, Berenice, 
Aracéia, Cecília, Moisés, Alexandre, cada um era bem re-
cebido e quando deixava o Arquivo, levava na bagagem os 
exemplos de virtudes, de trabalho responsável, do serviço 
desinteressado e sério que Dona Marilda ensinava a todos, 
de todos solicitava e a todos dava, por primeiro, o exemplo. 

Mas voltemos no tempo. Recapitulemos aspectos e nuan-
ças da vida de nossa homenageada que, se fisicamente não está 
conosco, está presente em espírito, nos seus ensinamentos e em 
sua preciosa produção intelectual.

Marilda Fleury de Godói, este o seu nome de solteira, 
nasceu na Cidade de Goiás em 11 de abril de 1924, filha de 
Albatênio Caiado de Godói e Maria Paula Fleury de Godói. 
Neste lar privilegiado, Marilda cresceu cercada do carinho 
de seus pais e familiares. Pode-se dizer que toda a sua vida 
pautada pela honradez, amor ao trabalho e ao estudo, tem 
seu alicerce no lar abençoado de seus pais. Albatênio, advo-
gado e político, a par de seu trabalho na advocacia, partici-
pava da vida política de sua terra, galgando postos de relevo 
na administração do Estado, seja por nomeação ou por es-
crutínio popular. Maria Paula, administrando a vida do lar, 



25

Ponto de Cultura – Memória da Gente – Ano 2 / nº 2

dedicava-se à literatura, numa crescente produção intelec-
tual que a faria conhecida e respeitada nos meios culturais 
goianos e de além Paranaíba.  Neste meio, Marilda formou 
sua personalidade moral e sua verve intelectual. Dona Ma-
rilda agradeceria, por toda a vida, o lar bendito, o carinho 
e cuidados de seus pais, avós e a convivência harmoniosa 
com os irmãos: Thales, Augusta, Clóvis, Albatênio, Terezi e 
Aimurê. De seus avós, gostava de lembrar a figura impolu-
ta de Sebastião Fleury Curado, seu avô materno, causídico, 
político, constituinte de 1891; lembrava carinhosamente de 
seu avô paterno, Desembargador João Francisco de Oliveira 
Godói, casado com Tereza Alencastro Caiado. Dona Marilda 
relembrava as viagens que realizara ao seu lado. Deste avô, 
herdara o gosto pela genealogia, pois fora ele, João Francisco 
de Oliveira Godói, um dos primeiros genealogistas de Goi-
ás, apesar de paulista de nascimento. Pertencia ao Instituto 
Genealógico Brasileiro e escrevia amiúde para a revista desta 
instituição. Dona Marilda nos mostrava sempre os originais 
de seus escritos, e dizia da convivência com o “vovô Godói”, 
como carinhosamente o chamava.     

Infância tranquila e feliz, ela a passou entre as cidades 
de Goiás, Pirenópolis e Jaraguá, seguindo o pai que advogava 
nestas comunas. De Pirenópolis e Jaraguá contava casos inte-
ressantes sobre os costumes das comunidades, às vezes diferen-
tes dos habitantes da antiga capital. Mas a Cidade de Goiás era 
a predileta no coração de Marilda. Um seu poema intitulado 
Minha Cidade, nos desvenda este seu amor telúrico:
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MINHA CIDADE

Ruas acanhadas, / Casas unidas, / Num jeitinho gostoso 
de encostar! / O calçamento desigual, / Assimétrico,  / É 
um painel / De sua história secular!

Muros de pedras, / Imensos quintais / E rios preguiçosos, 
/ Lambendo leitos milenares! / No tempo das queimadas, 
/ Montanhas verdolengas / Se transformam  / Em colares 
luminosos.

Burros indolentes / Transportam cargas em bruacas, / 
Enquanto meninos vendem quitandas / Em tabuleiros 
cobertos / Por alvas toalhas de algodão.

Imutável, / O progresso tenta transformá-la, / Mas ela é a 
mulher da Bíblia: / Altiva e forte!

Minha cidade tem cheiro / De SAUDADE, / Lambuzada 
de pequi / E manga dourada / Pelo sol poente. 

Em um depoimento de 1986, para o livro Memórias 
Goianienses, Dona Marilda descreve estes verdes anos: Em 
Goiás vivi um período pequeno mas inesquecível, entregue aos 
folguedos próprios da infância, tendo como cenário as chácaras 
dos avós paternos e maternos, enormes quintais, banho nos rios 
e o carinho dos parentes.  Na Cidade de Goiás estudou até o 2º 
ano Complementar. Alí realizou os seus primeiros estudos no 
Grupo Escolar de Goiaz, com a facilidade de criança curiosa 
por aprender e já adiantada em relação aos colegas, fruto do 
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cuidado dos pais prestimosos, cultores da boa leitura e que, 
com esmero, cuidariam da formação intelectual dos filhos. Na 
Cidade de Goiás Marilda vivera a quietude da quadra risonha 
da vida, percorrendo suas ruas seculares, em visitas aos tios e 
tias, aos avós maternos na Chácara Baumann ou ao avô Godói 
e Avó Tereza na Rua da Estrada, aos parentes da Rua do Carmo 
e nos piqueniques no poço da Carioca, nos rios Bacalhau e Ba-
gagem. Nesses passeios, junto aos primos, as brincadeiras da-
queles tempos, a liberdade e o doce encantamento da infância, 
quando tudo é festa, alegria, folguedos. Gostava de relembrar 
as procissões, a Semana Santa, as Festas do Divino Espírito 
Santo. Em sua memória, os tempos da Cidade de Goiás fica-
ram marcados como o Reino Encantado que todos nós temos e 
guardamos com carinho, acrisolando os sentimentos desperta-
dos e as lembranças risonhas bem no imo, na alma, no coração. 

Dr. Albatênio Caiado de Godói, amigo de Pedro Ludo-
vico, era adepto do movimento para a mudança da capital de 
Goiás, e em 1933 foi quem redigiu, quando secretário do go-
verno, o Decreto de Mudança da Capital para a região de Cam-
pinas. Em 1936, estando em pleno vapor a construção de Goi-
ânia, foi nomeado prefeito da Cidade de Goiás. Não obstante 
isto, em janeiro de 1936 a família se transferia para a nova capi-
tal, passando a residir em Campinas. Goiânia, então, a poucos 
quilômetros, surgia na planura, emoldurada pela Serrinha e o 
morro do Além, terreno salpicado de árvores retorcidas e afor-
moseado pelas matas ciliares do Meiaponte, Cascavel, Buriti e 
Botafogo. A campina de chão vermelho, se metamorfoseava, 
era o progresso, a olhos vistos, a esperança de tempos melhores 
atraindo adventícios, povoando o cerrado.
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Para Goiânia, transferem-se em 1937, quando as primei-
ras casas para os funcionários já estavam prontas, na rua pio-
neira, a Rua 20. 

Na nova Capital, Dona Marilda estudou na Escola Nor-
mal Oficial, por onde se diplomou Normalista em 1940. Con-
tava-nos que ia de bicicleta para as aulas, passando por entre 
pés de gabirobas, por trilheiros onde mais tarde se formariam 
as ruas movimentadas de nossa urbe. Na Escola Normal, orien-
tada pela professora Maria Paula Fleury de Godói, sua mãe, 
fundou, junto com algumas colegas, um Grêmio Literário que 
realizava programas lítero-musicais levados ao ar por meio de 
uma amplificadora. Foi também fundadora do jornalzinho da 
Escola Normal, chamado Mocidade. Em 1942, quando a Euro-
pa se engalfinhava na Segunda Grande Guerra, Dona Marilda 
realizou o Curso de Samaritana Socorrista, na Santa Casa de 
Misericórdia de Goiânia. Fora um curso intensivo, com a fina-
lidade de preparar enfermeiras que pudessem substituir as efe-
tivas, caso estas fossem convocadas para a guerra. A solenidade 
de entrega dos diplomas às Samaritanas Socorristas se deu no 
dia 12 de janeiro de 1943. 

Como Normalista dona Marilda substituía a mãe na es-
cola em que esta lecionava, e no magistério trabalhou por um 
tempo, mas não se estabeleceu como professora normalista. 

Casou, em 1945, com Wilson de Carvalho, natural de Rio 
Verde, médico pela Universidade da Praia Vermelha, no Rio de 
Janeiro e fundador do primeiro Hospital Infantil de Goiânia, li-
gado à Santa Casa de Misericórdia. Casada, recolheu-se à vida 
do lar. Mãe extremosa educou os filhos, Nancy, Denise, Wilson 
Júnior, Rosaly e Viviane, nos mesmos princípios que recebe-
ra dos pais. Religiosa, com Dr. Wilson frequentava as missas e 
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cerimônias e reuniões litúrgicas. Foram, inclusive, padrinhos 
de ordenação de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, Arcebispo 
Emérito de Goiânia. Mulher de fé inquebrantável, a religiosida-
de acompanhou-a sempre, e a esperança advinda de sua fé viva 
lhe foi lenitivo nas horas difíceis de provação e dor. Às vezes au-
xiliava o esposo no trabalho médico, o que muito lhe valeu os 
conhecimentos apreendidos no curso de Samaritana Socorrista.

Preocupada com os filhos, estava presente em suas vi-
das, mesmo junto aos que residiam fora de Goiás. Auxiliava-
-os com sua presença amorosa e cercava-os com os eflúvios de 
suas orações cotidianas, prenhes de fé e certeza na assistência 
divina. Recordamo-nos de sua devoção à Virgem Maria sob o 
título de Mãe e Rainha Vencedora Três Vezes, devoção propa-
gada pelo Servo de Deus Padre Ketenich, com o Movimento 
Religioso de Shoënstat. Escrevia mensalmente para as Irmãs 
Adoradoras Perpétuas, em Santa Maria, no Rio Grande do 
Sul, encomendando às suas orações os filhos, os amigos, as 
pessoas necessitadas. Mais de uma vez fomos agraciados com 
cartinhas dessas Irmãs, patenteando-nos suas orações a pedi-
do expresso de Dona Marilda. Como, então, não se lembrar 
de amiga tão querida e especial! Encontrava-a nas missas di-
árias, às 06h30min da manhã, na catedral. Sempre concentra-
da, orando, confiante. No edifício onde residia participava do 
terço semanal junto às amigas, entre elas Dona Jesuína Peles 
e sua acompanhante Irene. 

Por muitos anos trabalhando no lar, em 1973, Dona Ma-
rilda passa a ser funcionária pública estadual. No ano seguinte, 
em 31 de julho de 1974, o decreto nº 169 alterava o artigo 1º, 
alínea “c” do decreto 180, datado de 24 de julho de 1967, ofi-
cializando a criação do Arquivo Histórico Estadual de Goiás 
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que ficava subordinado ao Departamento Estadual de Cultura, 
órgão da Secretaria de Educação e Cultura. Em 1975, lotada na 
Secretaria de Educação e Cultura, Dona Marilda foi designada 
para chefiar a organização do acervo documental que viera da 
antiga capital ainda na década de 30 e que passara por várias 
secretarias, sem organização alguma, sem conservação, cor-
rendo risco iminente de se perder as valiosas informações para 
a nossa história. Dona Marilda, então, logo no início de sua 
vida como funcionária do Estado, tem à sua frente um enor-
me desafio. E ela não se intimida, vai à luta. Foi a pioneira do 
Arquivo Histórico Estadual de Goiás, sua primeira diretora, e 
nesse mister foi que preservou as fontes primárias importan-
tíssimas para a história goiana. Arrojada e destemida, tomou o 
trabalho como missão e não é desmedido dizer que se não fos-
se Dona Marilda e seu amor àquele acervo histórico, muito de 
nossa história estaria irremediavelmente perdido. No Arquivo 
Histórico foi uma batalhadora. Muitas vezes sem recursos, sem 
infraestrutura, Dona Marilda, sem esmorecer, buscava sem 
descanso o respeito que a documentação histórica merece de 
nossos governantes. Protegendo e cercando de zelo o acervo 
do Arquivo Histórico Estadual de Goiás, Dona Marilda acom-
panhou as mudanças sucessivas de prédios, muitos deles im-
próprios para os fins a que se destinava a própria missão do 
Arquivo. Inicialmente o acervo se viu cindido em dois, parte 
ficaria em prédio na Rua 85 e parte na Rua 18, centro, em al-
guns cômodos alugados à escritora Ada Curado. Em 14 de ju-
nho de 1978 teve início o funcionamento do Arquivo Histórico 
Estadual de Goiás, ainda na sede provisória, na Rua 20, casa 
de Dr. Colemar Natal e Silva, hoje sede da Academia Goiana 
de Letras. Dona Marilda não se descurava do acervo precio-
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so. Escrevia, conversava com políticos sensibilizando-os para o 
apoio e o respeito à proteção da memória documental. Partici-
pando de cursos, congressos e simpósios realizados pelo Brasil 
afora, tornou-se referência no trabalho com a documentação 
histórica. Podemos dizer sem sombra de dúvida, conhecendo 
os ânimos a respeito da importância dada pelo poder público à 
memória histórica, que Dona Marilda fez milagres. Sabia tran-
sigir quando necessário e era firme quanto à conscientização 
da responsabilidade dos governantes para com a preservação 
das fontes para a nossa história. Neste mesmo ano em que se 
iniciou o funcionamento do Arquivo Histórico Estadual, Dona 
Marilda esposa dedicada, sempre ao lado de Dr. Wilson, por 
algum tempo se afasta das lides no Arquivo, assistindo o com-
panheiro em sua enfermidade. Em 24 de outubro de 1978 passa 
pelo duro golpe da viuvez. Com o coração confrangido, algum 
tempo depois retoma a direção do Arquivo e trabalha ardua-
mente para dotá-lo de sede própria. 

Instalado provisoriamente na Casa da Rua 20, o Ar-
quivo ali permanece por nove anos. Em 1987, no governo 
de Henrique Santillo, sua luta seria coroada de êxito. O Ar-
quivo Histórico Estadual de Goiás passou a ter sede própria, 
na Praça Cívica, em um anexo do edifício onde se instala-
ra a Fundação Cultural Pedro Ludovico Teixeira, mais tarde 
Agência Cultural Pedro Ludovico. Começava um novo tem-
po. O prédio, embora acanhado, servia para a guarda da do-
cumentação, possuía cômodos para abrigar os funcionários 
que trabalhariam com o acervo e ainda ampla e arejada sala 
de pesquisa, o que empolgou os pesquisadores que antes fica-
vam desanimados ante a falta mínima de estrutura do local 
onde pudessem realizar suas pesquisas. 
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Altamente capacitada quanto ao trabalho com acervo 
documental manuscrito, a diretora Marilda de Godói Carvalho 
deu início à organização dos documentos históricos datados 
dos séculos XVIII, XIX e XX. Capacitou funcionários para o 
trabalho e ela mesma se entregava à organização minuciosa, à 
catalogação, ao acondicionamento do acervo.

