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No sobe e desce dos morros a noroeste do Distrito Fe-
deral, comunidades rurais encravadas nas encostas das
elevações resistem ao tempo, às dificuldades e ao abando-
no. Estão ali desde muito antes da chegada dos candangos
e guardam a memória de um sertão que acolhia goianos,
quilombolas e índios. Uma dessas localidades, o Catin-
gueiro, ajeita-se na inquietude dos relevos, em vãos pro-
fundos e subidas íngremes, onde todos se conhecem des-
de sempre.

Não há passado no Catingueiro. Quem ali vive habita as
eras remotas, a memória viva dos antigos habitantes, o si-
lêncio vagaroso dos dias e das noites, mas ao mesmo tem-
po experimenta as consequências dos maus-tratos às nas-
centes, o esquecimento do poder público, a poeira no
tempo seco e a lama no tempo molhado.

Na casa de Raimunda Gomes da Silva, há uma prova do
quão imemorial é aquele lugar. Uma pedra polida encon-
trada numa “loca profunda” nos entremeios de uma pe-
dreira das proximidades. É uma caverna que deve ter ser-
vido de abrigo para populações indígenas. Dentro da pe-
dra em forma de panela havia uma outra pedra em forma
de pilão. O conjunto sugere que era um utensílio indígena.
A parte que servia de amassador quebrou e Raimunda
continua a usar a parte restante como pilão. Embora guar-
de-o dentro de uma toalha para protegê-lo de outros
eventuais acidentes.

A sogra de Raimunda, dona Justina Francisca das Ne-
ves, 91 anos, é da “raça dos goianos”. Veio de Guarani de
Goiás, em meados dos anos 1940. Dona Justa ainda viu ín-
dios de pele negra e cabelos lisos cortando as proximida-
des da casa de pau a pique onde morava. “Eles só malina-
vam”, conta.Tiravam a roupa do varal e faziam um bolo de
pano com elas. Durante a noite, passavam riscando a pa-
rede com uma vareta — tec-tec-tec, ouviam os moradores.

O Catingueiro tem passados muito presentes e presen-
tes muito pioneiros. O dono de uma venda à margem da
estrada de terra é um candango da primeira hora. Bento
José da Silva, 75 anos, ajudou a assentar o cruzeiro que
marcou o início da nova capital e carregou brita para a pri-
meira pista de pouso de Brasília, aberta onde depois se
construiu a Rodoferroviária. “Ajudei a encher caminhão
de brita para encascalhar o campo. 'Vai vir a cidade', di-
ziam. 'Mas será que vem mesmo?', eu cismava.”

A capital veio, trouxe a riqueza e o poder, mas os mora-
dores do Catingueiro continuam vivendo uma vida muito
semelhante à de antes da chegada do desenvolvimento.
Com a positiva diferença de continuarem sob a proteção
solene, fiel e silenciosa dos morros.
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PAUDEFUMO
Dizemque é tecnologia dos índios:
dona Justa enrola o fumonumgalho
roliço e o prende comumprego

PRASEVER
A janela da velha casa abre-se para
outra janela: ventilação primorosa

da arquitetura venacular

DOCEMENINA
Kamili, 6 anos, neta de umvelho
candango, faz o dever de casa
enquanto espera o ônibus escolar

BRILHANTES
Raimunda atribui à água do
córrego o brilho de suas panelas

GUARDIÃ
Moradora do local há

mais de 30 anos,
Raimundaprotege as

árvores e as nascentes, e
guarda relíquia que

pode ter pertencido a
índios da região

PITO
Dona Justa, 91
anos, acende
seu cachimbo
todos os dias.
Mora sozinha,
porque prefere
assim, ao lado
da casa do
filho. Faz a
própria
comida, varre
a casa e se
distrai vendo
tevê. Ainda se
lembra do
tempo emque
os índios
passavam ao
longe no
Catingueiro

VÓENETOS
Maria Rodrigues cavalgamais de hora para levar a neta, Karla, ao ponto de
ônibus. leva o netinho Cláudio Erik para lhe fazer companhia na volta

FÉ EMMARIA
A imagemdeNossa Senhora,
coberta com umplástico, protege
uma casa na comunidade

GOIANOCANDANGO
Bento José da Silva tinha 20 e poucos anos quando foi chamado para ajudar a
assentar uma cruz na Larga do Bananal. Era o cruzeiro da nova capital
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