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 Resumo: 

 

Este trabalho tem como objetivo, utilizar a historia oral para resgatar na memória dos 

“vovôs” de viçosa estes espaços de convívio; observar o comportamento das pessoas 

através da análise de como eram esses espaços de integração no período de sua 

juventude.  

 

Palavras-chaves: História Oral, Viçosa, Minas Gerais, espaço. 

 

Introdução:  

 

O ser humano, animal de convívio social, ao longo de sua história se agrupou em 

comunidades. No Brasil, a maioria da população se concentra em centros urbanos, 

tornando as cidades espaços de convívio social e interação entre seus pares. Praças, 

bares e clubes são alguns dos locais onde as relações sociais acontecem. 

 Este trabalho tem como objetivo, utilizar a historia oral para resgatar na memória 

dos “vovôs” de viçosa estes espaços de convívio; observar o comportamento das 

pessoas através da análise de como eram esses espaços de integração no período de sua 

juventude.  

O ponto zero de nossa entrevista é a senhora Emilia Rodrigues de Castro, natural 

de São Miguel do Anta. Mudou-se para Viçosa aos dezesseis anos, já casada.  

Estabeleceu sua família na cidade e reside aqui até os dias atuais. Ela indicou a sua 

filha, Gilda, também para a entrevista, determinando assim nossa REDE. 

 Outro entrevistado é o Senhor “Zé Balbino”, nato de Viçosa, “figura” muito 

conhecida na cidade. Nossa rede foi fechada levando em consideração que o último 

entrevistado tem contato com as demais entrevistadas e faziam parte de um mesmo 

círculo social. 

Usamos como pergunta de corte a seguinte indagação: Quais eram os locais de 

convívio social de viçosa? 



 

 

 

 

ENTREVISTA COM DONA EMÍLIA 

 A entrevista foi realizada na casa de Dona Emília, em uma sala de dois 

ambientes. Ao chegar, nos deparamos com sofás rodeados por um tapete, quadros, 

vasos de flores artificiais e uma TV moderna. No segundo ambiente, havia uma mesa 

antiga e muito luxuosa, com oito lugares, decorada com um jarro de flor. Ao canto, uma 

cristaleira também luxuosa com vários ornamentos, cristais, imagens religiosas e 

fotografias de crianças; provavelmente netos da dona da casa. Do outro lado da sala - 

rente ao corredor que leva às demais dependências e à cozinha (cômodo que por toda 

entrevista esteve muito movimentado) - ficava um grande espelho com uma estante em 

baixo. Um aparelho de telefone, que tocou inúmeras vezes, repousava ali. 

Festa Nico Lopes 



 

 

 Dona Emília se sentou em um dos sofás e nós, à sua frente, nas cadeiras da mesa 

luxuosa. Foi ela quem escolheu esse local, o que não foi muito adequado à entrevista, 

uma vez que ali fica a única entrada da casa e também a ligação com as demais 

dependências. 

 Em clima agradável, começamos a entrevista, em meio a risos e um sentimento 

de saudosismo. Ao falar dos clubes, a senhora lembra da Liga Operária com alegria, 

demonstra certo desdém ao citar o clube do Atlético e preconceito ao Viçosa Clube por 

lá haver jogatina.  

 O telefone tocou e a entrevista foi paralisada por alguns minutos. Era para ela. 

 Ao retornar, faz um comentário em tom de pouco caso sobre os barzinhos atuais.  

 Dona Emília exibe uma expressão séria ao falar da homogeneização da 

sociedade, citando vários grupos sociais (clubes de lazer). 

 Distrai-se por alguns segundos com o gravador. 

 Disse-nos que havia um vídeo sobre as zonas de Viçosa, mas no final da 

entrevista diz não possuir o item.   

 Neste momento chega uma visita. Dona Emília convida então a amiga, Helena, 

para participar da entrevista. A partir do momento que a convidada permaneceu na sala, 

em todas suas falas, Dona Emília pedia sua confirmação à Helena.     

 Apesar das imagens religiosas presentes em grande número no ambiente, 

somente o carnaval foi mencionado e relembrado com certa consideração.  

 Citou a escassez de água que vivenciava na cidade e a vergonha diante as 

pessoas de carregar baldes d’água. 

 Não demora muito, ressalta com muita confiança a liberdade atual das moças 

(barulho da TV e carros na rua). 

 No final da entrevista, foram pedidas algumas fotos para complementar a 

entrevista, mas ela disse não possuir. Pareceu que ela estava com medo de nos 

emprestá-las, e mesmo explicando que era apenas para olhá-las naquela hora, ela não se 

dispôs a mostrá-las, agindo de maneira dissimulada (alegou que as fotos não estavam 

sob sua responsabilidade, talvez com uma das filhas).  



 

 

 

ENTREVISTA COM DONA GILDA: 

 

 O grupo já estava de saída quando Gilda chegou; pretendíamos entrevistá-la em 

outro momento e local mais apropriado, pois na entrevista com sua mãe ocorreram 

muitos ruídos, devido à circulação de pessoas; a casa estava cheia desde o momento que 

chegamos. Mas Gilda insistiu que a entrevista fosse realizada na casa de sua mãe 

naquele momento.  

  Para entrevistar Dona Gilda nos sentamos à mesa de jantar suntuosa. Mesmo 

neste ambiente o barulho e as interrupções ocorridas na entrevista de sua mãe (dona 

Emília) também se fizeram presentes 

 A entrevista ocorreu em um bom clima. A filha de Dona Emília não demonstrou 

muitas alterações em suas entonações e falas, mas transpareceu certa confiança ao 

estipular a sociedade viçosense de sua juventude em classes definidas a partir dos 

ambientes freqüentados: segundo ela, para freqüentar os locais aonde ela ia, não era 

“qualquer” pessoa que podia, pois as fantasias eram caras e os bailes pagos. Eram 

“Clubes com pessoas de fantasias caras”.      

 Faz grande eloqüência a esse período em detrimento do atual, demonstrando um 

saudosismo nostálgico de sua juventude e certo preconceito com relação a uma série de 

mudanças de valores que se sucederam. O único momento da entrevista que ela se altera 

é quando fala do prefeito que modificou a arquitetura da cidade (por exemplo, a praça e 

a Igreja matriz) e quando fala pejorativamente do atual prefeito. Ela se refere a sua 

juventude como uma época melhor do que a juventude de hoje.  

  

Sua entrevista, a exemplo da de sua mãe, também contou com pessoa presente e 

participante em diversos momentos da fala. A todo o momento, a entrevistada buscava 

confirmações com essa pessoa. Ela era sua irmã Edna, que puxou conversa paralela com 

integrantes do grupo enquanto sua irmã falava. O fato atrapalhou a entrevista, mas, de 



 

 

certo modo, também a complementou, fazendo com que Edna nos contasse algumas 

coisas que ela não provavelmente não diria ao citar o assunto.  

 Gilda também não se dispôs a mostrar fotos do seu arquivo pessoal e foi 

relutante quando pedimos para tirar fotos suas.     

 Nosso tema proposto teve êxito com as entrevistas. Através destas, conseguimos 

descobrir os locais mais freqüentados pela classe média viçosense e sua rede de 

relacionamentos. Ainda recolhemos material para analisar como era um pouco da 

cultura e dos valores em geral da época.  

 

 

Vista panorâmica da cidade de Viçosa 

Rua Arthur Bernardes - 1950 

Praça do Rosário 

  

Prédio principal da UFV 



 

 

Através destas entrevistas conseguimos compreender algumas mudanças e 

semelhanças: alguns locais citados pela mãe também são citados com saudosismo pela 

filha, como por exemplo, os clubes (principalmente em bailes de carnaval) e as praças 

(que eram os grandes pontos de encontro da época). As duas demonstram disposição ao 

engrandecer o tempo passado e criticar o presente.  

