
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
MESTRADO EM HISTÓRIA: CULTURA E PODER 

 
 
 
 

Déborah Teodoro Arantes de Rezende 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS MONOGRAFIAS DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA 
 EM HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG)  

UNIDADE DE PIRES DO RIO:  
UMA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO REGIONAL (2000 a 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 
DEZEMBRO DE 2008 



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
MESTRADO EM HISTÓRIA: CULTURA E PODER 

 
 
 
 

Déborah Teodoro Arantes de Rezende 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DAS MONOGRAFIAS DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA 
 EM HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG)  

UNIDADE DE PIRES DO RIO:  
UMA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO REGIONAL (2000 a 2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 
em História: Cultura e Poder da Universidade 
Católica de Goiás, visando a obtenção do título de 
Mestre, sob a orientação da Profª. Dra. Heliane 
Prudente Nunes. 

 
 
 
 

 
 
 

Linha de Pesquisa: Poder e Representação 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOIÂNIA 

 DEZEMBRO DE 2008 



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
MESTRADO EM HISTÓRIA: CULTURA E PODER 

 
 
 
 

Déborah Teodoro Arantes de Rezende 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DAS MONOGRAFIAS DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA 
 EM HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG)  

UNIDADE DE PIRES DO RIO:  
UMA CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO REGIONAL (2000 a 2005) 

 

 
 
 
 
 

AVALIADORES: 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Profª. Dra. Heliane Prudente Nunes – UCG 

(Orientadora) 
 
 

_____________________________________________________________ 
Profª. Dra. Maurides Batista de Macedo Filha  – UFG/UCG 

 
 
 

_____________________________________________________________ 
Profª. Dra. Isabel Ibarra Cabrera – UFG 

 
 
 

 
GOIÂNIA 

DEZEMBRO DE 2008 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, ao meu amado esposo Jonas Neto,  

aos meus pais Edson e Liberalina, aos meus irmãos 

 e a minha inesquecível amiga Luciene Aparecida Carneiro, 

que  já não brilha mais entre nós. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

À UEG (Universidade Estadual de Goiás), em especial UnU – de Pires do Rio, pela 

oportunidade de realizar um Curso superior, que não é uma tarefa fácil, mas que se torna 

envolvente pelo apoio e pela compreensão daqueles que encontramos no caminho. 

À UCG (Universidade Católica de Goiás), pela oportunidade de realizar um Curso de 

Mestrado em História: Cultura e Poder, que certamente contribuirá bastante na minha vida 

profissional. 

Nestes dois anos de estudo, aprendizado, experiência e muito conhecimento, 

aprendemos a conviver com diversos tipos de pessoas, umas que nos deixarão saudades, 

outros que talvez nem as lembramos, mas, todas sem dúvida contribuíram para nossa 

formação enquanto pessoa e, principalmente, enquanto profissionais. 

É a essas pessoas que agradeço, aos meus pais, irmãos, sobrinhos, enfim, a minha 

família através da minha adorável vovozinha Floripedes Rezende; a todos os meus colegas 

que caminharam comigo nessa jornada; a todos os meus professores e, em particular, à Profª. 

Ms. Julimar Fernandes. 

Em especial, aos que aceitaram o convite para participarem de forma mais direta na 

construção deste trabalho: Profª. Dra. Heliane Prudente Nunes, Profª. Dra. Maurides Batista 

de Macedo Filha, Profª. Dra. Isabel Ibarra Cabrera e Profª Teresinha Aparecida Mendes 

Marra, meu abraço fraterno.  

Ao meu esposo, Jonas Neto, deixo essas simples palavras: eu o amo. 

Muito obrigada!!!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
 
 

REZENDE, Déborah Teodoro Arantes de. AVALIAÇÃO DAS MONOGRAFIAS DO 
CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) UNIDADE DE PIRES DO RIO: UMA 
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO REGIONAL (2000 a 2005). 2008. 81 fls. Programa de 
Mestrado em História: Cultura e Poder, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2008. 

 
 
 O tema proposto tem como objetivo avaliar o conhecimento histórico produzido pelos 
alunos do Curso de História da UEG/UnU de Pires do Rio, entre os anos de 2000 a 2005, 
observando os temas mais recorrentes, os tipos  de fontes consultadas, as abordagens teóricas 
e metodológicas mais utilizadas  nesses trabalhos. A problemática básica levantada  é: Quais 
foram as transformações ocorridas na produção do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do 
Curso de História da UEG/UnU de Pires do Rio  nesses cinco anos, no que diz respeito à 
seleção de temas mais freqüentes, as fontes mais usadas, as abordagens teóricas e 
metodológicas e, até mesmo, as técnicas utilizadas no levantamento de dados empíricos para a 
produção do conhecimento. Nesse sentido, esse trabalho é de extrema relevância, uma vez 
que possibilita  o conhecimento mais amplo da diversidade dos Trabalhos de Conclusão  do 
Curso de História de Pires do Rio, além de ampliar a produção historiográfica regional. 

 

Palavras-chave: monografias - Curso de História de Pires do Rio - produção histórica - 
história local e regional 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho intitulado “Avaliação das Monografias do Curso de Licenciatura 

Plena em História da Universidade Estadual de Goiás (UEG) Unidade de Pires do Rio: Uma 

Contribuição ao Estudo Regional (2000 a 2005)” tem como objetivo refletir sobre o 

conhecimento histórico produzido pelos alunos do Curso de História no período referido, 

focalizando os temas mais recorrentes, as modalidades de fontes utilizadas e as abordagens 

teóricas e metodológicas adotadas nesses trabalhos. 

Nesse sentido, esse estudo é de suma importância, pois visa, acima de tudo, identificar 

a diversidade do  conhecimento produzido pelos  Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do 

Curso de História, considerando que as pesquisas realizadas por eles possibilitam  

compreender e discutir costumes, tradições, culturas locais, ampliando  assim novas fontes de 

saber. 

As leituras preliminares dos trabalhos de TCC demonstraram que, ao longo do período 

de 2000 a 2005, modificações importantes ocorreram. Percebe-se que durante os anos de 

2000, 2001 e 2002 as produções monográficas eram realizadas em dupla, em trio ou até 

mesmo em grupo de quatro ou cinco discentes. Já no ano de 2003 as monografias passam a 

ser realizadas individualmente, sendo apresentadas para banca de defesa composta por três 

professores e, a partir de 2004, cria-se o exame de qualificação realizado perante uma banca, a 

qual vai encaminhar o trabalho para a defesa com as devidas sugestões. 

Diante de tais fatos nos propomos a desenvolver a seguinte problemática: Quais foram 

as transformações ocorridas na produção do TCC do Curso de História nesses cinco anos, no 

que diz respeito às fontes utilizadas, às temáticas, às abordagens teóricas e metodológicas e 

até mesmo às técnicas selecionadas para a coleta de dados? 

A documentação básica utilizada na pesquisa desse trabalho elegeu como  fonte basilar 

as próprias monografias do Curso de História e, devido a grande quantidade de trabalhos já 

realizados, selecionamos alguns, adotando como critério  as temáticas mais abordadas. 

A escolha destas monografias como documento/fonte só foi possível graças à leitura 

de autores como Jacques Le Goff (1993), Eric Hobsbawm (1998), Peter Burke (1997), entre 

outros. Discutindo a questão do documento, Le Goff nos alerta que “a nova história ampliou o 

campo do documento histórico” (1993, p.28). 

Ou seja, ao contrário da história tradicional que “prefere” documentos escritos e/ou 

oficiais como fonte de pesquisa, a nova história ampliou estas fontes quando admite que 
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existe uma multiplicidade de documentos. Pode-se a partir dessa nova história considerar 

como fonte não apenas documentos escritos e oficiais mas, também, a utilização de várias 

fontes, tais como: documentos escritos de toda espécie, entre eles as monografias; 

documentos orais; escavações arqueológicas; fotografias; filmes e outros. 

A  História Nova surgiu com o lançamento da revista “Annales d’histoire économique 

et sociale”, em 1929, liderada pelos historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch. Tais autores 

foram inspirados no projeto de Lucien Febvre de criar  uma revista internacional de história 

econômica com  motivações de várias ordens. Uma delas era tirar a história do marasmo e da 

rotina, de seu confinamento em barreiras estritamente disciplinares, era o que ele chamava de 

“derrubar as velhas paredes antiquadas, os amontoados babilônicos de preconceitos, rotinas, 

erros de concepção e de compreensão”. (1929, p.30) 

Na perspectiva da História Nova, não há na realidade uma história pronta e acabada, 

pois dependendo da maneira com que lidamos com os documentos e dos aspectos que 

observamos, é que essa realidade que queremos entender é construída.  Cada historiador 

poderá construir sua história dependendo de qual ângulo está abordando tal documento. 

Podemos ter um único objeto de estudo, mas vários pesquisadores para analisá-lo, sendo que 

o resultado desta análise pode ser bastante diverso, dependendo assim de vários aspectos. 

Quando falamos em História Nova estamos deixando de lado aquela história 

tradicional, associada com a história política, cheia de narrativas, solidificada, para olharmos 

do outro lado da História, a história até então ignorada. Segundo Peter Burke, “a história nova 

abriu novas áreas de pesquisa e, acima de tudo, explora as experiências históricas daqueles 

homens e mulheres, cuja existência é tão ignorada.” (1997, p.41) 

Assim sendo, quando falamos em história regional, história cultural, estamos dando 

ênfase para esta história invisível, pouco valorizada, cujos atores não são conhecidos e suas 

ações ignoradas.  A pesquisa regional nos permite conhecer a história de um determinado 

local e, ao dar voz às pessoas “mais simples”, certamente iremos descobrir uma nova história, 

aquele que não teve e, provavelmente, não terá espaço na história tradicional. A preocupação 

com a história das pessoas comuns, para Eric Hobsbawm, teve início com os movimentos de 

massa no século XVIII: “para o marxismo, ou mais comumente o socialismo, o interesse na 

história das pessoas comuns desenvolveu-se com o crescimento trabalhista”. (1998, p.45) 

Discutindo a questão da história vista de baixo, Burke destaca que esta: 

 
Preenche comprovadamente duas funções importantes: a primeira é servir como um 
corretivo à história da elite (...), a segunda é que oferecendo esta abordagem 
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alternativa, a história vista de baixo abre a possibilidade de uma síntese mais rica da 
compreensão histórica”. (1997, p.53 e 54) 

 

É necessário, quando nos dispuser a trabalhar com a história vista de baixo, fazer um 

trabalho rigoroso, não desmerecendo a importância deste para a sociedade e, principalmente, 

para alimentar futuras pesquisas. Outro fator que não podemos deixar de lado é a 

contextualização dos fatos que queremos conhecer, pois, quando conseguimos tal façanha 

provavelmente iremos produzir um trabalho mais significativo, ou seja, uma história total e 

não parcial.  

Os propósitos da história são variados, mas um deles é prover aqueles que a escrevem 

ou a lêem de um sentido de identidade, de um sentido de sua origem.  

No século XVIII, Bayle já observava:  

 
Prepara-se a história mais ou menos como se prepara carne na cozinha. Cada nação 
ajusta-se ao seu gosto, de modo que a mesma coisa é adaptada a tantos sabores 
quantos países há no mundo; e quase sempre achamos mais agradáveis os que estão 
de acordo com nossos costumes. Eis, ou quase, a sorte da história: cada nação, cada 
religião, cada seita toma os mesmos fatos, em estado cru, onde podem ser 
encontrados, acomoda-os e tempera-os segundo seu gosto e, em seguida, eles 
parecem verdadeiros ou falsos, a cada leitor, conforme convenham ou não aos seus 
preceitos. Podemos levar ainda mais longe a comparação, pois, como há certos 
acepipes desconhecidos em qualquer outro país, e que seriam inaceitáveis 
temperados em qualquer espécie de molho, também há fatos tragados somente por 
um certo povo ou uma certa seita: todos os outros considera-nos calúnias e 
imposturas. (1977, p.181) 
 
 

Dessa forma, pode-se atingir a história dos homens, ao invés de saber apenas uma 

pequena parte da história dos reis e das cortes. Peter Burke diz que “a história vista de baixo 

pode desempenhar um papel importante neste processo, recordando-nos que nossa identidade 

não foi estruturada apenas por monarcas, primeiros-ministros ou generais”. (1997, p.60) 

Contudo, devemos levar em consideração que toda forma de História Nova é uma 

tentativa de história total e, nesse sentido, Le Goff enfatiza que “ela se afirma como história 

global, total, e reivindica a renovação de todo campo da história”. (1993, p.38) 

Desse ponto de vista, a história nova tem como proposta desempenhar um papel 

fundamental na nova maneira de se produzir história. Um livro didático, por exemplo, a partir 

da sua leitura na perspectiva da Nova História, proporciona ao aluno uma visão ampla dos 

acontecimentos, uma história em que a totalidade de uma sociedade é estudada e apresentada, 

enfatizando  que não existe o “ídolo das origens”, ou seja, apresenta uma História em que toda 

a sociedade faz parte e demonstra a importância de contextualizar o acontecimento no seu 
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respectivo tempo. Segundo um provérbio árabe, “os homens se parecem mais com seu tempo 

do que com seus pais”. 

Baseada nessa conceituação da História Nova é que nossa pesquisa foi fundamentada,   

buscando compreender  os  aspectos do cotidiano e os valores culturais da região de Pires do 

Rio. A metodologia adotada foi a qualitativa, por considerá-la a forma mais adequada para 

entender a natureza dos fenômenos sócio-culturais.  

 O  trabalho está organizado em três capítulos, sendo que no primeiro é abordado o  

contexto histórico da região do sudeste goiano, destacando-se o município de  Pires do Rio 

com a apresentação de  um breve histórico do processo de ocupação da região e do 

surgimento da cidade. No segundo, é descrito o processo de criação e funcionamento da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), Unidade de Pires do Rio, apresentando as principais 

mudanças ocorridas com a transição da Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 

Pires do Rio (FAESCI) para a UEG. Nesse capítulo também é discutida a criação do Curso de 

História, dando ênfase aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) feitos pelos alunos. No 

terceiro capítulo, é apresentada uma avaliação quantitativa e qualitativa dos temas abordados 

pelas monografias dos alunos da UEG/UnU de Pires do Rio, bem como o conhecimento 

elaborado por essas monografias entre os anos de 2000 a 2005  é avaliado considerando-se os 

temas mais recorrentes, as fontes utilizadas, as abordagens teóricas e metodológicas mais 

freqüentes. 

          Esperamos que esse trabalho possa ser útil não só para os pesquisadores da História 

Regional como também para todas as pessoas  interessadas em compreender os valores 

culturais e comportamentais do povo goiano. 
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1 CONTEXTO HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DA REGIÃO DO SUDESTE GOIANO:  

PIRES DO RIO 

 

A pesquisa que aqui se apresenta é sobre a produção monográfica do curso de 

Graduação em História da Unidade Universitária da Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

então denominada Unidade Universitária de Pires do Rio, a partir de 1999, localizada no 

município de Pires do Rio, na região sudeste de Goiás a 149 Km de Goiânia (capital). Antes 

de se iniciar a história da produção monográfica, iremos situar de forma sucinta o processo 

histórico da ocupação da região Sudeste de Goiás, mais particularmente da cidade de Pires do 

Rio, dinamizada com a chegada da ferrovia na década de 1920 e com a implantação de uma 

Unidade Universitária da Universidade Estadual de Goiás (UEG), em 1999.  

A metodologia utilizada na investigação desse contexto incluiu vários tipos e espécies 

de documentos, tais como: atas, relatórios, documentos da secretaria da UEG/UnU de Pires do 

Rio, estatutos da UEG, consulta à periódicos (jornais, revistas), leis, resoluções, decretos da 

UEG, dentre outros e as monografias produzidas pelos alunos do Curso de História da 

UEG/UnU de Pires do Rio, no período de 2000 a 2005. 

Pires do Rio e os municípios que lhe são adjacentes pertencem a uma região 

tipicamente denominada de Sudeste Goiano. Essa região caracteriza-se como uma área 

político-administrativa do Estado de Goiás, constituída por 22 (vinte e dois) municípios, dos 

quais nos interessa mais particularmente 08 (oito), os quais são beneficiados pela Unidade 

Universitária da UEG, instalada em Pires do Rio, que são: Santa Cruz de Goiás, 

Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro, Orizona, Urutaí, Ipameri, Palmelo e Pires do 

Rio. 
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Figura 1 - Mapa da Região Sudeste do Estado de Goiás 
Fonte: http//www.seplan.go.gov.br/sepin 

 

 



 
15  

Alguns desses municípios selecionados surgiram e desenvolveram-se em torno da 

mineração e da estrada de ferro, com exceção de Palmelo, que é uma cidade com um histórico 

bastante diferenciado das demais, pois os estudos já realizados revelam que ela é uma das 

poucas cidades no Brasil que surgiu em torno de um Centro Espírita “Centro Espírita Luz da 

Verdade” (CELV), fundado em 09 de fevereiro de 1929, por um grupo de fiéis adeptos aos 

princípios da Doutrina Espírita. Segundo Siqueira: 
De simples fazenda, a partir de 2 de fevereiro de 1929, Palmelo começou a ganhar 
incremento em virtude da fundação, naquele local, do Centro Espírita “Luz da 
Verdade”. Assim, ao contrário do que ocorre com a maioria das cidades brasileiras, 
que tiveram seu nascimento à sombra de uma modesta capelinha católica, Palmelo 
teve suas raízes em outro sentimento religioso: a mediunidade espírita. (2006, p.75) 

 

Sendo assim, este município não se enquadra nos padrões de ocupação dessa região. 

 

1.1 Histórico e caracterização da ocupação econômica do território goiano  

 

Em um estudo realizado sob a coordenação de Dalísia Elizabeth Martins Doles, 

intitulado “Interpretação Histórica da Economia de Goiás e Posicionamento do Setor 

Agropecuário no Contexto Econômico e Social da Região”, foi feita uma análise do processo 

histórico de ocupação do Estado de Goiás, caracterizado por 04 (quatro) fases econômicas 

distintas: ocupação mineratória, ocupação pecuarista, ocupação agrícola e ocupação 

agropecuária. Cada fase econômica, dependendo da sua especificidade, gerou em algumas 

regiões de Goiás um tipo de ocupação econômica e demográfica, o surgimento de municípios 

e a definição do papel desses municípios no contexto da economia regional e nacional. 

A primeira ocupação de Goiás ocorre motivada pela descoberta de minérios (1722-

1822) e nessa primeira etapa, segundo Doles, os primeiros arraiais que surgiram na região 

Centro-Sul foram o arraial de Sant´Anna, em 1726 (posteriormente Vila Boa de Goiás), os  

centros de garimpo como Barra, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa Rita, Iporá, Jaraguá, 

Corumbá e o arraial de Meia Ponte. [1970, p.3]. Na região Sudeste surge Formosa, Santa 

Luzia e Santa Cruz. Na região do Tocantins surge Água Quente, Traíras, São José, Muquém, 

São Félix, Flores, Cavalcante e São José do Duro. A região Centro-Oeste goiano se 

caracteriza nesse momento por ser a região menos povoada: Pilar, Crixás e Amaro Leite. 

Embora a descoberta aurífera tenha sido a responsável pela ocupação inicial do 

território goiano, o pouco tempo da produção dos minérios, em torno de cinqüenta anos, 

significou que no seu conjunto Goiás não chegou a ser efetivamente ocupado. Segundo Doles, 



 
16  

“com a decadência aurífera, a população de muitos dos primitivos arraiais atrofiou-se 

consideravelmente, e a vida da capitania ruralizou-se sob a égide da pecuária”. [1970, p.6]. 

 Doles [1970] caracteriza a segunda fase da economia goiana pela ocupação pecuarista 

(1822-1890) e é neste cenário que surgem, dentre outros arraiais, Ipameri, fundado por 

criadores e lavradores procedentes de Minas Gerais e o arraial de Capela dos Correias 

(Orizona). A pecuária significou nesse momento histórico a opção mais plausível de 

sobrevivência das populações que permaneceram em terras goianas. A pecuária extensiva 

adotada não propiciava a criação de núcleos urbanos como na fase da mineração. A economia 

tendeu a uma expressiva ruralização e os reduzidos arraiais que sobreviveram à crise da 

mineração se atrofiaram para uma economia de auto-subsistência marcada pela pobreza e o 

isolamento devido às dificuldades de comunicação e de comercialização. Goiás, nessa fase, 

não conseguiu se integrar à economia de mercado limitando-se a um crescimento natural. A 

ausência de estímulos econômicos por parte do governo central e a permanência de problemas 

estruturais (transportes, mão-de-obra, financiamentos, comercialização) impediram que Goiás 

participasse efetivamente da vida econômica da nação. 

Para a autora, a terceira fase econômica denominada ocupação agrícola (1890-1955) 

significou para Goiás não só um forte dinamismo econômico, como possibilitou um 

expressivo crescimento populacional com a formação de diversos municípios, garantindo uma 

integração econômica do Estado aos centros dinâmicos da nação. Em 1913, Goiás foi ligado a 

Minas Gerais pela Estrada de Ferro Goiás e a Rede Mineira de Viação, facilitando o acesso 

dos produtos goianos aos mercados do litoral e estimulando a ocupação agrícola em grande 

parte do território goiano.   

