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Resumo: Atraídos pela cobiça, durante o período da colonização, os bandeirantes saíram de São Paulo 

com o propósito de encontrar nas entranhas da terra desconhecida, minas de ouro e pedras preciosas. 

No alongado solo goiano marcharam por trilhas diversas, sendo muitos os povoados e vilas 

constituídas em decorrência da febre do ouro e da faísca de fortuna súbita. Poucas foram às cidades 

que continuaram a desenvolver com a exaustão das reservas, deixando no rastro da história e da 

geografia goianas marcas sociais e ambientais até hoje evidentes. Cravado na porção sudeste do Norte 

goiano, que se constituiria mais tarde no município de Niquelândia, Tupiraçaba adquiriu grande 

importância por volta de 1755, atingindo o ápice da exploração de ouro. Chegou a ter, nesse período, o 

tamanho das cidades grandes da época, tornando-se Província. Com a descoberta do Níquel, no ano de 

1938 pelo alemão Freimund Brockes, que buscando ouro acaba por achar a segunda maior jazida de 

níquel do mundo
1
, passa a atrair, crescentemente e em tempos de globalização os “neobandeirantes” 

paulistas e mineiros, quiçá multinacionais e, consequentemente, a mão-de-obra necessária 

(nordestinos, sobretudo) para o trabalho nas minas reproduzindo, com novas roupagens as tramas 

transfiguradas da neocolonização, travestida de desenvolvimento econômico. O presente texto tem por 

objetivo analisar como a cultura, a tradição e a religiosidade são (re)significadas no decorrer do 

processo de ocupação do território, ao mesmo tempo que reafirmam a história e a memória de um 

povo. 

 

Palavras-chave: cultura, religiosidade e mineração.  

 

 

Introdução 

 Niquelândia é um dos primeiros municípios criados na região Norte do Estado de 

Goiás, em conseqüência da mineração do ouro,2 e hoje representa para o Estado, o principal 

pólo exportador de níquel, ocupando o 1º lugar da exportação nacional, sendo uma das 

maiores reservas deste mineral no mundo, segundo informações obtidas na própria 

Votorantim Metais. O município, além de níquel, tem mais 120 minérios a serem explorados, 

sendo que alguns já o são, ainda que em escala pequena.
 

 O estudo em questão foi elaborado tomando-se por base as obras literárias de Luiz 

Palacin e Boris Fausto que descrevem em seus textos a expansão territorial ocorrida no século 

XVIII até o presente, e os textos de Maria Geralda Almeida8 e do Ministério da Cultura, para 

falar de cultura, tradição, religiosidade. Apontando as conseqüências da exploração minerária, 

para a permanência da tradição e as modificações culturais e religiosas (sociais, políticas e 

demográficas) decorrentes da mineração, ainda pulsantes no Brasil. 
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Este estudo busca entender como a mineração influencia a expansão do município, se 

colocando como elemento que possibilita o acesso ao trabalho, e como tal processo influencia 

a vida, especialmente, da comunidade local. 

A compreensão dos elementos elencados passa pelo prévio entendimento de como 

historicamente os países Europeus se impuseram aos países por eles colonizados, no caso, o 

Brasil. Pretende-se adentrar aos caminhos que ensejaram na constituição territorial de 

Niquelândia, sua ocupação, seu desenvolvimento, a sua organização econômica e social, e 

quais as conseqüências desse desenvolvimento na cultura local. 

 

A importância dos bandeirantes para o Brasil 

O Brasil vinha pouco a pouco sendo colonizado e graças ao desempenho dos 

bandeirantes, novas terras iam sendo descobertas, expandindo o País. Foi da Vila de São 

Vicente e da Vila de São Paulo que partiram a maior parte das expedições, que conquistaram 

sertões e atingiram regiões incrivelmente distantes. 

“A figura dos bandeirantes e a qualidade da sociedade paulista do século XVII foram 

exaltadas principalmente por historiadores de São Paulo, como Alfredo Ellis Jr.e Afonso 

Taunay [...]”3 Elis tem um livro intitulado a “Raça de Gigantes” (1926) no qual destacava a 

superioridade dos paulistas, devido sua grande maioria branca, muitos cruzamentos com as 

índias e a demora de entrada de negros no estado. Os dois autores chamam a atenção para a 

independência paulista em relação à coroa. Os paulistas eram donos de pequenas 

propriedades, e tinham comportamento muito arrojado e destemido. As Bandeiras eram 

organizadas democraticamente com gente de qualquer condição. “Os paulistas não 

constituíam uma „raça especial‟, mas um grupo de origem portuguesa ou mestiça que, por 

uma série de condições geográficas, sociais e culturais se distinguia de outros grupos. Sua 

coragem, arrojo, ou o fato de que tenham contribuído para extensão territorial.” Muito 

embora, não fossem estes os seus objetivos, pois visavam caçar índios, que eram vendidos 

como escravos para a Bahia. 