 Gilda disse que saia com freqüência, entretanto cita que a cultura da época 

impunha padrões de comportamento aos jovens, tinham horário para chegar em casa e 

as moças se resguardavam quanto ao sexo para não ficarem mal faladas, e os beijos só 

existiam diante dos compromissos de namoro.   

 Uma das mudanças entre a época das duas, é que a mãe disse que não ter acesso 

à bebida alcoólica e a filha refere a si mesmo como uma pessoa que bebia muito e que 

todos de seu grupo de convívio também eram assim.  

 A praça era um ponto de encontro onde, após a missa, os jovens se 

concentravam . As moças e moços andavam em sentido opostos. Além dos viçosenses, 

havia estudantes que vinham de outras cidades (ESAV, Internato) e que também 

freqüentavam estes locais. Nessa praça também havia, onde hoje é a padaria modelo, 

um ponto de encontro para os jovens que viviam em Viçosa.  

 Além disto, ocorriam bailes nos clubes; O Clube Atlético era um clube menos 

elitizado e seus bailes eram acessíveis a mais gente, enquanto os bailes do Viçosa Clube 

eram mais caros e freqüentados apenas pelos sócios; entre outros, a Liga dos Operários. 

As festas de datas comemorativas, o bar Braseiro (na época da Gilda), os cinemas (um 

lugar mais familiar) e os teatros eram outras opções de lazer. 

 Nosso objetivo com este trabalho foi identificar alguns dos pontos de encontros 

dos jovens da cidade de Viçosa entre as décadas de 40 a 70 do século XX, e identificar 

alguns costumes dessa época. Para isso elegemos as avós de Viçosa que se encontravam 

numa mesma classe e rede social. Para essas entrevistas elaboramos uma pergunta de 

corte: Quais eram os locais de convívio social de viçosa? E estipulamos o ponto zero: 

Dona Emília, uma matriarca que viveu a partir de sua juventude em Viçosa, criando 

laços, constituindo família, o que a tornou uma viçosense. Ela sua filha representam 



 

 

duas gerações de Viçosa, de uma classe social mais elevada que se reconhece através de 

certos valores e preconceitos que constituíam alguns aspectos da cultura desta cidade. 

Para o enriquecimento desta análise faltaram fotografias das pessoas entrevistas pois 

como já visto não quiserem ceder. 

  

ENTREVISTA COM SENHOR JOSÉ SANTOS LIMA 

 

Em uma visita à casa do entrevistado uma semana antes, falamos sobre nosso 

projeto e sobre a entrevista. Sabendo que ele gosta muito de conversar e contar suas 

estórias, tínhamos uma idéia prévia de que aceitaria ser entrevistado pelo grupo. 

Combinamos então para o dia 17 de outubro. 

Ao chegar à casa do senhor José Santos Lima para a entrevista, fomos recebidos 

pela sua esposa, Aliete, uma vez que o entrevistado estava no banho após retornar de 

sua barbearia. 

Ao sair, em trajes confortáveis e bem à vontade, permaneceu calmo e muito alegre com 

a situação. Escolhemos realizar a entrevista em sua sala, composta por um jogo de sofás 

muito confortáveis, uma mesa de centro, vários quadros, ornamentos e retratos da 

família e a televisão que foi desligada. Esta sala era conjugada com outra, a sala de 

jantar, onde estava localizado o telefone da casa, um barzinho, composto de bebidas, 

cristais e demais ornamentos. 

O decorrer da entrevista foi muito tranqüilo, o entrevistado manteve-se quase 

todo o tempo os pés sobre a mesa de centro, mostrando-se muito à vontade e sua esposa 

permaneceu durante o tempo integral da entrevista. Não deu palpites, só lembrando-o de 

falar sobre a Liga Operária, uma vez que o entrevistado havia se esquecido. A entrevista 

só foi interrompida pelo telefone uma vez. 

O local foi escolhido foi muito adequado para o momento, ressaltando que o 

casal da entrevista mora sozinho. Não houve maiores interferências no andamento da 

entrevista, apenas o barulho dos carros que passavam na rua, pois a casa localiza-se bem 

no movimentado centro da cidade. 



 

 

O senhor José S. Lima se manteve em tom sereno e clima cordial durante o 

processo, emocionou-se ao falar de certos acontecimentos, principalmente sobre sua 

louvável luta para crescer estabilizar-se na vida, uma vez que adveio de uma família 

sem muitas posses. Começou a vida como engraxate e fez carreira como barbeiro, 

construindo um notável patrimônio e conquistando muitos amigos. 

Ele não chegou a chorar, mas mostrou-se extremamente comovido ao lembrar de 

sua juventude, do início de sua profissão, ao falar de seus pais e irmãos e da família que 

construiu em Viçosa. 

Não houve controvérsias, confusões e nem falta de palavras, porém, ele repetiu 

algumas vezes o mesmo assunto e alguns comentários.  

Pudemos reparar que ele falou com um pouco de nostalgia e angústia ao 

comparar as festas de seu tempo com a dos dias atuais, principalmente a questão da 

segurança. Também ressaltou o grande desenvolvimento que a cidade de Viçosa sofreu 

depois da fundação da ESAV, narrando inclusive alguns fatos históricos e também a 

grande importância que Viçosa representa com relação à educação para a região da 

Zona da Mata.        

                                                                                                                                                                                                             

                            

 

O senhor Lima mostrou que tem grande orgulho da cidade de Viçosa e mais 

ainda em ser viçosense. 

Alojamento da UFV 



 

 

O casal foi muito cordial, ao encerrar a entrevista, foi oferecido lanche e a 

conversa ainda continuou por um longo tempo. 

 

Transcrição das entrevistas 

 

Entrevista: 

Jonas: Qual foi sua primeira impressão ao chegar a Viçosa? 

Emilia: Achei ótimo, porque sair da roça pra vir pra um lugar povoado à diferença e 

muita coisa (risos). A diferença e muita (risos). 

J: O que te chamou mais atenção na cidade quando você chegou aqui? Como você 

via a cidade naquele período? 

E: Eu via a cidade calma, boa, os vizinhos todos combinavam. Precisava alguma coisa 

todos socorriam todos unidos. Eu vim mora ali na Rua de Padre Serafim que 

antigamente era a Rua do Cruzeiro hoje e Padre Serafim ali pela linha tinha o trem 

passava ali perto da minha casa todos os dias.  

J: Quando você chegou aqui quais locais você freqüentava? Igreja quais locais? 

E: Principalmente a igreja, igreja Santa Rita, mas não era aquela igreja. 

Sacoda: Não era a igreja do centro não? 

Entrevistada: Emilia Rodrigues de Castro.  

                        Idade: 74 

                        Local de Nascimento: São Miguel do Anta.  



 

 

E: Era outra igreja, já estavam fazendo aquela.  

S: Tinha outra? 

E: E tinha outra. 

J: E como que era aquela região? A igreja, tinha uma praça? 

E: Tinha uma praça era uma maravilha, os moços as moças namoravam na praça. Os 

moços vinham pra cá, as moças vinham pra lá de passeio ai que era o namoro. Não tinha 

esse negocio de barzinho.       

              

                              

                                                    

                                                               

 

S: Não tinha barzinho? 

Ao lado: Foto da Igreja 
Matriz Santa Rita de 
Cássia e da Praça 
Silviano Brandão em 
1955. 

 

Abaixo: Matriz de Santa 
Rita de Cássia - Igreja 
velha, 1940 

 

Igreja do 
Rosário 
construída 
em 1903, 
Demolida 
em 1965 



 

 

E: Não ninguém freqüentava barzinho não. 

S: Não tinha clube, liga? 