Criou, em 1980, a Revista do Arquivo Histórico Estadu-
al de Goiás, e com o apoio do Professor Jacy Siqueira, quando 
presidente da Fundação Cultural de Goiás, conseguiu publicar 
seis números. Revista bem estruturada possuía uma parte em 
que se publicavam documentos manuscritos importantes para 
a nossa história, cuja transcrição ficava a cargo da historiadora 
Maria Carmen Lisita, hoje a atual diretora do Arquivo Histórico.

Alguns projetos culturais realizados foram de grande su-
cesso na época. Recordamo-nos do projeto O Município Vem 
a Goiânia, quando os municípios se apresentavam no Arquivo, 
informando sobre sua história, sua vida cultural, suas tradições, 
culinária etc. O primeiro município a se apresentar foi Morri-
nhos, depois Anápolis, Trindade, seguindo-se outros que no 
Arquivo Histórico, feito auditório, eram prestigiados por uma 
assistência seleta e atenta às performances e apresentações.

Em seu tempo, também, buscou conscientizar os mu-
nicípios sobre a importância do patrimônio histórico, seja 
documental ou edificado, e as expressões materiais e ima-
teriais da memória. Neste sentido, ainda hoje, trinta anos 
depois, estamos batendo na mesma tecla, tentando cons-
cientizar, para não soçobrarmos e naufragarmos alienados 
e sem identidade em um meio cada vez mais, se não avesso 
à importância da memória histórica, pelo menos muito de-
sinformado e desinteressado.
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Criou, em 20 de outubro de 1986, a AMAGO - Associa-
ção dos Amigos dos Arquivos de Goiás, dotando-a de perso-
nalidade jurídica e realizando diversos encontros para auxílio 
às necessidades mais urgentes do Arquivo referentes, quase 
sempre, à conservação de seu acervo. Também, por meio da 
AMAGO, realizava reuniões culturais. Nessas ocasiões alguns 
associados apresentavam suas pesquisas, outros, seus escritos 
e poesias, realizavam conferências e palestras, recordando-nos 
uma em homenagem a Félix de Bulhões e outra em comemo-
ração aos 150 anos da Imprensa Oficial em Goiás, ambas rea-
lizadas por ela, Dona Marilda. Eram tardes agradabilíssimas, 
saraus regados a cultura e bom gosto.      

Dona Marilda era exímia escritora, poetisa sensível, possuía 
enorme facilidade para redigir. Produziu muito e seus trabalhos, a 
maioria, estão esparsos em revistas e jornais e em seu acervo pes-
soal existem outros tantos inéditos que bem merecem ser enfeixa-
dos em livro. Publicou em 1985 o livro Bailado da Vida, e em 2003 
veio a lume E o Bailado Continua, ambas as obras coletâneas de 
poemas publicados em parceria com as irmãs Terezy e Augusta. 

Pioneira de Goiânia, em 24 de outubro de 2002, foi ho-
menageada junto a outros pioneiros da nova capital. Também 
pioneira no trabalho com a técnica arquivística em Goiás, foi 
várias vezes homenageada pelo Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Históricos do Brasil Central, da PUC Goiás, e pela Asso-
ciação doa Arquivistas de Goiás, sempre na data de 20 de outu-
bro, dia do arquivista.  

Tomou posse na Cadeira nº 5 do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás, no dia 03 de maio de 1988, sendo Patro-
no o seu pai, Albatênio Caiado de Godói, um dos fundadores 
desta casa.  
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Em 11 de maio de 1994, tomou posse na Cadeira nº 2 da 
Academia Feminina de Letras e Artes, patroneada por Aída Fé-
lix de Souza. Foi também membro da Academia Trindadense 
de Ciências, Letras e Artes, da Academia de Letras de Piracica-
ba e membro da União Brasileira de Escritores, seção de Goiás.

Mesmo com a vida tão movimentada, Dona Marilda 
não se descuidava do espírito. Por vários anos foi catequista 
da Catedral Metropolitana de Goiânia. De missa diária, esta-
va sempre presente nas missas matutinas da catedral, onde a 
encontrávamos sempre, após sua aposentadoria compulsória, 
em 1996. 

Mãe, avó, bisavó, seus  filhos eram os tesouros de sua vida 
e os netos e bisnetos jóias raras a alegrar seus dias.

Mente fervilhante, as visitas que lhe fazíamos nos enchia 
de ânimo. Fornecia-nos subsídios para os trabalhos genealógi-
cos de que tanto gostava, lembrando o avô Godói e o tio Claro 
de Godói, ambos genealogistas. 

Em sua enfermidade a visitamos. Nossa última visita foi 
em companhia do amigo Bento Fleury. Dona Marilda, sem 
conseguir falar, recebeu-nos com enorme sorriso, uma doçura 
inesquecível no olhar. Percebemos que se alegrara com nossa 
visita. Prestava atenção no que lhe dizíamos e acompanhava 
com o olhar a mudança dos interlocutores. Foi uma tarde agra-
dável, mas sabíamos ser a despedida. Sentimos isto. Saímos ca-
bisbaixos, mas algo nos alentava! Aquele olhar, aquele sorriso, 
aquela expressão como a dizer não um adeus derradeiro, mas 
uma simples despedida, não uma separação definitiva, pois 
não morre realmente quem na vida soube amar o próximo, dis-
cernindo as imperfeições comuns a todos nós, mas enxergando 
além, olhando o coração. 
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Dona Marilda de Godói, em um dia de alegria, estando 
rodeada pelas irmãs e cunhada, partiu serenamente. Era o dia 
30 de junho de 2011. Não morreu, jamais morre aqueles que 
espargiram o suave perfume das virtudes que devem ornar os 
homens e mulheres, cujos exemplos de honestidade e perseve-
rança na senda do bem, iluminam nossos caminhos e nos dão 
a certeza de que vale a pena viver, conviver, aprender os passos 
rítmicos do gingado e cadência deste bailado da vida, e lutar, 
lutar sempre, por um mundo melhor. 

Música em surdina, / Segredos, calor, afagos, / ... a semen-
te, luz divina / Inserida / Na fusão fertilizante do amor.

O grito inicial do nascimento, / Lágrimas transformadas 
em alegria, / Saudando, acolhendo, aconchegando.

Bailado da vida: / Chorar,  / Sorrir, / Engatinhar, / Andar, 
/ Distinguir, / Reagir, / Pensar.

Bailado da vida: / A dança dos passos / Nos compassos / E 
percalços do mundo.

O ritmo do ver, / Conviver, / Cantar, / Crescer, / Querer, / 
Poder!

Bailado da guerra: / Impor, / Lutar, / Contrapor, / Discordar, 
/ Tentar vencer, / Cair, / Levantar, / Tornar a cair, / Chorar, / 
Ternura procurar / Buscando se afirmar, / Voltar a querer,  / 
desejar retroceder / viver de novo / desamar o amar.
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Bailado final:  / Redescobrir o nascer / Reascender a luz vi-
ver / A razão SER, / Agradecer a dança, / Balé da vida, / 
Caminhada alegre, / Doída, / Custosa, / Sofrida, / Cansada, 
/ Amada, / Enfeitada, / Querida.

Voltar ao começo, / Retorno à raiz / Na dança mistério / 
Mistério verdade / E luz do além / Abrindo a estrada / Que 
leva à paz / A paz sem limite / A paz do nascer / Pra vida 
ETERNA3.

Fontes consultadas

CARVALHO, Marilda de Godoi.  Machado, Augusta Godói Cor-
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GODOI, Albatênio Caiado de. Do Meu Tempo – memórias. Goiânia: 
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INTERCÂMBIO CULTURAL

O Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG re-
alizou uma oficina na Escola Amâncio Seixo de Brito, com 
participação das professoras: Rosy Cardoso, artista plástica;  
Goiana Vieira da Anunciação, cantora lírica; Eleuzenira Ma-
ria de Menezes, historiadora; Elizabeth Caldeira Brito escri-
tora e poetisa e da comunidade escolar.

Professoras que atuaram na oficina da Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito
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V SEMINÁRIO DO MIGRANTE

ARTIGOS APRESENTADOS

O jogo dos ricochetes – (ou)
Contribuições para um prefácio nas 

discussões de direitos humanos

Fabrício Rosa1

Crianças mundo afora têm se deliciado na brincadeira de 
lançar pedras n’água para fazê-las quicar o mais vezes possível 
antes de se afundarem. Garotos pobres das Minas Gerais, ín-
dios Pataxós (CARVALHO, 2007), Mônicas, Magalis (SOUSA, 
2010) e até moças crescidinhas, como Amélie Poulain (JEU-
NET, 2001), já se viram nessa atividade prazerosa de atirar 
pedras à flor d’água para vê-las ricochetear. No Nordeste bra-
sileiro, ela é conhecida como tainha ou galinha d’água, talvez 
devido ao fato de o formato das pedras escolhidas lembrarem 
o desenho do fígado da ave. Em outras regiões do Brasil, co-
nhecida como peixe-rei ou jogo dos ricochetes, a brincadeira, 
que vem sendo praticada desde a Antiguidade (MELO, 1985), 
pode ir além do passatempo e servir de ensejo para que o joga-
dor viva um momento de reflexão ou ainda como boa desculpa 
para tentar se superar.
1 Fabrício Rosa – É mestrando Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal 
de Goiás, ocupa a função de Corregedor da Polícia Rodoviária Federal em Goiás; Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da PRF e membro das Comissões Estaduais de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas, ao Trabalho Escravo, de Combate à Tortura e de Direitos Humanos; 
Chefe da Divisão de Concursos e Seleções da Polícia Rodoviária Federal, Brasília; Chefe do 
Núcleo de Assessoramento Jurídico da Polícia Rodoviária Federal em Goiás; Exerceu outras 
funções na PRF em Comissões que atuam com Direitos Humanos, Ética e Planejamento.
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Tal qual o caminho da pedra no jogo dos ricochetes, 
este texto pretende fazer discussões que escorregam no ho-
rizonte, mas que pouco emergem em suas profundidades. 
Isto porque acreditamos ainda ser preciso fazer tremular al-
guns pontos no espelho d’água, antes de escolher um deles 
para penetrar com nadadeiras, cilindros de oxigênio e ou-
tros equipamentos especiais que nos levam às águas profun-
das. A intenção, portanto, é colocar em destaque algumas 
informações básicas sobre os direitos humanos, apresentan-
do-as de maneira bastante resumida, nos mesmos moldes 
do lead jornalístico - aquela primeira parte da notícia que 
prefacia a matéria principal, uma espécie de sucinta abertu-
ra que, segundo Martins (2011), teria nascido como técnica 
para evitar os casos em que a imprensa, em vez de transmitir 
de pronto a notícia ao leitor, deixa para fazê-lo muitos pa-
rágrafos depois.

Indicada nossa meta, precisamos agora nos questionar 
sobre quais seriam então essas informações essenciais que 
buscamos. Nesse desiderato, consideramos que todo bom in-
vestigador, seja ele policial, jornalista ou pesquisador, deve 
responder a algumas simples indagações que ajudam a traçar 
os contornos do objeto investigado. Para tanto, escolhemos o 
Heptâmetro de Quintiliano (quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, 
quomodo, quando) como parâmetro para definir a essenciali-
dade das circunstâncias a serem discutidas, pois ele estabelece 
questões mínimas que devem ser problematizadas durante a 
investigação e em torno das quais ainda parecem girar as com-
plexidades das informações do mundo.
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Marco Fábio Quintiliano, grande advogado e professor 
de Retórica em Roma, nasceu por volta de 30 d. C. em Ca-
lahorra, atual Espanha, tendo, provavelmente, brincado de 
fazer ricochetes nas águas do Rio Ebro, que corta sua terra 
natal, de onde saiu na juventude para fazer carreira na capi-
tal do Império Romano. Sua obra mais famosa é “Institutos 
de Oratória”, redigida em doze livros e publicada em 95 d.C. 
(REZENDE, 2009). Nela, ele estabeleceu as condições essen-
ciais da retórica - objeto, tempo, lugar, pessoa, meios, moti-
vos e modo; elementos que, posteriormente, durante a Idade 
Média, também foram analisados por São Tomás de Aquino 
em sua “Suma Teológica”, escrita entre 1265 e 1273, quando 
foram chamados de circunstâncias do ato humano (AQUI-
NO, 1988, Tomo II, p. 113).

Essas circunstâncias, nos parece, continuam servindo de 
base para a sistematização da informação na atualidade, por-
tanto, buscaremos despender força e habilidade necessárias 
para que as pedras lançadas possam quicar, mesmo que super-
ficialmente e de maneira não linear, sobre os seguintes pon-
tos do heptâmetro: o que são os direitos humanos? Por e para 
quem eles existem? Desde quando?

Antes, salientamos que, por dois motivos, não nos com-
prometemos com grandes e conclusivos resultados. Primeira-
mente, como informado, o assunto só será tratado de maneira 
preliminar, dado que o lead nos impõe uma limitação espacial. 
Em seguida, e mais importante, porque entendemos que refle-
tir sobre direitos humanos é, ao reverso de uma brincadeira, 
tratar das dores humanas e, delas, muito pouco resta quando 
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são trazidas do mundo dos fatos para serem estampadas no 
papel. Por mais que nos empenhemos, essa dor nunca coin-
cidirá em exatidão com a interpretação que o outro faz sobre 
ela. (WITTGENSTEIN, 1975, In. GINZBURG, 2008). Por isso, 
desconfiamos que as palavras se esforçam, mas se revelam in-
capazes de corresponder exatamente às sensações que deve-
riam provocar.

A expressão “choro de uma criança”, por exemplo, que 
nos remete ao ruído, ao semblante e às lágrimas de um garo-
to aflito, até pode comover, mas pouco nos oferece acerca da 
amargura, experimentada pelo seu corpo físico, que lhe teria 
motivado o choro. O sentimento da menina Caiapó, cujo povo 
foi tratado com impiedosa crueldade vagamente relatada por 
Saint-Hilaire (1975), e que acabara de presenciar seu pai rece-
bendo foiçadas das mãos de um soldado bandeirante - por não 
admitir abandonar o lugar em que vivia: sua incompreensão, 
sua boca seca, suas pernas trêmulas, seu coração pulsante, seu 
desespero, sua dúvida sobre o que fazer – fugir ou socorrer o 
pai - os gritos, o cheiro de sangue quente no ar invadindo as 
vias respiratórias a garganta e a alma, a corrida até o mato, o 
olhar de sua mãe correndo com o irmão mais novo no colo e 
o rogo soluçado das demais crianças, jamais serão alcançados 
pela tentativa linguística de reviver a dor. 