Com a intervenção dos holandeses entre 1625 e 1650 houve a diminuição de escravos 

negros, isto fez com que se intensificassem as bandeiras em buscar de índios. Em estudos 

recentes se constatou que a maior parte dos índios aprisionados na época ficava para o cultivo 

do trigo, plantado no estado de São Paulo.4 
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A descoberta da capitania de Goiás 

Os bandeirantes usando sua lógica esperavam encontrar material precioso também em 

nosso solo, já que nas Américas espanholas ele existia em abundância. Foi assim, que 

descobriram ouro em Minas Gerais, Bahia, Cuiabá, Goiás e Mato Grosso e estenderam o 

Brasil além do tratado das Tordesilhas.  

A história conta o descobrimento da Capitania de Goiás, que era conhecida como 

Goyazes, entre o ano de 1592 e 1675, mostrando uma falta de sintonia nos autores da época. 

Mas o que importa para o nosso estudo é que a bandeira de Manuel Correa, em 1665 

foi a primeira a descobrir ouro em Goiás. Os escritos da época relatam que o mineral foi 

levado para Sorocaba, no estado de São Paulo, e lá, com este ouro foi confeccionado uma 

coroa para a Nossa Senhora do Pilar.5 

Já por volta de 1670 a 1673 há relatos da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, o 

Anhanguera pai, que leva de Goiás a segunda amostra de ouro. 

 

 Goiás fora descoberto por paulistas e era um terreno teoricamente 

pertencente à capitania de São Paulo. De início, foi considerado um território 

de minas dentro dessa capitania. O capitão-geral de São Paulo era a suprema 

autoridade, mas, como delegado seu, governava Vila Boa um 

superintendente das minas. Nos primeiros anos, esse superintendente foi 

Bartolomeu Bueno, o Anhangüera. Mais tarde, por causa de certas 

desordens, foi substituído pelo ouvidor.6 

  

Segundo relata o próprio autor: vinte anos depois Goiás tornou-se independente de 

São Paulo, elevando-o à categoria de capitania, em 1749, quando passou a ser chamada de 

Capitania de Goiás. 

Geograficamente colocado entre três estados importantes, Minas Gerais, Bahia e Mato 

Grosso, Goiás não poderia ficar escondido por muito tempo. Mas foi o interesse da Metrópole 

em descobrir um caminho mais fácil, por terra, para o acesso as minas de Cuiabá, que 

propiciou a descoberta de Goiás, já que até então só se chegava ao local por via fluvial.  

 Descreve o próprio Silva Braga, que após seguirem em suas buscas encontraram mais 

dificuldades e que em 1721, depois de enfrentarem matos, falta de mantimentos, sede, 

animais selvagens, índios, picadas de cobras, doenças que faziam parte do roteiro dos 

bandeirantes, que trilhavam os afluentes do Rio Paraupava (hoje Tocantins), considerando o 

erro no rumo que seguiam, enfraquecido o historiador resolve voltar, “precisou valer-se do 

apoio de um cupim para conseguir montar”. O historiador da bandeira abandona-a e resolve 
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com outros companheiros buscar algum povoado rio abaixo para não perecer de fome e sede 

nos matos encontrados. Vagando em solo goiano o Anhanguera conseguiu achar, após a 

partida de seu historiador, três minas e coletar cento e onze gramas de ouro, com as quais 

voltou a São Paulo três anos depois.  

“Visitada Santana em 1682 por Bartolomeu da Silva (pai) o Anhanguera penetrou nas 

terras dos índios Goyaz”. Em 1722 chegava à região o seu filho “[...] em 26 de junho de 1727, 

lançavam a Capela Santana como marco inicial da Vila Sant‟Ana [...] ”6 . 

Foi Bartolomeu Bueno o primeiro descobridor de ouro em Goiás e o primeiro 

minerador.  

 

A busca de minas de ouro e as novas descobertas 

Em 1726, foi autorizado a Bueno voltar a Goiás com uma expedição bem maior, sendo 

nomeado o capitão-mor das minas e João Leite da Silva Ortiz, guarda-mor das minas, isto 

atendia seu sonho de residir em terras goianas.  