Nesse contexto, Doles afirma que: 

A partir da última década do século XIX a aproximação, inicialmente, e 
posteriormente, a chegada das ferrovias ao território goiano constituíram veículo de 
transformação econômica e de expansão do povoamento rumo a novas áreas, seja 
através da fundação, seja através da estabilização de numerosos povoados e sítios de 
lavoura e criação de gado. Iniciou-se assim a terceira fase de ocupação territorial de 
Goiás. [1970, p.15]. 
 

Expõe ainda que o expressivo papel da ferrovia pode ser explicado por dois fatores: 

De um lado, facilitou o acesso dos produtos goianos ao mercado do litoral; de outro, 
possibilitou a ocupação de vastas áreas da região meridional de Goiás, 
correspondendo à efetiva ocupação agrícola de parte do território goiano. [1970, 
p.17] 
 

Entre 1888 e 1930, o adensamento e a expansão do povoamento nas porções 

meridionais de Goiás (Sudeste, Sul e Sudoeste) evidenciaram-se através da formação de 
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diversos povoados, como Urutaí, Vianópolis e Gameleira (atual Cristianópolis). Dez novos 

municípios surgiram, dentre eles: Orizona, Bela Vista, Pires do Rio. No entanto, no seu 

conjunto o Estado de Goiás até 1930 apresentou-se como uma área de pequena densidade 

demográfica. 

A quarta fase ocupacional caracterizada por Doles é a agropecuária com início em 

1964 e que perdurou até a década de 1970. Ela se consolida por meio de programas políticos 

federais de ocupação de áreas isoladas, na qual se enquadra Goiás, denominado “Marcha para 

o Oeste”.  

Outros autores estudaram a ocupação do território goiano, como Luis Palacin, 

Barsanufo Gomides Borges, Ana Lúcia Silva, Maria de Souza França, Eurípedes Antônio 

Funes, destacando mais recentemente a obra de Luis Estevam. Mais, o quadro preliminar 

estabelecido por Doles permanece como referência nas obras desses autores, embora com 

análises mais amplas sobre a conjuntura. 

Palacin ao caracterizar a ocupação inicial do território goiano estabelece 03 (três) 

zonas que se povoaram com uma relativa densidade: 

 
A primeira zona situava-se no Centro-Sul, com uma série desconexa de arraiais no 
caminho de São Paulo ou em suas proximidades: Santa Cruz, Santa Luzia 
(Luziânia), Meia Ponte (Pirenópolis) - principal centro de comunicações -, Jaraguá, 
Vila Boa e arraiais vizinhos. 
Uma segunda zona estava situada na “região do Tocantins”, no alto Tocantins ou 
Maranhão, que, administrativamente, pertencia à correição do norte. Esta zona, de 
limitada extensão, era a mais densa em povoações: Traíras, Água Quente, São José 
(Niquelândia), Santa Rita, Muquém etc. 
E, por fim, o verdadeiro Norte da capitania abrangia uma extensa zona, entre o 
Tocantins e os chapadões dos limites com a Bahia. Nesta região, em sua maior parte 
áspera e árida, encontravam-se algumas povoações dispersas: Arraias, S. Félix, 
Cavalcante, Natividade e Porto Real (Porto Nacional), que era o arraial mais 
setentrional. (1994, p.12) 
 
 

Palacin (1994) como Doles [1970] concordam que o resto do território goiano, dois 

terços pelo menos do atual estado de Goiás, ficava com uma reduzidíssima povoação até o 

final do século XVIII: o Sul e o Sudeste, todo o Araguaia e o Norte, deste Porto Nacional até 

o Estreito. A ocupação humana dessas zonas processar-se-ia com a extensão da pecuária e da 

lavoura durante os séculos XIX e XX. 

Borges (1990) ao analisar os efeitos da Estrada de Ferro e a Expansão Capitalista em 

Goiás, conclui que o sul do Estado avançou no processo de urbanização e as relações 

comerciais regionais e inter-regionais se incrementaram, desenvolvendo um ativo comércio 

importador e exportador que surgiu na região Sudeste, expressivos centros comerciais que 
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substituíram, dentro de pouco tempo, as cidades do Triângulo Mineiro no controle do 

comércio regional. A nível ideológico, a estrutura social sofreu o impacto da modernização 

estimulada pela ferrovia. Sendo assim, Borges afirma que “Dentro de um processo dialético, 

as idéias e valores petrificados dessa sociedade regional, assentada sobre uma estrutura 

fundiária retrógrada, começaram a se transformar.” (1990, p.88) 

Com a implantação da Estrada de Ferro vários núcleos populacionais apareceram e 

dentro de poucos anos adquiriram características de centros urbanos. Borges diz que: 

 
Simultaneamente à modernização da economia agrária do Sudeste goiano, como 
parte da lógica da expansão da economia de mercado, outros aspectos da vida social, 
política e cultural do Estado também começaram a se transformar e adquirir 
características modernas (...). As cidades goianas servidas pela linha se 
reurbanizaram e passaram a contar com as modernas invenções do mundo 
capitalista, como a energia elétrica, o cinema, o telefone e o telégrafo etc. (1990, 
p.102) 
 
 

No aspecto sócio-cultural, o exemplo mais claro desta modernização, segundo Borges 

(1990), é o cinema: em 1915, inaugura-se em Ipameri o primeiro cinema do Estado. As 

primeiras cidades a sentirem o impacto da modernização foram Ipameri e Catalão. Em 1920, 

esses dois centros urbanos servidos pela ferrovia já se distinguiam da maioria das cidades 

goianas pelos seus aspectos urbanos modernos e seus traços culturais em geral. Borges 

declara: 
Ipameri sofreu um processo de reurbanização, com alargamento de ruas e construção 
de redes de esgoto. A cidade foi a primeira do Estado a contar com sistema de 
energia elétrica e iluminação pública, de telefone e telégrafo e com cinema. A partir 
de 1921 passou a dispor de uma agência do Banco do Brasil, a primeira do Estado. 
Foram implantadas indústrias com instalações modernas, como charqueadas e 
máquinas de beneficiamento do arroz movidas a energia elétrica ou a vapor. (1990, 
p.104) 
 
 

Percebe-se que a Estrada de Ferro não só modificou a vida econômica da região e do 

Estado como também causou modificações significativas na vida das pessoas que 

compuseram aquele cenário. Borges (1990) salienta que não se deve incorrer em 

simplificações teóricas e análises apressadas atribuindo à ferrovia o papel de único fator de 

mudanças sócio-econômicas e culturais. O correto é considerar a ferrovia como um dos 

principais instrumentos construídos e utilizados pelo capital na modernização e incorporação 

da economia agrária aos domínios do imperialismo. Recentemente a historiografia goiana foi 

enriquecida com outra obra que analisa a ocupação e o desenvolvimento de Goiás, de autoria 

de Luís Estevam. 
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Ao analisar o apogeu e a decadência da mineração em Goiás, Estevam (2004) afirma 

que os limites da capitania de Goiás eram bastante vagos no século XVIII e a lógica de suas 

fronteiras esteve vinculada à necessidade de se resguardar as jazidas descobertas. 

Basicamente o espaço compreendia, ao norte, as bacias do Tocantins/Araguaia, e ao sul, as 

bacias do Paranaíba/Grande e, esteve caracterizado pela imensidão de terras de planalto e pela 

condição de fronteira aberta à penetração face à ausência de obstáculos naturais. Percebe-se 

que o povoamento de Goiás, em função da sua enorme extensão territorial, deu-se de forma 

vagarosa e diversificada. O grande distanciamento e a decorrente dificuldade de 

abastecimento fizeram com que a lavoura e a pecuária coexistissem com a extração 

metalífera, servindo de amortecedores para as crises. 

Estevam cita ainda que: 

 
No final do século XIX, Goiás configurava um mosaico de diferenciadas “ilhas” de 
moradores no alongado território. A vasta superfície, ao garantir um espaço de 
fronteiras abertas voltado para a periferia de outras províncias foi absorvendo, de 
cada uma delas, o entrelaçamento e a convivência. O interessante é que, em função 
da amplitude geográfica da província não havia praticamente relacionamento interno 
norte-sul em Goiás. (2004, p.52) 
 
 

Nota-se que no século XIX, “etapa de transição” entre mineração e pecuária, o 

contingente demográfico goiano foi modesto em relação a outras províncias de dimensão 

territorial similar. Segundo Estevam (2004), aconteceram dois fluxos diferenciados de 

povoamento em Goiás no século XIX. Um, oriundo dos sertões nordestinos e das matas 

paraenses, ocupou o vale do Tocantins; o outro, de mineiros e paulistas, ocupou o sul e o 

sudoeste da província. Essa lenta e silenciosa acomodação demográfica perdurou ao longo de 

todo o século. 

Importante entender que apesar do constante movimento de imigrantes de províncias 

limítrofes, o norte constituiu um território praticamente deserto. Em suma, no final do século 

XIX sedimentou-se no imenso espaço de Goiás um caleidoscópio de populações e um 

intrincado mosaico de relações inter-regionais. Enquanto, pouco a pouco, o centro-sul 

entrelaçava-se com Minas Gerais e São Paulo, o norte mantinha-se alheio em suas 

convivências particulares. 

Entre as décadas de 60 e 70, Goiás vivenciou uma revolução econômica que repercutiu 

profundamente na sua organização social. Segundo Estevam: 
Até a década de 1960, a maioria absoluta da população residia na zona rural. A 
partir de 1970, com a modernização da agricultura, o campo goiano foi esvaziado, a 
urbanização acelerada e hoje cerca de 85% de seus habitantes residem na cidade. 
(2004, p.219) 
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Com a edificação de Goiânia, na década de 30 e de Brasília, na década de 60, 

intensificou-se ainda mais o processo de ocupação e de urbanização do estado de Goiás. No 

contexto da Marcha para o Oeste a imigração para Goiás foi substancial, o aparato do governo 

federal foi eficiente na dotação de infra-estrutura e, na visão de Estavam (2004), a 

implantação de Brasília constituiu o ápice desse processo. 

 

1.2 A região de Pires do Rio: um olhar contextualizado entre os anos de 1994 a 2005 

 
Pensar a formação de Goiás como região exige um movimento de síntese histórica da 

ocupação do território goiano, desde a descoberta do ouro até os dias atuais, com a definição 

da organização espacial em suas múltiplas dimensões econômicas. 

 A construção da região decorre das formas de organização econômica do espaço, 

como também da criação de uma memória acerca do processo vivido pela população, as 

formas de sociabilidade experimentadas, cuja ordenação e classificação expressam a formação 

da identidade regional. Esse processo de ordenação elabora um repertório comum de 

vivências, no qual nos reconhecemos como participantes de uma comunidade que abriga 

experiências comuns. 

Analisar Goiás como uma região do território nacional exige, portanto, a fixação de 

um espaço e de uma temporalidade que expresse o sentido da sua ocupação econômica e 

social. Nesse sentido, Goiás assume, na sua fase inicial da ocupação do território, a concepção 

de região aurífera, que numa dimensão nacional inclui Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e 

na dimensão do território goiano as áreas que surgiram com a mineração. Portanto, a 

concepção de região assume tanto a caracterização numa perspectiva nacional como regional.  

Com a crise da mineração Goiás é excluído da região aurífera e, como a memória 

popular enaltece essa fase como heróica, a caracterização de outra referência econômica para 

o território goiano fica muito difícil. Pouca atenção foi dada as áreas próximas às minas ou às 

outras atividades econômicas exercidas como a pecuária extensiva ou a agricultura de 

subsistência. A sombra do ouro acabou omitindo da historiografia goiana outras experiências 

econômicas consideradas de menor importância. As outras regiões que compõem o território 

goiano, caracterizado por uma forma específica de sobrevivência e de experiências singulares, 

foram abafadas pela luminosidade da memória dos minérios. Até hoje, para muitos a 

identidade da região de Goiás está associada à exploração de minérios.  
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A concepção de região envolve um sentimento de comunidade afetiva capaz de criar 

identidades.  

 
1.2.1 Debates em torno do conceito região 

 
Amado define a região como:  

a categoria espacial que expressa uma especificidade, uma singularidade, dentro de 
uma totalidade: assim, a região configura um espaço particular dentro de uma 
determinada organização social mais ampla, com a qual se articula. (1990, p.08) 
 
 

A idéia de região, não importa qual o conteúdo lhe seja conferido, relaciona-se 

basicamente com a noção de espaço. Neste sentido, a autora afirma que:  

 
O conceito de região surgiu da necessidade do Homem entender e ordenar as 
diferenças constantes no espaço terrestre e, desde então, vem procurando dar conta, 
segundo os conhecimentos e a compreensão próprios de cada época histórica, 
exatamente da diversidade da organização espacial existente no planeta. (1990, p.10) 
 
 

Assim sendo, podemos observar que a denominação que a região Sudeste recebe dos 

pesquisadores do Curso de História da UEG/UnU de Pires do Rio é de “região da Estrada de 

Ferro”, pois, percebe-se que foi exatamente com a chegada dos trilhos que ela começa a se 

desenvolver e a formar na memória das pessoas com uma noção própria de edificação 

espacial com suas particularidades próprias. 

Para Borges, a presença da Ferrovia gerou por parte da população local uma 

identificação própria: 

 
O trem-de-ferro – simbolizado na Maria-fumaça – com seu silvo estridente e cauda 
em aço, emplumada em fumaça, serpenteando pelos sertões, despertava Goiás de 
séculos de isolamento e transformava a paisagem regional através de um processo 
dialético marcado pela destruição/reconstrução do espaço. (2000, p.41) 
 
 

Segundo Diehl (2002), tanto a noção de memória como identidade precisam estar 

envolvidas com três aspectos elementares que são: o tempo, o espaço e o movimento. Ao 

identificar o espaço e o relacioná-lo com a região da estrada de ferro, pode-se perceber que ele 

está sintonizado com a estrada de ferro, a qual é o lugar da memória. A memória, como 

qualquer outra fonte histórica, segundo Diehl, sofre uma fraqueza que é o seu desgaste ao 

longo do tempo (...) “O tempo histórico é uma flecha disparada de um determinado ponto para 

o futuro”. (2002, p.117) 
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Para Silveira: 
... uma “região” só será plenamente caracterizada se for analisada no seu complexo 
de imbricações e relações: na relação com a formação social, de que é um “corte” 
espacial delimitado histórica, portanto dinamicamente, o aspecto básico a ser 
vislumbrado é o nível de articulações das atividades produtivas da região ao modelo 
de acumulação dominante; na relação com os demais cortes espaciais, cujas 
“fronteiras” estão em contínuo reajustamento, o aspecto básico é a forma específica 
de reprodução do capital, portanto, a diferenciação e articulação entre os cortes, e, 
finalmente, no âmbito interno à própria região, o aspecto básico é o nível de suas 
forças produtivas e suas relações de produção. (1990, p.35) 
 
 

Tal conceito permite entender a região como parte de um sistema amplo de relações 

que ela integra.  

Nesse trabalho a cidade de Pires do Rio simboliza, por meio da memória popular, uma 

região marcada  por três grandes acontecimentos: as origens históricas da cidade, a chegada 

da estrada de ferro e a criação da Unidade Universitária da Universidade Estadual de Goiás. 

 
1.2.2 Origens e desenvolvimento da cidade de Pires do Rio 

 

Em 1914, é inaugurado o trecho do leito ferroviário da Estrada de Ferro de Goiás entre 

Ipameri e Roncador, estação localizada na margem esquerda do rio Corumbá, no atual 

território de Urutaí. Como ponta de linha, Roncador atingiu uma expressiva povoação com 

pensões, agentes, comissários comerciais e bancários. Na medida em que a ferrovia avançou, 

o povoado foi sofrendo uma forte migração, pois a maioria da população acompanha a 

dinâmica das novas áreas ocupadas pela ferrovia. O mesmo processo acontece com a estação 

ferroviária instalada em Roncador e transferida para Pires do Rio após a incorporação da 

Estrada de Ferro de Goiás à Rede Ferroviária Federal.  

Em junho de 1921, é iniciada a construção da ponte ferroviária sobre o rio Corumbá, 

com estrutura metálica em quatro lances, sendo uma parte fabricada nos Estados Unidos e 

outra na Bélgica. Em janeiro de 1922, é concluída a construção da ponte que recebe o nome 

de “Ponte Epitácio Pessoa”.  

Quanto à data precisa da fundação da cidade e seu fundador, há controvérsias, pois no 

dia 05 de julho de 1922, segundo Siqueira, foi doado um terreno pelo Cel. Lino Teixeira de 

Sampaio e sua mulher, dona Rozalina Fernandes, à Estrada de Ferro de Goiás, no ato 

representado pelo seu diretor Engenheiro Balduíno Ernesto de Almeida, “para que seja dado 

início à edificação de uma pequena cidade” (2006, p.50). A doação foi feita sob condição com 

cláusula única, modelo este diferente em toda a História de Goiás e talvez na do Brasil. 
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Segue-se o trecho da cláusula em tela, em itálico, e nos pontos mais importantes, em letras 

maiúsculas para destacá-los: 
Declaram mais os doadores, que fazem a doação dos referidos terrenos à Estrada 
de Ferro de Goyaz, sem que a mesma Estrada tenha obrigação de espécie alguma: 
cabendo-lhe apenas: DIVIDIR O TERRENO doado em PEQUENOS LOTES para 
que SEJA DADO INÍCIO À EDIFICAÇÃO DE UMA PEQUENA CIDADE, 
excluindo o referido terreno a faixa necessária à Estação; ARRENDAR os lotes e 
APLICAR AS RENDAS EM MELHORAMENTOS DA FUTURA CIDADE E, NA 
EDIFICAÇÃO DE UM GRUPO ESCOLAR, não admitir seja construído prédio 
algum sem que seja previamente aprovada pela diretoria da Estrada a respectiva 
planta... (2006, p.50) 
 

Assim, segundo Siqueira (2006), o Cel. Lino Teixeira de Sampaio não só constituiu o 

patrimônio de Pires do Rio, mas também ditou normas para financiar os melhoramentos 

públicos, inclusive dotá-la de um Grupo Escolar.  

Em 1922, 09 de novembro, foi inaugurada a ponte metálica Epitácio Pessoa sobre o rio 

Corumbá com 120 metros de extensão e também a Estação Ferroviária, marcando a fundação 

da cidade pelo Engenheiro Balduíno Ernesto de Almeida, então Diretor da Estrada de Ferro 

Goiás. A cidade recebeu o nome do Ministro da viação José Pires do Rio, que em 18 de 

agosto de 1921, lá esteve inspecionando as obras da construção da ponte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Ponte Metálica Epitácio Pessoa 
Fonte: Déborah Rezende (18/08/2008) 
 
 
A controvérsia sobre as origens da cidade está justamente ligada a esta questão, pois, 

para muitos historiadores como Siqueira (2006), o fundador da cidade de Pires do Rio é o Cel. 

Lino Teixeira de Sampaio que fez a doação do terreno para a ferrovia e, para tantos outros, é o 

próprio engenheiro da ferrovia Balduíno Ernesto de Almeida. Para Nogueira: 

 
Balduíno é o fundador de Pires do Rio. A afirmação se justifica e se impõe diante de 
um fato basilar onde é registrado um marco de fundação da cidade. Um marco não 
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pode mudar sem dúvida. Lino não é o fundador da cidade de Pires do Rio. (1977, 
p.12) 
 
 

Apesar de todas essas controvérsias reconhece-se a participação de cidadãos ilustres 

na fundação de Pires do Rio. Em 1922, Lino Sampaio e Balduíno, cada um por sua vez teve 

seu papel de contribuição. Ambos fizeram a parte que lhes cabia no trabalho para a fundação 

da cidade. A criação de uma cidade não ocorre por uma pessoa particular. Lino Sampaio doou 

as terras, ou seja, o local para a construção da estação. Enquanto Balduíno – Engenheiro e 

diretor da Estrada de Ferro Goiás – reconheceu o local como apropriado e oportuno para 

fundação de uma cidade. 