Da mesma forma, a expressão “mandado para o tronco” 
não nos fará experimentar a dor do menino negro leva-pan-
cadas (FREIRE, 2004, p. 113) que viveu violências sexuais de 
todas as ordens por parte de seu senhor, e também de seus 
filhos já rapagotes, e que um dia decidira não mais aceitar a 
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humilhação. O olhar lascivo e amedrontador de seu dono, que 
era indicativo do desejo de tocar novamente seu corpo; o ca-
minho feito da sombra da mangueira até o quarto escuro, por 
detrás do paiol; a voz grave e autoritária que lhe ordenava que 
abaixasse as calças; as unhas e os dedos brancos encravados em 
sua cintura; o suor e o cheiro de seu proprietário escorrendo 
em suas pernas; as frases que reiteravam sua condição de in-
dignidade; a dor de ser penetrado; o asco de seu próprio corpo; 
a falta de coragem de encarar o olhar piedoso e apático de sua 
mãe e o olhar depreciativo dos demais meninos, pouco disso 
as palavras conseguem nos fazer captar. Mas tudo nos aponta 
para o fato de que falar de direitos humanos é falar da dor de 
um mundo construído pela e na imperfeição humana.

Enxergados por esse ângulo, os direitos humanos pare-
cem ser o resultado da soma das dores das pessoas que nos an-
tecederam, de suas lutas e reivindicações, seus pactos, acertos e 
desacertos; de suas batalhas, pioneiras ou vividas sobre escom-
bros de guerras anteriores; manifestas ou domésticas, que te-
nham envolvido muitas legiões ou ocorridas furtivamente nos 
olhares discordantes das esposas, dos filhos ou de quaisquer 
componentes do núcleo familiar; todas elas fundidas às nossas 
próprias dores. Desse modo, os direitos humanos são a con-
cretude em nossas vidas, mesmo que pouco reconhecida, das 
reminiscências do sofrimento das pessoas de ontem, aliadas às 
suas pequenas conquistas e a um contínuo fazer de nossa pró-
pria geração em busca de suprir nossas necessidades e contra 
as injustiças que nos rodeiam, visto que todas as gerações estão 
inerentemente interligadas por se afetarem mutuamente em 
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suas decisões e compartilharem o patrimônio comum da Terra 
(WEISS, 1996). Eles seriam, por assim dizer, uma invisível capa 
protetora, constituída dessas conquistas, que teria dupla finali-
dade: agasalhar aquele que a usa, nutrindo-lhe com o mínimo 
para sua continuidade existencial, e protegê-lo das intempéries 
dos diversos poderes circulantes na vida em sociedade - po-
líticos, econômicos, culturais, quando eles se apresentam de 
forma abusiva. Essa cobertura, na visão de Arendt (1998, p. 
330), precisa ser encarada como característica geral da condi-
ção humana que não pode ser arrancada por nenhuma forma 
de dominação.

Ao realizar um esforço histórico para entender como foi 
construído esse artefato, logo percebemos que o termo “direi-
tos humanos” tinha pouca expressividade até o século XVIII. 
As pessoas, quando queriam dar uma conotação política para 
seus direitos, preferiam a expressão “direitos naturais”. Em 
verdade, o termo “direitos humanos”, em suas poucas apari-
ções públicas anteriores a esse período, teria sido usado para 
demonstrar oposição aos direitos dos deuses ou dos animais. 
Apenas com as efervescências pré-revolução francesa, “direitos 
naturais” foi, gradativamente, sendo substituído por “direitos 
do homem”, expressão que ganhou notoriedade com as publi-
cações de “O Contrato Social”, de Jean-Jacques Rousseau, em 
1762, e do “Tratado sobre a Tolerância”, de Voltaire, em 1763, 
conforme ensina Hunt (2009, p.22). Prova disso, segundo essa 
historiadora estadunidense, é o fato de que, quando Luís XVI, 
em 1788, convocou os Estados Gerais - que tinham se reunido 
pela última vez em 1614, para pedir que elaborassem listas or-
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ganizadas de suas queixas, por várias vezes apareceram nessas 
listas as expressões “direitos inalienáveis dos homens”, “direitos 
e dignidade do homem e do cidadão”, mas, sobretudo, “direitos 
do homem”. A substituição deste termo pelo conhecido hoje 
“direitos humanos” foi fruto de um movimento de resposta 
humanitária às vítimas das duas grandes guerras do século 
XX, em especial, as vítimas da Shoá, em repúdio às atrocida-
des cometidas pelos nazistas (PIOVESAN, 2006, p. 120). Vale 
destacar, contudo, que existem entendimentos de que direitos 
humanos teriam se transformado em agenda mundial apenas 
na década de 1970, pois, apesar de terem sido proclamados no 
Iluminismo e reaparecido como corolário pós-Segunda Guer-
ra Mundial, seus efeitos práticos eram muito diferentes do que 
entendemos hoje por direitos humanos, e “representavam, me-
nos uma nova era de direitos, e mais as flores de um funeral” 
(MOYN, 2010).

Ainda na perspectiva histórica, se realizarmos um pas-
seio às origens da palavra “direitos”, descobriremos que deriva 
do latim directus e que teve sua primeira datação em língua 
portuguesa no ano de 1277 (HOUAISS, 2009). Para comple-
mentar essa análise, poderíamos optar por decompor a ex-
pressão direitos humanos e examinar separadamente os sig-
nificados das palavras “direitos” e “humanos”. Entretanto, se o 
fizermos, precisamos agir com cautela, pois, em nosso sentir, a 
expressão “direitos humanos” é diferente da simples soma dos 
dois vocábulos que a compõem. Isto porque o termo “direitos” 
não abrange somente os direitos dos humanos, mas também 
aqueles das pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas 
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- tais quais as microempresas ou os grandes conglomerados 
particulares ou mesmo os Estados-nação e as organizações in-
ternacionais - e, até, na visão de alguns, os direitos de seres 
que existem para além das ficções jurídicas humanas, como os 
animais, as plantas e os agentes eletrônicos (TEUBNER, 2006). 

De mais a mais, o termo “humanos” nem sempre garan-
tiu os atributos assegurados aos humanos de hoje. Ele recep-
cionou, na verdade, acepções abertas histórico culturalmente 
usadas como espaço de inclusão ou exclusão por parte daque-
les que detinham - e ainda detêm, o poder de julgar. Destacam-
-se, acerca do assunto, as disputas político-teológicas que te-
riam ocorrido após a chegada dos europeus ao chamado “Novo 
Mundo” na busca de definir se os indígenas mereceriam ou não 
o status de humano (MARRAMAO, 2007, p. 4), além de ou-
tras, acerca da personalidade jurídica dos negros escravizados, 
quando se debatia se seriam eles coisas ou pessoas durante o 
período da escravatura oficializada - ordem que foi legitimada 
inclusive pela Igreja Católica, na medida em que foi importante 
possuidora de escravos (VASCONCELOS, 2005, p. 41). Infe-
rências que não negam, por óbvio, que existiram vozes, dentro 
e fora da Igreja, que lutavam pela humanidade das pessoas es-
cravizadas e dos indígenas, tais quais a de Padre Antônio Vieira 
(VIEIRA, 1958).

Se, em outro giro, voltarmos nosso olhar ao conteúdo 
da palavra “direitos”, perceberemos que esse termo abarca 
diversas acepções, podendo definir um ideal de justiça, na 
qualidade daquilo que é reto, justo, honesto, como também 
indicar prerrogativas pessoais, ao mesmo tempo em que pode 
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significar o conjunto de regras da vida em sociedade, ou a 
ciência que estuda essas regras, dentre outras possibilidades. 
De qualquer forma, independentemente do sentido escolhi-
do, o termo tenta transferir a linearidade do plano físico para 
o campo moral, ou seja, do reto para a retidão (DAGGER, 
1995). Segundo esse mesmo autor, essa transição foi marca-
damente acentuada no final da Idade Média, quando o ius 
deixou de ser apenas medida de conduta justa para agregar o 
valor de possessão pessoal, o que proporcionou a faculdade 
de assenhoramento e ação sobre qualquer coisa de relevância 
para alguém fazendo nascer a reivindicabilidade sobre algo, 
que marca o início dos direitos subjetivos.

Após discutirmos um pouco sobre o que seriam os di-
reitos humanos, aproveitemos a questão da reivindicabilidade 
para saltar ao seguinte ponto: desde quando os seres humanos 
reivindicam direitos? Dentre as possíveis considerações sobre 
a matéria, nos parece mais coerente, do ponto de vista aqui 
defendido, qual seja, dos direitos humanos enquanto obra her-
dada e em construção – e, até como deferência às milhares de 
gerações que nos antecederam, crer que, ainda que em outras 
tonalidades e conteúdos, o empreendimento humano de es-
tabelecer direitos é intrínseco à sua vida gregária. Pensamos 
que, em um virtual retrocesso cronológico, uma viagem pela 
história dos direitos humanos partiria do agora, atravessaria 
as ocidentais Idades clássicas da História, e alcançaria momen-
tos anteriores àqueles em que o homo sapiens teria iniciado o 
processo de ocupação de regiões localizadas fora das fronteiras 
da África - Oriente Médio, Eurásia, Oceania e América, que, 
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possivelmente, ocorreu entre 90 e 20 mil anos atrás (WILSON, 
2013, p. 106-109). Supomos que mesmo em Época anterior à 
que pertencemos já existiam opiniões, prerrogativas, respon-
sabilidades e sanções em disputa, derivadas da interação entre 
as variabilidades da condição humana (sexo, idade, tipo físico, 
língua etc.) e as atribuições socioculturais outorgadas a cada 
membro dos grupos, dentre elas a busca de alimento e abrigo, 
o estabelecimento de vínculos para fins reprodutivos e o exer-
cício das funções de proteger, criar os filhos e de anunciar o sa-
grado. Entretanto, vale lembrar que esse posicionamento não é 
imune a críticas, especialmente daqueles que, em entendimen-
to contrário ao que sugerimos, atraem o conceito de direitos 
humanos para bem próximo temporalmente da geração atual, 
visto que não concordam com o pinçamento discricionário de 
experiências históricas humanas e sua utilização como possí-
veis antecipadores da ideia contemporânea de direitos huma-
nos. Na visão desses críticos, os caminhos da história sempre 
foram abertos e múltiplos e os fatos tradicionalmente elenca-
dos como marcadores desses caminhos não conduziriam, ne-
cessariamente, ao que entendemos hoje por direitos humanos 
(MOYN, 2010).

 De toda forma, dentro daquela visão que nos parece 
mais apropriada, o processo de reivindicação de direitos, e suas 
consequências, tem importância fundamental, visto que, tanto 
aqueles direitos que já compõem nosso cabedal histórico, indi-
vidual e coletivo, exigidos outrora, como aqueles em processo 
de reclame e aquisição, exigidos agora, são produtos dele. Nes-
se sentido, o gene reivindicatório parece ganhar vida no esfor-
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ço das pessoas, pacifistas ou rebeldes, de se empenharem nos 
variados conflitos contra as tradições de poder e dominação. 
Essas pessoas, ao manterem acesas as fagulhas do rei vindicare, 
assumem os riscos de lutar por direitos que poderão ser go-
zados em suas próprias vidas ou de as verem transformadas 
em cinzas fertilizadoras do solo onde eles poderão germinar, 
uma vez que o processo de afirmação de cada direito conquis-
tado não foi, nem é, apenas marcha triunfal ou somente causa 
perdida (LAFER, 2006, p. 15), mas um longo caminho de se-
dimentação de camadas, às vezes, de delgada espessura, mas 
que ganha densidade na medida em que corajosas existências 
incrementam novas formas de ser, de poder e de agir. No dizer 
de Douzinas (2009, p. 350):

Quando ativistas por direitos civis norte-americanos 
professam o direito à igualdade, quando vítimas de 
torturadores no mundo todo reivindicam o direito de 
ser livres em sua integridade, quando gays e lésbicas 
em culturas homofóbicas proclamam a dignidade de 
sua identidade ou quando um apaixonado abandona-
do exige o seu “direito ao amor”, todos estão atuando 
estritamente no interior da tradição dos direitos hu-
manos, muito embora tais direitos legais ainda não 
existam ou sejam de improvável aceitação. O dissi-
dente, o rebelde, o apaixonado melancólico, os Ver-
des ou os ativistas anticorporações pertencem a uma 
duradoura e honrada linhagem: os revolucionários do 
século XVIII, os reformistas políticos do século XIX, 
e os contestadores econômicos, sociais e culturais des-
te século compartilham a determinação comum de 
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proclamar e, desta forma, dar vida a novos tipos de 
prerrogativas e formas de existência contra a sabedo-
ria herdada e a lei.

Deste modo, vistos não apenas como legado, mas como 
herança em movimento que produz continuamente novas 
formas de existências e faculdades de ação, resta impossível 
desvencilharmos os direitos que exercitarmos daquilo que 
somos, pois esses direitos, de certa maneira, revelam e qua-
lificam as possibilidades de sermos, o que abrange inclusive 
aquilo que nos parece mais comezinho, como o poder e a for-
ma de escolhermos a pessoa com quem dividiremos a vida e 
criaremos nossa descendência – tornando-nos esposos, com-
panheiros, pais e filhos; o direito de se filiar a alguma divin-
dade ou de duvidar de todas elas - o que nos torna crentes ou 
descrentes; ou o direito de ir, vir e permanecer - o que nos 
faz andarilhos ou sedentários recolhidos no espaço que esco-
lhemos ficar, atuações todas que podem se realizar dentro de 
múltiplas possibilidades.

Esses direitos, que revelam uma mescla entre ‘ser’ e ‘exer-
cer’ - sobre os quais pontuamos até agora apenas duas das 
circunstâncias mínimas prescritas por Quintiliano - objeto e 
tempo – possuem, sobretudo, agentes, tal qual possui a pedra 
lançada em nosso jogo de stone skipping. Assim, voltando a ela, 
enquanto salta para seu terceiro toque na superfície líquida, 
procuremos notar que as características e movimentos por ela 
apresentados são obras do comportamento do arremessador. À 
exceção das condições externas, como a agitação ou calmaria 
dos ventos e das águas, os demais atributos desse evento, como 
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o desenho deixado no ar, o traçado das ondas produzidas pelo 
seu toque na água e, principalmente, a quantidade de vezes que 
saltará, são extensões das escolhas e qualidades do atirador: se 
selecionou os seixos mais leves e chatos, que são mais apro-
priados para a brincadeira; se adotou a postura mais adequa-
da, dobrando as pernas e inclinando bem o corpo; se lançou a 
pedra em velocidade capaz de superar a força de repulsão da 
água; se a atirou de um modo que possa girar sobre si mesma 
com rapidez suficiente para resistir à perda da estabilidade; se 
escolheu a inclinação ideal, fazendo com que forme o menor 
ângulo possível com a superfície da água, dentre outras con-
dições. O que estamos nos esforçando em dizer é que, assim 
como precisamos analisar o atirador para que entendamos a 
dinâmica da pedra, é necessário um olhar cuidadoso para o 
sujeito dos direitos para que os possamos compreender.