As primeiras minas descobertas, em Goiás, localizavam-se no distrito de Sant‟Ana 

(hoje Goiás Velho) em (1731), Meia Ponte (hoje Pirenópolis)em (1732). Foram também  

descobertas, quase ao mesmo tempo, as minas mais ao norte da capitania, sendo elas  “As 

Minas do Tocantins” na região de maior densidade mineira: Maranhão (1730), Água Quente, 

(1732), Traíras (1735), São José (1735), (hoje Niquelândia), Cachoeira (1736).7  

Conforme se posiciona Moura8 com a descoberta das primeiras jazidas de ouro por 

volta de 1700, em Minas Gerais, e logo a seguir com as descoberta das minas de Goiás, houve 

uma modificação nas estruturas econômica, social e política do Brasil. Em conseqüência desta 

modificação em 1763 a sede do vice-reino do país é transferida de Salvador para o Rio de 

Janeiro.  

Conforme relata Silva,9 em 25 de julho de 1732, o povoado de Sant‟Ana, passou a 

chamar Vila Boa de Goiaz. Em 8 de novembro de 1744,  a Comarca de Goiás  se separa de 

São Paulo,  tornando-se  através de alvará a Capitania de Goiás, tendo como capital Vila Boa. 

Em 1818 elevou Vila Boa a categoria de cidade, com o nome de Goiaz e criou seu município 

como Capital da Província de Goiaz. Em 23 de março de 1937, deixa de ser Capital, pois esta 

é transferida para Goiânia. Neste caso específico Goiânia como Capital assume o papel de um 

espaço determinado que se concretiza em território.  
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Como chama a atenção Santos10 O espaço é essencialmente social. “[...] Assim, temos, 

paralelamente, de um lado, um conjunto de objetos geográficos distribuídos sobre um 

território sua configuração espacial e a maneira como esses objetos se dão aos nossos olhos, 

na sua continuidade visível, isto é a paisagem, [...].” Mas é através dos processos sociais 

representativos que o objeto ganha vida e adquiri a expressão territorial, mesmo que 

originalmente não tenham sido geográficos.  

Tendo em vista que, o que deve ser entendido é que espaço é anterior ao território, 

segundo Raffestin 11 “Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, 

pela representação), o ator „territorializa‟ o espaço”. Mas como salienta Claval,1² na vida das 

pessoas ou dos grupos o espaço nunca aparece como um suporte neutro. Ele é resultado da 

ação humana que modificou a realidade natural, criando e modificando paisagens 

humanizadas. “[...] O território resulta das territorialidades efetivadas pelos homens, 

conforme explica o autor no conjunto tridimensional sociedade-espaço-tempo.” Para Saquet 1³ 

“[...] A relação espaço-tempo, mais uma vez, é destacada como um processo que está na da 

organização territorial. A territorialidade, dessa forma, significa as relações sociais simétricas 

ou dessimétricas que produzem historicamente cada território [...].” 

   

[...] O território, nesta perspectiva, é um espaço onde se projetou um 

trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela 

relações marcadas pelo poder. O espaço é a „prisão original‟, o território é a 

prisão que os homens constroem para si. 
14 

 

Os bandeirantes foram os atores principais para a formação do território, através de 

cada jazida aurífera descoberta, já que em conseqüência da mineração, novos arraiais eram 

fundados devido ao surto demográfico, havia modificação na estrutura de trabalho, crescia o 

mercado interno, modificava a estrutura social. Para o controle da Coroa sobre as minas 

exploradas, foi publicado em 1702, o Regimento dos Superintendentes, Guardas-Mores e 

Oficiais-Deputados.15 Através da lei se impunha um maior controle sobre as novas terras e 

minas conquistadas. 

Território, por sua vez, aparece ao longo do tempo e na maior parte das 

reflexões teóricas como conceito capaz de apreender uma das principais 

dimensões do espaço geográfico, a sua dimensão política ou vinculada às  

relações de poder, dentro das diferentes perspectivas com que se manifesta 

o poder.
16                        

 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

6 

 

As novas minas de ouro da Capitania de Goiás, do século XVIII, formaram os três 

tipos de territórios descritos por Fernandes,17 tendo em vista que, fazem parte do 1º território, 

como espaço de governança, pois a partir da exploração das minas, estes locais tornaram-se 

arraiais, e posteriormente províncias, e segundo fundamenta o autor “[...] províncias, 

departamentos, municípios são frações integradas e independentes do primeiro território [...]. 