A cidade surgiu ao redor da Estação Ferroviária construída em terras da Fazenda Brejo 

de propriedade do ilustre e visionário Coronel Lino Sampaio que fez a doação das terras, 

facilitando assim o avanço dos trilhos que por certo trariam o progresso à região. Paes destaca 

o relevante papel ocupado por Lino Sampaio na fundação de Pires do Rio e argumenta que: 
Vários fazendeiros do vasto município de Santa Cruz de Goiás e Campo Formoso 
(atual cidade de Orizona) foram consultados, mas o Coronel Lino Sampaio Teixeira 
se prontificou em doar o terreno solicitado. (1991, p.19) 
 
 

Isto ocorreu no ano de 1920, quando a Rede Ferroviária designou o Engenheiro 

Balduíno Ernesto de Almeida, diretor da Estrada de Ferro Goiás, a construir uma estação do 

outro lado do rio Corumbá, pois a construção da Ponte Epitácio Pessoa possibilitaria a 

continuidade da ferrovia que se encontrava instalada no povoado de Roncador. Sobre esse 

assunto Borges argumenta: 

 
Roncador foi a última estação construída antes de ser encampada a Companhia 
Estrada de Ferro de Goiás pelo Governo Federal. Inaugurada em 1914, ao contrário 
de outras estações que se transformaram em cidades e municípios, Roncador, depois 
de ser um dos maiores centro comercial ao longo da ferrovia, entrou em um 
processo de decadência. Com a construção da ponte Epitácio Pessoa sobre o Rio 
Corumbá em 1922 e o prolongamento de linha, o povoado e o porto entram em crise 
até o desaparecimento total. (1990, p.107) 
 
 

Borges (1990) destaca que a chegada da ferrovia foi um momento importante para 

Goiás, pois o transporte ferroviário veio beneficiar não só os que moravam em Pires do Rio, 

mas toda a economia do Estado com os grandes centros econômicos do país. Portanto, foi um 

marco a chegada da Estrada de Ferro em Pires do Rio, pois esse meio de transporte moderno 

facilitou o crescimento da cidade e estimulou novas atividades econômicas e culturais. 
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Sendo assim, pode-se ver que a Estrada de Ferro foi o ponto principal e de 

fundamental importância para o progresso da cidade de Pires do Rio, atraindo ondas de 

imigrações, estimulando a urbanização e modernização na região. 

Algumas pesquisas realizadas pelos professores e alunos do Curso de História da 

UEG/UnU de Pires do Rio sobre a História da cidade, a caracterizam como  a “região da 

Estrada de Ferro”, porque Pires do Rio, dentre outras, surge juntamente com a chegada da 

ferrovia à região. No Capítulo 3 desse trabalho, as idéias e os conceitos desenvolvidos pelas 

monografias dos alunos do Curso de História da UEG/UnU de Pires do Rio serão avaliadas  

de forma mais detalhada. 

Estevam (2004) diz que: A história do Sudeste Goiano é a história da estrada de ferro 

em Goiás. Assim sendo, podemos dizer que a história da cidade de Pires do Rio também o é, 

pois, do mesmo modo que a cidade foi implantada e urbanizada com a chegada da ferrovia, 

ela passou pelas fases do apogeu e da decadência em termos de urbanização e agricultura, 

sofrendo o  reflexo do que ocorria na região Sudeste. 

A implantação da ferrovia em Goiás deu-se por etapas. Na primeira, até 1914, os 

trilhos avançaram 233 quilômetros partindo de Araguari-MG até Roncador-GO. Os trilhos 

ficaram paralisados em Roncador até 1922 para a construção de uma ponte sobre o rio 

Corumbá, quando então foi iniciada a segunda etapa, caracterizada por um processo 

demorado e de ações irregulares. Acerca desse contexto Estevam afirma que: “nesta primeira 

etapa em Goiás (1913-1922) a ferrovia ocasionou modificações na área Sudeste em termos de 

produção agrícola, valorização fundiária, contingente demográfico e urbanização”. (2004, 

p.195) 

A penetração dos trilhos da Mogiana em Goiás ocasionou mudanças na área do 

sudeste Goiano, que no início do século era a região mais populosa de Goiás e consistia na 

principal via de comunicações com Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A ferrovia 

eliminou o comércio intermediário dominado pelo Triângulo Mineiro e a agricultura goiana 

cresceu consideravelmente. 

Queiroz em sua monografia de conclusão de curso de graduação em História na 

UEG/UnU de Pires do Rio afirma: “devemos muito de nossa história à ferrovia, pois a partir 

de sua chegada nossa região passou por diversas transformações sócio-econômica-culturais, 

estando esta integrada no processo de surgimento de Pires do Rio”. (2000, p.11) 

O povoamento se intensificou graças à atividade agropastoril e à expansão da ferrovia, 

que facilitou o intercâmbio comercial com o Sudeste do país e contribuiu para o povoamento 
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das regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado. Novos povoados se formam, sendo que de 1888  

até 1930, doze novos municípios se constituem. 

Nessa mesma linha de pensamento, Borges afirma que “A produção cafeeira em terras 

cada vez mais distantes da costa, tornou-se possível graças às Estradas de Ferro. A cultura e 

os trilhos cresciam juntos e eram sócios nas conquistas de novas fronteiras.” (1990, p.45) 

A Estrada de Ferro abriu novas fronteiras ao progresso e à expansão capitalista 

gerando lucros, conquistando novos mercados, proporcionando o desenvolvimento de 

indústrias manufatureiras e, de certa forma, gerando mais empregos.  Tudo isso se deve ao 

fato de que produzir determinados produtos que o mercado nacional e regional exigia, só seria 

possível por meio da ferrovia, que garante o seu transporte. E ela se tornou cada vez mais 

essencial para as comunidades tanto urbanas quanto rurais.  

Borges considera que: “a estrada de ferro é considerada a maior conquista da 

Revolução Industrial depois da máquina a vapor” (1990, p.17). Ela transformou radicalmente 

não só a estrutura de produção industrial como também os meios de transportes e 

comunicação. Na sua obra O Despertar dos Dormentes as discussões do autor demonstram o 

interesse capitalista na expansão das ferrovias em várias dimensões: 

 
O início da chamada “era ferroviária” se deu após o ano de 1830. Os impérios 
coloniais europeus começaram a ter estradas de ferro como principal agente na sua 
manutenção. Para os europeus era cada vez mais importante, a fim de consolidarem 
seus impérios, levar o mais longe possível, em todas as direções, o poder dos trilhos 
que exprimia a vontade de conquista e colonização. (1990, p.22-25) 
 
 

A história da expansão das ferrovias é uma parte da própria história da evolução do 

capitalismo como modo de produção dominante. As estradas de ferro além de resolverem o 

problema do transporte também transpõem grandes distâncias, chegando à América Latina, 

conseqüentemente ao Brasil e, em especial, a Goiás. 

A linha de ferro, segundo Borges (1990), se transformou não só na principal artéria de 

exportação de bens primários e de importação de manufaturados, como também numa 

importante via de penetração de idéias e valores culturais da sociedade moderna. As 

transformações nas estruturas econômicas e políticas regionais, após 1930, estavam 

diretamente vinculadas à integração do Estado à dinâmica capitalista do Sudeste. 

No entanto, as transformações nos espaços ocupados pela ferrovia se dão de forma 

lenta, pois a estrada de ferro não ostenta por si só o poder transformador. Estevam acredita 

que o Sudeste goiano, apesar de ser uma das frações que primeiro se articulou ao processo 

dinâmico da economia paulista, entrou em decadência em termos de urbanização e agricultura 
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a partir de 1940 (2004, p.196). A falta de técnica especializada para o cultivo ocasionou o 

esgotamento do solo nas áreas pioneiras de produção agrícola comercial, gerando o abandono 

da zona da estrada de ferro e a ocupação de outras áreas virgens no Estado. 

Assim, Estevam conclui que: 

 
a zona do Sudeste, que pioneiramente usufruíra da proximidade com o Triângulo 
mineiro e lodo a seguir serviu de percurso para a estrada de ferro em Goiás, 
arruinou-se em função da crise do transporte ferroviário, do esgotamento natural dos 
solos e pelo fato de não manter formas superiores de produção capitalista, ou seja, 
não ter se utilizado de trabalho assalariado no campo. Em conseqüência os 
aglomerados urbanos do Sudeste entraram em desaceleração: municípios outrora 
relativamente populosos e promissores como Catalão, Pires do Rio e Ipameri 
estagnaram nas décadas de 1940 e 1950. (2004, p.196) 
 
 

O Sudeste de Goiás foi esvaziado também em função de outras circunstâncias, como 

por exemplo, o prolongamento da estrada de ferro até Anápolis, em 1935, a qual consolidou a 

exploração de um terreno extremamente fértil até então pouco explorado. Além disso, a 

construção de Goiânia que atraiu investimentos para a região circunvizinha. De acordo com 

Estevam (2004), Goiânia e Anápolis formaram um conglomerado econômico com amplas 

oportunidades de negócios em decorrência das articulações com São Paulo – via rodovia – e 

com o norte do Estado, tornando-se a região mais rica e dinâmica do Estado de Goiás. 
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 Figura 3 – Principais vias de acesso à Pires do Rio 
 Fonte: http://www.seplan.go.gov.br/sepin 
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2 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Fachada frontal da UEG/UnU Pires do Rio 

 Fonte: Déborah Rezende (18/08/2008) 
 
 

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) foi criada pelo governador de Goiás, 

Marconi Perillo, em 1999, no chamado governo do Tempo Novo, como uma universidade 

multicampi, a partir da unificação de várias faculdades isoladas estaduais distribuídas pelo 

interior do Estado. Nasceu no contexto de significativas reformas para a educação superior e 

no bojo de um acirrado processo de expansão das Instituições de Ensino Superior privado.  

Chauí (2001) chama a atenção para a transformação da universidade como instituição 

para a organização social. Segunda a autora, a organização social é regida pela prática 

administrativa da gestão, do planejamento, da previsão, do controle e do êxito. Seu foco não 

passa pela discussão da sua existência na sociedade, da sua função social e do seu lugar no 

interior das lutas de classe. O seu objetivo é vencer a competição no mercado ao prestar 

serviços. Nesta lógica, ocorre a rearticulação da prática administrativa da instituição social em 

organização, “cujo sucesso e cuja eficácia se mede em termos da gestão de recursos e 

estratégias de desempenho e cuja articulação com as demais se dá por meio da competição” 

(p. 187). 

A criação de universidades estaduais é defendida pelo discurso oficial a partir do 

argumento da modernização das regiões que compõem os Estados, bem como pela 

concentração de novos conhecimentos, de novas profissões e de novas competências à luz da 

formação de elites e do desenvolvimento regional e que tenha como norte, a educação de 

qualidade como direito de cidadania e como fator estratégico e locacional para as indústrias 
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do ciclo tecnológico que se quer ver atraídas e multiplicadas pelo Estado. Portanto, apesar da 

política de minimização do papel do Estado e da diminuição de verbas para o ensino superior, 

governos estaduais fundaram suas universidades. No caso do Estado de Goiás, esse processo 

revelou embates que evidenciaram diferentes interesses e concepções políticas e acadêmicas. 

Segundo Moreira (2007), a LDB de Goiás, Lei complementar nº 26 aprovada em 28 de 

dezembro de 1998, atende a antigas bandeiras da educação superior goiana e define um 

caminho no rumo da construção de sua mais antiga aspiração: a criação da UEG. Assim, as 

instituições isoladas e autarquias estaduais poderão ser agrupadas em um ou mais centros 

universitários rumo a sua constituição como universidade, permanecendo, dessa forma, a 

separação entre essas instituições e a Universidade de Anápolis (Uniana). É o que está 

disposto no artigo 109: 
Art. 109 – as faculdades autárquicas estaduais, que integram o sistema estadual de 
educação. Organizar-se-ão como centros universitários estaduais, em conformidade 
com a legislação em vigor. 
Parágrafo único: os centros universitários devem, necessariamente, agregar um 
conjunto de instituições de ensino superior estaduais que atendam a critérios de 
localização geográfica, demandas sociais, culturais e de desenvolvimento regional, 
respeitando o disposto no artigo 118 desta lei. 

 

O artigo 116 trata, ainda, do centro universitário: 

 
Art. 116 – O Poder Público estadual deve, no prazo máximo de um ano, contando da 
data de publicação desta lei, criar e instituir o Centro Universitário, agregando 
instituições de educação superior existentes, através de estudos e consultas à 
sociedade e, particularmente, às instâncias deliberativas das faculdades autárquicas 
de educação superior estadual.  
Parágrafo único – Fica estipulado o prazo máximo de oito anos, para a 
transformação do centro universitário, de que trata o caput, em universidade. 

 

A Lei Complementar nº 26 (GOIÁS, 1998) apresenta também uma perspectiva para a 

situação dos professores em dois momentos. No primeiro, o artigo 78, aponta de forma 

minuciosa um conjunto de princípios e características que devem nortear o plano de carreira 

dos professores da educação superior no estado de Goiás. Outra característica, acerca dos 

professores está no artigo 117 que estabelece a exigência mínima de sua formação, 

especificando a data de dezembro de 2004 para o preenchimento desse requisito. Segue, nesse 

caso, a LDB Nacional para as universidades, estendendo, no entanto, as mesmas exigências 

para os centros universitários. A exigência de um terço, no mínimo, de professores com 

titulação em nível de mestrado e doutorado devem ser cumprido até dezembro de 2004. 

Igualmente dispõe-se que um terço dos professores dessas instituições trabalhe no regime de 

dedicação exclusiva. 
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MOREIRA (2007) ressalta ainda um outro aspecto singular nessa legislação que, ao 

implementar a inovação legal referente ao Sistema de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação goiana o fez de acordo com o que preceitua a Constituição Estadual (GOIÁS, 

1999), que no seu artigo 160, assim define: “O Conselho Estadual de Educação, composto de 

educadores de comprovada contribuição para o ensino, é o órgão normativo, consultivo e 

fiscalizador do Sistema Estadual de Ensino”. 

Desta forma, cabe ao Conselho Estadual de Educação, de acordo com os princípios 

constitucionais, e, segundo o que preceitua a Lei Complementar nº 26, de 28 de dezembro de 

1998 (GOIÁS, 1998) um conjunto de tarefas e responsabilidades para o Sistema Estadual de 

Educação Superior. Dentre outras atribuições presentes fundamentalmente no artigo 14, as 

inscritas no artigo 76, segundo MOREIRA (2007), são as mais relevantes: “Compete ao 

Conselho Estadual de Educação autorizar, avaliar, fiscalizar e reconhecer cursos, programas e 

instituições que integram o sistema estadual de educação, na forma da lei”.  

A criação da UEG resultou da reunião de várias Instituições de Ensino Superior 

estaduais que estavam distribuídas em quase sua totalidade no interior do Estado de Goiás. 

Constituiu-se como mantenedora da Universidade, a Fundação Universidade Estadual de 

Goiás que é uma entidade de personalidade de direito público. Paralelamente, buscando um 

caminho alternativo para a sua sobrevivência foi criada a Fundação Universidade do Cerrado 

(FUNCER), que vem permitindo gerar e administrar receitas decorrentes da venda de cursos e 

serviços, como por exemplo, cursos de especialização lato sensu, cursos seqüencias, cursos de 

licenciatura plena parcelada (LPP), promoção de concursos públicos, convênios com órgãos 

públicos, dentre outros. Somente em 2005, após seis anos da sua criação, o governo estadual 

alterou o artigo 156 da Constituição Estadual, que tratava do financiamento da educação 

superior, ao estabelecer que o Estado aplicasse 3% do percentual da receita de impostos 

arrecadados na UEG e na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás (SECTEC). 

A partir da Emenda n° 39, de 15 de dezembro de 2005, os valores percentuais destinados para 

a Universidade passaram, em tese, para o patamar de 2% dos impostos com repasses em 

duodécimos mensais. Esta conquista não alterou efetivamente o quadro de dificuldades 

financeiras que a UEG sofre desde a sua criação. A explicação de tal fato decorre do não 

cumprimento da medida legislativa em relação aos valores aprovados. 

Neste cenário de implantação e de procura por sobrevivência, a UEG buscou a sua 

expansão e interiorização à medida que conseguiu privatizar parte dos serviços que presta à 

sociedade, gerando receitas próprias por meio de venda de serviços, o que passou a suscitar 

inquietações quanto às suas funções sociais. Paralelamente a sua criação, o poder público 
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estadual utilizou-se de vários mecanismos, com subsídios diretos ou indiretos, para promover 

a expansão da educação superior privada em Goiás. 

A reforma administrativa implantada pelo governo do Estado de Goiás, no final da 

década de 1990, tornou possível a transformação da UNIANA e das várias Instituições de 

Ensino Superior isoladas, mantidas pelo poder público estadual, em UEG, por meio da Lei 

Estadual n° 13.456, de 16 de abril de 1999, a qual vinculou esta instituição à Secretaria 

Estadual de Educação e, posteriormente, por intermédio do Decreto n° 5.158 de 29 de 

dezembro de 1999 à Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiás. Mediante a integração das 

várias Instituições de Ensino Superior estabelecidas em diversas cidades do Estado de Goiás, 

a UEG organizou-se como uma universidade multicampi, com sede central no campus da 

antiga UNIANA, em Anápolis. A UEG nasceu, portanto, da incorporação da UNIANA com 

28 autarquias estaduais, entre elas a FAESCI (Faculdade Celso Inocêncio de Oliveira) em 

Pires do Rio. De acordo com o Parecer CEE n° 0099/2002, de 28 de janeiro de 2002, p. 132, 

esse processo da UEG “não tratou da criação de uma nova universidade, mas da 

transformação de uma universidade em outra, o que, na teoria e na prática, resulta tão somente 

em uma mudança de denominação de Universidade Estadual de Anápolis para Universidade 

Estadual de Goiás”.  

Artigo 2º da Lei nº 13.456/99 
Art. 2º – São introduzidas as seguintes modificações na estrutura organizacional da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo: (...)  
II – são transformadas, observando o disposto no art. 28, no que for cabível: 
a) na Universidade Estadual de Goiás, com sede em Anápolis, a Universidade 
Estadual de Anápolis; 
b) na Fundação Universidade Estadual de Goiás, com sede em Anápolis, a Fundação 
Universidade Estadual de Anápolis; 
c) em unidade administrativa da Universidade Estadual de Goiás, com sede em 
Anápolis, as seguintes autarquias estaduais: 
  
1.  Escola Superior de Educação Física de Goiás – ESEFEGO; 
2.  Faculdade de Filosofia Cora Coralina; 
3.  Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis; 
4.  Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porangatu; 
5.  Faculdade Estadual Celso Inocêncio de Oliveira de Pires do Rio; 
6.  Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Itapuranga; 
7.  Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Santa Helena de Goiás; 
8.  Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Luiz de Montes Belos; 
9.  Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Goianésia; 
10.  Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis; 
11. Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iporá; 
12. Faculdade de Educação, Ciências e Letras Ilmosa Saad Fayad, de                     

Formosa; 
13. Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Morrinhos; 
14. Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Jussara; 
15. Faculdade de Zootecnia e Enfermagem de Inhumas; 
16. Faculdade Estadual Rio das Pedras, de Itaberaí; 
17. Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Uruaçu; 



 
33  

18. Faculdade de Ciências Agrárias do Vale do São Patrício; 
19. Faculdade Estadual de Ciências Agrárias de Ipameri; 
20. Faculdade de Educação, Agronomia e Veterinária de São Miguel do Araguaia; 
21. Faculdade Estadual de Direito de Itapaci; 
22. Faculdade Estadual de Ciências Humanas e Exatas de Jaraguá; 
23. Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Posse; 
24. Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Crixás; 
25. Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Luziânia; 
26. Faculdade Dom Alano Maria Du Noday; 
27. Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas e Letras de Silvânia; 
28. Faculdade Estadual de Agronomia e Zootecnia de Sanclerlândia. 

 

A mudança de denominação citada no Parecer não demonstrou na prática ser tão 

simples assim, pois resultou uma nova Universidade com antigos novos problemas. Ao 

organizar-se como uma instituição multicampi incorporando 28 faculdades isoladas que 

trouxeram consigo sua história e sua estrutura, verificou-se que “somente 13 encontravam-se 

em funcionamento pleno, ou seja, com cursos regularmente ofertados mediante processo 

seletivo” (PDI, 204, vol. I, p. 102). Além disso, teve que enfrentar questões de deficiência 

relativas ao corpo docente, à biblioteca, aos laboratórios, às salas de aulas inadequadas, às 

dificuldades de comunicação entre Reitoria, Pró-Reitorias e as Unidades Universitárias, 

dentre outros fatores. 

A nova instituição aglutinou, portanto, além da Uniana, as seguintes faculdades 

estaduais já em funcionamento: de Goiânia, da cidade de Goiás, de Iporá, de Formosa, de 

Quirinópolis, de Morrinhos, de Itapuranga, de Porangatu, de Uruaçu, de São Luiz de Montes 

Belos, de Pires do Rio e de Goianésia. No mesmo ano de criação da UEG, as faculdades das 

seguintes cidades haviam realizado o seu primeiro exame vestibular: São Miguel do Araguaia, 

Itaberaí, Jussara e Luziânia. A UEG nasceu com campus em dezessete municípios goianos 

contando com dezoito unidades universitárias. A Universidade Estadual de Anápolis (Uniana) 

foi dividida, do ponto de vista administrativo, dando lugar à Unidade de Ciências Humanas e 

Econômicas e à Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas. Agregaram-se ainda à 

Universidade Estadual de Goiás outras Faculdades que já existindo legalmente, não 

desenvolviam atividades acadêmicas até o momento de sua criação. Foram elas: Santa Helena 

de Goiás, Inhumas, Ceres, Itapaci, Jaraguá, Silvânia e Sanclerlândia.  