E: Tinha a liga operaria, tinha Viçosa clube e tinha o Atlético.  

S: Onde é hoje? 

E: O Atlético era aqui o na PH. Rolfs era o clube ali. O Atlético era lá no final do 

calçadão, depois construiu era um salão no final do calçadão, hoje e onde e a relojoaria 

Japão, que era o clube ali, depois construiu um clube ali e ele agente passou pra cá. Mas 

que era freqüentado mesmo era o Viçosa clube, não tinha baile não, mas tinha jogo para 

os velhos lá todos os dias você esperava eles por lá. Trazia o dinheiro do dia pra ir lá 

gasta, de noite ia lá gastar. 

J: Para entrar nesse clube tinha que ser sócio ou todo mundo... Qualquer pessoa 

podia entrar nesse clube? 

E: Não, era mais os sócios, mas as pessoas que não eram sócias também podiam pagar 

lá e entrar. 

J: Esse clube era freqüentado por mais pessoas da cidade (...)? (telefone toca) 

E: E. Era mais freqüentado o Viçosa clube pelo pessoal da alta roda eram os médicos, 

era o pessoal. Já o Atlético era mais popular.  

J: O pessoal da universidade freqüentava também, os estudantes freqüentavam algum 

desses clubes? 

E: Freqüentavam. Na época era pouco estudante, NE meu filho? Nico Lopes você 

contava não era umas quarenta pessoas era aquela saidinha lá da universidade, 

mascarado, não era como tem hoje. (Ela levanta para atender ao telefone) 



 

 

J: Qual era a participação da cidade com a Nico Lopes, tinha alguma ligação na Nico 

Lopes? 

E: Não, não era somente os estudantes que saiam de lá mascarados, batendo tambor, não 

tinha confusão, não tinha nada. (Pausa para atender visita) 

J: Do clube que você disse. O lugar que as pessoas da cidade freqüentavam era o 

clube mesmo? 

E: Era mesmo, era o Viçosa Clube que era na praça. E tinha o Atlético.  

J: Não tinha mais nenhum lugar que vocês costumavam freqüentar? 

E: Não, tinha a Liga dos Operários, mas a Liga dos Operários sempre era dos operários 

da universidade.  

S: A questão de sair, de convívio, era só na praça mesmo na missa que vocês 

encontravam, não tinha outro bar, festas? 

E: Não, não a bagunça era separada da zona. Tinha a zona, aqui em Viçosa que era o 

Muzumgu, não misturava não, não misturava nada (...) era tudo as pessoas tinha lá a 

zona onde ficavam as mulheres, mas não misturava não. Mas o padre Antônio Mendes 

fez um lá no final da Rua Dona Gertrudes ele construiu um colégio e perto lá da zona, e 

ele tinha pavor da zona porque um estudante morreu que foi lá na zona e deixou 

bicicleta do lado de fora, um rapaz pegou a bicicleta que ele tava demorando a sair e 

jogou a bicicleta dentro do ribeirão e o estudante esperou ele sair queria brigar na praça, 

degolaram um estudante ali na praça. A briga começou lá na zona. Então o padre falou 

que queria acabar com aquela zona que tinha que acabar com o Muzumgu, eu acho que 

eu tenho uma fita aqui ou um livro que falava muito sobre a zona, tinha uma fita aqui 

que falava muito sobre a zona. E acabou com a zona mesmo, ela saiu da cidade e 

distribuiu na cidade, agora todo lugar e zona. (Ela senta no gravador) 



 

 

J: Depois que aconteceu isso, quando acabou a zona, ficou separado na cidade em 

varias casas? 

E: Não, não, acabou a zona começou a mudar gente pra lá. Morreu a dona que era 

principal lá da zona, faleceu e começou a mudar gente boa pra lá, afinal de contas quem 

morava lá era gente boa não era gente ruim.  

J: Quando você ia à praça você ia sozinha ou acompanha de seus pais? 

E: Não, meus pais moravam na roça. Eu ia com meus filhos pequenos, com meu 

marido.  

                            

 

 

S: Quando você era mais nova, antes de casar? 

E: Eu só vim em viçosa três vezes antes de casar.  

J: Você falou que era separado em clubes. Como se dava a relação dessas pessoas 

que freqüentavam o clube e um outro se tinha alguma...  

Avenida Santa Rita 

 



 

 

E: Não, não, não, não tinha nada uma coisa com a outra, a gente às vezes no carnaval a 

gente fantasiava ia lá ao clube deles na Liga Operária, brincava lá também, não tinha 

confusão nenhuma porque era dos operários e é até hoje. Existe Helena (visita que 

estava presente na entrevista a partir daquele momento) a liga operária até hoje? 

Helena: Acho que sim. 

J: O que mais você lembra sobre esses locais de clube, de praça, que te marcou mais. 

Que você vê de diferente de hoje? 

E: Hoje é muito diferente, né Helena? Tinha a escola normal, os desfiles da escola 

normal eram das alunas que ficavam internas, tinha o colégio Viçosa que tinha uns 

duzentos que nem era aluno que ficavam internos. Tinham na escola normal as meninas 

que ficavam no internato lá, as irmãs saiam com eles pra passear com as meninas pra 

passear lá do colégio, os rapazes desciam do internato.  

J: Era data comemorativa? 

E: Era, era, data de sete de setembro, dia da cidade. Era festa mesmo né Helena? Todo 

mundo bem vestido, tudo bem organizado, tudo que a escola normal organiza...  

S: Você lembra mais ou menos quando foi isso? Era época da ditadura militar ainda? 

E: Era cinqüenta, ate cinqüenta e cinco por ai ne Helena? Foi às festas ne?  

J: E era promovido pela prefeitura? 

E: Quer saber de uma coisa? A prefeitura ajudava, mas era muito pouco, quem ajudava 

mesmo era a família eram os pais.  

J: Eram os pais quem promoviam essas... 

E: Não, as irmãs. Era por conta das irmãs e lá por conta do colégio dos professores, mas 

quem custeava mesmo as festas eram os pais. Eram aquelas fantasias muito bonitas.  



 

 

J: Nesse sete de setembro onde eram os encontros? Onde se encontravam se era no 

colégio, se encontravam onde? 

E: Se encontravam ali na Praça do Rosário ali tinha uma igreja muito bonita ne Helena?  

J: A Praça do Rosário e essa... 

E: E ali a Praça da CEMIG. 

J: Ela era como e hoje ou e diferente? 

E: Não, era bonitinha a praça, tinha uma igreja muito bonita. 

S: Não e a mesma igreja de hoje não?  

E: Não, a praça do rosário foi demolida, a igreja não voltou não, ali perto da prefeitura 

não voltou não. 

S: Você lembra como que era pra descrever pra gente? 

E: A igreja? 

S: Sim a igreja a praça também. 

E: A praça era bonitinha ne Helena? Pode falar com a Helena que ela sabe tudo 

direitinho. 

H: Não, não.  

E: A praça ali era muito bonitinha, não sei por que eles tiraram à igreja dali. Nós 

morávamos onde é a TELEMAR ali foi nosso. E eu não sei por que eles demoliram 

aquela igreja. Tinha um cinema bom ali onde que e o sacolão, ali tinha um cinema 

muito bom, tinha um outro cinema na praça bom também.  

J: Cinema era outro ponto que tinha pras pessoas...  

E: E pras pessoas...  



 

 

J: Tinha o cinema, o clube, tinha mais alguma coisa? 

E: Só isso. Tinha mais nada não né Helena? 

H: Não.  

J: Com que freqüência às pessoas iam ao cinema? 

E: Cada dia era um filme, agente ficava doido pra ver os filmes. 

J: Mas vocês viam sempre? 