As minas pertencem ao 2º território, porque elas envolvem classes sociais “que ocupam a 

mesma posições de produção nas relações sociais de produção em função das propriedades 

dos meios de produção, de seus territórios e dos poderes de decisão.[...]” Logo, as minas com 

o seu meio de produção, e obedecendo as ordens impostas, e a disputa pelas riquezas 

produzidas, se enquadravam também neste território. Da mesma forma fazem parte do 3º 

território pois este “é o espaço relacional considerado a partir de suas conflitualidades e reúne 

todos os tipos de territórios [...].” Pois é nas minas onde se relacionam “às formas de usos do 

território”e é o lugar onde as mercadorias circulavam.        

 

O apogeu de Niquelândia no século XIII 

Os bandeirantes quando buscavam as minas de ouro iam abrindo novos arraiais, novas 

capitanias e ampliando assim o território. Como chama a atenção Raffestin,18 a “cartografia 

moderna apareceu na Renascença. Seguiu, portanto, de perto o nascimento do Estado 

moderno. Muito rápido, se tornou um instrumento de poder e do „Poder‟[...].” 

Apesar da destruição causada pela mineração não se pode negar “a estrutura épica 

deixada pela magnitude da obra dos descobridores. Em quinze anos, abrem caminhos e 

estradas, vasculham rios e montanhas, desviam correntes, desmatam e limpam regiões 

inteiras, rechaçam os índios, e exploram, habitam e povoam uma imensa área.”19 

Em 1735, foi fundado o Arraial de Traíras (hoje Tupiraçaba) - São José do Tocantins 

(hoje Niquelândia), tendo como seus fundadores os bandeirantes Manoel Rodrigues Tomás e 

Antônio de Souza Basto respectivamente. Este arraial se transformou numa província 

prospera, graças à exploração de ouro. Sendo elevado a distrito de Traíras em 1755, pois tinha 

o tamanho de cidade grande, graças à exploração do ouro. Comenta Stival,20 em sua 

reportagem, que:  

Elza conta orgulhosa que Traíras já foi capital do Brasil por 24 horas. „Dom 

Pedro I em viagem por aqui, se hospedou em um casarão, hoje em ruínas, e 

assinou o decreto‟, afirma ela. Lamenta que a história não possa ser 

provada, já que estavam guardados na Câmara Municipal e se incendiou. O 

que restou foi uma única coluna no centro do povoado, uma espécie de 
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marco do lugarejo.‟ A igreja de Nossa Senhora da Conceição, dos brancos 

com sete altares, a  de Santa Ifigênica com três, a Casa  Fundição, o cartório 

de registro civil e vários pedaços de muros de pedras completam o 

patrimônio sob ruínas da história viva desse pedaço de Brasil.  

 

 No texto acima relatado, a autora demonstra claramente as suas representações. As 

pessoas descrevem os lugares através de suas próprias representações, e através delas há a 

possibilidade de imaginar os lugares além do visualizado, de acordo com os seus sonhos e 

aspirações, chegando a criar lugares lindos, como em contos de fadas, pois é assim que ela o 

vê e assim ela tenta transmitir, mas nem sempre este lugar corresponde ao descrito. Se 

pensarmos no arraial de Traíras no século XVIII, com todas as dificuldades da época: 

abastecimento escasso, grande número de pessoas que se dirigiam para a região em busca de 

ouro, a falta de infra-estrutura do local, falta de moradia, falta de comunicação, além das 

dificuldades em época de chuvas; quando a alimentação não chegava, fazendo a população 

passar por período de fome. Além do que, pelo que se tem notícia, este local ainda sofria, 

muitas vezes, ataque dos índios. Logo, o Traíras não devia ser tão tranqüilo e aconchegante 

como acima descrito. 

Conforme as explicações de Claval,²1 “As pessoas identificam-se com a área onde 

moram desde crianças, a área para onde migram, com a área onde trabalham e onde têm 

amigos. Monumentos e paisagem simbolizam o território: ele existe como representação”.   

O arraial de São José se tornou o município de Niquelândia e absorveu a maior parte 

da população do arraial de Traíras. Niquelândia conserva uma cultura e uma cultura religiosa 

muito tradicional, que vem em grande parte dos povos africanos, (escravos que permaneceram 

no Traíras, após ter findado o ciclo do ouro) dos índios nativos, e dos jesuítas portugueses; 

seu povo é conservador das tradições locais, não aceitam que pessoas estranhas interfiram, ou 

modifiquem suas práticas religiosas, já que aprenderam desde criança estimá-las. 

