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CASA DE 
BARTOLOMEU 

BUENO 
   

[...] Em 1683, Bartolomeu Bueno da 

Silva, a frente de numerosa bandeira, 

da qual fazia parte seu filho, de igual 

nome com aproximadamente 12 anos, 

chegou até o rio das Mortes, seguindo 

o roteiro que Manuel Correia traçara 

em 1647. Ali, com o auxilio do 

bandeirante Pires de Campos, que Ihe 

indicou um guia, atingiu as cabeceiras 

de um rio que depois se chamou rio 

Vermelho. Foi nesse local que 

Bartolomeu usou a artimanha do prato 

de aguardente com fogo para 

impressionar os nativos, sendo 

cognominado Anhanguera - diabo velho. 

Cerca de quarenta anos depois, 

Bartolomeu Bueno da Silva Filho foi 

incumbido, pelo governo de São Paulo, 

de chefiar uma bandeira de cem 

homens, com o fim de localizar o lugar 

onde estivera com seu pai. Tendo 

encontrado o aldeamento dos índios 

guaiases, ou Goiás, e vestígios da roça 

cultivada pelo Anhanguera, fundou, 

em 1726, o arraial da Barra, hoje 

Buenolândia, e no ano seguinte, os de 

Ouro Fino, Ferreiro e Santana, 

originando-se deste último a atual 

cidade. Foi sede administrativa da 

Capitania e do Estado de Goiás, de 

1744 ate 1937, quando se deu a 

transferência oficial da Capital estadual 

para Goiânia. Bueno Filho dava vida ao 

seu desejo de fixar residência nas terras 

que ficariam sob sua guarda, -Barras- o 

que de fato acontece, com as terras 

goianas embalando até hoje seus restos 

mortais. 

 

[...] quando já era insustentável a explosão da 

rebeldia dos comandados de Bartolomeu, eis que a 

bandeira descobre o famoso lugar em que pelo 

mesmo tempo, havia estado o sertanista em 

companhia do primeiro Anhanguera, localidade que 

supõe ser Barra cuja fundação marca o início do 

povoamento de Goiás. (BRASIL, 1980,p.30) 
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A antiga Vila Arraial da Barra 

(hoje Buenolândia),é um distrito 

do município de Goiás-GO. O 

local foi fundado em 

06/07/1726 pelo filho do 

famoso bandeirante 

Bartolomeu Bueno da Silva, 

sendo, portanto a primeira 

povoação estabelecida em 

todo o Estado de Goiás, 

incluindo também o Tocantins 

e o Distrito Federal.

 

 

 

 
 

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

Adiantou-se Bartolomeu na mesma pretensão de descobrir e extrair 

ouro até o lugar onde se formou o arraial da Barra, e erigiu ali a 

primeira casa de oração, depois de descobrir minas riquíssimas. depois, 

 alongaram se a fazer novas observações, e foram povoando o terreno 

(…)SILVA E SOUZA, Luiz Antônio da, Memória sobre o descobrimento ,governo, população e 

coisas notáveis da Capitania de Goiás, Goiânia Ed. Oriente, 1978 –Pag.78 79. 
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Peça teatral que o 
grupo tc fez na 
escola Terezinha 
rocha de jesus 

   

Um fato que ficou notório e 

abrilhantou nossa estada em 

Buenolândia foi o sucesso da 

apresentação do teatro: 

“Bartolomeu em busca de um 

sonho”. A peça original 

contava com bases teóricas 

sólidas, continha um enredo 

interessante, envolvente, 

elucidativo e didático, os 

personagens tinham falas e 

projeções bem definidas, e tudo 

estava interligado por um 

contexto que era muito 

específico e marcante – O 

bandeirante, desbravador! - e o 

público em questão 

“heterogêneo”; mesclado de 

várias faixas etárias deixavam 

o desafio mais assustador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um pouco da história
A Escola Municipal Terezinha 

de Jesus Rocha, está localizada 

no distrito de Buenolândia no 

município de Goiás e foi 

inaugurada no ano de 1999, mas 

somente no ano de 2001 iniciou 

suas atividades. Para que se 

possa aprofundar os 

conhecimentos sobre a escola, é 

preciso saber mais sobre a 

professora Terezinha de Jesus 

Rocha, que mesmo tendo 

cursado somente até o quarto 

ano do Ensino Fundamental, 

começou a lecionar 

alfabetizando adultos na região 

do caiapó, mais tarde foi 

transferida para uma escola 

chamada Buenolândia no 

distrito de mesmo nome, sendo 

a única professora do local, 

lecionando em uma sala 

multissereada, com alunos da 

alfabetização ao quarto ano pela 

manhã e a noite alfabetizara 

adultos no antigo mobral. 

 

 

 

 

 

A CRIAÇÃO DA ESCOLA 

A criação da escola polo se 

deu dois anos após sua morte 

em 1997, passando oferecer os 

cursos de educação infantil de 

1º ano e 2º ano, e o ensino 

fundamental do 6º ano ao 9º 

ano. Em reconhecimento ao seu 

trabalho e dedicação, a escola 

recebeu o nome de “Terezinha 

de Jesus Rocha”. 

A Escola Municipal Terezinha 

de Jesus Rocha é uma 

construção que foi feita em duas 

etapas, com área total de 616,98 

m² divididos em dois pavilhões, 

o primeiro pavilhão contém 

quatro salas de aulas, uma 

cantina peque, uma sala de 

biblioteca, quatro sanitários, 

sendo dois menores para os 

funcionários e dois maiores para 

os alunos, uma sala de 

secretaria  e uma sala  de 

direção. 

 

 
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS 

ROCHA 
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