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MAGAZINE

Fotógrafos preparam
documentário sobre o Jóquei
Clube de Goiás
Projeto documental pretende resgatar memória afetiva dos goianos. Espaço
tem nova administração, que busca soluções para recuperação

01/10/2021 - 22:31

“O cheiro de eucalipto das saunas se mantém no Jóquei desde a
entrada”, diz o fotógrafo Renato Vital, que esteve no local no dia 20 de
agosto ao lado do também fotógrafo e videomaker Marcelo Medeiros. A
primeira ideia era visitar o antigo clube para fotografar os detalhes da
obra do espaço, projetado pelo arquiteto e urbanista Paulo Mendes da
Rocha, um dos gigantes da arquitetura brasileira que faleceu em maio
deste ano em decorrência de um câncer de pulmão, aos 92 anos.

Localizado no Centro de Goiânia, o espaço �ca entre a Avenida
Anhanguera e a Rua 3. Assim que chegaram, entenderam que o projeto
tomaria novas dimensões. Das primeiras impressões, Renato observa
que, apesar de fechado há alguns anos, algumas áreas estão bem
preservadas. “Tem um rapaz responsável pela limpeza do local, não
está dos piores. O local está sujo de poeira, nada de entulho, o mato
está baixo e alguns espaços bem preservados”, diz.

A dupla foi arrebatada pela memória afetiva que possuem com o
Jóquei Clube ao adentrar cada área onde um dia se nadou nas piscinas,
abrigou mesas de sinuca, se jogou basquete. “Veio um mix de emoções
de quem passou a infância frequentando o lugar, onde �z aulas de
esportes. A família do Marcelo era frequentadora de �nais de semana,
de encontros com amigos e festas que ocorriam no Jóquei. A partir

Vista aérea do Joquei Clube de Goiás, icônico clube do Centro de Goiânia (Foto: Wesley Costa)
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desse dia, decidimos que não poderíamos deixar as histórias do jóquei
morrer”, conta.

“A nossa proposta é um documentário para contar histórias. Não
queremos focar em um assunto especí�co, já que o Jóquei é um local
historicamente muito rico”, comenta Marcelo Medeiros. “Vamos falar
sobre a história do local, sobre Paulo Mendes da Rocha, os carnavais,
festivais de música, esportes e ouvir histórias dos frequentadores, os
famosos joqueanos”, diz.

O cenário das entrevistas certamente não poderia ser outro. “O local
não tem água e nem energia, então vamos precisar de um certo apoio
para conseguir viabilizar o projeto e dar um mínimo de conforto para
as pessoas que irão lá para participar desse documentário”, admite
Renato. Entre os contatos já feitos, turmas de amigos, ex-professores
de esportes, casais que foram formados nos eventos que o clube
sediou e até os que frequentavam somente os carnavais dão a
dimensão de quanta memória as estruturas de concreto carregam. “Já
temos algumas pessoas envolvidas que estão com a gente para somar
e fazer um documentário bem interessante. Histórias não irão faltar,
isso vocês podem ter certeza”, diz. 
 
#SalveoJóquei 
Em 2017, uma mobilização popular que se movimentou através da
hashtag #SalveoJóquei nas redes sociais teve como ponto de partida a
notícia de que o local foi colocado à venda e poderia ser destruído. A
justi�cativa do presidente da época era de que a comercialização era a
única solução para pagar as dívidas, levando o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Goiás (CAU/GO), o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), estudantes e população a se manifestarem
contra. 
 
Renato Vital e Marcelo Medeiros convidam quem tiver lembranças do
local em acervo de imagens (foto e vídeo) para compartilhar com os
demais goianos ou para apoiar o projeto, que utilize a hashtag nas
postagens como forma de movimentação para não deixar essas
histórias serem esquecidas. A dupla cedeu ao POPULAR imagens da
visita que �zeram ao local, que estão publicadas nesta reportagem.

Piscina, que serviu para atletas em outros tempos, não é mais utilizada (Foto: Marcelo Medeiros)
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