Como aponta Claval22 podemos ter diversas concepções de cultura, entre elas, 

podemos apontar como um conjunto de práticas e valores recebidos e que vão sendo 

adaptados novas situações. Como também cultura pode ser um conjunto de princípios e regras 

norteadores dos indivíduos, portanto imutáveis neste aspecto. E, podemos ainda conceber a 

cultura como costumes sociais que constroem as identidades coletivas. Deste modo podemos 

entender como o povo de Niquelândia construiu sua identidade coletiva e conserva suas 

tradições. 
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Com a descoberta das jazidas aurífera, grande número de pessoas dirigiu-se para a 

região do ouro. O Brasil Central recebeu muitos imigrantes provenientes de Portugal, de 

outros países, e de outras capitanias. Grande número de colonos foram atraídos para os locais 

das minas, induzidos pela miragem do ouro. Calcula-se que entre 150.000 a 800.000 pessoas, 

deslocaram-se da Metrópole para estas regiões, mas há divergências entre os autores.   

Niquelândia, à época Traíras, teve seu apogeu com a exploração do ouro e com os 

mineradores, escravos e comerciantes formou as tradições culturais do lugar. 

 
   O lugar é o produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido 

por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 

história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é ai que o 

homem se reconhece porque é o lugar da vida O sujeito pertence ao lugar 

como este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente à 

produção de vida [...]22    

 

Segundo o autor citado, o lugar contém uma idéia construída e tecida por redes “que 

são tecidas pela história e cultura civilizatória que produz a identidade homem-lugar, que no 

plano do vivido se vincula ao conhecimento-reconhecido” 

Quando a prática social vivida “se justifica pela divisão espacial do trabalho que cria 

hierarquia espacial” se configura em interdependência com o todo e se fundamenta na 

“indissocialização dos fenômenos sociais”. 23 

 Os bandeirantes, os garimpeiros, os escravos e os comerciantes vieram tentar a sorte 

em São José do Tocantins e Traíras, ai se vincularam através do trabalho nas minas e com a 

construção das vilas onde pretendiam fixar sua morada. Ainda que, por tempo não definido, 

mas vinham em busca de realização de seus sonhos 

Para Tuan24 o “Lugar é uma pausa no movimento.[...]. A pausa permite que uma 

localidade se torne um centro de reconhecimento de valor [...].” 

Para Santo Augustinho como cita o Tuan o lugar em si pouco importava o que lhe 

dava o valor como lugar eram as relações humanas. Por esse motivo o lugar onde as pessoas 

nascem e crescem tem um sabor especial, pois é nele onde se relacionam, tem seus amigos 

seus familiares, podem reconhecer tudo que lhes cercam.  

 O lugar onde encontros afetuosos poderão ocorrer potencialmente poderá ser qualquer 

um, mas passará a ser um lugar, pois marcou aquele momento vivido. Assim, ao concordar 

com as referências de lugar elaboradas por Tuan é possível declarar que lugar é aquele 
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espaço, no tempo, que deixou uma marca em nossas vidas e que será lembrado por muitas 

vezes enquanto vivermos. Não importa se foram grandes ou pequenas as marcas, mas se 

fixaram a nos e fazem parte de nossas vidas e da nossa história. 

 

A tradição e a religiosidade da cidade 

Niquelândia, com mais de 270 anos, tem uma tradição muito rica, em cultura e 

religiosidade. O povo trás muito de sua tradição dos escravos africanos, dos índios e dos 

Jesuítas. Parte da história religiosa desta cidade é preservada e vivenciada a cada ano, há 

quase três séculos pela Irmandade de Santa Ifigênia, que promove a festividade da Capina e 

do Congo.  “Segundo tradição coletada por Teófilo Taveira, os Congos de Niquelândia tem 

sua linha de danças com origem na região da Fazenda Xambá, uma das mais antigas do 

município.” Há contavam que a festa de Santa Efigênia teve seu começo com os índios que 

viviam aldeiados na região das Fazendas Xambá e São Jacó.”25 Os livros velhos que 

registravam a história da Irmandade sumiram 1970, o que dificultou o levantamento da sua 

história, muito embora seus membros são sucessores de seus antepassados.    

Uma das tradições local é Festa da Capina, que se realizada no dia 24 de junho, na 

Igreja de Santa Ifigênia (comumente designada igreja dos pretos), uma pequena Igreja, uma 

capela rural, onde é realizada uma missa às seis horas da manhã, onde a comunidade 

participa, após a missa antigamente os membros da Irmandade e a comunidade, vinham de 

sítios distantes, e ali chegavam uma vez por ano, primeiramente para a missa e para o festejo 

da capina, onde limpavam os arredores da igreja, que à época era bem grande, e cheio de mato 

e ervas medicinais, que ali eram apanhadas, e usadas para fazer chá, que era oferecido aos 

moradores e aos membros com o intuito de cura, estas ervas também eram usadas para curar 

as feridas e locais doentes. Existe uma crença que aquele que carrega um ramo, recebe graças.  