A atual noção de sujeito parece ter sido construída em 
um período que agregou muitas novas experiências humanas, 
tais como o início das navegações em grande escala; a recolo-
nização, agora com o uso da força, dos diferentes territórios do 
planeta – quando se deu a chegada ao “Novo Mundo”; o movi-
mento reformista cristão e suas reações; a invenção da impren-
sa; a transição do modo de produção feudal para o capitalista, 
dentre outros fatores, que reposicionaram o homem para um 
lugar de centralidade no universo, onde pudesse se inquirir so-
bre sua própria realidade. Essa nova conjuntura foi diferente 
daquela do sujeito da Idade Média, quando o próprio termo 
‘sujeito’ teria se originado, a partir do latim subjectus, que sig-
nifica ‘situado abaixo’, e que apontaria a exata condição do in-
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divíduo subordinado frente a seu suserano (HOUAISS, 2009). 
O filósofo René Descartes (1596-1650) bem represen-

tou esse momento quando, ao se perguntar: “o que sou?”, ob-
teve como resposta: “sou algo que pensa”, tendo ali contribu-
ído para a ideia de sujeito como ser dotado de razão, ou seja, 
capaz de usar sua principal característica, o pensamento, para 
se fundar no mundo. Essa compreensão foi sendo, ao lon-
go da História, enriquecida com a noção de que o indivíduo, 
para além da certeza do pensamento, possui emoções que o 
afetam continuamente. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 
símbolo primeiro dessa visão, ao se perguntar: “o que sou?”, 
recebeu como resposta: “sou algo que sente”, pois, ao compre-
ender que sensações passavam-se nele e o faziam perceber 
sua existência, mas que as causas delas lhe eram estranhas 
e que o afetavam mesmo que não escolhesse, concebeu que 
suas próprias sensações eram diferentes das existências dos 
outros seres, objetos e causas delas. (ROUSSEAU, 1999, p. 361 
in REIS, prelo). Essa conclusão levou o autor genebrense a 
crer que a certeza de si depende e é afetada pela certeza dos 
outros, objetos de suas sensações. 

De lá para cá, tais reflexões foram complementadas por 
outras que agregaram à noção de sujeito, valores, paixões, ale-
grias e dores construídos na interação com o outro, fazendo 
do sujeito dos direitos um ser complexo, que existe em várias 
dimensões, epitomadas por Pequeno (2010, p. 155): 

O eu define o modo como percebemos, sentimos, intu-
ímos, decidimos, escolhemos, imaginamos, ou seja, to-
das aquelas faculdades capazes de constituir as bases da 
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nossa dimensão existencial. Esta consciência, que vive 
sua interioridade (identidade do eu) e interage com o 
mundo, é também situada no espaço onde convivem 
outras consciências. O eu encontra aqui o seu correlato: 
o outro. Eis que a subjetividade transpõe o solipsismo, 
que lhe confinava dentro dos limites do conhecimento e 
da pura identidade consigo mesmo, e acede ao seu novo 
palco de manifestação: a esfera da intersubjetividade. O 
ser-para-o-outro impõe à consciência uma nova moda-
lidade de ser: aquele fundado no dever-ser, ou seja, na 
obrigação de reconhecer valores e seguir regras.

 A partir da constatação de que outros sujeitos existem 
em si e que, apesar de eu percebê-los por meio de minha mente 
pensante e das emoções que eles me provocam, não se tratam 
de meros figurantes do meu pensamento e de minhas sensa-
ções, é de se vislumbrar que, ao sabê-los e senti-los a partir 
de mim, também sei-me e sinto-me a partir deles, pois “mi-
nha singularidade é o resultado da interpelação direita e pes-
soal que o Outro realiza em mim e da minha sujeição, não à 
lei, mas ao Outro. É a mim a quem o Outro se dirige e não a 
um ego universal ou a uma personalidade legalizada” (DOU-
ZINAS, 2009, p. 356). Nesse sentido, dentre as circunstâncias 
que nos propusemos a analisar, parece ser, o sujeito dos direitos 
humanos, a que menos aceita o uso do singular, visto que cuida 
de uma relação, no mínimo, binária, composta por um ‘eu’ e 
um ‘outro’ - ou uma infinidade de ‘eus’ e ‘outros’, com potencial 
para incidir, no tempo e no espaço, sobre os objetos dos direi-
tos. Isso talvez explique o fato de o termo direitos humanos 
ser expressado, quase sempre, no plural: human rights, derechos 
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humanos, diritti umani, amalungelo wobuntu. E, ainda que op-
tássemos por usá-lo no singular, direito humano, não estaría-
mos negando a condominialidade de agentes escondidos por 
detrás da expressão, com potencial para gozar do direito de 
forma simultânea e concorrente.

 Quem seria então sujeito de direitos humanos? Par-
tindo das considerações anteriores, seriam ‘eu’ e ‘outro eu’ 
formados por pensamento e sensibilidade. Assim, visto que 
existe uma infinidade de ‘outros eus’ no mundo, para compre-
endê-los enquanto também sujeitos de direitos é preciso, em 
primeiro lugar, que cada ‘eu’ tenha possibilidade de conhecer 
elementos que lhes faculte pensar sobre as existências dos ou-
tros ‘eus’ dentro da maior fidelidade possível acerca delas, em 
suas peculiaridades, histórias e aspirações. Em segundo lugar, 
seria necessário que cada ‘eu’ se possibilitasse sentir o outro 
‘eu’, em suas aflições e reivindicações, o que poderia ocorrer ao 
compartilharem espaços discursivos comuns, onde suas falas 
fossem mutuamente consideradas legítimas, com capacidade e 
paridade interlocutória (LYOTARD, 1993). Para potencializar 
a eficácia desses diálogos, nos parece relevante que eles ocor-
ram também em ocasiões em que um ‘eu’ não esteja em disputa 
direta com outro ‘eu’, visto que, nessa situação estaria em jogo 
a preservação do ‘eu’ que luta para conservar sua própria exis-
tência, o que levaria o sujeito cognoscente/sensível a, em geral, 
tomar partido de si mesmo estando pouco aberto à experiên-
cia do ‘outro’. De qualquer forma, essa partilha de espaços e 
de discursos teria potencial para provocar estímulos recípro-
cos mobilizadores dos afetos, que proporcionariam que o ‘eu’ 
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fosse penetrado pela instância singular do ‘outro’. A partir daí, 
ao sentir o outro, desvendando seus contentamentos e despra-
zeres, numa operação de quase reocupação de seu lugar, per-
ceber-se-ia que a fonte de suas reivindicações divide o mesmo 
espaço da minha e se localiza na precariedade e incompletude 
da vida humana, eternamente pulsante e geradora de conflitos 
e sofrimentos. Esse ‘eu’ talvez ainda possa ser capaz de perce-
ber que o simples reconhecimento do outro e de suas angústias 
já coloca em prática seu potencial para amenizá-las. Reconhe-
cimento aqui entendido enquanto aceitação da legitimidade 
da identidade individualizada construída por cada ‘eu’ em um 
esforço de ser verdadeiro para consigo mesmo e com seu estilo 
de autoapreciação e existência, já que cada ‘eu’ tem a sua ma-
neira original de ser humano, possuindo sua própria medida, 
conforme Taylor (1994, p. 46-51): “Existe uma determinada 
maneira de ser humano que é a minha maneira. Sou obrigado 
a viver a minha vida de acordo com essa maneira […]. Se não 
o fizer, deixo de compreender o significado da minha vida: ser 
humano deixa de ter significado para mim.” 

 Outra discussão bastante comum acerca do tema é 
aquela que tenta excluir do campo gravitacional do status de 
sujeito dos direitos humanos pessoas consideradas más, ou 
que teriam praticado algo ruim sob certa ótica e em um de-
terminado espaço-tempo. Parece-nos que nesse tipo de visão, 
de onde brota outras como “direitos humanos para huma-
nos direitos” ou “bandido bom é bandido morto”, para além 
do desconhecimento da umbilicalidade das expressões com 
tentativas políticas de criminalizar movimentos contrários a 
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formas atrozes de atuação do Estado – a exemplo do que se 
passou nos porões das ditaduras -, existe um vestígio de de-
sejo de vingança privada incubado em quem a proclama. Um 
impulso incontrolável de exterminar aquele que teria pouca 
semelhança e proximidade com o portador do discurso, que 
estaria mais próximo de um não-humano, ou não ‘eu’, mere-
cedor de repulsa e crueldade.

Essa impetuosidade retaliadora, ainda alimentada por 
muitos, parece não ter sido contida nem pela racionalidade, 
nem pela sensibilidade, que seriam as marcas maiores do sujei-
to humano, que analisamos até aqui, e sequer foi contida pela 
moral cristã do “amor ao próximo”. Quanto a essa última, da 
mesma forma que a ideia de que todos podem ser igualmente 
afetados pelo direito é uma ficção, já que “os homens são afe-
tados, pela mesma lei, diferentemente das mulheres; os cida-
dãos diferentemente dos estrangeiros; os idosos e deficientes 
diferentemente dos jovens e não-deficientes” (DENNINGER, 
2000), a noção de “amar ao próximo como a si mesmo” pode 
estar profundamente afetada, não pelo ideal de justiça que car-
rega consigo, mas pela singularidade de manifestação do hu-
mano que se concretiza em cada um deles, potencializadora de 
entendimentos diversos acerca da vida e dos fatos. 

Estamos querendo dizer que o “si mesmo” do axioma 
cristão pode se apresentar em infinitas versões tantos quantos 
são os múltiplos predicados humanos: mulher, intersexual, ras-
tafari, latina, indígena, hinduísta, ateu, muçulmano, bon vivant, 
oriental, bissexual, albino, detentora de grandes posses, mora-
dor de rua, vítima de violência sexual na infância, migrante, 
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bahá’i, transexual, voyeur, cadeirante, pai solteiro, moradora 
da zona rural, adicto, dentre outras infinitas características que 
se interseccionam em múltiplas possibilidades de existência, 
e que, certamente, colaboram para o estabelecimento de for-
mas diferentes e modeladoras do exercício da alteridade. As-
sim, como regra geral, parece passível de compreensão o fato 
de algum homem adulto brasileiro, branco, católico, empresá-
rio, bem-sucedido, com histórico positivo de autossuperação, 
apresentar maior dificuldade para exercer essa “outridade” que 
lhe pede para amar, como ama a si mesmo, uma jovem mu-
lher boliviana, periférica, semialfabetizada, presa por tráfico de 
drogas no Brasil porque precisava de recursos financeiros para 
alimentar os filhos, já que a condição humana dele, suas carac-
terísticas pessoais, físicas e culturais, podem influenciar gran-
demente na arquitetura e nos limites de alcance desse amor. 
Por isso, cremos que o axioma cristão seria melhor aproveitado 
se incitasse um amor que extrapolasse as condições existenciais 
e referências ao ‘si mesmo’, talvez deslocando-as do ‘eu’ para o 
‘outro’, como: “amar a si mesmo como ama o próximo”, o que 
talvez incitasse o sujeito a entender seus direitos, e o próprio 
amor, a partir do outro que não é, que precisa ser descoberto, e 
que vai muito além do que o ‘eu’ possa ser ou poderia ter sido. 
Além disso, essa nova versão garantiria ao axioma fermentação 
contínua e progressividade, pois à medida que o ‘eu’ incluísse 
o ‘outro’, ambos cresceriam: o ‘outro’ porque foi reconhecido e 
equiparado à altura do ‘eu’ e este porque foi acrescido do ‘outro’.

Em uma tentativa de amarrar essas questões levantadas 
e ainda nos empenhando em responder sobre quem seria o 
sujeito dos direitos humanos, poderíamos resumi-lo à imen-
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sidão de ‘eus’ que, em seus caleidoscópicos arranjos, consti-
tuem o que nos acostumamos a chamar de humanidade. Em 
uma analogia à composição do corpo humano, se tomásse-
mos o emaranhado de todas as partes dele como humanidade 
e apenas um dos órgãos como sujeito, e levássemos em conta 
a importante questão de que pensamos com muito mais in-
tensidade em um órgão quando o sentimos, e considerásse-
mos ainda que, geralmente, o sentimos quando ele dói, po-
deríamos propor que, ao nos indagarmos sobre o sujeito dos 
direitos humanos, poderíamos receber como resposta: “além 
de algo que pensa e sente, sou algo que dói”. Dessa maneira, 
poderíamos acreditar que, para descobrir esse sujeito com 
mais intensidade em seus pensamentos e sensações, alcan-
çando-o e compreendendo-o na maior integralidade possível, 
seria necessário, além de amá-lo como a mim mesmo, doê-lo 
mais que a mim mesmo, pois enquanto a dor do outro não for 
reconhecida como idêntica à minha, ou até maior que ela, e 
não receber o tratamento necessário, existirá um risco cons-
tante de impasse nas relações humanas (WITTGENSTEIN, 
1975, in GINZBURG, 2008).

Para finalizar, nessa nossa primeira tentativa no jogo dos 
ricochetes, conseguimos fazer a pedra saltar em apenas três 
pontos que correspondem aos Quid, Quando e Quis – obje-
to, tempo e pessoa, de Quintiliano. Mas elas continuam aí, ao 
alcance de nossas mãos, prontas para serem lançadas no lago 
do mundo. Desta feita, continuaremos brincando, pois nos re-
cusamos a acreditar que exista alguém que não queira realizar 
esse movimento tão divertido.
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ARTIGO

Servir ou ser servo: o trabalhador migrante e 
o trabralho escravo no Brasil1

Alex Tristão de Santana2

Introdução

O fenômeno migratório é revelador da relação perma-
nente entre o sujeito social e o movimento da sociedade. Fun-
damentados nesse pressuposto, queremos compreender o ato 
de migrar na sua relação com a produção do território. Isso nos 
remete a complexa necessidade de produzir a existência, frente 
a uma sociedade marcada por uma crise de sociabilidade. 

Ao olhar o trabalhador migrante consideramos impor-
tante pensar sua condição de classe, alterada pelas implicações 
perversas do fenômeno da precarização do trabalho, a “outra 
face” da globalização econômica. Desde o século XIX, Karl 
Marx (2010) já se referia a sujeição dos trabalhadores a condi-
ções degradantes, como por exemplo, em sua conceituação do 
“exercito industrial de reserva”. 