E: Sempre. Cada dia era um filme. Ficava um moço esperando o filme chegar de ônibus, 

de onde eu não sei né Helena? 

J: Quando você ia ao cinema ia com a família toda como que era? 

E: Não minha família (...) nessa época eles eram todos pequenos. 

S: E a senhora ia com quem? Com as amigas? 

E: Ia com minhas amigas, com meu marido.  

J: A senhora saia do cinema e ia embora pra casa? 

E: Ia, não tinha televisão, não tinha nada, tinha o radio.  

J: Quando... 

E: A luz era ruim, chovia e ficava dois, três meses sem luz né Helena? Era começar a 

chuva que agente ficava no escuro, não tinha luz, não tinha água, agente pegava água lá 

perto da universidade ali perto onde são os prédios da mundial. Morava aqui na Rua 

Padre Serafim e agente levantava de madrugada pra carregar água pra ninguém (...) 

carregar água.  

 



 

 

J: Essa questão da água era difícil... 

E: Era, era vários pontos da cidade faltava água na época de seca não tinha água na 

cidade não.  

J: Todo mundo ia buscar... 

E: Buscava água, levantava cedo. Busca escondido pros outros não verem agente passar 

na rua.  

S: Tinha vergonha? 

E: E tinha vergonha.  

J: Aqui tinha teatro? (alto barulho de televisão e alguém chega)  

E: Tinha teatro, mas eu nunca freqüentei não. Inclusive a minha filha mais velha a Gilda 

fazia parte do teatro. Toda vida teve teatro aqui. Ainda tem ate hoje né? 

J: Quando suas filhas começaram a sair, sua filha mais velha, por exemplo. Como 

que era?Você a deixava ir à praça?Você a acompanhava?  

E: Não. Tinha essa coisa como tem hoje que as crianças brincavam na rua, tomava 

banho, e então brincava até nove horas, oito horas na rua, entrava tomava banho ia 

dormir. Não tinha esse negócio da gente ficar tomando conta de filho, não tinha ladrão 

não tinha nada. Saia pra namorar, os namoradinhos em casa tudo direitinho.  

J: Você deixava ela sair pros clubes também?  

E: E sim ia pro clube. O clube do Atlético foi feito pra sócio pra quem era sócio lá. 

Agente nem pagava nada era sócio quando começou a construir o Atlético (...). 

J: E no carnaval aqui como que...  



 

 

E: O carnaval aqui era bom meu filho. Vinha gente de todo quanto é lado, o pessoal de 

Santana, César Santana, eles que entusiasmavam o carnaval, era lindo o carnaval. 

S: Tinha desfile como que era? 

E: Tinha desfile muito organizado, muito bonito, acabava o desfile a gente ia pro clube 

brincava até de manhã...  

S: E onde que era o desfile? Era ali na PH. Rolfs? 

E: É descia da PH Rolfs e (...) descia pra pracinha ali e ia pra quadra, era Rua do 

Cruzeiro naquela época.  

S: Não chamava PH Rolfs? 

E: Não a PH Rolfs chamava...  

J: Quando você falou que ia nesse carnaval depois ia pro clube, era todo mundo 

podia entrar no clube? 

E: Não, pagavam, eles pagavam...  

J: Tinha que pagar pra entrar no clube? 

E: Tinha que pagar...  

J: E o carnaval na rua era... 

E: Não, não era pra todo mundo...  

J: Pra participar do carnaval, pra desfilar, você que tinha que fazer sua fantasia? 

E: Tinha, não! Cada um tinha que fazer sua fantasia e cada pessoa procurava fazer mais 

bonito possível a fantasia. Ninguém ia bagunçado, atrapalhada não. A não ser que a mãe 

não desse dinheiro porque dinheiro naquela época era difícil, mas todo mundo ia bonito, 



 

 

todo mundo ia arrumado. Ás vezes segurava o dinheiro pra fazer a fantasia o ano 

inteiro. 

J: E no clube como era a festa? 

E: A festa no clube tinha conjunto, tocava a noite inteira. Banda tocava a noite inteira. 

Tinha um conjunto aqui que tocava no carnaval esse conjunto até acabou, era Os 

Diferente, tocavam bem, Zé Bóia por (...) dele, tinha um baixinho aqui é... O Helena 

como (...) aquele menino baixinho que tocava com o Zé Bóia?  Qual era o nome dele? 

H: Salgadinho. 

E: Heim? 

H: Salgadinho. 

E: Salgadinho não. O baixinho ooo...  

H: Adison. 

E: O Adison. Tinha um outro moreno também lá da rua Santa Rita, que tocava como é 

que era o nome dele? O pai do... o Sô Coutinho, tocava no conjunto. O Zé do Bóia o Sô 

Coutinho e o Adison.  

S: E que musicas eles tocavam? 

E: Era musica bonita, não era musica feia igual hoje não. Era musica de carnaval 

mesmo.  

S: Aquelas marchinhas? 

E: É marchinha. E todo mundo cantava, (...) era muito bom, tinha não tinha. Era só 

refrigerante, não tinha bebida não tinha cerveja, não tinha nada.  

S: Ficava alguém bêbado? 



 

 

E: É, não tinha bêbado. Não existia bêbado não. Bêbado a gente vê hoje. 

S: Viçosa é cheio né? 

E: É hoje as mulheres bebem mais do que os homens. Né? Naquela época a gente tinha 

que reserva as moças né? Hoje não hoje ta o contrario hoje agente tem q é... reservar os 

homens, né ? As moças ta mais pra frente do que os homens. (...) de freqüentar casa de 

estudante, tinha nada disso. 

S: Não? 

E: Não. Namorava e tudo tem. Agora os estudante namoravam às vezes, um é... Cê 

lembra Helena, que eles namoravam às vezes e deixavam as moças grávidas e sumia?  

H: É. 

E: Deixava a bicicleta com elas e falava eu vou deixar a bicicleta e eu volto pra casar lá 

(...) eles deixavam a bicicleta e o filho pra trás e sumia...é.. mas isso era uma ou outra 

não era sempre não.  

S: Mas tinha festa em casa de estudante? Você lembra se tinha? 

E: Tinha não.  

S: Não? 

E: Não.  

S: Igual tem hoje. Hoje tem muita festa em república....  

E: É. Hoje misturou tudo né meu filho...  

J: Quando vocês saiam na praça, alguma coisa assim, vocês só consumiam 

refrigerante? Homens, mulheres todos só bebiam refrigerante? 



 

 

E: É e olhe lá se tomava um refrigerante, às vezes se tratava de vim tomar alguma coisa 

em casa, era um leite alguma coisa. 

 

                                   

 

 

S: Você falou das fotos... 

J: Você chegou a ver se tem... cê acha alguma foto? Pra gente dar uma olhada. 

E: Não meu filho. Quem tem muita foto de Viçosa mesmo que empresta é Antonio 

Mello que é da Folha da Mata.  

S: Mas arquivo seu que você guarda, de você mesma? Você não tem nenhuma foto de 

recordação? 

E: Na casa das meninas deve ter, mas comigo não tem nada.  

J: Você lembra de mais alguma coisa que você acha interessante que você queira 

contar? Que você acha importante? Tem mais alguma coisa que você lembra? 

E: Não. 

J: Não? Então ta. 

Jardim público - Inaugurado em fevereiro de 1915 



 

 

E: Naquela época não era universidade era escola agrícola (...) Arthur Bernardes, né? 

Aqui não era PH Rolfs. 

S: Era Cruzeiro.  

E: Como que é era o nome dessa avenida Helena? 

H: Esqueci.  

E: É não era PH Rolfs... PH Rolfs foi é...  

J: Os estudantes da escola Arthur Bernardes tinham algum lugar especifico pra ir 

que vocês da cidade não freqüentavam ou vice versa? 