O levantamento do mastro de Santa Efigênia acontece no dia 29 de junho (dia de São 

Pedro e São Paulo) onde se comemora o dia de Santa Efigênia. As tradições dos povos 

africanos são, assim, reveladas. Neste dia o capitão do mastro reúne em sua casa a Irmandade 

que sai de lá em procissão para a Igreja, onde levantam o mastro, após uma celebração. Um 

mês após, se realiza a Festa do Congo, a festa religiosa mais antiga e tradicional que acontece 

no Município, nos dias 25 e 26 de julho. No primeiro dia da festa (de origem africana) os 

congos reúnem-se na Igreja Santa Efigênia onde é celebrada uma missa às 9:00 h, após a qual 

começa a dança do congo, onde Imperatriz, Príncipes e Princesas e Juiz e Juíza, já que seus 
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integrantes se vestem com roupas coloridas usadas pelos seus antepassados, usam também 

uns penachos na cabeça (influência dos índios da região), os que os distinguem dos demais 

congos de Goiás.  

A Irmandade após a realização da cerimônia dirige-se para casa da Imperatriz, aonde 

lhes é servido um excelente almoço, após o qual, a congada dança e canta na porta da casa. 

Saindo daí para visitar a casa de cada um dos seus membros. À noite todos participam da 

procissão. No dia 26, segue o festejo com uma missa na igreja Nossa Senhora do Carmo.     

Tanto a Capina como a Festa do Congo são realizadas pela “Irmandade da Igreja Santa 

Efigênia”, esta ordem religiosa vem do século XVIII, portanto, é muito antiga e fechada, 

pertencente à população negra da cidade. Há relatos que “1812 o Pe. Silva e Souza dá notícia 

da Igreja de Santa Ifigênia.”26 

A Festa do Divino Espírito Santo é realizada no domingo de Pentecoste, quarenta dias, 

após a páscoa, uma festa antigas tradições religiosa. Começa na Igreja Santa Efigênia. O 

cortejo é composto de pessoas que carregam estandartes, os que levam o Divino, os que 

tocam os que cantam a ladainha e fiéis. Nesta festa qualquer pessoa da cidade pode participar, 

pois os participantes se inscrevem e são sorteados, para ocuparem lugares nos festeiros. 

Antigamente era composto por três grupos, hoje em dia já são cinco grupos, a tradição diz que 

estes cortejos não podem se cruzar nas ruas, eles somente se encontram na saída da igreja 

Matriz  e na  e na volta na mesma igreja, aonde após  o 15º dia de folia é realizada a alvorada 

animada com banda de música que, saindo da igreja Matriz às 5 horas da manhã percorre a 

cidade em procissão. Na volta à igreja é realizada a missa de agradecimento pelos donativos 

recebidos,sendo nesse dia sorteado os encarregados do cortejo do próximo ano.      

 As casas onde o cortejo do divino faz o almoço, o jantar, o pouso e o café da manhã, 

são oferecidos pelos proprietários, na sua grande maioria para pagarem promessas, quando há 

falta de ofertas um dos membros do cortejo, solicita aos moradores ou comerciantes da 

cidade, para que estes aceitem receber o cortejo do Divino. 

 O ritual inicia-se com uma missa, após a qual os cortejos saem em caminhada pelas 

ruas, em direção a casa onde fará o primeiro almoço e assim sucessivamente. Durante o seu 

trajeto por várias vezes o cortejo pára, e entra em casas onde é solicitado, para abençoar 

aquela morada. Quando param cantam ladainhas e rezas, retirando-se em seguida para 

cumprir o percurso já traçado. Nas casas onde fazem suas refeições, cantam ladainhas, rezam 

e dançam, somente após este ritual em que benzem o local, todos ali presentes participam, e 
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fazem sua refeição. Em um só dia a visita percorre três casas; em cada uma delas o cortejo 

toma uma refeição. Ocasião em que o dono da casa visitada, oferece gratuitamente aos 

integrantes da festa e a todos da comunidade que ali comparecem, a refeição preparada para a 

festa. Estas refeições contam com o apoio da comunidade tradicional local, tanto no seu 

preparo, como na sua doação.  