A habilitação da UEG se deu por meio do Decreto do Governador do Estado n° 5.560 

de 01 de março de 2002, com efeito retroativo a 16 de abril de 1999. Devido às várias 

fragilidades encontradas na estrutura da UEG, a sua habilitação ficou vinculada há várias 

solicitações do CEE/GO, por tempo determinado, na condição nominal de universidade até 

que cumprisse as exigências requeridas. Ultrapassar a frágil estrutura que alicerçou a criação 

desta Universidade, que de certa forma, revelou-se um “escolão de terceiro grau”, de 
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funcionamento principalmente no turno noturno, de cursos basicamente de formação de 

professores, que do ponto de vista mercadológico requeriam menor investimento, passou a ser 

um grande desafio para as Unidades Universitárias da UEG, que desejam em tese, ultrapassar 

a realidade de uma instituição somente de ensino e transformar-se efetivamente em 

Universidade. 

O Decreto n° 5.130 de 03 de novembro de 1999, que homologou o Estatuto da 

Universidade Estadual de Goiás, no art. 1º afirmava que “A Universidade Estadual de Goiás 

constituía-se de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, com caráter público, gratuito 

e laico”. No art. 5º do referido Decreto estão explicitadas as finalidades da Universidade: 
I – promover o desenvolvimento e a divulgação da ciência, da reflexão e da cultura 
em suas várias formas; 
II – graduar e pós-graduar profissionais nas diversas áreas, preparando-os para o 
mundo do trabalho e para contribuir com o desenvolvimento de Goiás e do Brasil; 
III – formar pessoas qualificadas para o exercício da investigação científica e do 
magistério, bem como das atividades políticas sócio-culturais, artísticas e gerenciais; 
IV – promover estudos e pesquisas voltados para a preservação do meio ambiente, 
com o propósito de desenvolver e ampliar a consciência ecológica, visando a 
convivência harmoniosa do homem com o meio;  
V – incentivar a pesquisa científica e a difusão da cultura, objetivando o 
desenvolvimento científico e tecnológico e de novas relações com o meio físico e 
social em função da qualidade de vida; 
VI – divulgar conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos que são patrimônio 
comum da humanidade; 
VII – contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, em todos os níveis e 
modalidades, por meio de programas destinados à formação continuada dos 
profissionais da educação; 
VIII – interagir com a sociedade pela participação de seus professores, alunos e 
pessoal técnico-administrativo em atividades comprometidas com a busca de 
soluções para problemas regionais e locais; 
IX – contribuir para a melhoria da gestão dos organismos e entidades públicas, 
governamentais e não-governamentais e empresariais; 
X – prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com esta relações 
de reciprocidade; 
XI – cooperar com universidades, organismos públicos, culturais, científicos e 
educacionais, nacionais e estrangeiros. 

 

Conforme este documento, a Universidade assume como compromisso o 

desenvolvimento e a divulgação da ciência, a formação de professores e de profissionais 

liberais para o mercado de trabalho, a preservação do meio ambiente e a busca de soluções 

para problemas regionais. Não fica muito claro o seu compromisso com a pesquisa e com o 

conhecimento. Ainda neste Decreto, o art. 6º estabelece os compromissos permanentes da 

Instituição: 
I – contribuição para a superação das desigualdades sociais, com vistas ao 
desenvolvimento justo e equilibrado, integrado ao meio ambiente; 
II – realização da pesquisa científica voltada para a preservação da vida em suas 
várias formas e para o desenvolvimento da região do cerrado; 
III – ampliação de oportunidades educacionais, de acesso e de permanência a toda a 
população; 
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IV – democratização da cultura, da pesquisa científica e tecnológica, e socialização 
dos seus benefícios; 
V – valorização dos profissionais da educação de todos os níveis e modalidades de 
ensino; 
VI – a paz, a democracia, a defesa dos direitos humanos e dos compromissos 
ecológicos; 
VII – orientação e apoio ao ser humano para o exercício pleno da cidadania; 
VIII – busca da qualidade na ação e na produção. 

 

Os compromissos estabelecidos no artigo 6° mostram um belo discurso político sobre 

a importância da UEG como a redentora dos graves problemas econômicos e sociais que 

marcam o Estado de Goiás.  

Apesar de todas as fragilidades encontradas na UEG, desde o ano de sua fundação em 

1999, o seu crescimento em relação a novas vagas e novos cursos de graduação foi 

significativo. Atualmente, a UEG chegou ao expressivo patamar de 42 Unidades 

Universitárias, localizadas em 37 cidades, perfazendo o total de 128 cursos de graduação 

regulares, distribuídos, sobretudo no interior do Estado. Deste montante, 09 cursos são 

tecnológicos, 10 são de licenciatura e 17 de bacharelado. A UEG também está presente em 

outras 20 cidades por meio de Pólos Universitários, ofertando licenciaturas parceladas, cursos 

seqüenciais e cursos de pós-graduação. 

Nesse processo de identificação institucional é preciso lembrar, finalmente, que a 

maioria dos cursos da UEG é ofertada no período noturno e que seu foco continua sendo o 

ensino, devido ao processo incipiente dos projetos de pesquisa e de extensão. Destaca-se 

também que seu corpo docente é composto significativamente por professores de contrato 

temporário com titulação de especialistas.  

A expansão acelerada da UEG gerou e continua a gerar problemas para sua 

administração ao se considerar as grandes distâncias em que estão localizadas as Unidades, 

bem como a deficiência de recursos disponibilizados pelo governo estadual para geri-la. 

Pensar todos estes desafios da Universidade, considerando a falta de planejamento 

pedagógico-financeiro e a presença dos interesses políticos-eleitoreiros, instiga-nos a indagar 

sobre a importante responsabilidade social assumida por essa Instituição. 

 

2.1 O surgimento da Unidade Acadêmica da UEG de Pires do Rio 
 

A instalação da Unidade Universitária de Pires do Rio, da Universidade Estadual de 

Goiás, representa para o município o segundo momento de desenvolvimento da região. Ela 

não só gerou possibilidades de ampliar conhecimentos científicos para os estudantes de Pires 
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do Rio, como também, transformou a cidade em um pólo acadêmico aglutinador dos 

municípios circunvizinhos.  

Segundo o pesquisador Siqueira, a cidade já nasceu com a preocupação de oferecer 

aos moradores uma estrutura educacional. Nesse sentido relata: 

 
Lino Teixeira de Sampaio não só constitui o patrimônio inicial da cidade, mas 
também dita normas para administração, assegurando-lhe as rendas para financiar-
lhe os melhoramentos, dotá-la de meios necessários ao ensino – grupo escolar – 
significando isto que, fazendeiro estimado na sociedade goiana, seu pensamento 
visava o futuro: cidade sem escola, cidade morta. (2006, p.29) 
 
 

Sendo assim, a preocupação com o ensino fez e faz parte tanto da cidade como das 

pessoas que viveram e vivem na cidade de Pires do Rio. E, foi através da luta e da persistência 

de muitos piresinos que hoje se pode desfrutar de uma Unidade Universitária da UEG em seu 

município.  

Antes de se constituir como parte da Universidade Estadual de Goiás (UEG), a 

Unidade Universitária de Pires do Rio denominava-se Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Pires do Rio. Criada pelo decreto Estadual nº 2.5771, de 16 de abril de 

1986, publicado no Diário Oficial de 28 de abril de 1986, conforme Autorização Legislativa 

contida na Lei Estadual nº 9.8052 de 14 de outubro de 1985, publicada no Diário Oficial de 25 

de outubro de 1985. Nos termos desta legislação, a referida Instituição de Ensino Superior era 

uma Autarquia Estadual, jurisdicionada à Secretária de Educação, Cultura e Desporto do 

Estado de Goiás, órgão integrante da Administração Indireta do Poder Executivo. De acordo 

com o Histórico da UnU de Pires do Rio: 

 
Gozando de todas as prerrogativas asseguradas às entidades de Direito Público, 
inclusive autonomia patrimonial, financeira, administrativa, disciplinar e didático-
pedagógica, observados os princípios de dependência jurisdicional em relação à 
administração direta do Estado de Goiás.  (2000, p.01) 

 

Pela Lei nº 11.9013 de 03 de fevereiro de 1993, a Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras de Pires do Rio, passou a denominar-se Faculdade Estadual Celso Inocêncio de 

Oliveira (FAESCI), também jurisdicionada à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. A 

                                                 
1 Decreto nº 2.577, de 18 de abril de 1986, publicado no Diário Oficial de 28 de abril de 1986, que Cria, sob a 
forma de autarquia, a FACULDADADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PIRES DO RIO e dá 
outras providências. 
2 Lei nº 9.805 de 14 de outubro de 1985, publicado no Diário Oficial de 25 de outubro de 1985, que Dispõe sobre 
a criação da Faculdade de Educação, Ciências e Letras da cidade de Pires do Rio.  
3 Lei nº 11.901, de 03 de fevereiro de 1993, publicado no Diário Oficial de 12 de fevereiro de 1993, que Dá    
denominação a estabelecimento de ensino que especifica. 
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instalação da FAESCI, segundo o que podemos encontrar no Histórico da UnU de Pires do 

Rio, teve por objetivo: 

 
a formação e o aprimoramento dos professores da região, para tanto foi considerado 
principalmente à inexistência de um curso superior na região e a dificuldade no 
deslocamento da população em busca de formação superior.(2000,p. 01) 

 

 Foi considerada ainda a necessidade de suprir a demanda por ensino superior dos 

seguintes municípios: Bela Vista de Goiás, Caldas Novas, Morrinhos, Campo Alegre, Cumari, 

Cristalina, Ipameri, Orizona, Palmelo, Piracanjuba, Pontalina, Santa Cruz de Goiás, Silvânia, 

Urutaí, Vianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis. 

Anexando-se ao projeto da Universidade Estadual de Goiás – UEG, criada pela Lei nº 

13.4564, em abril de 1999, a Faculdade Estadual Celso Inocêncio de Oliveira, em 2000 passa 

a denominar-se Unidade Universitária de Pires do Rio, reconhecida pela Lei nº 13.456, 

publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás e sancionada pelo então Governador Marconi 

Perillo. 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 - Placa de fundação da UEG/UnU de Pires do Rio 
 Fonte: Déborah Rezende (18/08/2008) 

 

                                                 
4 Lei nº 13.456, de 16 de abril de 1999, publicada no Diário Oficial de 20 de abril de 1999, que Dispõe sobre a 
organização da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências.  
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 A missão estabelecida pelo documento que reconhece a nova Unidade da UEG tem 

como objetivo:  
 

Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e a 
formação integral de profissionais e indivíduos capazes de inserirem-se criticamente 
na sociedade, e promoverem a transformação de realidade sócio-econômica do 
Estado de Goiás e do Brasil. (1999, p.01) 
 
 

 Neste mesmo ano são reconhecidos os cursos de Geografia pelo Decreto nº 5.3315 e 

História pelo Decreto nº 5.3386. Já em 14/03/01 é reconhecido o curso de Letras pelo Decreto 

nº 5.3837.  

Em 2006, a Unidade Universitária de Pires do Rio contava com, aproximadamente, 

mil alunos matriculados nos Cursos de Licenciatura Plena Regular em Letras, Geografia, 

Pedagogia e História; curso Superior Seqüencial em Gestão Pública; curso Superior 

Tecnólogo em Rede de Computadores; Licenciatura Plena Parcelada em Letras, Geografia, 

Pedagogia e Matemática. Contava ainda, com cursos de Pós-graduação Lato Sensu em 

Psicopedagogia, História Regional e Geografia, Meio Ambiente e Turismo. 

 

2.2 O Curso de História: estrutura física, corpo docente e proposta acadêmica (2000 a 

2005) 

  

2.2.1 Estrutura Física 

 

A área física da UnU de Pires do Rio é composta por  um prédio  contendo 03 blocos 

de 02 pavimentos, construção em alvenaria, cobertura de telhas plan, com área construída de 

1.884,71 m2, contendo sala da diretoria, da coordenadoria, da secretaria, dos professores, do 

arquivo morto, dos departamentos de educação, biblioteca, diretório acadêmico, fotocópia, 

almoxarifado, 22 salas de aulas, 02 conjuntos de banheiros individuais e coletivos, laboratório 

de História, Geografia, Informática. 
 

 

 

                                                 
5 Decreto nº 5.331, de 11 de dezembro de 2000, publicado no Diário Oficial de 18 de dezembro de 2000, que 
Reconhece o curso que especifica.  
6 Decreto nº 5.338, de 20 de dezembro de 2000, publicado no Diário Oficial de 20 de dezembro de 2000, 
que Reconhece o curso que especifica. 
7 Decreto nº 5.383, de 14 de março de 2001, publicado no Diário Oficial de 20 de março de 2001, que Reconhece 
o curso que especifica. 
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 Figura 6 - Laboratório de Informática da UEG/UnU de Pires do Rio 
 Fonte: Déborah Rezende (18/08/2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Biblioteca da Universidade Estadual de Goiás/UnU de Pires do Rio 
(Ênfase para a prateleira das monografias)  
Fonte: Déborah Rezende (18/08/2008) 
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2.2.2 Corpo Docente 

 

Um aspecto significativo, segundo Moreira (2007), em relação ao corpo docente da 

UEG foi a aprovação do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual de 

Goiás, pela Lei nº 13.842 de 1º de junho de 2001 (GOIÁS, 2001) que assegura uma série de 

conquistas para o magistério superior em Goiás, também assegura a possibilidade da 

dedicação exclusiva, a destinação de horas para o desenvolvimento de pesquisas, a liberação 

para cursos de qualificação dentre outras conquistas.  

O primeiro concurso para professores da educação superior em Goiás aconteceu no 

final de 1998 e só ocorreu a contratação no início de 1999. Naquele momento, Marconi 

Perillo já havia tomado posse como governador e começava o debate acerca da criação da 

UEG. Entretanto, a justificativa do governo Maguito Vilela para a realização desse concurso 

foi o de credenciar em definitivo a Universidade de Anápolis. Foram abertas 134 vagas e 

contratado um total de 133 professores. 

Em um segundo momento, por meio da Lei nº 14.280, de 04 de outubro de 2002, 

(GOIÁS, 2002) o direito de pertencer a esse quadro foi estendido aos professores efetivados 

que estivessem trabalhando como professores da educação superior no período anterior à 

promulgação da Constituição de 1988, uma vez que ela estabelecia para ingresso no serviço 

público, a realização de concurso público. 

 

 
CORPO DOCENTE DA UEG POR TITULAÇÃO E VÍNCULO FUNCIONAL 

 

Titulação Temporários Efetivos Total 

Graduado 183 0 183 

Especialista 983 138 1.121 

Mestre 297 272 569 

Doutor 43 73 116 

Pós-Doutor 2 8 10 

Total 1.508 491 1.999 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação da UEG (2008) 
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CORPO DOCENTE DA UEG / UNU PIRES DO RIO  

POR TITULAÇÃO E VÍNCULO FUNCIONAL 

 

Titulação Temporários Efetivos Total 

Graduado 03 0 03 

Especialista 34 08 42 

Mestre 12 10 22 

Doutor 0 0 0 

Pós-Doutor 0 0 0 

Total 49 18 67 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação da UEG (2008) 

 

Situação distinta era a dos professores temporários, que não tinham, na sua maioria, 

qualificação acadêmica de doutor ou mestre, o que gerou uma situação política difícil: o 

Estado legalmente não podia encaminhá-los para titulação e, se eles participassem de 

concurso público seriam provavelmente superados por outros professores já detentores de 

algum destes títulos. 

Apesar dessa dificuldade, o governo realizou um concurso, em janeiro de 2004, para 

preenchimento de quatrocentas vagas de professores na UEG. O concurso foi realizado pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e nem todas as vagas foram ocupadas, pois em alguns 

casos, não apareceram candidatos e, em outros, os inscritos não conseguiram nota suficiente 

para a aprovação. Mesmo assim, foi possível nomear 344; no entanto, somente 320 

professores tomaram posse. 

Ainda segundo Moreira (2007), uma universidade com as dimensões da UEG exige a 

contratação de um número maior de professores em seus quadros e, em 2006, o governo 

autorizou a universidade a elaborar um edital para selecionar por meio de concurso 450 vagas 

para professores e 300 para funcionários da instituição, o qual ainda não foi publicado. 

A situação do quadro de professores da UEG, como fica claro analisando os quadros 

acima, exige medidas urgentes seja no sentido de aumentar o número de mestres e doutores 

seja na redução drástica no número de professores temporários. Essa exigência, no entanto, 

enfrenta resistência dos chamados setores econômicos do governo. Uma das exigências 

estabelecidas até mesmo pelo Termo de Compromisso entre UEG e o CEE, para assegurar o 

recredenciamento dessa Universidade, é exatamente essa. 
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Se, entretanto, a necessidade do quadro for mantida, particularmente torna-se difícil 

consolidar uma das bases que devem nortear a vida de uma universidade: a pesquisa. 

É importante ressaltar que apesar de todas essas dificuldades, a dedicação e o 

compromisso dos professores da UEG constituem um elemento reconhecido por diversas 

comissões de especialistas que indicados pelo CEE, verificam as condições de oferta dos 

cursos daquela universidade visando o seu reconhecimento. Outro aspecto a ser destacado na 

atuação dos professores da UEG é o da sua inserção na comunidade local. 

 

2.2.3 Proposta Acadêmica 

 

O Curso de Graduação em História iniciou na Unidade Universitária de Pires do Rio 

em 1994, oferecendo um total de 40 (quarenta) vagas, em regime anual com duração de 04 

anos, funcionando no período noturno. De acordo com o Projeto de Curso do ano de 2001, o 

curso surgiu, tendo em vista a necessidade de formação de professores em licenciatura plena 

para atender a carência da região de profissionais qualificados que atendessem aos 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O curso veio propiciar a 

melhoria na educação da região, uma vez que atende pessoas de diversas cidades vizinhas. 

Segundo o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do ano de 2001, sob a Coordenação do 

Prof. Francisco Martins dos Santos: 
 
o curso destina-se à formação de profissionais da educação, para atuarem na 
segunda fase do Ensino Fundamental e no Ensino Médio como graduados em 
licenciatura plena e tem como objetivo formar historiadores capazes de exercer a 
profissão de professor na Educação Básica e no Ensino Médio; formar profissionais 
que ajudem a resgatar a história do  povo; habilitar profissionais críticos no 
exercício da cidadania; inserir o historiador no mundo do conhecimento, 
possibilitando-lhe a compreensão crítica da realidade educacional; conduzir o 
historiador a ser mediador de uma prática coletiva de caráter interdisciplinar e, 
dentre outros, desenvolver no historiador o propósito da educação continuada. 

 

A UnU vem ao longo destes anos lidando com a possibilidade de propor uma estrutura 

curricular que, de acordo com o PPC de História/2001, permita uma visão de conjunto do 

curso e possibilite um maior aprofundamento para a compreensão dos elementos que 

caracterizam a totalidade do trabalho do professor em suas variadas dimensões que  envolvem 

a tarefa de docência: ensino, extensão e pesquisa. 

A formação geral é entendida pela oferta de componente curriculares que apresentam 

os fundamentos filosóficos, históricos, didático-metodológicos, econômicos, políticos e 

administrativos para a compreensão da educação escolar. Essa formação constitui o núcleo 
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essencial da estrutura curricular e reflete o reconhecimento social do conhecimento que o 

historiador deve construir. 

2.2.4 Matriz Curricular 

 

É importante ressaltar que essa Matriz Curricular está posta desde o início do curso de 

História em 1994, tendo sido modificada apenas em 2004.  

 

Habilitação: Licenciatura Plena em História. 

Horas de Disciplinas Teóricas: 2.340h/a 

Horas de Estágio: 234 h/a 

Horas de Atividades Complementares Obrigatórias (através de estudos 

independentes): 120 h/a 

1º Ano 

Português (Técnicas de Redação) 
Introdução ao Pensamento Filosófico 
Sociologia 
História Antiga 
História Medieval 
Geografia (Geo-História) 

2º Ano 

História Econômica (Geral do Brasil) 
História Regional (Goiás) 
História do Brasil I (Colônia) 
História da América I 
História Moderna  
História Contemporânea I 
Antropologia Cultural 

3º Ano 

História do Brasil II (Império) 
História da América II 
História Contemporânea II 
Psicologia da Educação (Evolutiva) 
Didática 
História das Idéias Políticas e Sociais 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio 

4º Ano 

 

História do Brasil III (República) 
Psicologia da Educação (Adolescência e Aprendizagem) 
Didática Especial de História 
Prática de Ensino de História 
Técnica da Pesquisa Histórica 

Fonte: Projeto do Curso de História do ano de 2001 

 

O curso de História além de se destinar à formação de professores, tem como meta 

formar o professor-pesquisador. Tem ainda como desafio para sua integralização articular a 

realização de algumas atividades, tais como: monitorias, estágios, produção de artigos, 
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projetos e monografia ou TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). A disciplina Técnica da 

Pesquisa Histórica traz como ementa a seguinte proposta: 

 
Ministrada apenas para o curso de licenciatura, esta disciplina trabalhará os aspectos 
básicos da pesquisa direcionada para a elaboração de recursos didáticos aplicáveis 
ao 1° e 2° graus, tais como o manuseio adequado da documentação e da bibliografia, 
produção, montagem e utilização de textos, leitura de documentos. Orientação para 
iniciação a pesquisa, tendo sempre como base de elaboração a história. Concluirá 
esta disciplina, uma monografia desenvolvida pelo aluno ao longo do ano e que 
constitui um dos requisitos para sua graduação. (Projeto do Curso/2001, p.65-66) 

 

Quanto a Bibliografia Básica da referida disciplina percebe-se que é uma bibliografia 

clássica, muito parecida com as utilizadas por Universidades, como por exemplo, a 

Universidade Federal de Goiás. Observa-se também que a proposta apresentada para a 

disciplina História Regional (Aspectos da história político-social-administrativo e econômico 

no período colonial, império e república em Goiás) apresenta como referência bibliográfica a 

produção historiográfica dos docentes do curso de História da UFG. 