E: Não, não (interfone/campainha toca). Os estudantes passeavam lá pro jardim ai. 

Tadinho dos estudantes quando eles eram ricos só tinham uma bicicleta né Helena? 

H: Uhum.  

E: È. Os pais tinham recurso ta. Porque geralmente pagavam pros filhos ficar, né? 

Colégio em Viçosa não era barato. Escola Normal nunca foi barato. Quem estudava na 

Escola Normal era só quem tinha recurso mesmo né Helena? 

H: É. (interfone/campainha toca) 

E: E é até hoje né?  (fim) 

 

 

 

 

J: O que você achava de Viçosa naquele período em que você saia? 

                         

                        Entrevistada: Gilda de Castro Souza 

                         Idade: 57 anos 

 



 

 

G: Muito mais tranqüilo e os ambientes eram super selecionados. Não tinha essa 

bagunça de hoje não. Só tinha três clubes aqui em Viçosa mais tradicionais, onde só 

entravam fantasias caras, só não tinha assim um pelado igual tem hoje. Sabe todas 

fantasias (...) todas eram compostas, não tinha por exemplo: biquíni coisas assim não 

existiam na época não. E o melhor baile que tinha aqui era no Viçosa Atlético Clube. 

Enquanto à noite o que fazia mais sucesso aqui era o Brasero.  

J: Brasero? 

G: É, Brasero era um barzinho que era dominado por estudante e nativo, nativo é quem 

nasceu aqui né? 

J: Uhum.  

G: Lá era musica ao vivo de segunda a segunda, mas o pessoal ia lá mesmo pra dançar, 

você não via esse negocio de beijo, não existia isso. Lá era simplesmente baile mesmo, 

era o melhor lugar de Viçosa, os estudantes desciam, era raro um estudante que tinha 

um fusca, e quando o estudante tinha um fusca é porque tinha um pai muito rico. Sabe? 

S: Onde ficava? 

G: Brasero, na Benjamim Araújo, não tinha... e outra coisa também a gente não tomava 

cerveja igual hoje não, era só batida, os clubes os barzinhos só serviam batida, não tinha 

cerveja assim não. E outra coisa diferente é que... não tinha esse negócio de dia os 

barzinho ficar cheio igual é hoje não. Era assim dia de ir pra festa ia, mas tinha horário 

pra voltar pra casa, as moças...aliás, de família nove e meia tinha que vim embora senão 

o pai buscava, o meu mesmo já me buscou horror. E tinha a praça principal aquela Santa 

Rita de Cássia era uma praça maravilhosa, tradicional em Viçosa o prefeito acabou com 

ela, tinha coreto onde a banda tocava, tinha a praça muito bonita onde o internato da 

Escola Normal saia todo dia seis horas pra passear com as irmãs as moças, ai ficava 

assim os rapazes de um lado e as moças do outro paquerando se entendeu? Ninguém 

roubava ninguém nesse sentido não. E o que eu lembro mais eu disse, do internato que 



 

 

as irmãs saiam todas elas com algumas das moças davam uma fugida namorava 

enquanto tava fazendo a volta na praça. Não tinha outro lugar pra ir não. Esse negócio 

de Cabana de tudo, veio tudo depois.  

S: Você freqüentava clubes? Tinha uma integração com o povo assim? 

G: Freqüentava. Os três melhores clubes que tinham em Viçosa eram o Viçosa Atlético 

Clube, é o Campestre... o Campestre não, é o Viçosa Clube e a Liga Operária Viçosense 

que é do povão que até hoje continua sendo do povão.  

J: Esses bairros que você disse que eram selecionados, quem costuma freqüentar 

esses locais, pessoas da cidade, estudantes quem costuma freqüentar esses locais? 

G: Todos dois, Porem era muito selecionado, você não via, por exemplo, qualquer um 

no baile não, os clubes eram muito selecionados, era a moda antiga (...) era tempo do 

como que chama gente? Foi na minha época. É como é que fala heim? Né Bossa Nova 

não, eu peguei Bossa Nova mas peguei também é a Jovem Guarda, tinha muita disputa 

nos clubes é colégio contra colégio sabe? Era muito animada Viçosa, era uma cidade 

linda o prefeito que acabou com ela.  

S: E cinema...  

G: Tinha. Tinha um cinema Cine Brasil ali onde é o Sacolão, ai tinha uma sessão todo 

dia seis horas da tarde, ai o internato do Colégio Viçosa descia todas seis horas porque 

só tinha essa sessão das seis e das oito pra ir ao cinema só tinha esse cinema e tinha o 

outro também o Cine... como é que chama? O cinema lá da praça deixa eu perguntar a 

Edna o nome... Ô Edna. Edna. Como é que chamava o cinema da praça? Aqui é Cine 

Brasil o outro... Ô Edna como é que chamava o cinema da praça?  

Edna: Cine Odeon. 

G: Há Cine Odeon, era os dois cinemas que tinham aqui, muito bem freqüentados, todo 

mundo ia era a diversão predileta.  



 

 

S: Com quem você ia ao cinema, você ia sozinha? 

G: Com quem agente ia? Agente ia mas, era assim até nove e meia tinha que ta em casa.  

                                                                                    

 

S: Na padaria mesmo? 

G: É.  

S: Essa Padaria Modelo já tinha aqui desde essa época? 

G: Não. Desde essa época. Mudou de dono né. Mas era o mesmo estilo, só que a 

claridade na frente era maior ai ficava estudante ali também.  

J: Você falou sobre o consumo de álcool...  

G: Não, não existia carro na universidade, alunos todos era de bicicleta é tanto que eles 

falavam que quando... não namora estudante não que quando ele for embora você fica 

com a bicicleta dele, tinha essa fama aqui em Viçosa tanto que nativa não namorava 

S: E a companhia? 

G: Companhia, (...) ia até com namorado, 
mas se passasse de nove e meia... Eu mesma 
já apanhei muito na rua, papai ia atrás e 
buscava, você entendeu? As meninas de 
família que morava aqui no centro pelo 
menos nove e meia tinha que ta em casa, se 
não tivesse saia, pai batia no meio da rua, 
pai...sabe? E tinha também aquela padaria da 
praça a Padaria Modelo, ali era encontro dos 
estudantes também, quem não gostava de 
rodar ficava ali batendo papo, paquerando é 
um dos “points” de Viçosa era ali. 

S: Vocês tinham algum bar? Alguma... 

G: Ali era padaria 

 

Avenida Santa Rita 



 

 

estudante devido a isso. Eles falavam que estudante ia embora... já tinha uma lá na terra 

deles, paquerava a nativa e deixava a bicicleta porque é o único meio de transporte que 

eles tinham. Fusca quem tinha era o menino mais rico que você pode imaginar, ele é até 

hoje empresário muito bem de vida ele é o único que tinha Fusca aqui em Viçosa.  

J: Você disse sobre o consumo de álcool, nesses clubes havia consumo de álcool? 

G: Só batida, só batida, bebia pra morre. Bebia pra morre muito mais do que hoje, era 

coisa assim de estudante vomita em clube, mas não tinha nada de cerveja, era tudo 

batida, batida de abacaxi, batida de amendoim, batida disso, batida daquilo. Além do 

Braseiro, então era isso a vida em Viçosa.  

J: Quais dias você costumava sair? 

G: Que eu costumava sair? Se deixasse eu saia todo dia escondida, mas o dia freqüente 

mesmo era quinta, sexta, sábado e domingo.  

E: O que? 

G: Perguntou qual dia que eu saia, se deixasse eu saia todo dia.  

E: De segunda a segunda.  

G: Ia beber né Edna? 

E: Todo dia apanhava. 

G: Batida na (...)  

E: Todo dia ela apanhava.  