Outras festas religiosas também têm importância na cidade desde o século XVIII, 

conforme dados do Ministério da Cultura: a Festa do Padroeiro da cidade São José, realizada 

na Igreja Matriz, e a Festa de Nossa Senhora D‟Abadia; realizada no Muquém, desde os 

primeiros dias de agosto, sendo que dia 5 de agosto, há uma grande procissão, e os romeiros e 

a comunidade local seguem a pé levando a Santa até o Muquém. Esta festa segue até o dia 15 

de agosto, com uma grande missa. Esta festa recebe romeiros de todos os cantos do Brasil e 

principalmente do Estado de Goiás; estes permanecem no povoado do Muquém (acampados) 

para festejarem a Santa e cumprirem promessas, muitos deles fazem o trajeto de 45 km, 

Niquelândia ao Muquém a pé. São manifestações religiosas e culturais que perpetuam a 

memória e a história da comunidade à medida que os rituais se repetem incorporando crianças 

e jovens casais.  

Houve algumas modificações ao longo do tempo e principalmente com a vinda das 

mineradoras. Entre elas está a alteração da Igreja de São José, sendo que dela restou um 

conjunto de retábulos e altares, considerados entre eles o de Nosso Senhor dos Passos que o 

arquiteto Edgar Jacinto da Silva considerou „um dos mais suntuoso e erudito exemplar do 

acervo de arte religiosa de Goiás, hoje “colocado em capela lateral à Matriz, que foi 

construída para abriga-lo.” 27 

 Na Igreja Santa Ifigênia, seu entorno foi totalmente modificado, pois esta Igreja 

ficava no meio de uma grande área, onde crescia livremente tanto o mato como as ervas 

medicinais que eram capinadas uma vez por ano, pelos membros da Irmandade e que usavam 

estas ervas para fazerem suas curas. Hoje a Igreja está dentro de uma pequena praça, ladeada 

de ruas e casas, e na frente desta Igreja antiga tem uma pista de skete, quebrando a harmonia 

do local. A Igreja também sofreu com os novos habitantes que resolveram “inventar uma 

modernização em seu altar mor” colocando à frente deste um tapume que lhe esconde a beleza 

e a originalidade. Fazendo-o perder toda a harmonia arquitetônica. 

Mas, se as transformações impostas pela modernidade não fossem suficiente, ainda 

há interferência dos novos moradores, no acervo da Casa da Cultura, que preservava intacto 
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as fotos de cada ano dos festejos locais, fotos estas todas anotadas com datas e 

acontecimentos, e que foram alteradas, perdendo-se assim, parte de sua história. Além disto, 

muitas modificações estão acontecendo nos rituais religiosos locais, no congo, que é um dos 

que mais se tem preservado, já que é feito por uma Irmandade que passa de pai, para filho, 

antigamente as mulheres não dançavam a congada, só acompanhavam hoje elas dançam.        

No processo de desenvolvimento cultural de Niquelândia vários fatores contribuíram 

para a construção de uma identidade coletiva. Primeiramente a migração intensa, trazendo 

pessoas de diferentes culturas e tradições, produzindo um caldeirão de miscigenação, que 

formou a população local e, como cita Almeida 28 “A região do Norte Goiano conheceu uma 

das mais significativas ocupações indígenas das mais significativas entre todas as províncias 

brasileiras [...]”.  Com a diminuição do ouro na localidade muitos brancos e imigrantes 

deixaram à cidade, restando-lhe grande número de negros, mestiços e índios, que conservaram 

a tradição. 

O saber local do povo se preservou bem como a sua fé e as suas tradições, talvez pelo 

seu posicionamento geográfico que como diz Almeida “O Norte apresenta algumas 

particularidades paisagísticas e sócio-espaciais que diferenciam das demais regiões do 

território goiano. [...].” O relevo local não favoreceu o aparecimento da agroindústria e 

conservou a município, um dos maiores do estado com suas práticas rurícolas bastante 

rudimentares, que davam aos agricultores um retorno mínimo e que declinava, há décadas. 

 

Niquelândia e a exploração do níquel  

 A cidade que nasce com a exploração de suas minas de ouro, hoje vive principalmente 

da exploração de suas minas de níquel, através da tecnologia aplicada por duas mineradoras, 

que se encarregam de tirar das entranhas de suas serras o rico minério. 

 O níquel foi descoberto pelo minerador alemão Freimund Brockers, em 1938, quando 

garimpava na região. Sem saber, se deparou com 2ª maior jazida de níquel do mundo. Com 

esta descoberta, a então Vila passou à condição de cidade devido o afluxo de gente atraída 

para o local. Atualmente  é um dos maiores municípios do estado de Goiás. 

  O Grupo Votorantin Metais e Anglo American, do Grupo Bozano & Simonsen elevam 

o Município à categoria de maior produtor de níquel do Estado, e um dos maiores do mundo.  