Ao analisar o desenrolar do curso de História, de 1994 a 2005, percebe-se que à 

produção monográfica é cobrada desde a conclusão da primeira turma em 1997, só que de 

uma forma bastante diferenciada das que são cobradas a partir de 2003. Até então, era apenas 

realizado um relatório técnico de Estágio Supervisionado e de produção acadêmica de 

conclusão de curso realizado em grupo. A partir de 2003 os trabalhos passaram a ser 

realizados individualmente com a apresentação oral dos resultados da pesquisa pelo aluno 

para uma banca de defesa formada por três professores. No ano de 2004, uma nova exigência 

é incluída no processo de avaliação, pois além da banca de defesa, os alunos passam pela 

banca de qualificação formada por três professores. 

No 4º ano do curso de História a disciplina Técnica da Pesquisa Histórica é ministrada 

tendo como enfoque os aspectos básicos da pesquisa direcionada para a elaboração de 

recursos didáticos, tais como o manuseio adequado da documentação e da bibliografia, 

produção, montagem e utilização de textos, leitura crítica de documentos. Cabe ao professor 

responsável por esta disciplina a orientação necessária para a Iniciação à Pesquisa, trazendo 

sempre como base a elaboração “correta” e coerente da história. Um dos requisitos para a 

conclusão desta disciplina e do Curso de História é a produção de uma monografia produzida 

pelo aluno ao longo do ano. 

O Trabalho de Conclusão de Curso/Monografia é desenvolvido pelos alunos no 4º ano 

do Curso, sob a orientação de um professor (orientador), escolhido pelo aluno dentre os 

professores do curso de História, adotando como critério de escolha a afinidade ou a linha de 
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pesquisa que se pretende trabalhar. Além deste professor orientador, o aluno conta também 

com o professor regente da disciplina Técnicas de Pesquisa Histórica que supervisiona todos 

os trabalhos.  

Ao final do ano de 2005, a Coordenação do Curso de História propôs uma alteração no 

Projeto Pedagógico do Curso, apresentando normas específicas do funcionamento da 

disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa, e sobre a orientação das monografias dos alunos. 

Tal modificação foi motivada por uma avaliação conjunta dos professores do Curso 

interessados em capacitar os alunos no processo de elaboração do trabalho acadêmico de 

conclusão de curso (TCC). Este Projeto tem, dentre outros, o objetivo de normatizar e 

regulamentar todos os procedimentos de construção dos trabalhos de conclusão, de uma 

forma clara e objetiva e atender aos anseios dos alunos, viabilizando um referencial técnico 

para o desenvolvimento da formalização de seus trabalhos, bem como proporcionar uma 

visível melhoria nas produções monográficas. 

 

2.3 Levantamento quantitativo da produção das monografias do Curso de História da 

UEG/UnU de Pires do Rio (2000 a 2005) 

 
Tabela 1 – Quantitativo de monografias pesquisadas na UEG/UnU de Pires do Rio (2000 a 2005) 

 
 

2000 7%

2001 13%
2002 8%

2003 24%

2004 21% 2005 27%

 
 
 
 

Fonte: Monografias do Curso de História da UEG – UnU de Pires do Rio  
 

• Relação das monografias do Curso de Historia (2000) 
 
ALVES, Marcia Miguel. (Org.). A contribuição Árabe em Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 
2000. 
 
AVELAR, Ariovaldo Gonçalves de. Uma História do Brasil Mal Contada. Pires do Rio: 
UEG, 2000. 

Ano Letivo Qtde de 
monografias 

2000 8 

2001 15 

2002 9 

2003 27 

2004 24 

2005 30 

Total 113 
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CASTRO, Sólon Pereira de. (Org.). Migração: Formação socioeconômica de Passa Quatro. 
Pires do Rio: UEG, 2000. 
  
GODOY, Sérgio Henrique Monteiro de. (Org.). A cidade de Urutaí: Desde a criação até os 
dias atuais. Pires do Rio: UEG, 2000. 
 
LIMA, Cleusa Rosa Carneiro de. (Org.). A Influência da Estrada de Ferro na Região Sudeste 
de Goiás. Pires do Rio: UEG, 2000. 
 
MORAIS, Ângela Walquíria de. (Org.). Revisão sobre o fundador de Pires do Rio. Pires do 
Rio:UEG, 2000 
 
OLIVEIRA, Ivone Dantas de. (Org.). A prática leiteira no município de Orizona-GO de 1988 
a 1999.Pires do Rio: UEG, 2000. 
 
SANTOS, Ednomar Ribeiro dos. A Câmara Municipal de São Miguel do Passa Quatro de 
1989- 2000. Pires do Rio: UEG, 2000. 
 
Tabela 2 – Quantitativo de monografias pesquisadas na UEG/UnU de Pires do Rio por temática e ano letivo 
(2000) 
 

Imigração/Migração 25%Cidade 25%

Estrada de Ferro 13%

História do Brasil 13% Economia 13%

Política 13%

Ano Letivo: 2000

 
 
 

Fonte: Monografias do Curso de História da UEG – UnU de Pires do Rio  
 

• Relação das monografias do Curso de História 2001 
 
ASSIS, Célia Lúcia Leite de. (Org.). Palmelo – Aspecto Religioso e Político. Pires do Rio: 
UEG, 2001. 
 
BARBOSA, Margareth Martins dos Santos. (Org.). A Influência da Estrada de Ferro no 
Desenvolvimento de Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 2001. 
 
BORGES, Dulcinéia Maria Batista. (Org.). Aspectos Psicológicos e Religiosos dos 
Componentes da FEB: Os pracinhas da Estrada de Ferro. Pires do Rio: UEG, 2001. 
 

Temática Qtde de 
monografias

Imigração/Migração 2 

Cidade 2 

Estrada de Ferro 1 

História do Brasil 1 

Economia 1 

Política 1 

Total 8 
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BRAGA, Mara Raquel Rodrigues. Influência Religiosa na Formação dos Municípios de 
Santa Cruz e Cristianópolis (1905-1926). Pires do Rio: UEG, 2001. 
 
BRAGA, Olívia Regina de Campos Costa. (Org.) A influência do período Militar no 
Executivo de Orizona (1966-1976). Pires do Rio: UEG, 2001. 
 
CANHETE, Maria Aparecida. (Org.) Casamento Civil em Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 
2001. 
 
CASSIANO, Marisete Pereira dos Santos. (Org.) Formação Social de Pires do Rio. Pires do 
Rio: UEG, 2001. 
 
CAZUZA, Creuza. Criação da cidade de São Miguel do Passa Quatro. Pires do Rio: UEG, 
2001, 
 
CRUZ, Kênia Paula de Oliveira. (Org) A vinda dos Franciscanos e sua Contribuição 
Educacional na Cidade de Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 2001. 
 
FARIAS, Beatriz Aparecida Cordeiro de. Participação Feminina na Política Piresina. Pires 
do Rio: UEG, 2001. 
 
FERREIRA, Waldete dos Santos. (Org.) Monumentos Históricos de Pires do Rio. Pires do 
Rio: UEG, 2001. 
 
FONSECA, Ana Cristina Vicente. (Org.) A Renovação Carismática em Pires do Rio. Pires do 
Rio: UEG, 2001. 
 
GONÇALVES, Luzia Helena Caixeta. O Mito da Geny. Pires do Rio: UEG, 2001. 
 
ROSA, Taysa de Mesquita. (Org.) As Ruas do Fogo: Pires do Rio e Goiandira. Pires do Rio: 
UEG, 2001. 
 
SILVA, Auristelina Martins Gondim da. (Org.) Batismo em Santa Cruz de Goiás no Início do 
Século XX (1905-1915). Filhos Legítimos e Filhos Naturais: Pecado ou Preconceito? Pires 
do Rio: UEG, 2001. 
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Tabela 3 – Quantitativo de monografias pesquisadas na UEG/UnU de Pires do Rio por temática e ano letivo 
(2001) 

Religião 33%
Estrada de Ferro 7%

Cidade 33%

Educação 7%
Gênero 7%

Mito 7%

Patrimônio 7%

Ano Letivo: 2001

 
 
 
 
 
 

Fonte: Monografias do Curso de História da UEG – UnU de Pires do Rio  
 

• Relação das monografias do Curso de História 2002 
 
AMORIM, Joelma Batista Gonçalves de. (Org.) Agroindústria Piresina: (Uma análise do 
Avanço Rural na Produção Avícola). Pires do Rio: UEG, 2002. 
 
BORGES, Ludiana R. (Org.). A festa de Nossa Senhora do Rosário de Pires do Rio. Pires do 
Rio :UEG, 2002. 
 
BRANQUINHO, Marcelo de Souza. (Org.) “A Teologia da Fanatização” (O 
Fundamentalismo Islâmico). Pires do Rio: UEG, 2002. 
 
CRUZ, Maristela Nunes Fernandes da. (Org.) Proformação – Programa de Formação de 
professores em Exercício (2000-2004). Pires do Rio: UEG, 2002. 
 
ESTRELA,  Rita de Cássia da Costa. (Org.) Saúde Pública: Enfoque Histórico Analítico e 
Estatístico. Pires do Rio: UEG, 2002. 
 
GRATÃO, Izabel Cristina. A individualização dos objetos de mesa no século XIX. Pires do 
Rio: UEG, 2002. 
 
MENDONÇA, Sebastiana das Graças. (Org.) Memórias e Histórias do Antigo Povoado do 
Maratá (1944-1954). Pires do Rio: UEG, 2002. 
 
OLIVEIRA, Maria Lúcia de. A Influência do Coronel Lino Teixeira de Sampaio em Pires do 
Rio. Pires do Rio: UEG, 2002. 
 
SILVA, Terezinha Pereira da Cunha e. (Org.) Movimento Sindical no Brasil: Ensaio 
Analítico, Trajetória, Características e Desafios.  Pires do Rio: UEG, 2002. 
 

Temática Qtde de 
monografias

Religião 5 

Estrada de Ferro 1 

Cidade 5 

Educação 1 

Gênero 1 

Mito 1 

Patrimônio 1 

Total 15 
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Economia 11%

Religião 22%
Educação 11%

Saúde 11%

Alimentação 11%

Cidade 11% Liderança Política 11%

História do Brasil / Sindicalismo 11%

Ano Letivo: 2002

 
 
Tabela 4 – Quantitativo de monografias pesquisadas na UEG/UnU de Pires do Rio por temática e ano letivo 
(2002) 
 

 

 Fonte: Monografias do Curso de História da UEG – UnU de Pires do Rio  
 
 
 

• Relação das monografias do Curso de História 2003 
 
 
ALMEIDA, Conceição Aparecida Fernandes. Escola Família Agrícola de Orizona – como 
proposta Educacional para o Homem do Campo. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
ANDRADE, Vilma Paes de Oliveira. O Estatuto do Conselho Tutelar da Criança e do 
Adolescente de Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
BATISTA, Ana Lúcia. As Bênçãos, Seus Sentidos e os Poderes que Vinculam. Pires do Rio: 
UEG, 2003. 
 
CAETANO, Wanderly Maria. A Mulher em São Miguel do Passa Quatro: Liberdade x 
Conservadorismo. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
CANTUÁRIA, Iraídes Monteiro. Migração e Turismo Religioso em Palmelo. Pires do Rio: 
UEG, 2003. 
 
CANÊDO, Claudiana Dos Reis. A Política em Maquiavel “O Príncipe”. Pires do Rio: UEG, 
2003. 
 
CRUZ, Edmar Assis da. Mão-de-Obra Infantil na Cidade de Pires do Rio. Pires do Rio: 
UEG, 2003. 
 
DUTRA, Leonice Alves. A Influência do Coronelismo no Município de Pires do Rio-GO 
(1922 a 1950). Pires do Rio: UEG, 2003. 
 

Temática Qtde de 
monografias

Economia 1 
Religião 2 
Educação 1 
Saúde 1 
Alimentação 1 
Cidade 1 
Liderança Política 1 
História do Brasil / 
Sindicalismo 1 

Total 9 
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FELÍCIO, Ana Maria Rodrigues. A Incorporação da Região Sul de Goiás no Sistema 
Capitalista. Décadas 20, 30 e 40 em Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
FERREIRA, Suelli Borges da C. A Influência do Protestantismo em Pires do Rio. Pires do 
Rio: UEG, 2003. 
 
GUIMARÃES,  Gislene Ribeiro. Mulheres Trabalhadoras de Ipameri: uma dupla jornada de 
trabalho. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
GUNTIJO, Milene Cristina. Fundação Industrial para menores – FIME: Importância do 
Ensino Profissionalizante para Crianças e Adolescentes em Pires do Rio-GO. Pires do Rio: 
UEG, 2003. 
 
MAZON, Patrícia. A Implantação do C. Martins Borges em Pires do Rio: Um Novo Perfil 
Educacional (1930-2003). Pires do Rio, 2003. 
 
MENDES, Tatiana Ludovina Vieira. Disputas e Intenções no Campo: A Revolta do Arrendo 
(1948 a 1952 – Orizona). Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
OLIVEIRA, Vânia Maria Correia de. A Revolução de 1930 e sua Influência em Goiás. Pires 
do Rio: UEG, 2003. 
 
PAIVA, Selma Carneiro. Imagens do Coronelismo em Goiás. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
PIRES, Cely Aparecida Bernades. A Renovação Carismática Católica em Pires do Rio e as 
Divergências com os Rituais em Relação ao Setor Conservador. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
ROSA, Maria Rosimeire Domingos. A Festa da Rita: a religião como fator de ligação entre 
os indivíduos de uma comunidade. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
RODRIGUES, Neire Maria. A Importância do Museu Ferroviário para Pires do Rio. Pires do 
Rio: UEG, 2003. 
 
SANTOS, Márcia Vieira Pereira dos. O Tempo Muda o Ensino de História: um Estudo 
Realizado na Cidade de São Miguel do Passa Quatro. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
SILVA, Cecília Gonçalves e. A Adolescência como Fator Preponderante das Relações 
Sociais. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
SILVA, Maria Guiomar. As Cavalhadas de Santa Cruz de Goiás. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
SILVA, Valdeci Camilo da. O Apito do Trem: A chegada da Ferrovia em Ipameri. Pires do 
Rio: UEG, 2003. 
 
SOUZA, Carlos Antônio de. Os Fatos, a História: Pedro Ludovico Teixeira, o Político, o 
Idealizador. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
SOUZA, Elissandra Rodrigues Viana de. Cemitério: Lugar de Memória – Urutaí/Goiás. Pires 
do Rio: UEG, 2003. 
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Educação

Legislação / Conselho Tutelar

Religião

Gênero

Migração

Teria / Maquiavel

Trabalho Infantil

Liderança Política / Coronelismo

Museu

Adolescência

Cultura / Patrimônio

Ferrovia

Economia / Crédito Rural

Cemitério / Memória

Reforma Agrária

História do Brasil / Revolução

Liderança Política

Mito

Economia

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

3

1

3

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Ano Letivo: 2003

SOUSA, Fabiana de Castro e. A Influência da Cooperativa de Crédito Rural no 
desenvolvimento econômico do Município de Orizona-GO. Pires do Rio: UEG, 2003. 
 
 
VIEIRA, Raquel Pereira. A Reforma Agrária em Goiás na Visão do MST e UDR. Pires do 
Rio: UEG, 2003. 
 
 
Tabela 5 – Quantitativo de monografias pesquisadas na UEG/UnU de Pires do Rio por temática e ano letivo 
(2003) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Monografias do Curso de História da UEG – UnU de Pires do Rio  
 

• Relação das Monografias do Curso de Historia 2004 
 
ALVES, Isis Lozano da Silva. História e Vida de Agustín Lozano Turron. Pires do Rio: UEG, 
2004. 
 
ANJOS, Júlio César Alves dos. A Interação Sócio-Cultural do 2º Batalhão Mauá e seus 
Migrantes na Cidade de Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
BORGES, Rosalina A. Sanatório de Palmelo: Da origem ao fechamento (1929-2003). Pires 
do Rio: UEG, 2004. 
 

Temática 
Qtde de 

monografia
s 

Educação 3 
Legislação / Conselho 
Tutelar 1 

Religião 3 
Gênero 2 
Migração 1 
Teoria / Maquiavel 1 
Trabalho Infantil 2 
Liderança Política / 
Coronelismo 2 

Museu 1 
Adolescência 1 
Cultura / Patrimônio 1 
Ferrovia 1 
Economia / Crédito Rural 1 
Cemitério / Memória 1 
Reforma Agrária 2 
História do Brasil / 
Revolução 1 

Liderança Política 1 
Mito 1 
Economia 1 
Total 27 
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CASTRO, Antônia Vaz Fernandes de. Centro Social Rural de Orizona: uma história a 
serviço da comunidade (1960-2004). Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
CARVALHO, Edison Alves. Patrimônio Cultural de Palmelo: Uma Herança sem Herdeiros. 
Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
CORRÊA, Manuel Luis Santos. A História Perdida nos Sítios Arqueológicos. Pires do Rio: 
UEG, 2004. 
 
DIAS, Luciene Cristina. A Influência da Mulher na Sociedade Piresina: valores e práticas. 
Pires do Rio: UEG,2004. 
 
FERREIRA, Regina Francisca dos Santos. O Significado da Soja na Vida Piresina. Pires do 
Rio: UEG, 2004. 
 
FONSECA, Nivailda Dias. A Arte na Educação. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
GONÇALVES, Neide Alves de Oliveira. Festa de Egerinêo Teixeira: Espetáculo ou 
Devoção. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
GUIMARÃES, Gisele Ribeiro. Cine Teatro Estrela: A Estrela Caiu. Pires do Rio: UEG, 
2004. 
 
GUIMARÃES FILHO, Newton Seabra. A música enquanto recurso didático nas séries 
iniciais de ensino fundamental. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
MARÇAL, Willian Ferreira. Música Caipira: Heróica Epopéia. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
MARTINS, Lúcia Aparecida Teixeira. Rádio Cultura de Orizona: uma história de vida. Pires 
do Rio: UEG, 2004. 
 
NUNES, Fabiana. A Influência dos Meios de Comunicação na Cultura em São Miguel do 
Passa Quatro. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
NUNES, Marcelo Vaz. O Fenômeno Protestante e sua Inserção em Pires do Rio. Pires do 
Rio: UEG, 2004. 
 
OLIVEIRA, Deusenir Alves de. Egerinêo Teixeira: o homem, a história. Pires do Rio: UEG, 
2004. 
 
OLIVEIRA, Maria Aparecida Costa de. A Mulher da Zona Rural do Município de Orizona 
(1950 a 2004). Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
OLIVEIRA, Nilda Maria da Fonseca. O Asilo São Vicente  de Paula de Pires do Rio-GO. 
Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
PEREIRA, Eulina Gonçalves. Um Olhar sobre Ipameri. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
PERES, Adriana Gonzaga. O Legado do Patrimônio Histórico no Município de Orizona. 
Pires do Rio: UEG, 2004. 
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Sítio Arqueológico

Música

Cinema

Saúde

Religião

Festa Religiosa

Liderança Política

Sindicato/Cooperativa

Gênero

Cidade / Gestão

Patrimônio Cultural

Meio de Comunicação

Migração

Economia

Asilo

Cidade / Centro Social

Cidade

Educação

Inclusão Social

Violência / Desigualdade

0 0,5 1 1,5 2 2,5

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ano Letivo: 2004

 
PINHEIRO, Regina de Sousa. Orizona: Novo Olhar da Igreja Católica à Luz da Teologia da 
Libertação. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
QUEIROZ, Vilma de Souza. A Inclusão no Colégio Municipal São Miguel Arcanjo. Pires do 
Rio: UEG, 2004. 
 
SIQUEIRA, Flávia Rodrigues. São Miguel do Passa Quatro: Emancipação e as Obras 
Ocorridas nas Gestões Municipais. Pires do Rio: UEG, 2004. 
 
Tabela 6 – Quantitativo de monografias pesquisadas na UEG/UnU de Pires do Rio por temática e ano letivo 
(2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Monografias do Curso de História da UEG – UnU de Pires do Rio  
 

• Relação das monografias do Curso de Historia 2005 
 
BEZERRA, Sandra Valéria B. O Descaso da Comunidade Orizonense com a Gestão Cultural 
do Patrimônio Histórico Local. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
BORGES, Núbia Virgínia. Vida de Prostituta em Pires do Rio-Goiás: vaidade, sonhos, 
fantasia ou resistência? Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
BRITO, Delvair Rosa da Costa. Questão Agrária em Pires do Rio e Campo Limpo 1920-
1952. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 

Temática Qtde de 
monografias

Sítio Arqueológico 1 
Música 2 
Cinema 1 
Saúde 1 
Religião 1 
Festa Religiosa 2 
Liderança Política 2 
Sindicato/Cooperativa 1 
Gênero 1 
Cidade / Gestão 1 
Patrimônio Cultural 2 
Meio de Comunicação 1 
Migração 1 
Economia 1 
Asilo 1 
Cidade / Centro Social 1 
Cidade 1 
Educação 1 
Inclusão Social 1 
Violência / 
Desigualdade 1 

Total 24 
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CAMARGO, Thiago Venâncio. A Mulher Piresina no Processo Sócio-Econômico. Pires do 
Rio: UEG, 2005. 
 