G: Todo dia eu bebia todas. Aqui era estreito, não tinha...  

E: Aqui era uma trilha e assim tinha um buraco, que aqui foi tudo aterrado, Gilda 

tomava uma e caia lá embaixo.  



 

 

G: Caia lá embaixo na bananeira e acordava no outro dia de manhã, com papai me 

xingando e me batendo. A bebida era feia, a cachaça todo mundo tomava uma dose boa, 

sabe? Não tinha negocio de uísque, não tinha nada disso não, nós nem conhecíamos 

isso.  

E: Também saia sem um centavo, os moços que pagavam naquela época os moços 

pagavam. Né Gilda?  

G: É antigamente era.  

E: Hoje (...) 

G: Antigamente não. Antigamente a moça... agente não gastava com nada não, se 

sentasse oito moças na mesa com um rapaz ele arcava com tudo, não tinha negocio de 

mulher pagar não isso era feio.  

J: Você chegou a comentar do carnaval... como que você... ?  

G: O carnaval era maravilhoso. (...) O carnaval de rua, hoje os prefeitos acabaram com o 

carnaval de rua, mas ele era maravilhoso, tinha um senhor aqui em Viçosa, senhor... 

como é que chama? 

E: Geraldo Santana.  

G: César Santana, ele tinha o bloco do boi então ele entusiasmava Viçosa saia foliões 

atrás dele, agora parou. Ele animava Viçosa você entendeu? Com marchinha, o carnaval 

era super animado, no clube só entrava os refinado era muito exigente, né Edina? Pra 

entrar no clube. (...) Mais o Atlético não entrava não “benzoca” era um dos primeiros 

clubes na época não tinha Campestre não tinha nada. Não entrava não.  

 

 



 

 

 

 

Entrevistado: José Santos Lima 

Idade: 80 anos 

Local de Nascimento: Viçosa 

 

Sarah: Qual é o nome do senhor? 

José: José Santos Lima 

S:E a idade? 

J: 80 anos 

S: O senhor nasceu em Viçosa mesmo? 

J: Nascido e criado aqui na cidade de Viçosa. 

S: E o que o senhor acha de Viçosa?Hoje e antigamente? 

J: Olha, como as coisas, houve assim um progresso geral, o Brasil por exemplo houve 

muitas mudanças e essas mudanças é sinal de progresso, sendo o progresso as pessoas 

que já estão mais de idade elas sentem diferença muito grande, mas viçosa é uma cidade 

que teve o privilégio de ter um presidente da república e que esse presidente da 

república teve uma visão muito amplas com relação à agricultura na época da política e 

que ele pode ter uma cetra autoridade ele fez muito pra cidade de viçosa, a sua terra, 

então com o decorrer do tempo houve uma mudança política que ele era opositor a 

situação e a cidade sofreu uma falta de..assim de apoio no progresso, mas como a 

universidade que ele fundou com a intenção de fazer com que o nosso país 

desenvolvesse mais a agricultura viçosa tem esse privilegio, não só de ter um presidente 

da republica como também ele ter ele ter a idéia de instalar uma escola agrícola, na 



 

 

ocasião escola superior de agricultura e veterinária, essa escola era custeada, mantida 

pelo estado então com o decorrer do tempo com o progresso mudou a política e viçosa 

teve uns tempos assim muito parados né, sem progresso era cidade pobre então a 

universidade, depois que passou a universidade ai então houve uma expansão muito 

grande. Não só porque a universidade foi Federalizada como também em função de tudo 

isso foi criando cursos, automaticamente mais professores mais operários né ai o povo 

que veio "praqui" veio com intenção já de trabalhar a ganhar dinheiro porque o salário 

ne foi mais compensativo então eu acho que viçosa eu acompanho desde a minha 

infância, no meu caso sou filho nascido e criado aqui sinto orgulhoso e sinto que houve 

um progresso muito grande ne, então nascido e criado aqui criei família aqui ne, meus 

pais é que me criaram, na época uma cidade muito pobre eu vim assim de uma, oriundo 

de uma família pobre mas que justamente com o progresso da cidade eu fui beneficiado 

na minha profissão eu era engraxate, tentei estudar e não foi possível, voltei pra ser 

engraxate e dado a necessidade de ajudar meus pais a criar as minhas irmãs eu resolvi 

ficar na barbearia engraxando e aprendendo a profissão; então eu só posso dizer que 

viçosa pra mim e muito querida, eu amo que viçosa pra mim é coisa muito querida, é 

ciosa que gosto amo. Progresso sempre traz alguma coisa que agrada..todo progresso 

trás uma coisa diferente. 
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S: E quais os lugares que o senhor freqüentava quando o senhor era novo aqui em 

Viçosa? Que as pessoas iam pra divertir também? 

J: Olha, o que acontecia como viçosa não tinha apoio político à cidade mantinha um 

certo padrão mais assim né pra classe baixa então eu por exemplo, nessa fase de 

juventude de criança de juventude até um certo ponto da adolescência, de juventude eu 

tive uma certa dificuldade. Mas a gente era feliz porque havia tranqüilidade e o povo era 

do lugar, eles se conheciam todos né e não havia assim pessoas ricas, e as pessoas que a 

gente consideravam ricas era o pessoal assim da classe alta e que hoje essas classe alta 

não é aquela da época que eram os médicos né!?, os farmacêuticos na ocasião né tinha 

pouco engenheiro então era as pessoas que viviam da produção que a nossa zona era 

zona rural e por ser zona rural e cidade produzia alguma coisa pro comércio mas 

também o que havia na época era somente o transporte ferroviário, mas depois com a 

criação das estradas asfaltadas a universidade teve uma grande influência e essa 

mudança política melhorou muito pra viçosa. Então, eu gosto de viçosa e tenho que 

agradecer a Deus né por ser aqui e a terra que eu nasci, e eu não tive apoio de político 

nenhum. Sempre trabalhei na minha profissão com meus esforços e hoje eu digo que eu 

não juntei dinheiro não mas juntei saúde e amizades né então a pergunta que eu posso 

responder e que eu amo a minha cidade a gente às vezes vê muita coisa que acontece a 

gente aborrece porque as autoridades não têm aquela autoridade que tinha antigamente, 

hoje não há respeito não há aquela confiança, então mesmo assim, em relação a outras 

cidades viçosa é uma boa cidade. Praqueles que tem filho, pra educar os filhos, nessa 

zona da mata eu creio que não existem cidades que tenham mais recursos na parte da 

educação que Viçosa possui.                                 

 S: E antes, como eram as Igrejas aqui da cidade, as praças? Você ia às praças? E 

como era o relacionamento com as pessoas? 

J: Como eu falei,em cidade pequena era mais fácil de comunicar, relacionar, mas eu, 

propriamente eu, era um pouco retraído, aquele complexo de pobreza, mas eu sempre 



 

 

tive uma boa conduta, soube me conduzir, e rendeu pra me relacionar, porque na minha 

profissão eu sempre procurei zelar pela minha profissão, não só como engraxate como 

também na minha profissão de barbeiro, os meus colegas da época eram poucos mas 

todos amigos todos conhecidos, havia mais, mais ambição para o trabalho, porque as 

coisas eram difíceis então, aqui, depois que eu larguei a caixa de engraxate e fiquei 

rapaz eu tive um relacionamento maior porque eu fui feliz na minha profissão trabalhei 

pra pessoas pra fregueses desde o mais humilde até o mais vamos dizer, da classe alta 

porque eu trabalhei pra diretor de universidade da escola que dizia antigamente, alguns 

médicos, professores, advogados a classe alta, minha freguesia era freguesia que fez 

com que eu me relacionasse e crescesse, eu não cursei colégio, escola nenhuma, e o que 

aprendi foi através na minha profissão, comunicando com pessoas de todas as classes , 

eu procurei entrosar mais, então as praças que tinham aqui eras as praças que você ia e 

encontrava todas as pessoas conhecidas. A cidade menor era mais fácil pra se fazer 

amizade e os amigos antigos, e a gente que era daqui ,os nossos familiares da parte do 

meu pai da minha mãe desde pequenos, a gente mantinha relacionamento mais próximo 

e depois foi ajudando criei família, casei, criei família, mas antes eu quando rapaz até 

que saia muito, mas não tinha onde, não tinha muito que fazer, não havia assim opção, 

tinha um cinema, havia um cinema, até chegou haver mais de dois estabelecimentos de 

cinema, vinha circo, vinha parque, e as festas né..se comemoravam as datas cívicas e 

religiosas e aquele tempo, a cidade não tinha outra religião a não ser a Igreja Católica e 

algumas religiões que tinham aí eram assim menores, o que havia era o Centro Espírita 

mas não tinha assim outras religiões. 