Desde o início da exploração efetiva do minério pelos dois grupos o município vem 

sofrendo uma invasão crescente de pessoas estranhas ao lugar. Estas pessoas chegam à cidade 
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em busca de emprego, ou já vêm contratadas pelas companhias, para assumi-lo. Essas 

pessoas, ainda que de maneira sutil, interferem na cultura local a pretexto da resistência dos 

moradores mais antigos e as famílias tradicionais se colocam contrários a esta interferência.                        

A propósito da identidade cultural, sugere considerar três elementos para sua 

formação: “a origem comum, o desejo de adequar-se às práticas de um grupo e a construção, 

pessoa que pousa na articulação exercida de todos os aspectos de sua vida centrados na 

cultura,”29 ou seja assumir-se como parte de um grupo com dados valores culturais e praticá-

los.   

Percebe-se que, para a comunidade local, há fatores, religiosos e tradições culturais, 

como por exemplo: suas festas religiosas e suas práticas, que foram construídos num passado 

remoto, e que são importantes para esta comunidade o que faz com que, queiram conservá-las 

sem interferência. Para esta comunidade as festas religiosas são de grande importância, a 

cidade pára, para vivenciá-las, toda a rotina da cidade é alterada, para acompanhar os rituais.    

     Exemplo disto é a Festa do Divino e a da Muquém onde a população se mobiliza para 

promovê-la e participar. Isto está arraigado no costume local e provavelmente não será 

modificado, mas antigamente a Festa era muito mais de oração e vigília à Santa, do que é 

hoje, pois agora se tornou um evento muito mais comercial, do que religioso. 

Segundo concluiu Claval30  as diferenças dos processos culturais são resultados “[...] 

mais de posições herdadas do passado que das interpretações próprias [...]”. Assim, para 

entendermos a dependência cultural de uma localidade há a necessidade de contextualizar os 

elementos dominantes temporal e espacialmente. 

 

Considerações finais 

O povo de Niquelândia vive sua tradição cultural há muitos anos e não pretende 

modificá-la, pela interferência dos que chegam de outras cidades, e resistem, fecham-se para 

os que chegam, tentando preservar o que lhes resta de suas tradições e costumes. 

 Todo o município foi afetado com a chegada das mineradoras de níquel, estas 

modificaram totalmente a vida pacata da comunidade local.  

 A população vivia do gado e da produção rurícola, de pequena expressão, mas em 

contra partida tinha um custo de subsistência pequeno, as moradias eram suficientes para 

todos os seus habitantes, os aluguéis eram baixos o padrão de vida era bom e barato. Hoje, o 

custo de vida é altíssimo, os aluguéis são proibitivos para qualquer antigo morador da cidade, 
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pois não há casas suficientes para atender a demanda. As propriedades tiveram seu custo 

muito elevado, causando deste modo dificuldade para o morador local. 

 Antigamente os filhos da cidade, ou se dedicavam ao campo, ou ao pequeno comércio, 

caso contrário eram obrigados a deixar a cidade em busca de novos campos de trabalhos, o 

que neste ponto as mineradoras ajudaram, pois a oferta de trabalho hoje é grande. Mas, em 

contrapartida, também trouxeram dificuldades, já que a infra-estrutura não foi preparada para 

uma demanda tão grande de população; os hábitos e os costumes locais tiveram que conviver 

com as exigências e as necessidades dos recém chegados. Foi necessário aumentar o número 

de casas, melhor o padrão dos imóveis, abrirem novos comércios, as ruas tiveram que receber 

asfalto, providenciar instituições bancárias, telefone, luz, aumento da rede de água, contratar 

profissionais mais experientes na área médica, equipar escolas e hospitais, construir novas 

estradas de acesso, etc. Tudo isto trouxe muitas mudanças para a cidade e muita gente 

estranha aos costumes locais. Os recém chegados, com novas culturas, novos hábitos, nova 

forma de viver e de vestir, trouxeram novos elementos culturais que pouco a pouco vão sendo 

implantados, nos moradores locais. 

 Há, por parte da comunidade local, certa resistência aos recém chegados. Percebe-se 

isto principalmente nos bairros mais antigos, onde os moradores locais, além de preservarem 

suas propriedades dentro do estilo da época, dificultam o acesso de novos moradores, pois não 

alugam suas casas nos barros mais antigos aos novos moradores, preservando esta 

exclusividade as famílias tradicionais.  

Assim, Niquelândia e seus moradores vão, lenta e paulatinamente, tendo que se 

adaptar aos novos moradores e suas culturas, resistindo ao mesmo tempo em que vão se 

modificando, de certo modo, embora, tentem perpetuar suas tradições, memórias e histórias.  
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