CARVALHO, Bruna Laisa Gonçalves Pinto. A Coroação de Nossa Senhora: uma cultura 
esquecida. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
CARVALHO, Keila Rodrigues de. A Influência da Igreja Católica na Política em São Miguel 
do Passa Quatro. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
CORREA, Lara Borges. O Ensino em Pires do Rio Durante o Regime Militar (1964-1984). 
Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
COSTA, Luzia de Fátima B. O Acampamento Padre José Josimo Tavares. Pires do Rio: 
UEG, 2005. 
 
CUNHA, Cleberson Xavier da. A Chegada dos Missionários Norte-americanos em Egerineu 
Teixeira. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
CUNHA, Selma Maria da. A História Política de Orizona no Contexto da Ditadura Militar. 
Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
CRUZ, Valdemir Laureano da. No Aconchego do Botequim do Zezé (Orizona-Goiás). Pires 
do Rio: UEG, 2005. 
 
FERNANDES, Mônica Vieira da Cunha. Umbanda: o sobrenatural em meio à religião. Pires 
do Rio: UEG, 2005. 
 
FERNANDES, Paulo Cezar. Orizona Cidade da Cachaça: A (Re)construção do Discurso. 
Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
LIMA, Maria Amélia Silva de. Benzição: seus poderes como medicina popular. Pires do Rio: 
UEG, 2005. 
 
LORENZETTI, Vanuza Barbosa. Recantos e Contos Goianos Registrados: Luiz Palacin 
Gomes e Nasr Nagib Fayad Chaul. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
MENDES, Silvana Aparecida. O Ensino Religioso nas Escolas de Ensino Fundamental de 
Pires do Rio (2000-2005). Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
MENDONÇA, Ivanildes A. de. Feira Livre de Pires do Rio: Espaço Cultural. Pires do Rio: 
UEG, 2005. 
 
MOURA, Gilson Oliveira. “Sutil Melodia Pra te Acordar”: a música como forma de 
resistência ao regime militar. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
OLIVEIRA, Daiane Fernandes de. Sexualidade Precoce: prazer ou destruição? Pires do Rio: 
UEG, 2005. 
 
OLIVEIRA, Suzilene Alves de Souza e. As Lendas na Cidade de Pires do Rio: a imaginação 
dando sentido à vida do homem comum. Pires do Rio: UEG, 2005. 
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PIRES, Lidiane Mônica. A Memória do Idoso como Fonte de Documentos: as transformações 
sócio-econômicas de Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
REZENDE, Mafalda Aparecida de. Folia de Reis do Povoado do Rio do Peixe: uma riqueza 
cultural. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
RIBEIRO, Maria Goretti. Sob o Domínio do Mutirão: uma visão do mutirão da moradia em 
Orizona. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
SILVA, Gigliane Luciene Gomes da. A Morte e Seus Significados: um fenômeno de 
diferenciação social piresina. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
SILVA, Márcia Borges da. Cantigas e Brincadeiras de Roda: uma história de avô para neto. 
Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
SILVA, Milene da. Buritizinho: um caso de micro-história. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
SOUZA, Andréia S. S. Patrimônio Histórico de Silvânia: uma pequena contribuição para 
sua história. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
SOUZA, Ronaldo de. Ponte Epitácio Pessoa: portal que possibilitou o aparecimento do 
município de Pires do Rio. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
VALE, Rosana de Jesus do. O Papel dos Contos de Fadas na Construção de Identidade da 
Criança. Pires do Rio: UEG, 2005. 
 
VIEIRA, Clayton. Coluna Prestes e o Líder Luiz Carlos Prestes. Pires do Rio: UEG, 2005. 
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Estórias Infantis
Prostituição

Idoso / Memória
Educação / Missionários Norte-americanos

Comércio / Feira Livre
Questão Agrária

Religião / Afro
Patrimônio Histórico

História do Brasil / Luiz Carlos Prestes
Religião

Metodologia / Micro História
Cidade / Ditadura Militar

Gênero
Mito

Educação / Regime Militar
Mutirão da Moradia

Música / Regime Militar
Sexualidade

Mutirão de Fiar
Cidade
Morte

Patrimônio Cultural
Contos

Religião / Educação

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

2

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ano Letivo: 2005

Tabela 7 – Quantitativo de monografias pesquisadas na UEG/UnU de Pires do Rio por temática e ano letivo 
(2005) 

 

Fonte: Monografias do Curso de História da UEG – UnU de Pires do Rio  
 

• Monografias de 2000: 

Os trabalhos apresentados no ano de 2000 se caracterizam por uma preocupação em 

compreender a história da fundação de  algumas cidades da região como: Pires do Rio, São 

Miguel do Passa Quatro, Urutaí, destacando o papel exercido por alguns políticos locais e a 

presença de migrantes que povoaram as referidas cidades, seja vindos de outros estados do 

Brasil (paulistas e mineiros) seja os de origem árabe. A influência da estrada de ferro na 

região também é abordada, enfatizando o estímulo econômico que ela traz à região.  

 

• Monografias de 2001: 

Os temas mais abordados pelos Trabalhos de Conclusão de Curso continuam 

relacionados com  o interesse em conhecer a história das origens de cidades da região: Pires 

do Rio, Santa Cruz, Cristianópolis, Orizona, Goiandira. Nesses trabalhos a ênfase é dada na 

Temática Qtde de 
monografias

Estórias Infantis 2 
Prostituição 1 
Idoso / Memória 1 
Educação / Missionários 
Norte-americanos 1 

Comércio / Feira Livre 1 
Questão Agrária 1 
Religião / Afro 1 
Patrimônio Histórico 3 
História do Brasil / Luiz 
Carlos Prestes 1 

Religião 3 
Metodologia / Micro História 1 
Cidade / Ditadura Militar 1 
Gênero 1 
Mito 2 
Educação / Regime Militar 1 
Mutirão da Moradia 1 
Música / Regime Militar 1 
Sexualidade 1 
Mutirão de Fiar 1 
Cidade 1 
Morte 1 
Patrimônio Cultural 1 
Contos 1 
Religião / Educação 1 
Total 30 
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formação cultural local, principalmente em torno de representações religiosas, seja do mundo 

católico ou espírita. Verifica-se o surgimento de novas temáticas relacionadas com estudos 

sobre a participação feminina na vida política de Pires do Rio, preconceitos e patrimônio 

histórico. Tais pesquisas vão revelando os valores culturais da região quase sempre marcados 

por preconceitos de gênero e de raça. O despertar para o valor do patrimônio histórico é 

revelado em alguns trabalhos, cujo interesse é o de despertar na comunidade local a 

consciência da sua preservação. 

 

• Monografias de 2002: 

Verifica-se nos trabalhos apresentados em 2002 uma diversidade de temas que são 

abordados em uma perspectiva regional, tais como: economia, educação, saúde pública e 

liderança política local. A religião continua liderando como tema de investigação. Mas, é 

importante destacar um trabalho diferenciado que faz uma investigação, a nível nacional, da 

História do Sindicato no Brasil. 

 

• Monografias de 2003: 

Percebe-se nesse ano uma tendência predominante de temas relacionados com a área 

de educação. No total são quatro trabalhos que investigaram temas relacionados com a 

educação, problematizando a carência da infra-estrutura das escolas locais, a baixa  

remuneração dos docentes e o reduzido  número de professores qualificados. Esses temas são 

abordados inicialmente numa perspectiva nacional e depois numa perspectiva local. Interesses 

sobre o fenômeno do espiritismo continuam sensibilizando novas pesquisas, assim como 

estudos de gênero, migração, mito, ferrovia, política e economia. Apenas três trabalhos não  

focalizam temas regionais, uma vez que abordam  a reforma agrária no Brasil e a Revolução 

de 1930. 

 

• Monografias de 2004: 

A tendência dos estudos sobre as manifestações religiosas locais permanecem 

predominantes, mas agora a abordagem  é sobre as festas religiosas, ressaltando os valores 

culturais trazidos pelos escravos africanos. A música local é investigada com destaque para os 

versos caracterizados pelo louvor à terra, pela amada e pelo prazer de “tocar a viola”. Dois 

trabalhos que estudaram o patrimônio local enfatizam o legado arquitetônico deixado pela 

ferrovia em Pires do Rio e o orgulho que a população local tem desse patrimônio cultural. 

Percebe-se que os alunos utilizaram em suas pesquisas autores consagrados nos estudos de 
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Patrimônio Cultural. Destacam-se dois estudos sobre a gestão administrativa da cidade de 

Pires do Rio, dois sobre questões relacionadas com educação e outros sobre violência,  gênero 

e migração. 

 

• Monografias de 2005: 

As monografias apresentadas no ano de 2005 prosseguem adotando dois temas 

recorrentes  na história local: o patrimônio histórico e cultural e a religião. Os trabalhos que 

abordaram a religião demonstram a influência das concepções africanas tanto no culto 

religioso como no espiritismo. O mito também é investigado, ressaltando valores culturais 

locais. A educação é abordada sob duas perspectivas: a importância das estórias infantis na 

educação das crianças e a educação durante o regime militar, ressaltando os prejuízos 

verificados pelo controle ideológico imposto pela ditadura. Outros temas estudados como a 

sexualidade, gênero, prostituição e morte, demonstram a força que a concepção da História 

Nova tem sobre os alunos da UEG de Pires do Rio, influenciando não apenas a escolha de 

temas de natureza social e cultural, mas também na utilização de fontes documentais 

diversificadas como legado cultural material e imaterial além das fontes orais. 

 

2.4 Formação acadêmica dos docentes da UEG de Pires do Rio e os temas de TCC 

orientados 

 

Foi possível verificar que alguns temas selecionados pelos alunos, como objeto de 

investigação do seu TCC, sofreu influência da formação de seus professores orientadores. Tal 

conclusão pode ser verificada mediante a consulta do Currículo Lattes dos professores 

orientadores, observando sua formação acadêmica e  seus trabalhos científicos publicados ou 

apresentados em congressos. 

Durante o período de 2000 a 2005 identificamos vinte e dois professores que 

orientaram monografias de graduação no curso de História de Pires do Rio.  São eles:  

 

PROFESSORES FORMAÇÃO ACADÊMICA TEMAS ORIENTADOS 

1 – Beatriz Apº Fernandes História UEG/UnU Gênero; Patrimônio Cultural; 
Cidade. 

2 – Edson Pacelli Não tem currículo cadastrado. Economia; Cidade; Estrada de 
Ferro. 

3 – Enival Mamede Leão História UFG/Catalão 
Esp. Metodologia do Ensino de 
História/UEG 

Questão Agrária; Gênero; Cinema. 
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4 – Erland Bilac A. Medeiros História UFG 
Mestre em História UFG 
 

Populismo; Patrimônio Cultural e 
Histórico; Música; Poesia; Cultura 
Popular; Partidos Políticos; Saúde 
Pública; Desigualdade Social. 

5 – Francisco Martins História/UEG 
Esp. Em Metodologia 

Formação Social. 

6 – Gislaine V. de L. Tedesco História/UFG 
Mestre em História/UFG 

Arqueologia; Cidades Históricas de 
Goiás; Cultura material. 

7 – Heloisa Candido de Souza Pedagogia/UFG 
Esp. em Didática 

Educação. 

8 – Juliana Coralho Quinam Pedagogia/UFG 
Mestre em Educação/PUC/SP 

Cantigas de Roda; Artesanato; 
Ensino de História. 

9 – Keides Batista Vicente História/UFG/Catalão 
Mestre em História/UFU 

Medicina Popular; Imaginário 
social; Práticas religiosas; 
Movimentos estudantis; Ditadura 
militar; Memória. 

10 – Luene Gonçalves dos Santos História/UEG 
Esp. História Regional/UEG 

Cidade; Medicina popular; 
memória de idosos e dos 
ferroviários; Lendas. 

11 – Luciene di Souza Não tem currículo cadastrado Educação; Teologia; Trabalho 
Infantil; Cooperativa Rural. 

12 – Liberalina T. de Rezende História/UEG 
Mestre em Educação/CORPO 

Religião; Patrimônio; Mito; Festas.

13 – Mara Rúbia Vieira Pedagogia/UFG 
Esp. em Educação/UFG 

Cultura Urbana e Educação. 

14 – Marcelo Benfica Marinho História/UCG 
Mestre em História/UFG 

Gênero; Identidade e 
representações culturais; Umbanda; 
Maçonaria; Agroindústria; História 
Oral. 

15 – Maria Conceição F. de Barros Pedagogia e Letras/USP 
Esp. Metodologia/UEG 

Música de protesto; Coluna 
Prestes; Cinema; Literatura; 
Curandeirismo. 

16 – Marcos Antônio da Silva Filosofia/UFG 
Mestre em História/UNB 

Estrada de Ferro; Reforma Agrária; 
Gênero; Movimentos Sociais. 

17 – Marilena Julimar Fernandes História/UFG-Catalão 
Mestre em História/UFU 

Memória e região; Música caipira; 
Gênero; Ferrovia; Coronelismo; 
Revolução de  30. 

18 – Mônica Izabel C. Nunes Pedagogia/UCB 
Esp. em Educação 

Educação. 

19 – Renato César Carvalho Geografia/UEG 
Esp. em Formação Sócio-
Econômica do Brasil/SALGADO 

Turismo Religioso. 

20 – Rubislei Sabino da Silva História/UFG – Catalão 
Esp. História Cultural/UFG 

Fonte Oral; Cidade de Urutaí; 
Memória. 

21 – Ruth de Fátima O. Tavares História/UEG 
Esp. em Formação Sócio-
Econômica do Brasil/SALGADO 

Religião; Medicina Popular; 
Fotografia.  

22 – Ubirtan Paulo Galli Vieira História/UFG 
Esp. em História 
Econômica/Faculdade de Filosofia 
“Bernado Sayão” 

Migração; Cidade; Gênero; 
Religião; Estrada de Ferro; 
Monumentos Históricos; 
Movimento Sindical; Festas 
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Religiosas; Cavalhadas; Reforma 
Agrária; Coronelismo; Museu. 

 

Ao verificar os dados de formação acadêmica dos professores da UEG de Pires do Rio 

que atuaram como orientadores de TCC, durante o período de 2000 a 2005, observa-se que a 

grande maioria concluiu a sua graduação em História  na UFG. Talvez por isso a orientação 

teórica seja, predominantemente, baseada na História Nova, tendência essa que reflete o perfil 

dos professores do Curso de Graduação em História da UFG. 

Outra conclusão, ainda da formação acadêmica dos professores, é que a UEG têm 

formado parte do seu próprio corpo docente, o que comprova a sua função social e 

educacional no Estado de Goiás. No entanto, é preocupante constatar que dos vinte e dois 

professores que atuaram no curso de História de Pires do Rio durante o período estudado, 

cinco são graduados em pedagogia, um graduado em geografia e outro em filosofia.  Verifica-

se ainda um baixo índice na qualificação acadêmica desses professores. Não identificamos 

professores com a titulação de doutor em História, sendo que apenas seis são mestres em 

História e dois em Educação.  

Os temas de TCC orientados pelos professores refletem não só a sua formação 

acadêmica, como também a natureza das suas pesquisas  apresentadas em forma de artigos  

em congressos e encontros acadêmicos. Constata-se um baixo índice na produção científica 

desses professores, sendo que alguns deles não apresentam em seus currículos qualquer 

modalidade de trabalho científico. 

Diante do quadro exposto, torna-se urgente que o governo de Goiás fomente políticas 

de qualificação acadêmica para os professores da UEG, possibilitando, assim, um 

redimensionamento na qualidade do ensino e da pesquisa no ensino superior estadual de 

Goiás. 
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3 AVALIAÇÃO DOS TEMAS ABORDADOS PELAS MONOGRAFIAS DOS 

ALUNOS DA UEG DE PIRES DO RIO: TENDÊNCIAS TEMÁTICAS, TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS 
 
Ao fazer um levantamento da produção monográfica dos alunos do  Curso de História 

da UnU de Pires do Rio, foi possível catalogar 112 monografias produzidas ao longo dos seis 

anos em estudo. Observa-se que deste total, dezoito são referentes ao tema Religião e/ou 

Festas Religiosas; dez abordaram aspectos da economia regional; dez avaliaram questões 

ligadas ao ensino; oito investigaram a construção do Patrimônio Histórico; seis trataram de 

aspectos ligados ao estudo de Gênero; seis estudaram questões mais amplas relacionadas com 

a  História do Brasil; seis pesquisaram o Mito; cinco discorreram a Música numa perspectiva 

regional; quatro analisaram o  Patrimônio Cultural Local; quatro examinaram o fenômeno 

social do  Coronelismo; quatro discutiram a relação Ferrovia e o  desenvolvimento local e as 

outras trinta e uma monografias estão diluídas em  outros temas.  

Nota-se que em relação às técnicas mais utilizadas na coleta de dados o recurso  

predominante é  a fonte oral,  seja na modalidade estruturada ou dirigida, ou seja, conduzida 

por um roteiro de perguntas previamente elaboradas na forma de questionário; seja na 

modalidade semi-dirigida ou não estruturada, conduzida por perguntas temáticas com o 

objetivo de estimular a memória de alguém sobre um determinado fenômeno, como na 

história de vida. As fontes documentais primárias ou impressas também foram bastante 

investigadas. O manuseio desses documentos acabaram provocando nos pesquisadores uma 

conscientização sobre a necessidade da sua preservação, uma vez que a maioria deles se 

encontram mal conservados. Em relação aos autores citados com mais freqüência nas 

monografias destacam-se os clássicos conhecidos a nível nacional, sendo também utilizado 

frequentemente a citação de autores regionais. Esses variam de acordo com as temáticas em 

estudo. É perceptível que em muitos trabalhos as bibliografias são idênticas, reproduzindo, 

em alguns casos, conceitos generalizados e até mesmo superados. 

 

3.1 Religião e festas religiosas 

 

Uma forma bastante utilizada pelos acadêmicos do Curso de História para retratar sua 

cidade é pesquisando movimentos culturais, folclóricos e/ou religiosos que, de certa forma, 

têm grande importância histórico-cultural no município. Destacamos a monografia: A Festa 

de Nossa Senhora do Rosário de Pires do Rio, Borges (2002) como modelo de análise, uma 

 



 
62  

vez que este tema foi o mais procurado pelos alunos como objeto de investigação. O presente 

trabalho tem como objetivo discutir a Festa de Nossa Senhora do Rosário que é celebrada em 

Pires do Rio, no Bairro Santa Cecília, onde fica a Capela Nossa Senhora do Rosário e a 

Barraca 13 de Maio, construídas especialmente para a realização da festa. A festa  não tem 

data fixa, pois seu início depende do término da Festa do Rosário de Catalão. Só quando se 

encerra a festa desta cidade é que se dirige para o município piresino a maioria dos devotos e 

barraqueiros. A participação dos ternos de congos catalanos na festa de Pires do Rio é uma 

das explicações para que o início de uma só ocorra após o término de outra. Por isso, a data 

oscila entre os dias 09 e 25 de outubro, sendo sua duração total de dez dias consecutivos. 

Segundo Paes, a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pires do Rio:  
Originou-se da Festa de Urutaí, fundada em 1920 por Nicolau Gonçalves de Oliveira 
e sua esposa Josefina Cândida Gonçalves, que aprenderam a dançar congo na cidade 
de Oliveira-MG. Preocupado com a continuidade dos ternos, Nicolau Gonçalves 
treinou os filhos desde os cinco anos de idade. (1989, p.146) 
 

 Nesta monografia é discutida a origem da festa, seu papel para o comércio local, a 

religiosidade do povo, a lenda, a ideologia das congadas, bem como os aspectos do contraste 

entre o profano e o sagrado. 