S: Essas datas cívicas eram comemoradas? Na minha época eu lembro que eu 

desfilava. Agora tem cinco anos mais ou menos que não existe mais nada. 

J: Então, eu como rapaz não posso me queixar não, porque fui criado de uma maneira 

muito humilde, mas eu não fumei não bebi, e aquele tempo a gente podia, às vezes eu 

saia da barbearia, a gente trabalhava muito dia de sábado e morava na rua Padre 

Serafim, depois aos 20 anos mudei para Rua dos Passos, não era como é hoje, não era 



 

 

calçada era muito seco, muita poeira,e quando chuvia dava muito barro, só o centro que 

era calçado então a gente podia sair da barbearia tranqüilo que não havia como há hoje 

essa ladroeira, essa falta de confiança, então isso pra gente era bom, a vida do rapaz 

aqui era boa, tinha bailes, mas eram poucos bailes, os clubes funcionavam quase assim 

uma vez por semana, aos sábados, muitas vezes mês né, então, nesse caso a gente teve 

uma mocidade assim, dentro da minha classe, eu, dentro da minha classe muito boa, 

muito feliz, sempre fui bem distinguido, tudo isso em função do progresso da cidade, 

ainda mais depois que foi federalizada a universidade, e eu então fui feliz porque 

durante esse tempo eu me esforcei, onde pude, construí família, educar meus filhos, e 

também pude divertir. 

S: E esses clubes. Quais que eram?? 

J: Olha, naquele tempo Viçosa tinha o Clube dos Operários, que era a Liga Operária 

Viçosense, que Aliete me lembrou ali né, o Atlético, que era um clube social e 

esportivo, e tinha o Viçosa Clube que naquela ocasião, na década de 40, pra cá em um 

certo ponto era o clube da elite, então a parte social de viçosa desenvolveu não por meio 

desses clubes, que hoje praticamente só o que funciona mais é o Viçosa Clube, sendo 

que a Liga Operária foi fundada destinada a aparar moral e materialmente os sócios, ao 

operário, mas naquela ocasião ainda não havia instituições previdenciárias como existe 

hoje, aí foi criada depois o instituto a previdência, havia até uma diversificação de 

instituto de aposentadoria dos funcionários públicos, dos funcionários públicos não, dos 

bancários, dos comerciários, dos industriários, e dos ferroviários, depois que uniu num 

só instituto da previdência social, então, a Liga Operária não era bem um clube, era uma 

instituição mantida pelos sócios e com a renda dos bailes, que faziam é que mantinham 

o clube, naquela ocasião havia mais operários que trabalharam na universidade; e o 

Viçosa Clube, foi fundado como clube, não havia a parte esportiva, mas o Atlético, era 

Viçosa Atlético Clube, porque havia essa parte esportiva. Então havia esses três clubes, 

sendo que esses clubes, eles ficavam nas condições de cada um, sendo que a Liga 



 

 

Operária, era do operário mesmo, o Atlético, a classe média e o Viçosa Clube a classe 

alta. 

S: Mas quando eles faziam bailes eram só sócios que podiam ir, ou podia entrar 

qualquer pessoa pagando? 

J: Não, pagava, qualquer pessoa podia e a Liga Operária é uma instituição de orgulho 

pra Viçosa. 

S: Ela existe até hoje! 

J: Não hoje ela tá em decadência, como eu disse aí, principalmente o Viçosa clube que 

está mantendo, sendo que Atlético sofreu muita mudança, hoje o clube social ele é 

arrendado, funciona lá outras coisas, então, a praça de esportes ela foi, ela foi, a parte 

social que era aqui na cidade foi ampliada com a parte social lá na sede e que hoje é 

anexa à praça de esporte, sendo que não há evento nenhum e isso a gente ficar falando, 

não tem certeza né, é uma política dentro da sociedade. O seu bisavô, por parte de mãe 

foi um dos fundadores da Liga Operária, o Seu Oscar, Oscar português. Eu me lembro 

que certa vez, numa discussão com relação à identidade dos sócios de carteirinha, que se 

identificar quando ia entra no clube, mas naquela ocasião não era muito exigida 

identidade, hoje tem que ter a carteira pra tudo né, então eu me lembro que ele falou que 

o operário não precisava andar com identidade no bolso, bastava às mãos calejadas que 

ele se identificava como operário. Ele era português, eu me lembro, era menino, estava 

ali e houve uma discussão e ele citou essa frase: “O operário não precisa de identidade, 

o operário, com suas mãos calejadas se identifica como operário”. Então, são fatos que a 

gente recorda né, e com relação a minha freqüência, eu freqüentava mais a Liga 

Operária, mais tarde eu vim a freqüentar o Atlético e fui sócio, mais por causa do 

futebol, mas eu ganhei um título de sócio numa situação só de esporte. Então está aí 

minha infância, minha juventude. 

S: Falavam que havia carnaval aqui não é? 



 

 

J: Carnaval na Liga era famoso, era o clube mais popular, que tinha mais ordem. Havia 

mais ordem e mais respeito naquele tempo. 

Eu me lembro que se a gente fosse no buffet com a namorada o que a gente tomava, o 

que havia era cerveja e guaraná. As mulheres raramente tomavam cerveja, as mulheres 

tomavam refrigerantes, mas entre os rapazes havia consumo até de cachaça, mas assim, 

mais reservando, ninguém ficava bêbado de cachaça não. Havia desavenças de pessoas 

alcoolizadas, mas não era como é hoje, porque o problema hoje não é o álcool, são as 

drogas né. Então, a liberdade que havia naquele tempo, comparando com hoje, virou 

bagunça, havia respeito, as mães levavam as filhas aos bailes e os pais acompanhavam, 

e quando os pais não acompanhavam escolhiam outra senhora, outra família para 

acompanharem suas filhas. Então, a Liga Operária era exemplo de sociedade de 

destaque em Viçosa, eu lamento porque ela entrou numa fase de finalizar, ainda há um 

grupo que esforça pra mantê-la, mas a Liga foi criada com uma finalidade que não 

existe mais, ainda mais que em Viçosa, o operário não é mais operário, ele se denomina 

servidor, enquanto que o operário praticamente acabou. Então, a liga perdeu o sentido e 

não oferece nada, e tem sido evacuada na parte de sócios, hoje também tem a televisão, 

tem onde distrair, Internet e hoje não se fazem muitos bailes porque acaba tarde ne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                

 

S: E o carnaval? Havia só o Carnaval nos bailes, clubes ou tinha também carnaval de 

rua?? 

J: Havia sim carnaval de rua, havia sim e muito bom, era um carnaval de rua onde 

haviam as famílias tradicionais que comemoravam e preparavam o carnaval, e haviam 

blocos né, aquele tempo depois do carnaval de rua que se ia pro clube, não era igual 

hoje que o carnaval fica vazio.  