Segundo Giovanni Alves (2005), sociólogo da Unesp de 
Marília (SP), na atualidade, essa relação de sujeição de traba-
1 Este texto foi produzido por demanda do Seminário “Diretos Humanos – Servir ou ser servo: 
o migrante trabalhador na era da economia instável”, realizado no dia 25 de maio de 2015. 
Fruto da parceria  entre o Instituto Histórico Geográfico de Goiás, o Grupo de Estudos Espaço, 
Sujeito e Existência “Dona Alzira”, a Pastoral do Migrante e a Assessoria de Direitos Humanos 
da Prefeitura Municipal de Goiânia. 
2 Membro do Grupo de Estudos Espaço, Sujeito e Existência “Dona Alzira”, coordenado pelo 
Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro, do Instituto de Estudos Socioambientais, da Universidade 
Federal de Goiás. 
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lhadores (as) ao processo de acumulação capitalista alterou-se 
quantitativa e qualitativamente. É o “exercito industrial de ex-
cluídos” que hoje ganha em importância, produto do alarga-
mento do desemprego estrutural. Este aspecto contrasta com o 
incremento tecnológico e avanços técnicos, científicos e cultu-
rais alcançados pela sociedade hodierna. 

Trabalhador(as), sobretudo migrantes, submetem-se 
agora as determinações de uma sociedade marcada pela “eco-
nomia informal”, trabalho terceirizado e temporário, com ex-
posição crescente a condições degradantes. Neste contexto, 
chamamos a atenção para um fenômeno que ganha destaque 
nos debates atuais, a “escravidão moderna”. 

Caracterizada, sobretudo, pela submissão ao labor for-
çado, ou mesmo, sujeição ao domínio de um empregador, o 
“trabalho escravo” tem ganhado espaço nos debates públicos 
acerca das migrações. De fato, o trabalhador migrante encon-
tra-se mais exporto a essa situação. Segundo o Atlas do Tra-
balho Escravo no Brasil (2012), a “escravidão moderna” está 
relacionada ao deslocamento de trabalhadores de regiões vul-
neráveis, o que contribui para sujeição a condições que afron-
tam a dignidade humana. 

É neste contexto, marcado pela globalização econômica e 
pela precarizaçao do trabalho, que pensamos num padrão ter-
ritorial de mobilidade do trabalhador migrante. Entendemos 
que, da mesma forma que o sujeito social mantém uma relação 
permanente com a sociedade na qual está inserido, o seu des-
locamento também está em compasso com a produção do ter-
ritório. Assim, consideremos relevante pensar como o traba-
lhador migrante, em situação de vulnerabilidade, se comporta 
frente essa dinâmica.
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Migrações: o trabalhador migrante na rota do capital

Ao analisar o processo migratório é basilar percebemos 
que há uma dinâmica socioespacial que conduz o sujeito mi-
grante a movimentos distintos. Entendemos esse fenômeno 
como o padrão territorial da mobilidade do trabalho, conceito 
que busca sintetizar a ideia de que o trabalhador migrante se-
gue a rota do processo de reprodução do capital. 

Ao constatarmos que 28,7 milhões de pessoas, em 2010, 
tinham menos de dez anos de residência nos municípios no 
território brasileiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, e que o estado de São Paulo concentra-
va 21,6% dessa população, é possível perceber a lógica territo-
rial das migrações. 

Chaveiro (2010), que estudou a dinâmica demográfica 
no estado de Goiás, fala que as motivações migratórias não es-
tão separadas do processo de produção do território. Resultado 
de ações políticas, econômicas, sociais e culturais, a produção 
do território nos diz do movimento da sociedade, da ação de 
atores econômicos e políticos. 

Com isso, o autor observa a configuração de “espaços 
deprimidos” e “espaços indomáveis” em Goiás. A gestação de 
uma rede urbana concentrada e desigual. Nela, as grandes e 
médias cidades passam a exercer forte poder de atração de 
contingentes populacionais, tornando-se lugares de grande 
precarização das condições de vida do trabalhador(a). As pe-
quenas cidades, por sua vez, perdem população jovem, en-
frentam os feitos do envelhecimento da população e da estag-
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nação econômica, tornando-se forças de retração, verdadei-
ros “espaços deprimidos”.

Toda essa dinâmica é passível de ser constatada ao ava-
liarmos a concentram da população migrante em Goiás. A ta-
bela 01 mostra as dez primeiras cidades com maior número de 
pessoas que vivem a menos de 10 anos nos municípios. Veri-
ficamos que tais cidades, em sua maioria, localizam-se na Re-
gião Metropolitana de Goiânia e na Microrregião do Entorno 
de Brasília. Pontuamos também o papel de Anápolis e Rio Ver-
de, cidades médias em crescimento econômico, que dispõem 
de alta capacidade de atração populacional. 

Pessoas com menos de 10 anos de residência no município (2010)

Cidades Pessoas Percentual em relação 
a GO (%)

Goiânia – GO 245.751,00 17,1

Aparecida de Goiânia - GO 144.451,00 10,1

Águas Lindas de Goiás - GO 74.743,00 5,2

Valparaíso de Goiás - GO 61.933,00 4,3

Anápolis - GO 50.390,00 3,5

Rio Verde - GO 48.318,00 3,4

Luziânia - GO 43.280,00 3,0

Novo Gama - GO 38.716,00 2,7

Senador Canedo - GO 35.100,00 2,4

Trindade - GO 28.534,00 2,0

Goiás 1.435.839,00 100,0

Fonte: Censo Demográfico (2010).
Org.: A. T. de Santana (2015).
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Esse cenário, além de mostrar uma face espacial do pro-
cesso migratório, também nos diz acerca do movimento de tra-
balhadores(as) rumo aos lugares que reúnem as condições para 
o processo de acumulação de capital. A lógica desigual e com-
binada do desenvolvimento capitalista promove o “dinamismo 
concentrador”, no qual alguns lugares e regiões se desenvolvem 
e outros são excluindo de participarem da distribuição da ri-
queza gerada a partir da exploração do trabalho. Aos sujeitos 
que habitam os “espaços deprimidos”, não resta outra coisa que 
seguir a rota do capital, na tentativa de conseguirem participar 
da famigerada “sociedade de consumo”. 

Em essência, estamos diante de um padrão territorial 
de mobilidade do trabalho que nos diz das contradições de 
reprodução da sociedade capitalista. Um movimento cons-
tante de trabalhadores (as), que buscam oportunidades e me-
lhores condições de vida. É isso que verificamos ao analisar 
o mapa 01 que mostra a espacialização da taxa de crescimen-
to geométrico da população dos municípios goianos (2000-
2010). As cores mais escuras apresentaram maiores índices de 
crescimento. As áreas mais claras, são aquelas que cresceram 
negativamente.

Por outro lado, a população de grandes cidades, na ex-
pectativa de uma ascensão econômica e social, também se sub-
metem a subproletarização em outros países, na tentativa de 
acumularem poupanças, que se multiplicam com a inversão 
cambial. Na contramão desse processo também constatamos 
a migração urbano-rural, que ocorre principalmente por ação 
dos movimentos sociais de luta pela terra. 
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Para percebermos os efeitos do padrão territorial de mo-
bilidade do trabalho, no território goiano, analisaremos alguns 
dados dos municípios de Águas Lindas de Goiás e Goiânia. 
Localizada no em torno do Distrito Federal, Águas Lindas de 
Goiás foi criada em 27 de dezembro de 1995 e apresentou, no 
censo demográfico de 2.000, população de 105.746 hab. Com 
taxas de crescimento na ordem de 4,2% ao ano, índice bem 
acima da média estadual (1,7%), sua população saltou para 
159.378 hab. em 2.010. A contagem populacional do IBGE de 
2014 confirmou o crescimento exagerado, sendo que esse nú-
mero saltou para  182.526 hab. 

Conceituado como “trampolim demográfico” esse fenô-
meno é explicado a partir do movimento de trabalhadores (as) 
em busca de emprego e renda na capital federal. Ao esbarrarem 
no problema da especulação imobiliária são “automaticamen-
te” forçados a buscar moradia nas cidades do em torno do DF. 
O resultado é  a formação de bolsões de pobreza e agravamento 
das condições sociais nesta região.

Ao contrário de Águas Lindas de Goiás, Goiânia não 
apresenta taxas de crescimento demográfico tão elevadas, mas 
da mesma forma que a capital federal ela também exerce forte 
atração de trabalhadores migrantes. Isso nos motivou analisar 
a estrutura dos principais estoques de empregos desta cidade, 
para verificar as condições de inserção do trabalhador migran-
te neste contexto. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, de 2013, ve-
rificamos que os setores que mais contrataram em Goiânia 
foram os ligados a construção civil (22.583 vínculos), restau-
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rantes e bares (16.470), teleatendimento (15.850), atendimento 
hospitalar (12.799), hipermercados e supermercados (10.262) 
e comércio de peças para veículos (9.789), excluído os vínculos 
ligados à administração e serviços públicos em geral. 

Tal estrutura ocupacional, tradicionalmente, é marcada 
pelo desrespeito aos direitos trabalhistas e garantias sociais 
conquistadas pelo acirramento do conflito entre capital e tra-
balho. Portanto, reforça o fenômeno de precarização do traba-
lho. Este é um retrato dos efeitos sociais do padrão territorial 
de mobilidade do trabalho na contemporaneidade, gestado por 
uma sociedade marcada pela informalidade e flexibilização.

Destacaremos agora o padrão territorial que marca a 
mobilidade dos trabalhadores submetidos ao fenômeno da “es-
cravidão moderna”. O padrão territorial de mobilidade desses 
trabalhadores segue a mesma orientação dos “espaços depri-
midos e indomáveis”? Desvincula-se da rota de reprodução da 
sociedade capitalista?

Trabalho escravo: o migrante frente às condições da barbá-
rie contemporânea 

Diante do processo de precarização do trabalho em cur-
so no Brasil e no mundo, no qual a reestruturação produtiva 
do capital impõe relações flexíveis de trabalho, fomentando o 
desemprego estrutural, a terceirização e o trabalho temporário, 
também verificamos a emergência do fenômeno conhecido 
como “escravidão contemporânea”. 
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Os trabalhadores(as) que mais sofrem com essa violência 
são os migrantes. A condição de vulnerabilidade provocada pela 
ausência de relações mais solidas com o lugar de destino, impõe 
a esses trabalhadores uma situações de submissão. Neste con-
texto, são constrangidos a precarização da remuneração e das 
condições de alojamento ou moradia. Tem ameaçado o direito 
de ir e vir, sofrendo, inclusive, a violência física e psicológica. 

Segundo o Atlas do Trabalho Escravo no Brasil (2012), or-
ganizado pela organização não governamental Amigos da Ter-
ra, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, 
publicado em 2012, a Anti-Slavery International (ASI) define 
a escravidão nos seguintes aspectos: 1) quando o trabalhador é  
forçado  a trabalhar por meio de opressão física ou psicológica; 
2) quando ele é controlado por um “empregador”, geralmente 
através de abuso mental ou psicológico; 3) quando ele é desu-
manizado, tratado como um objeto; 4) quando ele é fisicamente 
coagido ou submetido a restrições no direito de ir e vir. 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), no Brasil, define o 
trabalho escravo atual a partir da sujeição do trabalhador. Ela 
pode ocorrer de forma física ou psicológica, por meio do endi-
vidamento crescente e impagável. O cerceamento da liberdade 
também pode ser um elemento caracterizador, e ocorre geral-
mente através do uso da força e  de práticas de intimidação. 

Ao analisar o número de trabalhadores libertados da 
condição de escravidão no Brasil, entre 1995 e 2006, o Atlas 
apresenta um retrato bem interessante desse processo no país 
(tabela 02). Os estados mais representativos foram: Pará (37%), 
Mato Grosso (22%), Bahia (9%), Maranhão (9%), Tocantins 
(8%) e Goiás (4%). Ao todo foram 879 casos de libertação de 



trabalhadores escravizados no território goiano. Sendo que so-
mente em 2006 foram 151 pessoas libertadas.

Ao avaliarmos a espacialização dos dados de libertação 
de trabalhadores (ver mapa 01) verificamos que sua concen-
tração ocorre em regiões marcadas por frentes de expansão 
das atividades do agronegócio. Nos setores do corte de cana, 
atividades temporárias em empresas rurais, pecuária, grandes 
obras de infraestrutura são onde ocorrem os maiores números 
de casos. 

Tabela 02: Número de trabalhadores libertados por estado 
(1995-2006)

Estados 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 

Absoluto Relativo 
(%) 

Acre - - - - - - - - - - - 8 8 0 

Alagoas - - - - - - - - - - - - - - 

Amapá - - - - - - - - - - - - - - 

Amazonas - - - - - - - - - - - 28 28 0 

Bahia - - - - - - - - 1.089 150 285 418 1.942 9 

Ceará - - - - - - - - - - - 88 88 0 

Espírito Santos - - - - - - - - - 244 - - 244 1 

Goiás - - - - - 79 - - - 245 404 151 879 4 

Maranhão - - - 8 27 - 457 184 316 311 387 161 1.851 9 

Mato Grosso 34 266 170 19 479 183 168 438 668 317 1.436 444 4.622 22 

Mato Grosso 
do Sul 50 - - - - - - 152 29 - 26 19 276 1 

Minas Gerais - 46 - - - - - 24 - 19 30 70 189 1 

Pará - 30 224 132 200 265 483 1.308 1.851 929 1.205 1.001 7.627 37 

Paraíba - - - - - - - - - - - 73 73 0 

Paraná - - - - - - - - - - 82 40 122 1 

Pernambuco - - - - - - - - - - - - - - 

Piauí - 83 - - - - - - - 38 55 54 230 1 

Rio de Janeiro - - - - - - - - 98 - - 117 215 1 

Rio Grande do 
Norte - - - - - - - - - 29 - - 29 0 

Rio Grande do 
Sul - - - - - - - - - - 35 - 35 0 

Rondônia - - - - - - - 42 355 18 42 - 457 2 

Roraima - - - - - - - - - - - - - - 

Santa Catarina - - - - - - - - - - 10 44 54 0 

São Paulo - - - - - - - 76 - - - 111 187 1 

Sergipe - - - - - - - - - - - - - - 

Tocantins  - - - - 19 - 27 - 419 493 285 354 1.597 8 

Total 84 425 394 159 725 527 1.135 2.224 4.825 2.792 4.282 3.181 20.753 100 
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Estados 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Total 

Absoluto Relativo 
(%) 

Acre - - - - - - - - - - - 8 8 0 

Alagoas - - - - - - - - - - - - - - 

Amapá - - - - - - - - - - - - - - 

Amazonas - - - - - - - - - - - 28 28 0 

Bahia - - - - - - - - 1.089 150 285 418 1.942 9 

Ceará - - - - - - - - - - - 88 88 0 

Espírito Santos - - - - - - - - - 244 - - 244 1 

Goiás - - - - - 79 - - - 245 404 151 879 4 

Maranhão - - - 8 27 - 457 184 316 311 387 161 1.851 9 

Mato Grosso 34 266 170 19 479 183 168 438 668 317 1.436 444 4.622 22 

Mato Grosso 
do Sul 50 - - - - - - 152 29 - 26 19 276 1 

Minas Gerais - 46 - - - - - 24 - 19 30 70 189 1 

Pará - 30 224 132 200 265 483 1.308 1.851 929 1.205 1.001 7.627 37 

Paraíba - - - - - - - - - - - 73 73 0 

Paraná - - - - - - - - - - 82 40 122 1 

Pernambuco - - - - - - - - - - - - - - 

Piauí - 83 - - - - - - - 38 55 54 230 1 

Rio de Janeiro - - - - - - - - 98 - - 117 215 1 

Rio Grande do 
Norte - - - - - - - - - 29 - - 29 0 

Rio Grande do 
Sul - - - - - - - - - - 35 - 35 0 

Rondônia - - - - - - - 42 355 18 42 - 457 2 

Roraima - - - - - - - - - - - - - - 

Santa Catarina - - - - - - - - - - 10 44 54 0 

São Paulo - - - - - - - 76 - - - 111 187 1 

Sergipe - - - - - - - - - - - - - - 

Tocantins  - - - - 19 - 27 - 419 493 285 354 1.597 8 

Total 84 425 394 159 725 527 1.135 2.224 4.825 2.792 4.282 3.181 20.753 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Trabalho Escravo no Brasil (2012).