Segundo Borges:  
Foi possível concluir que a Festa de Nossa Senhora do Rosário de Pires do Rio faz 
parte da cultura e do folclore local. A Festa engloba praticamente a cidade, 
habitantes da zona rural e cidades vizinhas, atraídas pelos festejos comemorativos. 
Desde o início das festividades até os dias atuais “2002”, o povo piresino demonstra 
o seu interesse por essa festa. (2002, p.03) 
 

A festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, apesar das modificações sofridas ao 

longo dos anos, continua constituindo-se em uma grande manifestação folclórica que exprime 

fortes raízes da cultura negra associadas ao catolicismo popular, apesar de enfrentar grandes 

dificuldades de apoio da própria igreja católica e da sociedade.  Nesse sentido, Borges afirma 

que: 
Inúmeras versões são transmitidas através de gerações em relação à origem da 
“congada”, que é o símbolo de devoção à Nossa Senhora do Rosário. Pode-se mudar 
palavras, acrescentar nomes, mas a essência continua a mesma, persistindo com a 
hipótese de que uma Santa com um Rosário no pescoço foi encontrada em uma vala, 
em Angola, um dos países africanos. (2002, p. 11) 
 

Ainda, discutindo esta questão, Borges acrescenta:  
De todas as crenças que os negros trouxeram da África, as homenagens a Nossa 
Senhora do Rosário foi a que mais ganhou destaque. Nestas comemorações 
misturava-se a parte do catolicismo aos rituais africanos, que são as danças. Essas 
danças eram realizadas de acordo com o local da África de onde se origina, 
Moçambique vinha do país Moçambique e o congo da região do Congo. (2002, p. 
12) 
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É bastante interessante nesta monografia a preocupação em não excluir o mérito dos 

responsáveis pela origem da festa, ou seja, é dada ênfase ao povo negro a que se atribuem ser, 

de certa forma os grandes responsáveis pela fundação e pela realização da festa. De acordo 

com as autoras a festa é muito organizada, existe até um estatuto que regulamenta a hierarquia 

da festa. O Estatuto da Irmandade que deixa claro que o Rei e a Rainha (perpétuos) deverão 

ser negros, bem como o “juiz” e a “juíza”. Porém, os congeiros podem ser brancos ou negros. 

A festa de Nossa Senhora do Rosário de Pires do Rio pode ser dividida em três partes 

distintas, mas que se interligam como elementos marcantes do folclore da cidade. Existe a 

parte Cultural e de Lazer que seriam as apresentações da Congada, ceias, jogos de azar, 

parque de diversões, barzinhos e outros; a parte Religiosa, com as novenas, missas e procissão 

e a parte Comercial com a presença de inúmeros comerciantes com “barracas” para 

comercialização de produtos diversos. 

Segundo Paes: 
Devido à grande aceitação e procura por parte dos consumidores, estas barracas têm 
aumentado consideravelmente a cada ano. Restrita há apenas 20, em 1965, hoje 
atingem um total de 250 barraqueiros que alugam um terreno, obtendo assim o 
direito de se estabelecer por uma semana e tentar a sorte. A Barraca 13 de maio foi 
construída em 1997 e destina-se à realização de reuniões, ensaios e festas. (1989, p. 
145) 
 

Sendo assim, pode-se perceber a importância das barracas para a festa, pois essas ao 

longo dos anos são cada vez mais o maior atrativo para a mesma. Muitos que vão até os 

“congos” nem pertencem à religião católica, vão até lá como uma forma de divertimento e 

uma oportunidade de adquirirem produtos com preços mais acessíveis do que os do comércio 

local. 

Ao contrário da maneira como foi trabalhada a religiosidade na monografia: A festa de 

Nossa Senhora do Rosário de Pires do Rio, que analisa os aspectos sagrado e profano 

presentes na festa, relatando a importância da mesma como preservação da cultura negra na 

cidade de Pires do Rio, podemos encontrar outra forma de investigação do tema religião na 

monografia: Palmelo – Aspectos Religiosos e Políticos, Assis (2001). É importante lembrar 

que quando estamos falando de festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, referimo-nos a 

um acontecimento caracterizado por uma “mistura” de crenças que envolvem a religião 

católica e a cultura popular negra trazida pelos escravos africanos. No entanto, quando o tema 

religião é tratado na cidade de Palmelo, uma nova abordagem é anunciada, levando em 

consideração que o histórico desta cidade é bastante diferenciado de Pires do Rio, pois através 

de estudos já realizados pode-se perceber que Palmelo é a única cidade no Brasil que surgiu 

em torno de um Centro Espírita, o Centro Espírita Luz da Verdade (CELV), fundado em 09 
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de fevereiro de 1929, por um grupo de companheiros adeptos aos princípios da Doutrina 

Espírita. Já em Pires do Rio, desde o seu surgimento, a festa guarda um sentido religioso 

associado ao catolicismo, a despeito da influência africana. 

Observamos nesta monografia que as autoras se propuseram a trabalhar dois aspectos 

básicos inter-relacionados: política e religião. No entanto, no trabalho não há uma correlação 

entre estes dois aspectos, eles são abordados separadamente. É possível que o objetivo das 

autoras de discutir nessa monografia o aspecto religioso e político da festa de Palmelo esteja 

relacionado com a intenção de discutir a “figura” do Sr. Jerônimo, que foi ao mesmo tempo 

líder religioso e   político na comunidade. 

Segundo Assis, o Sr. Jerônimo foi: 

 
Um grande líder religioso e político empenhado no desenvolvimento da cidade em 
suas atividades de homem útil além do Centro Espírita Luz da Verdade (1929), onde 
funcionou a primeira escola com o nome de Escola São Vicente de Paula. Seu 
Jerônimo, “um herói sertanejo”. Sua palavra sempre estava a serviço da honra e da 
lealdade. Recomendava que todos se alfabetizassem e aprendessem as lições 
libertadoras do Evangelho Segundo o Espiritismo. (2001, p. 22) 
 

É perceptível por meio desta citação e do restante do estudo realizado nesta 

monografia Palmelo – Aspectos Políticos e Religiosos a constante preocupação em enfatizar 

um “herói”. Não desmerecendo a importância religiosa e política que teve o Sr. Jerônimo no 

município, observa-se que as autoras se preocupam em demasia com os feitos do mesmo, 

como se ele sozinho tivesse construído a cidade. É importante ressaltar o tom tradicional 

presente neste trabalho, com destaque para uma história de modelo tradicional, com ênfase 

nas ações do herói que faz parte de uma elite local e da história política. 

Na monografia: Sanatório de Palmelo: Da origem ao fechamento (1929-2003), 

Borges (2004), a autora também aborda o aspecto religioso  da cidade, relacionando-a com as 

formas de tratamento mediúnico que foram desenvolvidas pelos médiuns8 do Centro Espírita 

Luz da Verdade, em atendimento àquelas pessoas que vinham até Palmelo em busca de alívio 

psíquico, físico e mental . Segundo Borges: 
 
O estudo será embasado no Sanatório Eurípedes Barsanulfo, localizado em Palmelo 
uma cidade espírita no interior do sudeste goiano. Será abordado principalmente o 
processo histórico e a forma de tratamento destinado aos que procuravam essa 
instituição no intuito de aplacar seus males, assistência e terapias embasadas no 
espiritismo. (2004, p.09) 
 

                                                 
8  Médium – existem vários tipos de mediunidade, com relação a isso ler: KARDEC, Allan. O Livro dos 

Médiuns. São Paulo. 8ª ed. março de 1989. 
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Nota-se que a autora desenvolveu seu trabalho de uma forma clara, abordando os 

fundadores da instituição e seus respectivos “presidentes”, ou seja, o trabalho foi realizado 

seguindo uma linha menos tradicional que na monografia Palmelo – Aspectos Políticos e 

Religiosos. A obra não destaca apenas a força de um herói, mas atores anônimos são 

abordados, ressaltando a importância de suas atuações na cura e alívio dos doentes que 

procuram esta cidade. 

 

3.2 Economia 

 

Pires do Rio e os municípios que lhe são adjacentes pertencem a uma região 

tipicamente denominada de Sudeste goiano. Sudeste goiano é um princípio cartográfico que, 

assim como a região Nordeste brasileira, por razões político-administrativas acabou se 

consagrando nos escritórios políticos na hora de definir áreas de influência política, de definir 

critérios de alocação de recursos públicos ou estabelecer estratégicas de planejamento pelo 

Estado. Mesmo assim, geralmente nos inícios dos trabalhos monográficos dos acadêmicos do 

Curso de História, quando se propõe a localizar Pires do Rio, Palmelo, Ipameri ou outros, 

começa-se dizendo que tal município situa-se na região sudeste de Goiás. Isso não significa 

muito, pois não fica caracterizada a identidade dessa região com a sua particularidade 

histórica, com uma vivência comum, com um determinado senso de comunidade humana. O 

que se faz é direcionar o olhar de um leitor para um enquadramento geográfico-físico de um 

determinado espaço, onde se localiza o fenômeno que se pretende estudar. 

Uma caracterização freqüente para essa região abordada pelas monografias em questão 

é a de designá-la como a região da Estrada de Ferro. Essa é uma idéia mais significativa que a 

anterior, dada às implicações históricas que o seu uso representa.  

Discutindo esse assunto em uma das monografias analisadas, A Influência da Estrada 

de Ferro na Região Sudeste de Goiás, Queiroz (2000), observou-se que é a partir da Estrada 

de Ferro que se retrata o surgimento de Pires do Rio, bem como o desenvolvimento da região, 

o qual está diretamente ligado à ferrovia. Nesta monografia discute-se ainda as 

transformações sofridas pela região  nos aspectos  socio-econômicos-culturais no período que 

se estende do século XIX até a década de 1930. 

Segundo Queiroz: 
Devemos muito de nossa história à ferrovia, pois a partir de sua chegada nossa 
região passou por diversas transformações sócio-econômica-culturais, estando esta 
integrada no processo de surgimento de Pires do Rio. (2000, p.02) 
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De certa forma, pode-se  observar a “cumplicidade” ou a “devoção” pela Estrada de 

Ferro adotada pelos trabalhos monográficos.  Não pode ser negligenciada a importância da 

Estrada de Ferro para a região, mas, de modo geral, os historiadores lidam com esse tema 

como intermediário, ou seja, trabalham a história de Pires do Rio colocando a Estrada de 

Ferro como divisor de passado e presente ou de atrasado e moderno. Sendo assim, segundo 

Queiroz (2000, p.02): “o melhor caminho para compreender nossa história presente é 

trabalhando o cenário anterior às ferrovias e posterior à sua chegada, mostrando as novidades 

que esta trouxe e as influências em nosso destino.” Em alguns trabalhos monográficos a 

questão da ferrovia, como fator de estímulo ao desenvolvimento local, é apresentada 

desligada de um contexto mais amplo, inserida na expansão do capitalismo.   

Discutindo esta questão Hobsbawm afirma:  
 
A ferrovia se constitui até mesmo como elemento simbólico da lógica 
modernizadora capitalista, da dinâmica do progresso que vai impondo 
transformações a região que até então eram estagnadas, estáticas e por 
conseqüência atrasadas. (1997, p. 21). 
 

Alguns autores das monografias acreditam que, embora a ferrovia não tenha trazido 

mudanças socioeconômicas significativas para a região, os trilhos acabaram provocando 

novas formas de pensar e de se comportar diante do mundo, consideradas como modernas. A 

partir das estações ferroviárias apareceram diversas cidades, bem como outras se expandiram 

em função delas, criou-se, durante certa época, uma idéia de vocação regional para o 

desenvolvimento, graças a uma intensificação da vida econômica e uma suposta efervescência 

social e cultural. Todas as cidades servidas pela ferrovia foram reconhecidas, nos estudos 

realizados, por um passado caracterizado por um surto desenvolvimentista. 

De certo modo, a experiência histórica anterior ou posterior da região passou a ser 

medida a partir da ferrovia. Tanto é assim que há um entendimento de que a ferrovia é o 

principal Patrimônio Histórico dos municípios da região. Quando se fala em tombamento do 

patrimônio histórico na região, o primeiro prédio que se impõe como necessidade imperativa 

para ser tombado é o da Estação Ferroviária. Tal concepção está presente em Pires do Rio, 

Urutaí, Ipameri e outras localidades. É interessante verificar ainda que é no antigo galpão da 

Estação Ferroviária de Pires do Rio que funciona hoje o Museu Histórico da Cidade.  

Percebe-se em algumas monografias que o binômio moderno/atraso se repete 

constantemente e segundo Le Goff: 
 
A noção de moderno/atraso está intimamente ligada com a noção de progresso 
econômico, científico e técnico, com os avanços obtidos com a Revolução 
Industrial, tais como: a melhoria, o conforto, o bem estar, a segurança, pelo menos 
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para as elites, ou seja, a concepção de progresso está em relação com as aspirações 
da burguesia. (1992, p.12) 
 

 Sendo assim, algumas monografias ao enfocarem, principalmente, a vinda da Estrada 

de Ferro como a mola impulsionadora para o surgimento de cidades como Pires do Rio e 

relacioná-la com o auge do processo de “modernização” como da cidade de Ipameri, 

esqueceram de abordar outras variáveis que também foram importantes como estímulos ao 

desenvolvimento dessa região. 

 

3.3 Patrimônio histórico e cultural 

 

Ao avaliar a monografia Patrimônio Cultural de Palmelo: uma Herança Sem 

Herdeiros, Carvalho (2004), verifica-se que o seu autor fez uma abordagem a partir da 

fundação da cidade em torno de um Centro Espírita, com o cognome “Cidade da Paz”, 

enfatizando a questão do patrimônio histórico e cultural deste município. Segundo Carvalho: 
 
Discutir patrimônio e seus conceitos é fundamental para reviver a história de uma 
comunidade e os sentimentos com que ela foi construída. Recordando a memória 
que caminha para o esquecimento, rompendo o elo entre o passado histórico e a 
própria história presente e futura. (2004, p. 08) 
 

Ao contrário das várias cidades do Estado e mesmo do país, que têm a preocupação 

por parte das autoridades políticas e religiosas ou mesmo da sociedade em geral com a 

preservação de sua história por meio  da conservação das construções antigas, em Palmelo  

esta preocupação não existe.  São raras as casas que ainda conservam suas características 

originais. É interessante acompanhar as reflexões do autor que se preocupa com a preservação 

do patrimônio da cidade e observa a necessidade de relacionar este patrimônio, uma vez que 

ele serviu de ferramenta para esculpir a identidade do povo palmelino. O trabalho tem a 

preocupação de despertar na sociedade o sentimento de que  este patrimônio faz parte de todo 

um contexto histórico e cultural do município. 

Carvalho (2004) também aborda em sua pesquisa o caráter legal que envolve a quem 

compete  a preservação e restauração dos monumentos históricos. Ele afirma que, quando foi 

elaborada a Lei Orgânica de Palmelo, não houve uma preocupação com esta questão e ressalta 

que o artigo 104, reservado à questão do Patrimônio, ficou bastante confuso. Nesse sentido, 

ele diz que: “as áreas, locais, prédios e demais bens declarados de interesse histórico, artístico, 

arqueológico ou turístico ficarão sujeitos as restrições de uso, conservação e disponibilidade 

estabelecidas no município”. (2004, p. 57) 
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A redação está confusa, pois bem cultural é patrimônio de todos, sem restrições se não 

aquelas no sentido de preservação, como no caso de depredação e vandalismo. Outra questão 

levantada pelo autor é que ao ser restaurado um patrimônio, que ele seja realmente utilizado 

pela comunidade e não preservado para servir de imagem do passado. Já em 2000 foi 

aprovada a Lei Municipal nº 002, de 30 de junho de 2000, cuja ementa é a seguinte: 
 
Estabelece a proteção do Patrimônio histórico e artístico de Palmelo-GO, atendendo 
ao disposto no artigo 180 da Constituição Federal. Autoriza o Poder Executivo a 
instituir o Conselho Consultivo Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de 
Palmelo-GO, e dá outras providências. (Lei Municipal n° 002/2000) 
 

Através desta lei foi levantada por Carvalho (2004) outra questão importante 

relacionada com o patrimônio, que é a preservação da cultura, dos saberes populares, da 

memória. Tais aspectos não foram abordados na mencionada lei. O autor também cita 

algumas leis municipais de tombamento de alguns prédios da cidade, dentre elas a Lei nº 018 

de 30 de abril de 1997, que normatiza: “Fica tombado o prédio do Centro Espírita Luz da 

Verdade e dá outras providências”.  

Carvalho destaca que: 
Grande parte do patrimônio foi tombado através de leis municipais, mas que não 
receberam  a atenção do poder público e muito menos da comunidade. Portanto, o 
patrimônio pouco existente passa por transformações ano após ano, e muitas vezes é 
destruído sendo que somente o Centro Espírita Luz de Verdade foi restaurado dentro 
das normas legais. (2004, p. 71) 
 

Sendo assim, é notável o descaso por parte da sociedade pela preservação de seus 

monumentos históricos e o autor conclui enfatizando a necessidade de levar para a sala de 

aula e para os lares a história de Palmelo, identificando a sociedade como membro e 

construtora dessa história que se cria, recria-se e transforma-se. 

Ainda sobre o tema patrimônio, a autora Adriana Gonzaga Peres (2004) em sua 

monografia Patrimônio Cultural no Município de Orizona: Ruptura com a Consciência 

Histórica enfatiza o descaso com que o tema é tratado. São enfocadas também as poucas, 

mas, valorosas tentativas de preservar a riqueza patrimonial e divulgar a cultura da cidade. 

Segundo Peres: “a preservação do Patrimônio Cultural tem como objetivo principal 

conservar a memória de um povo, resgatar a sua história enquanto marca visível e palpável, 

ou simplesmente, como uma lembrança”. (2004, p.08). Ou seja, o Patrimônio Cultural tornou-

se ao longo dos anos um fundamental elemento histórico, uma vez que, se conservado, 

representa não apenas memória, mas também objeto construtor de História e ponto turístico 

como atrativo da própria região. 

Nesse sentido, Peres ainda destaca que: 
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Patrimônio Cultural são todos os bens produzidos e/ou resgatados pelo homem, seja 
no aspecto emocional, intelectual ou material, ao longo da história e que são 
deixados às questões futuras como um legado, uma herança. Conhecimentos, 
teóricos, artes, objetos, construções, são exemplos desses bens. (2004, p.08) 
 

Enfim, tudo que é produzido pela vivência e experiência  individual ou coletiva torna-

se Patrimônio Cultural que, segundo Horta: “é a fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo” (1999, p.06). Peres além de fazer considerações sobre 

os aspectos que englobam o Patrimônio Cultural estabelece conceitos sobre o que venha a ser 

Cultura, enfatizando que: 
 
Cultura é um processo coletivo da vida humana, não é algo natural ou que, vem das 
leis físicas ou biológicas. É uma construção histórica, produto de um processo 
social. (...) é objeto atual de lutas sociais em favor do progresso, da valorização, de 
reconhecimento mundial e da liberdade social. Luta contra a exploração de uma 
sociedade sobre outra, contra a opressão e a desigualdade. (2004, p. 14) 
 

Sendo a cultura um dos símbolos identitários de um povo, ela hoje tem sido causa de 

conflitos militares. Países estão  guerreando contra seus vizinhos por se divergirem tanto nos 

aspectos político-sociais como culturais. Se observado deste ponto de vista, é possível 

perceber que ao longo da história a religião tem representado um símbolo de conflitos entre 

povos que não acreditam na tolerância e no respeito às diferenças culturais. Tais conceitos são 

importantes em trabalhos que discutem cultura e patrimônio cultural. No entanto, estes 

aspectos não foram contemplados nos trabalhos que estão sendo avaliados.  

Outra monografia que abordou a questão do Patrimônio foi Cidade Sem Memória, 

Cidade Sem História: O Descaso para com o Patrimônio Cultural de Ipameri de Silva (2003)  

destaca: 
O Patrimônio Cultural é constituído de todo o elenco de bens denominados culturais, 
que são a produção dos homens em seus aspectos emocional, intelectual, material e 
todas as coisas existentes na natureza. Compreendemos que estes elementos são 
significativos para a memória social de um povo ou nação, assim como tudo que diz 
respeito à cultura, é um patrimônio cultural, como também todo produto coletivo 
formado pelo conjunto de realizações de uma sociedade e que, dos quais vem sendo 
constituído ao longo da história”. (p.09) 
 

Quando avaliamos as três monografias que discutem o tema  patrimônio cultural, é 

notável as semelhanças e diferenças entre elas. Cada autor ao abordar a história de sua cidade, 

de seu município discute de acordo com vivências e segundo as características de seus 

respectivos municípios Com relação à definição do que venha a ser patrimônio cultural cada 

um vai definir, de acordo com o exposto na bibliografia clássica sobre o assunto, fazendo os 

recortes e as delimitações específicas. Nesse sentido, é curioso ressaltar que somente Silva 

(2003) vai abordar os aspectos emocionais e os objetos existentes na natureza como sendo 
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integrantes do patrimônio cultural. Carvalho (2004) faz uma observação quanto a esse aspecto 

emocional empregado aos bens patrimoniais, mas, mesmo assim, não o aborda como 

construtor de cultura e argumenta:  
Muito deve ser feito para preservar a memória/patrimônio, enfim, fazer valer as leis 
federais, estaduais e municipais buscando, mais do que uma preservação assegurada 
por leis, mas buscar uma preservação afetiva, pois ninguém ama os filhos porque é 
lei, mas por que existe uma afetividade entre pais e filhos (2003,p.27) 
 

3.4 Música 

 

A música é investigada em alguns trabalhos monográficos como forma de se fazer e de 

se manifestar os acontecimentos históricos. Na monografia Música Caipira: Heróica Epopéia 

do autor Willian Ferreira Marçal (2004), denuncia a desvalorização da cultura caipira com o 

intuito de despertar a consciência da sociedade para a necessidade de conhecimento e 

preservação da mesma. Da mesma forma com que as monografias que abordaram o 

patrimônio cultural como expressão de um povo, alguns autores estudaram a música com a 

preocupação em ressaltar a sua importância como expressão da cultura popular na construção 

do patrimônio cultural. É possível perceber na pesquisa de Marçal a discussão sobre campo e 

cidade, sobre atraso e progresso.  O autor argumenta que: 
 
A escolha do título “Heróica Epopéia” está relacionada à idéia de que as duplas 
caipiras que insistem na divulgação de suas músicas, em nossa opinião, são heróis 
uma vez que, essa cultura vem sendo desvalorizada no mundo moderno. Quanto a 
epopéia, está associada à imagem de viagem, aventura. A idéia surgiu após 
ouvirmos a música Mágoa de Boiadeiro, que em um de seus versos destaca que os 
boiadeiros que tentam sobreviver na profissão após a chegada do progresso são os 
heróis da epopéia. (2004, p. 08) 
 

A partir desta justificativa percebe-se que o autor relaciona a resistência e a 

persistência destes sertanejos (heróis) em relação ao progresso e  à modernidade. Para tanto, o 

autor selecionou algumas músicas que foram analisadas e relacionadas com a trajetória da 

música caipira desde o seu nascimento, enfocando seus primeiros desbravadores do gênero e, 

o mais importante, o sentimento de identificação que essas músicas causavam no povo 

sertanejo. Ressaltando mais uma vez a importância da música sertaneja como expressão da 

cultura popular e da preservação da história de um povo, Marçal acrescenta: 
 
Entendemos que todo homem revela um saber que lhe é próprio ou faz parte do 
ambiente em que vive e de suas necessidades e, principalmente, que esse saber é 
uma expressão de cultura na qual as relações de valor se dão dentro de seu próprio 
universo e devemos levar em consideração a importância dessas manifestações 
culturais. (2004, p. 20) 
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Apesar de falar em música caipira, em cultura popular como objeto integrante do 

patrimônio cultural, Marçal (2004) não aborda seu tema numa perspectiva regional, bem 

como observa que o descaso e o esquecimento com a música caipira chega até as 

Universidades, argumentando que poucos estudos têm sido produzidos no âmbito acadêmico. 