S: Quem fazia esse carnaval?Eram só famílias ou a prefeitura ajudava, enviava 

recursos? 

J: Olha, eu creio que, por exemplo, na Liga Operária tinha auxilio do comércio, mas na 

rua eu acredito que prefeitura ajudava, mas era um grupo tradicional que havia na 

ocasião que organizava. Aqui tinha as famílias Santana e Jacó que alegravam o 

carnaval, o avô do Fernando Santana, Fernando Santana (pai) junto com seu irmão que 

foi prefeito, César Santana, eram os mais entusiasmados, alegravam o bloco. Então 

Banda que tocava nos Bailes 



 

 

Viçosa era mais divertida, havia essas famílias tradicionais que festejavam. Era bom. 

Muito bom, às vezes no carnaval interavam quatro clubes, a questão hoje racismo ainda 

tem, mas naquele tempo havia mais, então tinha um clube que chamava canela roxa, 

esse clube n era permanente, no carnaval eles alugaram um lugar, por exemplo, naquele 

tempo tinha salões grandes de comércio que cedia pra fazer o baile dos pretos, das 

pessoas de cor, havia o baile canela roxa.  

S: Mas porque, eles não podiam entrar nos outros bailes?? 

J: A liga operária era mista né, porque, mas o clube dos pretos, das pessoas de cor havia 

o clube separado. Então a Viçosa de outros tempos e a Viçosa de hoje, pra mim nessa 

idade eu acho muito diferente, como se fosse de vinho pra água, nesse sentido, tinha 

mais animação, respeito, tranqüilidade. No meu tempo de rapaz que eu morava ali na 

Rua Padre Serafim, eu ia ao baile e minha mãe deixava a porta destrancada, apenas com 

uma cadeira atrás. Naquele tempo também era muito comum o baile das famílias, por 

exemplo, na “casa do fulano de tal havia um baile, jantar, casamento” e às vezes assim 

na roça né, nas fazendas eles promoviam bailes, sanfonas e havia músicos. Eu lembro 

que em Viçosa tinha duas bandas, o patronato tinha uma banda e a da universidade era 

misturada operário com gente a cidade. Viçosa era mais divertida, apesar de ser pobre, 

todo mundo se continha com aquilo que possuía. Havia aqueles que ganhavam mais, 

que trabalhavam em Leopoldina, no patronato, e tudo isso agradece ao Arthur 

Bernardes, porque ele criou como presidente da republica coisas que progrediram a 

cidade. O que ele criou; criou a universidade escola, um hospital regional, colégios, 

escola norma, fabrica de tecidos que foi criada por ele e varias coisas. Então Viçosa na 

parte de educação e privilegiada, e na zona da mata hoje, ela e privilegiada, quantos 

colégios que não tem, quantos colégios que tem pré-vestibular, uma cidade que tem 

universidade. 

S: E qual a relação da Universidade com a cidade naquele tempo?? 



 

 

Os alunos freqüentavam esses bailes??Qual a relação da Nico Lopes com a cidade, 

com os nativos?? 

J: A relação era muito boa, tinha um relacionamento muito bom de alunos com o 

pessoal da cidade, inclusive, a cidade não tinha muito recurso pra trabalho e muitos 

rapazes chegavam na fase adulta e iam pra fora, e viçosa tinha mais mulheres que 

homem e as mulheres, moças queriam namorar estudantes, nativos aqui não tinha vez 

não, queria namorar alunos e muitas moças daqui casaram com alunos da escola, e por 

ser escola agrícola havia mais filho de fazendeiro né, a escola era pequena, curso só da 

área agrária. Tinha também médicos, gente de outras classes e muitas moças pobres 

casara bem. Mas naquele tempo o relacionamento era bom, porque havia na escola só 

um alojamento, não havia alojamento feminino e esse alojamento não comportava e 

muitos ficavam na cidade, havia pensão né e pouca república, os de classe mais alta, em 

hotel e isso criou um vínculo. Naquele tempo tinha muita aula prática, usavam bota, 

aqueles “bombacho” e usavam ternos, e quando tinha baile, por exemplo, formatura era 

o salão nobre onde que realizava esse baile. E tinha a eleição da rainha dos estudantes, 

quando começou a freqüentar moça na escola, eu me lembro que a rainha foi uma 

paulista depois uma cearense ou então era moça da cidade , no começo era da cidade e 

com a freqüência do estudante feminino houve algumas rainhas que era de lá mesmo 

dos cursos. Então o relacionamento dos alunos com a cidade era bom, naquele tempo os 

calouros em vez de chamados pelo nome era apelido. Havia uma politicazinha, chegou 

tempo de haver briga entre rapaz da faculdade e da cidade e precisando de policia 

interferir, mas não essa política ferrenha, mas naquele tempo os alunos tinham menos 

estudo e vinham pra cidade e fazer bagunça. 

S: E essa Nico Lopes, eles faziam bagunça na cidade?? 

J: Olha, a Nico Lopes era muito diferente de hoje, era um marcha de um aluno que 

chamava Antonio Secundino, ele que inventou a marcha, e uma historia que eu não sei 

bem e não vou dizer o que é. Então todo ano quando entrava aluno tinha a marcha do 



 

 

calouro né, festejavam, folclórica, eles bebiam e faziam farra, eles escolhiam um 

homem bonitão e vestiam de mulher, tipo gay sabe, colocavam pra puxar carro de boi, 

faziam farra, faixas cartazes. Então havia bagunça, eles bebiam, fazia graça mas não 

tinha droga. E viçosa esperava aquela festa, aquela alegria e na ditadura, nos tempos da 

guerra não tinha marcha Nico Lopes.  

S: E tem mais alguma coisa de Viçosa que o senhor lembra?? 

J: Ó, é como eu falei, aqui comemorava as datas cívicas, as festas religiosas e o carnaval 

que havia o pessoal que festeja, tudo era bom. Havia a semana santa aqui que era 

famosa, as pessoas daqui que moravam fora eles vinham pra cá. A estação colocava 

mais carro de passageiros que vinham no expresso. Eu quando eu fui ao Rio em 1950, 

havia cinco anos que eu era barbeiro, minha tia morava lá, eu fui de expresso que vinha 

de Caratinga, atrasava muito às vezes, eu levei um caderno cheio de endereços de gente 

de Viçosa. Eu fiquei lá 10 dias na copa do mundo e avisava minha tia que não ia 

almoçar porque ia visitar meus amigos. Naquele tempo eu estava bem financeiramente 

mesmo ajudando meus pais, minhas irmãs já tinham casado. Então, o que acontecia era 

que semana santa ficava cheia, carnaval também, vinha gente de todo lugar.  

S: E a festa de Santa Rita?? 

J: Era muito animada, muito bonita. A cidade era pequena mas a meio rural era povoado 

e esse pessoal vinha e alugava casa. Era uma festa muito bonita, e em Viçosa tinha só 

Igreja católica né, e naquele tempo semana santa, o pessoal da roça vinha pra cidade, 

chegava aqui em carro de boi, traziam cama, coisas pra montar a casa naquela semana, 

alimento, então era aquela esperança como se diz, de ficar bom né, porque vinha gente. 

Havia uma festa religiosa muito tradicional, festa do Rosário que havia congado, de 

Paula Cândido, Fundão, Rua Nova, era interessante. Era uma festa mais de gente de cor, 

era folclórica, a cidade ficava cheia; e tinha a festa do Divino, tinha o Rei, a cavalhada, 

matava o boi do Divino e dava para os pobres. Isso era Viçosa. Hoje a gente não 

conhece mais ninguém porque a cidade cresceu né, era aquela amizade, confiança.  
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