Mapa 01 – Trabalhadores escravos libertados no Brasil 
(1995-2006)

Fonte: Atlas do Trabalho Escravo no Brasil (2012).
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Outro aspecto a ser mencionado refere-se à origem dos 
trabalhadores escravizados. No mapa 02 verificamos que os 
maiores fluxos são: 1) do Maranhão para o Pará, com cerca de 
800 trabalhadores; 2) do Tocantins para o Pará, com aproxima-
damente 600 trabalhadores; 3) do Maranhão para o Tocantins, 
com cerca de 400 trabalhadores; 4) do Paraná, Distrito Federal, 
Bahia, Alagoas e Maranhão para Mato Grosso, com cerca de 
200 trabalhadores. 

Mapa 02 – Fluxo dos trabalhadores escravos no Brasil

Fonte: Atlas do Trabalho Escravo no Brasil (2012).
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Em Goiás, os trabalhadores libertados são migrantes da 
Bahia e de Minas Gerais. Outro aspecto a ser mencionado refe-
re-se a presença de trabalhadores goiano escravizados no Pará 
e no Mato Grosso. Entre as principais atividades que exercem 
esta prática estão o trabalho temporário na agricultura moder-
na no Mato Grosso e o desmatamento e pecuária no Pará. 

Em síntese, ao observarmos os dados do Atlas do Tra-
balho Escravo no Brasil  reforçamos a tese de que a migração 
segue a rota do processo de reprodução do capital. Contudo, 
no caso dos trabalhadores migrantes escravizados, são as zonas 
e fronteiras de expansão das atividades capitalistas as que mais 
atraem esses sujeitos. Isso se deve, sobretudo, a vulnerabilidade 
das regiões de origem desses trabalhadores. 

O agravamento das condições sociais provocado pela 
produção de “espaços deprimidos” e “espaços indomáveis” 
também contribui para esse padrão territorial da mobilidade 
do trabalho. Contudo, neste caso não são os “espaços indomá-
veis” que exercem o poder atração desses trabalhadores, mas 
sim os “espaços da barbárie”, fronteiras de expansão das rela-
ções capitalistas de produção, marcados pelo desrespeito ao 
meio ambiente e aos princípios da dignidade humana. 

Considerações finais

A migração é um fenômeno marcante na história da hu-
manidade. Atualmente, ela ganha sofre influência do discur-
so da globalização, que passa uma falsa impressão de que as 
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fronteiras de estados e países estão abertas a livre circulação de 
pessoas. Entretanto, consideramos a necessidade de compre-
ender esse processo em sua complexidade, uma vez que o ato 
de migrar está relacionado diretamente a expectativa de me-
lhores condições de vida. 

Com isso, ressaltamos que tanto a fluidez como a fixidez 
são indicadores de contradições sociais. O sujeito que migra de 
uma região pode ter sido motivado por não suportar mais as 
condições de pobreza e falta de oportunidade em transformar 
essa realidade. Por outro lado, o sujeito que enfrenta esta situ-
ação e não migra pode estar diante de dificuldades em relação 
a mobilidade. Por mais que tenha a vontade de procurar me-
lhores condições de vida em outro lugar esta possibilidade lhe 
é negada. 

Dessa forma, ao avaliarmos a relação entre a produção 
da existência e a do trabalhador migrante na sociedade con-
temporânea, verificamos grandes contradições. O direito de 
migrar, em sua plenitude, ainda não foi garantido a todos. Pelo 
contrário, o que constatamos é o poder exacerbado das empre-
sas de escolherem, entre países e regiões, os lugares mais van-
tajosos para garantirem a acumulação de capital. Os estados 
participam ativamente desse processo, inclusive ofertando o 
fundo público e criando legislações específicas para beneficiar 
esses agentes.

Quanto ao trabalhador migrante, podemos dizer que a 
existência de várias fronteiras ainda o impedem de buscar em 
outros lugares e regiões melhores condições de vida. Primeira-
mente, encontramos as imposições dos estados territoriais, que 
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reforçam limites fronteiriços para forjar identidades nacionais 
segregadoras e conservadoras. Posteriormente, verificamos os 
limites que se encontram no campo da existência, que circuns-
crevem-se no âmbito da cultura, da política, das relações étni-
cas e religiosas. Ambas precisam ser relativizadas em beneficio 
do combate as desigualdades sociais e dos problemas socio-
ambientais que afligem um número elevado de trabalhadores e 
trabalhadoras no Brasil e no mundo. 

Propostas para a Conferência Municipal dos 
Direitos Humanos

 Confeccionar de um jornal que aborde temas de interesse 
do trabalhador migrante da Região Metropolitana de Goi-
ânia.  E disponibilização de seu conteúdo em um site na in-
ternet;

	Confeccionar um Atlas do trabalhador migrante da Re-
gião Metropolitana de Goiânia, a partir dos microdados do 
IBGE, de forma que seja possível fazer uma leitura do perfil 
desse sujeito, fomentando a criação de políticas publicas;

	Realizar oficinas itinerantes nos bairros com maior concen-
tração de migrantes, no intuito de abordar o tema: “Migra-
ção – trabalho e vida do migrante na Metrópole”. 
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Relatório de Execução Ponto de Cultura 
Memória da Gente 

As atividades inerentes ao Ponto de Cultura Memória 
da Gente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, 
no que se refere às aquisições de bens de consumo e 

de capital, foram retomadas após a liberação do crédito, rela-
tivo à 2ª parcela. As atividades que independem dos recursos 
financeiros foram iniciadas no dia 14 de janeiro de 2014 com 
a participação de representantes do Ponto de Cultura Memó-
ria da Gente na Segunda Audiência Pública de Organização 
da Primeira Conferência Municipal dos Direitos Humanos 
de Goiânia. Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas pelo 
Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG, descriminadas 
a seguir, destacamos:

•  Realização da Conferência Livre da Migração e Refúgio - 
COMIGRAR (13/03/2014) – A exposição temática foi rea-
lizada com a participação de uma mesa diretiva composta 
pela professora Drª. Heloisa Mazzoccante da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás – PUC-GO e pelo professor Ue-
linton Barbosa da Universidade estadual de Goiás – UEG. 
Em seguida ocorreu o debate que foi muito produtivo, assim 
como a eleição de delegados para a Conferência Estadual.

• Intercâmbio cultural entre o Ponto de Cultura Memória da 
Gente e a Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito, rea-
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lizado no Auditório Augusto da Paixão Fleury Curado do 
IHGG, no dia 12/04/2014, com apresentações histórico/cul-
turais das instituições envolvidas e depoimentos.

• Realização do IV Seminário do Migrante, juntamente com 
a Universidade Federal de Goiás - UFG, a Pastoral do Mi-
grante, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PU-
C-GO, e a Escola Municipal Amâncio Seixo de Brito, no 
dia10/06/2014.

• Participação do Ponto de Cultura Memória de Gente no 
Mercado das artes, evento organizado e realizado pelo Pon-
to de Cultura Vila das Artes, no Colégio Lyceu de Goiânia, 
no dia 03/07/2014.

•  Realização de Oficina de arte / cultura / história e poesias do 
Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG, na Escola 
Amâncio Seixo de Brito, com a participação da artista plás-
tica Rosy Cardoso, a cantora lírica Goiana Vieira, a escritora 
Elizabeth Caldeira Brito, a historiadora Eleuzenira Maria de 
Menezes, alunos e professores da Escola. Dia 11/11/2014.



79

Ponto de Cultura – Memória da Gente – Ano 2 / nº 2

Seminários     

IV Seminário do Migrante
Tema – Tráfico de pessoas e Migração de Refúgio

Data 10 de junho de 2014

MESA DIRETIVA DOS TRABALHOS
Da esquerda para direita: escritora Placidina Siqueira – representando a presidente 
da AFLAG; Edson – coordenador dos Pontos de Cultural da Secretaria Municipal; 
Eguimar Chaveiro – professor doutor do IESA-UFG; Geraldo Coelho Vaz - 
presidente do IHGG, Professora Drª Heloisa  Mazzoccante - PUC-GO; professor 
Júlio César da AGB; Vanderlan Domingos de Sousa, vice-presidente da UBE-GO e 
Ir. Carolina França – coordenadora da Pastoral do Migrante
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Apresentação teatral com o tema “Tráfico de Pessoas”

Intercâmbio Cultural

Intercâmbio Cultural entre o Ponto de Cultura Memória 
da Gente do IHGG e a Escola Municipal Amâncio Seixo de 
Brito, realizado no Auditório Augusto da Paixão Fleury Cura-
do no dia 12 de abril de 2014

Profissionais da Educação da Escola M. Amâncio Seixo de Brito, membros da 
família do Amâncio e da diretoria do IHGG
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IHGG

Visita ao IHGG – Profissionais da Educação e alunos da Escola Municipal 
Amâncio Seixo de Brito 

Solenidade
Sessão Solene de apresentação do resultado do Concurso 

de Monografia Peixoto da Silveira, seu tempo e seu lugar, encer-
ramento do Centenário de nascimento de José Peixoto da Silvei-
ra, lançamento do livro de Josmar Divino Ferreira (ganhador 
do concurso), no auditório Augusto da Paixão Fleury Curado 
do IHGG.

Mesa diretiva dos trabalhos – Data: 16 de setembro de 2014

Oficinas de Arte e de Música – Ministradas pela artis-
ta plástica Evandra Rocha e a cantora lírica Goiana Vieira da 
Anunciação. Escola Municipal Vereador Carlos Eurico de Ca-
margo Alves. Em 03 de outubro de 2014, turno matutino
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V Seminário do Migrante

Mesa diretiva dos trabalhos

Público presente no V Seminário do Migrante
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Anexos
Relatório de execução do Ponto de Cultura Memória da Gente

DATA ATIVIDADES REALIZADAS/OUTROS
2014

14/01/14 Segunda Audiência Pública de organização da Primeira 
Conferência Municipal dos Direitos Humanos de Goiânia 

30/01/14 Entrevista realizada pela produtora de vídeo Nonanuvem 
Filmes - Documentário com o sócio titular Horieste Gomes

14/02/14 Visita da Diretoria do IHGG ao Secretário Municipal da 
Cultura de Goiânia – Ivanôr Florêncio de Mendonça.

19/02/14
Reunião de preparação da COMIGRAR – Primeira 
Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio (parceria 
entre IHGG, Pastoral do Migrante, UFG e SEMAS)

26/02/14
Reunião com o grupo gestor da Escola Amâncio Seixo de 
Brito com Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG, 
assunto: Intercâmbio Cultural. 

06/03/14 Audiência Pública: As Culturas no Poder – Povos e 
comunidades tradicionais e de matrizes africanas

07/03/14
Reunião da Presidente do CECULCO e associados do 
IHGG, pauta: funcionamento da UNATI (Universidade 
Aberta à Terceira Idade da PUC-GO)

13/03/14 COMIGRAR – Conferência Livre Migrações e Refúgio no 
auditório do IHGG.

19/03/14

Reunião com representantes da Escola Municipal Amâncio 
Seixo de Brito para preparar atividade do Intercâmbio 
Cultural, entre o Ponto de Cultura Memória da Gente do 
IHGG e a referida escola.
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25/03/14
Reunião da Comissão de avaliação do concurso de 
monografia Peixoto da Silveira, seu tempo e seu lugar; na 
residência de Maria das Graças Rios.

27/03/14
Reunião do professor Dr. Alex Rats da Universidade 
Federal de Goiás para agendar a visita de seus alunos ao 
Ponto de cultura Memória da Gente do IHGG.

27/03/14

Reunião da comissão julgadora do concurso de monografia 
Peixoto da Silveira, seu tempo e seu lugar com o concorrente 
Josmar Divino Ferreira para apresentação o resultado do 
certame. 

31/03/14
Reunião de representantes dos Pontos de Cultura 
municipais, assunto: destino da verba, rendimento das 
aplicações dos valores já recebidos.

02/04/14 Entrevista do presidente do IHGG escritor Geraldo Coelho 
Vaz para o Museu da PUC-GO.

04/04/14
Reunião de representantes dos Pontos de Cultura 
municipais na Associação dos Amigos do Centro Livre de 
Artes de Goiânia-GO.

09/04/14

Reunião das coordenadoras do Ponto de cultura Memória 
da Gente do IHGG: Elizabeth Caldeira e Eleuzenira 
Menezes com representantes da Escola Municipal Amâncio 
Seixo de Brito, planejamento do Intercâmbio Cultural.

09/04/14

Reunião das coordenadoras do Ponto de cultura Memória 
da Gente do IHGG: Elizabeth Caldeira e Eleuzenira 
Menezes com os membros da Pastoral dos Migrantes para 
planejar o IV Seminário dos Migrantes.

11/04/14 Sessão de homenagem póstuma à Marilda de Godoi 
Carvalho, sócia titular do IHGG, cadeira nº 5.
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11/04/14
Reunião para organizar o Intercâmbio Cultural: do 
Ponto de cultura Memória da Gente do IHGG e a Escola 
Municipal Amâncio Seixo de Brito. 

12/04/14

Intercâmbio Cultural do Ponto de cultura Memória da 
Gente do IHGG e a Escola Municipal Amâncio Seixo de 
Brito, realizado no auditório do IHGG com apresentações 
histórico/culturais das instituições e depoimentos.

05/05/14

Palestra do presidente do IHGG escritor Geraldo Coelho 
Vaz com tema: Memória do Poder Judiciário do Estado de 
Goiás, comemoração dos 140 anos do TJ-GO, na cidade de 
Goiás - GO.