É importante lembrar que o trabalho de Marçal (2004) foi o único encontrado na Biblioteca da 

UEG (Universidade Estadual de Goiás), UnU-Pires do Rio, que fala especificamente sobre 

música caipira, mas não o aborda na ótica do regional. São raros os trabalhos de monografia 

que abordam temas  que não sejam para discutir o local, o regional. Talvez esta tendência seja 

pela própria praticidade, ou seja, é muito mais fácil discutir e pesquisar um assunto que já 

tenha sido produzido ou pesquisado por outro autor.  

Marçal (2004) ainda discute que com o passar dos anos o termo caipira foi trocado 

pelo sertanejo e esta troca, provavelmente, está ligada à chegada do progresso que gerou certa 

confusão, pois, na verdade estes termos designam dois gêneros musicais distintos. A música 

sertaneja, segundo o autor herdou apenas a formação em duplas da música caipira, sua letra, o 

modo de cantar, os trajes e a simplicidade do homem da roça foram deixados para trás.  

Sobre esta confusão de termos Marçal argumenta que: 
 
O sertanejo atual se preocupa com temas urbanos, envolvendo paixões e traições, os 
assuntos relacionados a vida na roça continua sendo reservado ao seu verdadeiro 
gênero musical, que conserva a viola e as duplas originárias do interior e que não 
negam a sua origem roceira. (2004, p. 32) 
 

A partir desta discussão, o autor destaca a viola como sendo o principal instrumento 

para a execução da música caipira, acreditando ser este o companheiro inseparável do 

violeiro, instrumento que o ajuda a compor suas músicas e considerado o mais original na 

formação da música brasileira. É preciso ainda comentar sobre a importância deste trabalho 

para futuras pesquisas sobre a música caipira, mas também é oportuno dizer que o autor torna-

se redundante em várias passagens do seu trabalho ao enfatizar a importância da preservação 

da música caipira. Em suas considerações finais Marçal (2004, p.35) diz que: “Quando 

iniciamos este trabalho, não imaginávamos a satisfação que teríamos em desenvolver um 

tema tão significativo para manutenção e conservação da cultura brasileira”. Dessa forma o 

autor denota claramente sua satisfação em defender a preservação da música caipira como 

parte da cultura popular brasileira. 

Acerca da música foi discutido pelo autor Newton  Seabra Guimarães Filho (2004) na 

monografia A Música Enquanto Recurso Didático nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

o uso da música como forma de estímulo à aprendizagem e compreensão de conteúdos 
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apresentados na sala de aula. Seu trabalho foi desenvolvido tendo como foco duas unidades 

escolares no município de Palmelo-GO. 

Guimarães Filho (2004) destaca que: 
 
A música enquanto forma de linguagem está presente em todas as sociedades e 
exerce em todos uma forte influência: afinal todos nós temos lembranças de músicas 
associadas às experiências de vida. Assim, ela integra a construção de nossa história 
e possui um caráter político, histórico, artístico, cultural e pedagógico, que merece 
uma atenção, sobretudo daqueles que lidam com a formação de sujeitos. (2004, 
p.11) 
 

Essa interpretação da música é bastante interessante, pois a mesma além de ser uma 

forma significativa de linguagem muitas vezes está bem próxima dos alunos em seu cotidiano 

extra-escolar. Com a Nova História podemos trabalhar a música como instrumento de 

pesquisa, pois além  de  despertar nos alunos a capacidade de analisá-la enfocando-a em seu 

contexto histórico/cultural, ele certamente irá conquistar uma capacidade maior de 

contextualização. Sabe-se que em diversos momentos históricos a música foi utilizada como 

objeto de questionamento, de resistência, de revolta ao sistema imposto sobre a sociedade.  

Esta discussão também é abordada na monografia “Cantigas e Brincadeiras de Roda: 

uma história do avô para neto”, da autora Márcia Borges da Silva (2005). Nesse trabalho a 

autora faz referência às manifestações culturais em Ipameri a partir dos anos 80, 

estabelecendo uma relação com o descaso atual dessas manifestações, pois como bem lembra 

a autora, quase não vemos nos dias atuais crianças brincando de roda. A autora também 

discute em seu trabalho as mudanças ocorridas em decorrência da concepção do que é objeto 

de investigação histórica defendida pela Nova História, segundo Silva: 
 
Com esse novo grupo de historiadores, mudaram a escrita da história, eles vão 
considerar todos os homens como sujeitos históricos ou tudo que tiver a marca deste 
pode ser usado como documento. Surge, então, uma nova forma de pensar a história 
com a possibilidade de trabalhar não só o passado como também compreender o 
movimento social em sua totalidade (2005, p. 09). 

 

Desse modo foi minorada a dificuldade que alguns historiadores tinham em relação à 

seleção de fontes históricas, uma vez que a Nova História passou-se a interessar por tudo o 

que o homem faz.  Nesse sentido, a música e, particularmente nessa monografia, a cantiga de 

roda também passa a ser aceita como um documento que traz à tona o modo de vida, a cultura 

popular de um local: a cidade de Ipameri.   

Mais uma vez aparece nesse trabalho a relação entre cidade/campo e atraso/progresso, 

quando a autora discute o surgimento das cantigas de roda, sua introdução no Brasil até as 

transformações que as mesmas passaram para se adaptar a cada região e as suas modificações 
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decorrentes da modernidade. A autora discute também os diversos motivos que levaram ao 

esquecimento das cantigas, ressaltando as contradições de campo e cidade, ressaltando a 

necessidade de resgatar as cantigas, entendidas pela autora, como cultura popular.  

Desta forma, as cantigas e brincadeiras de roda são interpretadas pela autora como 

uma das mais alegres manifestações das atividades humanas. No entanto, ela afirma que para 

que elas continuem “trazendo” a alegria é preciso que haja uma conscientização da 

necessidade da preservação das mesmas. Quando fala em preservação, a autora não só 

enfatiza as cantigas e brincadeiras de roda, mas toda e qualquer manifestação cultural.    

 A autora ao abordar o tema cultura popular enfoca a transformação dessa em 

decorrência do poder econômico e dos meios de comunicação, que parecem ter abolido em 

vários momentos e lugares, as manifestações da cultura popular reduzindo-as à função de 

folclore para turismo. Percebe-se que por meio da expansão dos meios de comunicação essas 

tradicionais manifestações foram sendo substituídas por outras brincadeiras modernas, ou 

seja, o que realmente importa são os brinquedos e as  brincadeiras da moda usadas pela mídia 

para a expansão da indústria e do comércio especializado nesse setor. 

Silva ao longo de sua pesquisa utiliza letras de músicas que são analisadas e 

identificadas com um determinado fato ou tempo histórico. Mais uma vez a música aparece 

como representação do cotidiano popular. Exemplo típico é o da cantiga Torce-retorce:  
 
Torce-retorce 
Procuro, mas não vejo. 
Não sei se era pulga 
Ou se era o percevejo. 
A pulga e o percevejo 
Fizeram combinação 
De fazer uma serenata 
Debaixo do meu colchão (2005, p.24) 
 

Segundo Silva:  
 
Percebe-se através da letra dessa cantiga, que a vida no campo não oferecia tanto 
conforto. Muitas vezes dormiam em colchão de palha ou até mesmo, sem colchão, 
forrando, apenas o chão para dormir. Em outros momentos, isto é, na época de 
plantar a roça, muitos trabalhadores deslocavam de suas casas e improvisavam um 
pequeno rancho na roça. Acomodavam-se como dava e a presença de cachorros 
contribuía para a existência de pulgas que perturbavam o sono (2005, p.24). 

 

Retomando a discussão a respeito das imagens transmitidas por meio  das letras das 

músicas, observa-se que ao longo da história sempre houve  grande representatividade acerca 

da realidade da sociedade brasileira, seja num gênero sertanejo, clássico, cantigas de roda ou 

mesmo pela Música Popular Brasileira (MPB).  
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3.5 Outros temas 

 

Uma forma bastante peculiar de se fazer história local foi encontrada pelo autor 

Valdemir Laureano da Cruz (2005) na monografia: No Aconchego do Botequim do Zezé 

(Orizona-Goiás). Nesta monografia o boteco é abordado como lugar do riso, das resistências, 

das discussões políticas, de encontro dos trabalhadores no final do dia, um lugar onde as 

diferenças sociais se eliminam. O autor faz uma breve contextualização da transição do 

Império para a República, quando a capital brasileira era o Rio de Janeiro até os dias atuais, 

discutindo a importância social exercida pelos botecos e quiosques na cidade de Orizona. 

Segundo Cruz: 
A sociedade carioca (Rio de Janeiro – capital), na qual as mudanças ocorridas 
afetaram ou modificaram o comportamento do povo e as estruturas do país. Projeto 
social das classes dominantes que direcionava a modernização, saindo do marasmo 
latente para uma sociedade europeizada, do período imperial português para o 
republicano brasileiro, analisando como a sociedade reagiu e resistiu a tudo isso, de 
uma forma ou de outra, através da música, do teatro, da literatura e no próprio jeito 
de ser, onde os botecos foram alvos de grande perseguição e palcos para as 
resistências. (2005, p. 13) 

 
Conforme acima citado, nesta monografia o autor faz uma discussão do papel social 

que os botecos exercem sobre a sociedade, acreditando que nos mesmos se pode tudo ou tudo 

é permitido. Outro aspecto levantado é o boteco como fonte geradora de sustento, emprego, 

alimentação e lazer. Quando o autor propõe a contextualização desde a transição do Império 

para a República até os dias atuais, da cidade do Rio de Janeiro a Orizona, ele nos leva a 

pensar que o boteco ao longo dos anos vem exercendo um grande papel na sociedade 

brasileira. 

É interessante lembrar os negros e pobres, deserdados pela abolição da escravatura, 

que também faziam parte deste cenário de transição e viam muitas vezes os botecos como 

local de lazer. Naquela época não havia uma política social que integrasse a classe popular 

(pobres e negros) ao mercado de trabalho assalariado. 

Sendo assim, Cruz destaca que: 
Os quiosques e os botecos foram alvo de grande perseguição pelas autoridades 
constituídas e, até mesmo, pela imprensa que julgava ser a “vergonha” para a cidade 
que civilizava. Perseguição e vergonha porque eles não davam a aparência dos cafés 
europeus, e eram pontos de encontros de populares, de debates dos problemas 
sociais entre os intelectuais, políticos que protestavam contra a nova ordem 
capitalista que não valorizava a mão de obra nacional e trouxeram a mão de obra 
imigrante, da política de branqueamento. (2005, p.18) 
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Observamos a importância de estudar o tema botecos para a produção da Nova 

História, pois sendo este um ponto de encontro popular, pode ser percebido também como 

ponto de cultura e de história popular. 

No capítulo intitulado “O riso é a alegria daquele que ri”, Cruz destaca que: “Sendo o 

riso aflorado nos momentos diversos do povo, o botequim cumpre um papel de grande 

relevância para essa gente que precisa de um acalento para ‘curar seus males’ e reaver forças 

para a luta do dias seguinte.” (2005, p.26) 

O autor vai além e nos lembra que: 
 
“No boteco tudo é permitido”: o riso alto, o xingamento, o alheio, o palavrão solto 
da boca de quem a sociedade condena. É no boteco que a madame perde a classe e 
torna-se “mulher comum”; o empresário torna-se cidadão popular, comum e igual 
aos demais mortais; o médico consulta o paciente gratuitamente sem hora marcada; 
o professor dá aula informal de comportamento; o juiz “não julga” a conduta de 
cidadão que extravasa nos sentimentos; o homem  (e mulher) bebe, canta e soluça 
pela pessoa amada que foi embora e não volta mais. (2005, p. 28) 
 

Após a conceituação mais ampla do boteco, o autor dedica o segundo capítulo de sua 

pesquisa para falar especificamente do Boteco do Zezé de Orizona. É importante ressaltar que 

o autor é morador da respectiva cidade, fato este que explica a ênfase especial ao papel social 

exercido pelo Boteco do Zezé na sociedade orizonense. Pode-se perceber que o Boteco do 

Zezé tem “grande” importância na pequena cidade, é um tipo de comércio que as pessoas 

estão acostumadas a freqüentar e se encontram as “portas fechadas”, é porque alguma coisa 

aconteceu de errado. Cruz destaca: 
 
É onde a cultura popular revive a cada dia e a cada hora nos encontros, nas piadas e 
causos contados sobre suas dependências, sobre suas mesas amarelas e brancas e as 
poucas cadeiras que o compõe, presenciado pelas suas paredes brancas decoradas 
com cartazes e propagandas variadas que anunciam os produtos ou festas, ou ao gole 
de uma cerveja ou uma dose de aguardente. (2005, p. 37) 
 
 

É oportuno ressaltar, que embora o autor seja morador de Orizona o mesmo apresenta-

se “neutro” em sua pesquisa o que não foi possível observar em outros trabalhos investigados, 

como por exemplo, na monografia já mencionada “A Importância do Museu Ferroviário para 

Pires do Rio”, Rodrigues (2003), na qual fica bem explícito a  “paixão” ou “devoção” do 

autor pelo objeto estudado. 

Assim como o boteco enfatizado nesta monografia, todos os demais temas inseridos 

neste estudo fazem parte do cenário que compõe as produções monográficas dos acadêmicos 

do Curso de História da UEG/UnU de Pires do Rio. Eles relatam a realidade do patrimônio 

histórico cultural e as várias formas de expressão cultural, política e religiosa. Todos têm sua 
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importância para a história social destas localidades e, acima de tudo, para a história regional 

dos nossos municípios e para a construção da grande síntese da história regional e nacional. 
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CONCLUSÃO 

 
Quando eu descobri todas as respostas da vida, mudaram-se as perguntas.                       

(Sócrates) 
 

 

Enfim, chegamos ao final de uma etapa! Estou convencida de que, mais que o porto de 

chegada, importante foi a viagem e o modo de caminhar. Não que todas as perspectivas foram 

esgotadas, mas consideramos que as questões levantadas nessa pesquisa foram devidamente 

respondidas. Esse trabalho é o resultado de inúmeras leituras, de várias visitas à biblioteca da 

UEG/UnU de Pires do Rio, onde nos deparamos com inúmeras barreiras, visto que não 

tivemos livre acesso às monografias do curso de graduação em História, lá arquivadas, ou 

seja, elas não podem ser retiradas da biblioteca como as demais obras. Dessa forma, toda a 

leitura que fizemos das referidas monografias tiveram que ser feitas dentro da biblioteca, o 

que de certa forma dificultou nosso trabalho, considerando que as monografias representaram 

a fonte básica de investigação. 

A analise do conceito região realizada no primeiro capítulo contribuiu muito com a 

nossa pesquisa, pois ao compreendermos o processo histórico que envolve a região de Pires 

do Rio, compreendemos sua própria história, isso nos possibilitou uma melhor compreensão 

em relação aos estudos realizados pelos acadêmicos do Curso de História. 

Percebe-se que a implantação da Universidade Estadual de Goiás no município de 

Pires do Rio representa o segundo momento de desenvolvimento da região. Não só o 

município, como também demais localidades vizinhas foram agraciadas com este benefício. O 

curso de História da UnU de Pires do Rio, teve grandes conquistas com essa implantação, e 

uma delas é a própria conscientização da necessidade da pesquisa.Dessa maneira, observa-se, 

por parte dos dirigentes da Instituição, uma preocupação em relação ao desenvolvimento de 

estudos que envolvam a região.  

Outra questão a ser salientada diz respeito à nossa satisfação em conhecer o conteúdo 

produzido por essas monografias, uma vez que elas nos possibilitaram avaliar melhor a 

História de Pires do Rio e de Goiás. Temas importantes foram abordados nessas monografias, 

descortinando uma riqueza cultural até então por mim desconhecida. A leitura de cada 

trabalho significou uma contribuição histórica e metodológica, uma vez que diversas fontes 
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documentais foram utilizadas, cujos dados foram interpretados sob a luz de determinadas 

teorias. 

Foi possível perceber também os fatos que levaram os acadêmicos do Curso de 

História dessa UnU a optarem por temas regionais para a realização de suas monografias e 

que essa preferência está relacionada com a facilidade na identificação das fontes 

documentais e, de certa forma, a facilidade em pesquisar uma realidade que já se conhece e 

também por ser mais acessível financeiramente.  

Não é preciso ser um historiador muito atento para observar que a produção 

monográfica do Curso de História da UnU de Pires do Rio, principalmente nos últimos três 

anos, passou por mudanças muito significativas. É difícil mensurar as modificações sob o 

ponto de vista da qualidade dos trabalhos de conclusão de curso. No entanto, no decorrer 

desses cinco anos uma das principais mudanças ocorridas foi a individualização das 

produções monográficas que representou, sem dúvida, o primeiro passo para a melhoria 

ocorrida nas produções. Outro fator que contribuiu para isso foi a criação, em 2003, da banca 

de defesa e mais tarde, já em 2004, a criação da banca prévia de qualificação. Com a criação 

dessas bancas veio a preocupação por parte dos acadêmicos e mais ainda dos professores com 

a qualidade do que se estava produzindo na Universidade. Atenções são redobradas no sentido 

de verificar se os trabalhos realizados eram apenas para obter a aprovação final do Curso ou 

se realmente eram uma produção acadêmica de qualidade, capaz de contribuir com o registro 

da História de Goiás. 

A Banca de Qualificação significou mudanças na forma de redigir a estrutura e a 

escrita do trabalho, uma vez que ela realiza uma depuração tanto sob o ponto de vista da 

estrutura proposta como na redação do texto e acrescenta sugestões que vão melhorar a 

qualidade da pesquisa. Além do mais, essas orientações fornecidas pelos professores da banca 

vão gerar nos alunos uma segurança maior na ocasião da defesa final do trabalho. 

Mudanças também ocorreram em relação à forma de abordar o tema de pesquisa. . 

Influenciados pela História Nova, alguns professores orientaram seus alunos nessa linha de 

pesquisa, enriquecendo a história local com temas até então nunca abordados pela história 

tradicional. Podemos dizer que a partir da História Nova ficou mais “fácil” de se produzir 

algo que realmente contribua com a sociedade, pois a partir do momento que conseguimos 



 
79  

inserir aqueles sujeitos antes esquecidos no contexto histórico, estamos conseguindo ou pelo 

menos tentando construir uma história total, global e não uma história parcial. 

Outro fator importante para o aperfeiçoamento dos trabalhos monográficos ocorreu 

durante o ano de 2006 com a construção de um Regulamento do Projeto de pesquisa e da 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso/Monografia pelas professoras Ms. Juliana 

Maria Coralho Quinam e Ms. Marilena Julimar Aparecida Fernandes Jerônimo. Por meio 

desse regulamento foram normatizadas as produções monográficas e os alunos encontraram 

nele um guia a ser seguido das normas da ABNT. Tal regulamento além de normatizar todos 

os procedimentos de construção dos trabalhos de conclusão de curso, de uma forma clara e 

objetiva, atendeu aos anseios dos alunos viabilizando um modelo para a elaboração dos seus 

trabalhos, bem como proporcionou uma visível melhoria nas produções monográficas. 
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