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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como objetivos preencher algumas lacunas na 

historiografia regional. Primeiramente, o período em questão pouco tem sido objeto de 

análise pelos historiadores, até por sua proximidade com o tempo presente. A segunda 

lacuna é o uso das fontes imagéticas para a reconstrução do passado. Estas, pouco têm 

sido utilizadas, principalmente na historiografia regional, devido a uma série de 

preconceitos dos historiadores, bem como à falta de preparo teórico para se debruçar 

sobre tais fontes. E, em terceiro lugar, pretendemos centrar nossa atenção no cinema 

produzido em Goiás. 

O uso do cinema será, ao mesmo tempo, fonte e objeto de pesquisa. Tratá-lo-

emos principalmente como fonte. Porém, o cinema tem uma especificidade que se torna 

também uma característica sua: a capacidade de se imiscuir á realidade, de se tornar 

realidade. O cinema cria o real. Desavisados são aqueles que acreditam na idéia de que 

ele apenas reproduz o real. Assim, fazer história com cinema também pressupõe fazer 

uma certa história do cinema. 

Em Goiás não tem sido diferente. O cinema produzido na região, notadamente 

a produção de documentários e filmes institucionais, criou um Goiás à parte. Ao 

expectador destes filmes, fica uma imagem de modernidade, progresso e fim das 

contradições. O cinema produzido aqui, tem objetivos muito claros. São obras que 

querem modernizar o Estado. 

Embora, não podemos incluir toda a produção em um todo homogêneo. Goiás 

tem um vasta produção ficcional nas mais diversas vertentes cinematográficas. Estes 

autores buscaram muitas vezes, retratar tradições, mitos, lendas, personagens e estórias 

típicas da região, deixando uma imagem de que o Estado já estaria integrado na 

modernidade, o que careceria de um resgate da cultura do “verdadeiro Goiás”. Dessa 

forma, mesmo de uma perspectiva de denúncia contra o processo contraditório de 



modernização de Goiás, o cinema tem criado um imaginário do “tempo que já se 

passou”, o tempo da tradição. 

Cremos assim, que o estudo dessa produção cinematográfica tem muito a 

acrescentar à historiografia regional, trazendo novos dados até então não notados pelo 

que se tem feito. 

Para chegarmos a estes resultados, lançaremos mãos da história cultural das 

imagens proposta por Burke e outros, e já em vigor, ou pelos menos já está sendo 

debatida pelos historiadores brasileiros, notadamente na obra de Ulpiano Menezes, bem 

como de outros historiadores brasileiros. Convém ao historiador fazer indagações sobre 

o potencial cognitivo da imagem? Pois, uma vez que ela é vista como fonte de 

informação, deve-se perguntar como? Até que ponto ela é essa fonte? 

Cremos que sim. 

O grande objetivo desta história não é ilustrar um passado que já se conhece 

com figuras. O que se quer com o uso destas fontes imagéticas é chegar a um passado 

até então inacessível às fontes tradicionais, marcadamente as fontes escritas. A imagem 

tem a capacidade de armazenar informações que outros meios não o têm. 

Mas, não bastava observar o visível para se chegar ao invisível. È preciso ir 

além, e passar do visível para o visual, inspirando uma antropologia do olhar. Os 

objetos desse novo campo disciplinar incluem a produção, circulação e consumo das 

imagens, a interação entre observador e observado. O conceito de visualidade 

pressupõe que a imagem pode ter um sentido ou um significado conforme o observador 

e seu tempo que observa. Dessa forma, o sentido construído pela imagem é mutável. 

Para a sociologia visual a imagem visual é considerada como “o lugar da construção e 

figuração da diferença social”. Assim, estudo será o estudo do nosso tempo sobre o 

tempo passado. 

Nesse sentido, o cinema é uma ferramenta excepcional para se conhecer 

meandros da realidade passada até então não vistos em outras fontes. Conforme já 

mencionamos, o cinema é uma fonte ímpar neste processo, uma vez que além de fonte 

para o estudo deste passado, ele é o próprio passado congelado, parado no tempo, onde 

as formas, idéias, ações, costumes, roupas e etc, ficaram conservadas. No dizer de 

Benjamim, a verdadeira imagem do tempo perpassa veloz. O passado só se deixa fixar, 

como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é conhecido. 

Assim, a partir deste cinema, pretendemos chegar à idéia de modernidade 

existente em Goiás. Para isto, esta ferramenta é privilegiada, pois que o cinema é a 



própria figuração da modernidade. Ele é o objeto que encarna a modernidade. A própria 

existência do cinema em determinada região mostra a sua vinculação com os ideais de 

modernidade. 

Para isto, pretendemos partir da noção de modernidade elaborada por 

Benjamim, onde é desta forma fluida, volátil, vaporosa que se constrói a paisagem 

típica da era urbano-industrial. Alguns de seus contemporâneos, em meio a multidões 

assombradas em face dos espetáculos mecânicos da modernidade, tentaram representar 

as imagens desse novo poder de encantamento. Essa representação pode ser vista no 

cinema. 

O delírio da modernidade não guarda contigüidades com regiões sombrias, ao 

contrário, desponta em plena luz solar; está mais próximos das miragens saarianas; a 

ilusão vem mais do brilho que ofusca que da treva que esconde. Estamos inteiros no 

território da objetividade espectral analisada por Marx no capítulo de “O Capital” sobre 

o fetiche das mercadorias. Fica claro que estas zonas iluminadas, de um brilho que 

ofusca, podem ser vistas na tela do cinema. 

Daí, a fronteira é o lócus para o estudo desta modernidade através do cinema. 