05/05/14 Entrevista com o professor Horieste Gomes para tese de 
doutorado de Weder David Freitas – UFG.

22/05/14 Sessão Solene de posse do escritor Antônio César Caldas 
Pinheiro, na Academia Goiana de Letras, cadeira nº 15 

03/06/14 Assembleia Geral Ordinária do IHGG conforme Seção II, 
do artigo 28 do Estatuto.

10/06/14

IV Seminário do Migrante - realização do Ponto de Cultura 
Memória da Gente do IHGG, da Universidade Federal de 
Goiás, da Pastoral dos Migrantes, da PUC-GO e da Escola 
Municipal Amâncio Seixo de Brito.

17/06/14 Reunião de representantes de diversas instituições culturais 
goianas: IHGG, AGL, UBE-GO, AFLAG, IJMT e AGI

26/06/14 Evento Tributo a Arthur Miranda homenagem póstuma ao 
filho da escritora Clara Dawn.

03/07/14
Participação do Ponto de Cultura Memória da Gente do 
IHGG no Mercado das Artes – evento realizado pelo ponto 
de cultura Vila das Artes, no Colégio Lyceu de Goiânia.
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14/08/14
Reunião com Dr. Manuel Rosales, secretário de Educação do 
Peru para decisões acerca do Encontro de escritores e poetas 
no Peru, a realizar-se no mês de outubro do corrente ano.

19/06/14
Reunião com sócio titular professor Orlando Ferreira de 
Castro para finalizar o relatório: Seminário 80 anos de 
Goiânia. 

26/08/14 Reunião para tratar da entrega do Prêmio do concurso de 
monografia Peixoto da Silveira, seu tempo e seu lugar.

26/08/14
Visitas de Associados e artistas ao IHGG: José Eduardo da 
SECULT; Esther Galvão; Goiana Vieira, Elifas Modesto e 
Helena Modesto- assunto: parcerias.

26/08/14
Reunião com Josmar Divino Ferreira, ganhador do 
concurso de monografia Peixoto da Silveira, seu tempo e 
seu lugar.

28/08/14 Reunião com a assessoria da SECULT para tratar de 
licitação do Ponto de cultura Memória da Gente do IHGG

28/08/14
Reunião com representantes da comunidade cultural 
peruana para tratar de parcerias e representação goiana 
que irá no encontro de poetas e escritores no Peru.

02/09/14

Reunião dos membros do Instituto Movimento Santuário 
da Arte para tratar da Solenidade de posse da Diretoria a 
realizar-se no dia 09/09/14 na Assembleia Legislativa do 
estado de Goiás.

15/09/14
Participação de membros da diretoria do IHGG no Centro 
cultural Oscar Niemeyer para conhecimento do Memorial 
descritivo do complexo da Biblioteca do referido Centro.

16/09/14

Sessão Solene de apresentação do resultado do concurso 
de monografia Peixoto da Silveira, seu tempo e seu lugar, 
encerramento do centenário de nascimento de José Peixoto 
da Silveira, lançamento do livro de Josmar.
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03/10/14

Oficinas de Arte e Música ministradas pela artista 
plástica Evandra Rocha e a cantora lírica Goiana Vieira 
da Anunciação. Local: Escola Municipal Vereador 
Carlos Eurico de Camargo Alves, com a participação dos 
educandos e profissionais da Educação.

21/10/14
Entrevista realizada com o presidente do IHGG escritor 
Geraldo Coelho Vaz para a TV Brasil Central a respeito 
dos 81º anos do aniversário de Goiânia.

27/10/14 Reunião com o jornalista Walter Menezes – assunto: 
projeto em parceria com IHGG

27/10/14

Reunião com a presidente do Centro de Cultura da Região 
Centro-Oeste (CECULCO) – assunto: publicação da 
Coletânea “O Coração do Brasil em sinfonia poética”, que 
foi lançado na cidade de Juliaca no Peru, por equipe goiana 
que representou o Brasil no “VII Encuentro Internacional 
e XIII Nacional de Poetas – 2014 Em los Vientos de Lago 
Azul” de 15 a 19/10/2014.

28/10/14
Reunião para relatar e avaliar as atividades sócio-culturais 
brasileiras em Lima e Juliaca no Peru. Participação de 
componentes da comitiva brasileira e convidados.

30/10/14 Homenagem do IHGG ao Sócio titular, folclorista e 
escritor Bariani Ortencio.

06/11/14

Realização do curso “Tecendo Educação em Direitos 
Humanos” no auditório do IHGG, coordenado pela 
equipe da Educação e Cultura de Paz – EPAZ da Secretaria 
Municipal de Educação de Goiânia.

11/11/14

Oficina do Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG 
na Escola Amâncio Seixo de Brito, participação da artista 
plástica Rosy Cardoso, A cantora lírica Goiana Vieira da 
Anunciação e professores e alunos.
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13/11/14 Reunião com o associado Antônio César Caldas Pinheiro e 
com o jornalista Djalma Senna. 

13/11/14

Lançamento dos livros: “Uma pausa para a coluna passar” 
e “Sombras do coronelismo na história do judiciário – 70 
anos da comarca de Mineiros / 140 do TJ-GO” do escritor 
e sócio titular do IHGG, Martiniano José da Silva.

02/12/14

Solenidade de lançamento do livro “O piar da Juriti Pepena: 
narrativa ecológica da ocupação humana do cerrado”; 
autores: professores doutores Altair Sales, Pedro Ignácio 
Schmitz, Horieste Gomes e Antônio Teixeira Neto.

09/12/14 Oficina e visita dos alunos da Escola Municipal Vereador 
Carlos Eurico de Camargo Alves no Memorial do Cerrado.

09/12/14
Lançamento do livro “Judiciário Goiano”  autor escritor 
Geraldo Coelho Vaz, presidente do IHGG, no salão nobre 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

10/12/14 Entrevista com o professor Horieste Gomes realizado pelo 
aluno da UFG Lucas Vinícius Pinho de Morais.

10/12/14

Reunião com o diretor do Colégio Estadual Polivalente 
Goiany Prates Jason – assunto Intercâmbio entre o Ponto 
de Cultura Memória da Gente do IHGG e a escola com o 
projeto mais cultura nas escolas.

12/12/14 Reunião com Júlio Fratus – responsável pela execução da 
microfilmagem do jornal Folha de Goyaz.
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DATA ATIVIDADES REALIZADAS/OUTROS
2015

14/01/15 Reunião com Júlio Fratus – responsável pela execução 
da microfilmagem do jornal Folha de Goyaz.

06/02/15
Entrevista cedida por Horieste Gomes, sócio titular do 
IHGG, aos acadêmicos do Instituto Federal de Goiás. 
Assunto: História de Campinas.

18/02/15
Reunião com a Secretária da Educação do Estado de 
Goiás, Drª Raquel Teixeira, com associados e membros 
da diretoria do IHGG. Assunto: Convênio e Parceria

19/02/15
Visita da pesquisadora goiana Cecília Richaidson, que 
reside no estado do Novo México – EUA , veio com a 
prima e sócia titular Narcisa Abreu Cordeiro.

25/02/15

Reunião com o professor Dr. Jean Jardim, coordenador 
do III Ecuentro de Las Ciências Humanas Y 
Tecnológicas para la integracion em la América Y 
Caribe. A realizar-se nos dias 7 a 9 de maio do corrente 
ano. Assunto: proposta de parcerias. 

26/02/15

Reunião no Colégio Estadual Polivalente Professor 
Goiany Prates para planejamento das atividades 
referentes aos projetos “Mais culturas nas escolas” e 
“Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG”.

03/03/15 Reunião ordinária da diretoria e associados do IHGG. 
Assunto administrativo da Instituição.

03/03/15 Visita das alunas do Colégio Claretiano e do Colégio 
Estadual Professora Gracinda de Lourdes.
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04/03/15

Reunião com os professores José Leopoldo da Veiga 
Jardim e Dr. Nelci Silvério, coordenadores do Curso 
de Extensão cultural: “A Filosofia, os filósofos e a 
incessante busca da verdade”, será ministrado no 
auditório do IHGG aos domingos pelo Professor Dr. 
Nelci Silvério de Oliveira.

05/03/15

Reunião do Ponto de Cultura Memória da Gente 
do IHGG, representantes da Pastoral do Migrante, 
do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG 
e Assessoria Especial de Direitos da Prefeitura de 
Goiânia.

09/03/15

Palestra com o título: “José J. Veiga – o grande contista 
do Brasil”, proferida no auditório do IHGG, pelo sócio 
benemérito e ex-presidente do IHGG, Dr. Gilberto 
Mendonça Teles.

10/03/15

Reunião de representantes do Ponto de Cultura 
Memória da Gente do IHGG, no Colégio Estadual 
Polivalente Professor Goiany Prates, para tratar de 
Intercâmbio Cultural.

12/03/15

Vernissage de artistas plásticos convidados e 
lançamento do livro “Sublimes Linguagens” da Sócia 
titular e Secretária Geral do IHGG, escritora Elizabeth 
Abreu Caldeira Brito, na sede social da OAB, setor 
Marista, Goiânia – GO.

18/03/15

Oficina Pedagógica ministrada pelo sócio titular 
Eguimar Felício Chaveiro com o tema: “Ecologia do 
Ser: Apontamentos para uma escola ativa”; no Colégio 
Estadual Polivalente Professor Goiany Prates com toda 
equipe docente desta instituição escolar. Realização 
Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG.   



91

Ponto de Cultura – Memória da Gente – Ano 2 / nº 2

30/03/15
Reunião no IHGG para organização das oficinas que 
acontecerão no Colégio Estadual Polivalente Professor 
Goiany Prates, no dia 8 de abril de 2015.

31/03/15

Visita do acadêmico Romeriam Fernandes Barcelos, 
do curso de Arquitetura da PUC-GO – com objetivo 
de pesquisar a sede original do IHGG, para projeto de 
tombamento da mesma.

06/04/15

Reunião no IHGG com objetivo de preparar as oficinas 
de Criação Artística a realizar-se no Colégio Estadual 
Polivalente Professor Goiany Prates, com as artistas 
plásticas Evandra Rocha e Rosy Cardoso. 

08/04/15

Realização de três oficinas duas de “Criação Artística” 
com Evandra Rocha, Rosy Cardoso e uma de “Leitura 
e Produção Fotográfica do Espaço” ministrada pelo 
professor Alex Tristão, nas dependências do Colégio 
Estadual Polivalente Professor Goiany Prates.

10/04/15

Reunião com representantes da diretoria para analisar 
o destino dos rolos compressores que foram usados na 
compactação das ruas de Goiânia, na década de 1930, 
doados ao IHGG há mais de 20 anos.

16/04/15

Reunião do Ponto de Cultura Memória da Gente do 
IHGG e instituições parceiras (Pastoral do Migrante, 
UFG, PUC-GO, Assessoria de Direitos Humanos da 
Prefeitura de Goiânia), com intuito de preparar o V 
Seminário do Migrante a realizar-se no próximo dia 
25, no auditório do IHGG.

17/04/15

Reunião do presidente do IHGG com os representantes 
do Sindicato dos arquitetos e urbanistas do estado 
de Goiás para tratar de assuntos relativos aos rolos 
compressores que foram utilizados na compactação 
das avenidas de Goiânia - década de 30.
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17/04/15

Reunião com o escritor e sócio do IHGG Bento 
Alves Araújo Jaime Fleury Curado, representando 
a Secretaria de Estado da Educação, com objetivo 
de elaborar o cronograma de atividades do Projeto: 
“Escola Goiana: identidade, memória e vida”. Parceria 
IHGG – SEDUC.

24/04/15

Visita do associado do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, historiador Armando Alexandre 
dos Santos, editor responsável da revista daquela 
Instituição.

06/05/15

Realização do “Chá Literário e Filosófico” no Colégio 
Estadual  Polivalente Professor Goiany Prates – 
parcerias entre o Ponto de Cultura Memória da Gente e 
a Instituição Escolar, na ocasião o IHGG proporcionou 
oficinas com oito escritores goianos.

11/05/15

Visita do escritor Gabriel Nascente ao IHGG para 
decisões a respeito da palestra do escritor Merval 
Pereira Filho, da Academia Brasileira de Letras, a 
realizar-se, em Goiânia, no mês de junho.

14/05/15

Visita ao presidente da Agência Brasil Central – 
Sistema de Rádio, TV e Imprensa Oficial, jornalista 
Carlos Alberto Lereia da Silva – assunto parceria para 
ampliar o projeto “Memória Viva de Goiás”.

14/05/15

Uso do auditório Augusto da Paixão Fleury Curado 
do IHGG para realização do curso “Tecendo a 
Educação em Direitos Humanos na Educação da Paz”, 
promovido pela Secretaria Municipal de Educação de 
Goiânia.

15/05/15
Reunião para definir propostas para o destino dos 
rolos compressores que compactaram as avenidas de 
Goiânia na década de 1930.
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18/05/15

Reunião do Ponto de Cultura Memória da Gente do 
IHGG e instituições parceiras (Pastoral do Migrante, 
UFG, PUC-GO, Assessoria de Direitos Humanos da 
Prefeitura de Goiânia), com intuito de preparar o V 
Seminário do Migrante a realizar-se no próximo dia 
25, no auditório do IHGG.

19/05/15

Reunião com a diretoria do Sindicato dos Arquitetos 
para entrega da maquete (mostra do lugar onde 
serão colocados os rolos compressores utilizados na 
compactação das ruas de Goiânia) que será instalada 
na área externa do IHGG.

22/05/15

Reunião dos representantes da diretoria do IHGG com 
o Superintendente Marcelo Jerônimo, na Secretaria de 
Estado da Educação, Esporte e Lazer para tratar do 
projeto: Escola Goiana: Identidade, Memória e Vida, 
desenvolvido pelas professoras Elizabeth Caldeira 
Brito e Eleuzenira Maria de Menezes, parceria entre 
as duas entidades.

25/05/15

V Seminário do Migrante – Realização do Ponto de 
Cultura Memória da Gente do IHGG e instituições 
parceiras (Pastoral do Migrante, UFG, PUC-GO, 
Assessoria de Direitos Humanos da Prefeitura de 
Goiânia), no auditório do IHGG, com a participação 
de mais de cem estudantes de escolas públicas.

27/05/15 Visita das alunas do curso de Pedagogia da PUC-GO 
para conhecer as dependências do IHGG.

28/05/15

Reunião com associados do IHGG e o técnico 
responsável pelo projeto Folha de Goyaz para decisão 
do Kit mídia que será utilizado para disponibilizar o 
conteúdo digitalizado do referido jornal.
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02/06/15
Reunião ordinária com associados do IHGG para 
tratar de assuntos relativos à Instituição e comemorar 
o aniversário do ex-presidente escritor Aidenor Aires.

03/06/15
Visita e reunião com o vereador Paulo da Farmácia, na 
Câmara Municipal de Goiânia, para tratar de assunto 
referente ao projeto Folha de Goyaz.

08/06/15 Reunião com equipe técnica para instalação e 
disponibilização do projeto Folha de Goyaz na internet.

09/06/15 Visita das irmãs scalabrinianas Glória Dal Pozzo e 
Dinair Pereira Xavier, da Pastoral do Migrante.

09/06/15 Visita do escritor Claudenilson   da cidade de Guapó.

09/06/15 Visita do pesquisador/escritor Padre Agnaldo 
Gonzaga prefeito da cidade de Itaguarú – GO.

10/06/15 Visita do diretor do Colégio Estadual Polivalente 
professor Goiany Prates, João Guimarães Sobrinho.

10/06/15 Visita da escritora e historiadora Nina Tubino de 
Brasília – DF.

10/06/15 Visita ao IHGG dos associados desta instituição José 
Fernandes e Rogério Arédio Ferreira.  

17/06/15 Visita da escritora Sônia Ferreira, presidente do Centro 
de Cultura da Região Centro-Oeste – CECULCO.

30/06/15 Visita do escritor Tiago Machado escritor e Secretário 
de Cultura da cidade de Luziânia – GO.
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30/06/15

Solenidade - homenagem póstuma ao centenário de 
nascimento do escritor Eli Brasiliense com palestra 
proferida pelo escritor e sócio titular do IHGG 
Rogério Arédio Ferreira.

14/07/15

Reunião de preparação do evento de inauguração 
do Monumento dos Rolos Compressores que foram 
usadas na compactação das primeiras avenidas de 
Goiânia – décadas de 1930-40.

17/06/15 Visita do escritor e desenhista Francisco de Assis 
Nascimento, no ato fez doações de seus livros.

31/07/15 Visita da escritora Norma Simão Addad Mirandola.

03/08/15 Visita dos professores: Soren Berntiaw, da Alemanha e 
Henrique Martins da Silva, do IESA – UFG.

05/08/15
Solenidade de inauguração do Monumento que abriga 
os rolos compressores utilizados na compactação das 
primeiras avenidas de Goiânia.

11/08/15
Visita do coordenador dos pontos de cultura 
municipais da Secretaria Municipal de Cultura de 
Goiânia – senhor José Antônio de Oliveira Lôbo.

11/08/15 Lançamento do livro: Rito de Passagem, autor  Nériton 
Ribeiro, no salão do IHGG.

18/08/15

Sessão Solene na Câmara Municipal de Goiânia em 
homenagem aos 83 anos do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás e entrega de título de Cidadão 
Goianiense ao casal francês, escritor Yvan Avena e sua 
esposa, Munique Avena.

01/09/15
Inauguração da Estante do Escritor Goiano José 
Delermano Meireles, na Biblioteca Maria Luisa dos 
Reis Meireles, na cidade de Luziânia – GO.
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10/09/15 Visita da escritora folclorista Fátima Paraguassu ao IHGG.

14/09/15 Visita dos editores da Revista Raízes Jornalismo 
Cultural dos escritores Doracino Naves e Clara Dawn.

15/09/15 Visita da escritora Sônia Ferreira - presidente do Centro 
de Cultura da Região Centro-Oeste – CECULCO.

15/09/15 Visita do Secretário Municipal de Cultura de Goiânia 
escritor Ivanôr Florêncio Mendonça.

22/09/15
Visitas da escritora Norma Simão Addad Mirandola, 
do associado Orlando Ferreira de Castro e do fotógrafo 
da área cultural Nelson Santos.

17/09/15

Representação do Ponto de Cultura Memória da Gente 
do IHGG, na pessoa de Elizabeth Caldeira Brito,  no 
Lançamento do livro Uma Luz na História – autora 
Nina Tubino – no Instituto Histórico e Geográfico do 
Distrito Federal. 

23/09/15

Reunião das representantes do Ponto de Cultura 
Memória da Gente do IHGG, Eleuzenira Menezes e 
Elizabeth Caldeira, com os coordenadores e diretor do 
Colégio Estadual Polivalente Professor Goiany Prates.

30/09/15 Visita da arte educadora Cecy Aparecida Curado 
Moraes ao IHGG.

30/09/15 Visita do escritor Padre Ronaldo Silva da cidade de 
Neropólis – GO

02/10/15 Reunião com o professor doutor Anderson Rodrigues 
– pesquisador do tema: Mulheres pioneiras em Goiás.

01/10/15 Entrevista com o professor doutor e associado do 
IHGG Horieste Gomes para a PUC-GO.

06/10/15
Reunião para preparação da Solenidade de 
apresentação e disponibilização do acervo digitalizado 
e microfilmado do Jornal Folha de Goyaz.
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06/10/15

Realização de oficinas do Ponto de Cultura no 
Colégio Estadual Polivalente Professor Goiany Prates, 
com Releitura de obras artísticas e Criatividade – 
mediadora, artista plástica Rosy Cardoso. 

06/10/15
Solenidade de Posse dos novos associados do IHGG 
jornalista Hélio Rocha, advogado Eurico Barbosa e 
escritor Pe. Ronaldo Silva 

07/10/15
Solenidade de Comemoração dos 83 anos do IHGG 
e apresentação do acervo microfilmado e digitalizado 
do Jornal Folha de Goyaz.

07/10/15 Visita do casal gaúcho da cidade de Porto Alegre 
senhora Marlene Schimer e senhor Antônio Vieira.

20/10/15 Visita do arquiteto Luiz Fernando Dias que reside na 
cidade de Bruxelas – Bélgica. 

20/10/15

Reunião dos representantes do Ponto de Cultura 
Memória da Gente do IHGG, Geraldo Coelho Vaz, 
Eleuzenira Menezes e Elizabeth Caldeira com as 
entidades parceiras: Pastoral do Migrante, Comitê 
de Enfrentamento e combate ao tráfico de pessoas. 
Organizar o Seminário Migração Brasil – Reino 
Unido.

21/10/15

Oficinas do Ponto de Cultura Memória da Gente do 
IHGG com os temas “História de Goiânia” realizada 
pela professora Eleuzenira Menezes e “Fotografia – 
Transformações socioambientais” com o professor 
Alex Tristão – participação dos educandos do Colégio 
Estadual Polivalente Professor Goiany Prates.  

22/10/15

Seminário “Migração Brasil – Reino Unido” Realização 
do Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG com 
as parcerias: Pastoral do Migrante; Casa do Brasil – 
Londres; CEETP – Goiás e PROJETO RESGATE + .



98

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

27/10/15 Visita da artista plástica Maria Celeste Fonseca da 
cidade de Canavieiras – BA.

28/10/15
Entrevista concedida pelo presidente do IHGG, 
Geraldo Coelho Vaz, acerca dos 82 anos de fundação 
da cidade de Goiânia – repórter Carla Jorge Monteiro.

28/10/15 Visita da escritora e historiadora Nina Tubino de 
Brasília e da artista plástica, Tânia Gomes.

11/11/15

Reunião de representantes da diretoria do IHGG com 
a assessoria jurídica da SEDUCE para tratar do projeto 
“História da Escola Goiana, Identidade, Memória e 
Vida”

12/11/15
Visita dos funcionários Marcos Fernando Ariel e 
Murilo Rosa Macedo, do Instituto Mauro Borges e da 
SEGPLAN para realizar pesquisas.

13/11/15
Reunião com o economista, professor, consultor de 
empresas e músico Semeão Curado para organizar 
evento de homenagem ao escritor goiano Bernardo Élis.

17/11/15

Realização do: “Espetáculo de música, prosa e diálogo”, 
promovido pelo Ponto de Cultura Memória da Gente 
do IHGG, em homenagem póstuma ao escritor 
Bernardo Élis. Idealizador e executor do evento: o 
filho de Bernardo Élis Semeão Curado.

28/11/15

Realização da “1ª Feira Científica e Cultural” com o 
tema: “Sustentabilidade e Soliriedade” no Colégio 
Estadual Polivalente Professor Goiany Prates com 
participação de representantes do Ponto de Cultura 
Memória da Gente do IHGG. Exposição do resultado 
das oficinas e entrega de Kits brindes aos educandos.
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30/11/15

Reunião com a integrante do Coral Itália no Toscanelli 
e da Associação Italiana de Goiás para preparar 
o evento: “Encontro de Corais” a ser realizado no 
auditório Augusto da Paixão Fleury Curado do IHGG.

05/12/15

Solenidade em Comemoração aos 30 anos do 
Conselho Municipal de Cultura com Homenagens e 
13ª Conferencia Municipal de Cultura de Goiânia – 
participação do Ponto de Cultura Memória da Gente 
do IHGG, no Centro Cultural Goiânia Ouro. 

06/12/15
Lançamento do livro: A Filosofia, os Filósofos e a 
Incessante busca da Verdade – autor professor doutor 
Nelci Silvério de Oliveira.

09/12/15
 “Encontro de Corais” no auditório Augusto da Paixão 
Fleury Curado do IHGG sob a coordenação do regente 
Antônio Carlos Cardoso Filho.

10/12/15 Visita do juiz escritor e acadêmico Dr. Abílio Wolney 
Aires Neto para entrega de acervo pessoal ao IHGG.

14/12/15 Visita do senhor Leonardo Xavier e seu filho Luis 
Felipe Martins para conhecer o acervo do IHGG.

17/12/15

Posse da escritora Elizabeth Caldeira Brito, 
coordenadora do  Ponto de Cultura Memória da 
Gente do IHGG, como presidente do Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia, na tenda 
da Secretaria Municipal de Cultura –SECULT.
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Entrevista 
Aidenor Aires1 

 

1. Em quais circunstâncias se encontrava o Instituto Históri-
co e Geográfico de Goiás por ocasião da criação do Ponto de 
Cultura Memória da Gente? 

O  Instituto  Histórico  e Geográfico de Goiás, fundado em 
1932, é a mais antiga instituição cultural de Goiânia. Com 
sede na Praça Cívica, locus central da Capital, tem durante 
sua existência mantido um importante acervo da historio-
grafia goiana. Tem propiciado a pesquisa por parte de es-
tudiosos, pesquisadores, principalmente de estudantes de 
todos os níveis e à população em geral. O acesso ao acervo 
do IHGG é totalmente gratuito. Além disso, o Instituto de-
senvolve intensa  agenda de encontros, eventos culturais e 
acolhe, com frequência manifestações e eventos de grupos 
sociais ligados às tradições culturais e sociais das regiões su-
burbanas  à metrópole. Esse trabalho  sempre  foi realizado 
com muitas dificuldades em face da falta de sistematização 
de sua biblioteca e acervo historiográfico. O acesso ao Ponto 
de Cultura foi visto como veículo para a expansão de suas 
atividades e a inclusão de setores periféricos da população a 
conhecimento e discussão de aspectos de sua realidade so-
cial e  desenho de  sua memória e identidades. 

1 Aidenor Aires, escritor, poeta, ex-presidente do IHGG – gestão 2005 a 2013. Idealizador e 
fundador do Ponto de Cultura Memória da Gente. 
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2. Como ocorreu o processo de implantação do projeto que 
viabilizou o Ponto de Cultura? 

Com o aporte das primeiras parcelas do financiamento pro-
curou-se sistematizar e  informatizar o acervo, com a seleção 
e catalogação das obras, com foco na história local e regional. 
Com  aquisição  dos equipamentos  foi  possível dar suporte a 
programas já desenvolvidos  pela entidade  com  objetivo  de 
promover a inclusão de setores da sociedade distantes  de des-
ses recursos  informativos. As atividades que eram desenvol-
vidas  constituíam  de comparecimento às escolas de  segundo 
grau de bairros distantes, onde se motivavam os professores e 
alunos para, por meio de pesquisas, a conhecerem a história do 
bairro, da escola, inclusive com a identificação de seus patro-
nos,  o pertinente estudo de suas biografias e as motivações que 
levaram à escolha de seus nomes.  

3. Quais as contribuições do Ponto de Cultura Memória da 
Gente para o alcance das metas do IHGG? 

Com a instrumentalização do Instituto, com os recursos mate-
riais advindos do Projeto, está sendo possível ampliar o traba-
lho de preservação e difusão da memória do povo goiano, dan-
do sentido a um conjunto de atividades que contribuem para 
o conhecimento e a inclusão de setores sociais desamparados 
do acesso ao patrimônio historiográfico constante, não só no 
acervo bibliográfico do IHGG, mas no contato com seu qua-
dro social formado por historiadores e geógrafos, muitos deles 
mestres e doutores com larga experiência na educação, na pes-
quisa, na publicação de trabalhos literários e científicos. Além 
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das visitas desses educadores às escolas da comunidade, aco-
lhem também na sede do Instituto turmas de alunos, minis-
trando-lhes palestras e esclarecimentos sobre os temas que es-
tão sendo trabalhados na parceria escola/agentes do Instituto. 

4. Quais as atividades de maior relevância desenvolvidas 
pelo Ponto de Cultura Memória da Gente do IHGG? 

Enumeraria em primeiro lugar o projeto que visa trabalhar 
com a comunidade escolar, resgatando a importância da his-
tória de sua vizinhança, as expressões culturais, a identifica-
ção das mentalidades e representações locais, como ponte para 
acesso ao material simbólico permanecente em seu espaço 
temporal. É janela   de possibilidades para a  recuperação  da 
dignidade das manifestações locais, da memória desses grupos 
e  elevação  da autoestima  desses  setores da população.  Além 
disso, considero de suma importância a da integração do Insti-
tuto nas discussões socioculturais quotidianas, como reuniões 
e debates sobre as questões de migrantes, do tráfico de pessoas, 
além do permanente apoio às atividades culturais como, lança-
mentos de livros, publicações de boletins e cursos com acesso 
a toda comunidade. 
 
5. Dê sugestões para ampliação e/ou adequação para as pró-
ximas atividades do Ponto de Cultura Memória da Gente: 

Vejo que com a concretização do projeto pelo cumprimento 
de todas as suas fases, o IHGG não só continuará atuando na 
sua área específica de pesquisa, preservação e difusão da me-
mória goiana, poderá dar seguimento aos esforços de construir 
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pontes para eliminação da visão dualista da história, resgatan-
do e dando cidadania à cultura e a história ainda não escri-
ta, incluindo a vida e a experiência dos excluídos no concerto 
da cultura goiana e brasileira. Assim, cada vez mais vejo ex-
pandir-se a função educadora do Instituto, num trabalho de 
promoção de nossos co-estaduanos ao exercício de sua plena 
cidadania. Cada vez mais uma instituição formal do conheci-
mento abraça e acolhe as manifestações vivas da sociedade sem 
qualquer preconceito ou noção exclusiva,  compartilhando  o 
patrimônio criativo, a experiência histórica e a herança  co-
mum de nossa gente. 
 

                          Goiânia, janeiro de 2015
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