O cinema, enquanto agente da modernidade, produz seus efeitos nas regiões de 

fronteira. A fronteira, segundo Martins, é o ponto limite de territórios que se redefinem 

continuamente, disputados de diferentes modos, por diferentes grupos humanos. Essa 

constante redefinição e mobilidade da realidade da fronteira pode ser captada pelo 

estudo do cinema, bem como ela é fruto da ação deste mesmo cinema. 

Na fronteira é possível compreender a diversidade das temporalidades da História, 

suas implicações, seu sentido e as possibilidades históricas que abre. Temporalidades 

que, ora se combinam, ora se desencontram. É através do cinema que queremos 

compreender este “tempo da fronteira”.  

Por outro lado, longe de ser o território do novo e da inovação, a fronteira se 

revela o território da morte e o lugar do renascimento e maquiagem de arcaísmos mais 

desumanizadores. Esta outra face da modernização também será objeto de estudo 

através do cinema. 

Assim, juntando o processo cambaleante de modernidade na fronteira e suas 

interfaces com o cinema, pretendemos trazer novos dados da história dessas 

temporalidades. O ponto de partida é este, o de chegada ainda não sabemos. 

 

 



 

O CINEMA 

 

Inicialmente, o cinematógrafo era apenas um instrumento científico para 

reproduzir movimento. 

Mas, a partir da exibição da famosa cena do trem em direção à câmera, em que 

o público se assustava, feita pelos irmãos Lumiére, esta máquina inaugurava uma nova 

era: a da “ilusão”. Ver o trem na tela “como se fosse verdadeiro”.1 Essa “impressão de 

realidade” foi a base do grande sucesso do empreendimento cinematográfico. Esta 

imagem nos permite ver a fantasia como se fosse realidade. Assim, esta fantasia se 

impõe como realidade. Assim, o cinema torna a fantasia em realidade e a realidade em 

fantasia. 

O surgimento do cinema coincide com a grande época da burguesia triunfante. 

Neste final de século 19 e início de século 20 a burguesia está transformando a 

produção, as relações de trabalho, a sociedade, com a Revolução Industrial; ela está 

impondo seu domínio sobre o mundo ocidental.  

No bojo de sua euforia dominadora, a burguesia desenvolve mil e uma 

máquinas e técnicas que não só facilitarão seu processo de dominação e acumulação, 

como criarão um universo cultural á sua imagem. No meio de todas estas máquinas, o 

cinema será um dos maiores trunfos do universo cultural burguês. 

O cinema passa a ser a arte burguesa por excelência. Pois, literatura, pintura, 

fotografia, teatro e música, embora praticadas pela burguesia, já existiam antes dela. O 

cinema é sua invenção. O cinema passa a ser uma arte estritamente ligada á tecnologia, 

símbolo da dominação burguesa. O cinema é a arte da modernidade por excelência. 

Para se chegar á compreensão do cinema é necessária se “forçar um pouco a 

barra”. Pois, a imagem cinematográfica não reproduz realmente a visão humana. As 

cores não são naturais. A perspectiva da câmera também é artificial e etc. O movimento 

cinematográfico é uma ilusão. A imagem que vemos na tela é sempre imóvel.  

Assim, dizer que o cinema é natural, que reproduz a visão natural, que coloca a 

própria realidade na tela, é quase como dizer que a realidade se expressa sozinha na tela.  

Eliminando a pessoa que faz o cinema, elimina-se a possibilidade a 

possibilidade de se dizer que este cinema representa um ponto de vista. Ao dizer que o 

                                                 
1 Grifo nosso. 



cinema expressa a realidade, o grupo que o criou e o controla, não se vê questionado. 

Isto pode ser observado na própria história do cinema, onde a grande luta de seus 

produtores foi para que sempre fossem ocultadas as suas condições de produção e seus 

aspectos artificiais, para se sustentar a impressão de realidade. 

Outro fator que possibilitou a implantação do cinema como arte dominante é 

também uma característica técnica: o fato de se poder tirar cópias. Dessa forma, o filme 

pode ser apresentado simultaneamente numa quantidade ilimitada de lugares, ao mesmo 

tempo, para um público ilimitado. O que amplia as possibilidades de divulgação e de 

dominação ideológica e tem profundas repercussões sobre o mercado.  

Essa multiplicação faz com que grandes custos dos filmes sejam diluídos em 

grande quantidade de público, tornando o cinema uma arte barata e de fácil acesso à 

população. 

 

*** 

 

Aos poucos a linguagem cinematográfica foi se construindo e é devido aos 

cineastas americanos que se deve a maior contribuição para a formação desta linguagem 

cujas bases foram lançadas até 1915. O projeto, mesmo que implícito, era contar 

estórias. Outros projetos poderiam ter sido tentados: criação de uma linguagem 

cientifica ou ensaística. Mas, foi a linguagem da ficção que predominou. 

Os passos fundamentais para a elaboração dessa linguagem forma a criação de 

estruturas narrativas e a relação com o espaço. Um salto qualitativo nessa linguagem foi 

quando o cinema deixou de relatar cenas que se sucedem no tempo e conseguiu relatar 

cenas em tempos paralelos. 

Esta linguagem teve de se constituir aos poucos, pela “educação do público” 

que aos poucos “domesticava seu olhar”.2 Assim, o público ia se acostumando com os 

recortes de tempo e espaço feitos pelo cinema. O recorte do espaço e suas modificações 

de imagem para imagem tornou-se o elemento lingüístico característico do cinema. 

Dessa forma, filmar tornou-se um ato de recortar o espaço, de determinado 

ângulo, com a finalidade expressiva. Daí dizer-se que filmar é uma atividade de análise. 

Depois, na composição do filme, as imagens filmadas são colocadas umas após as 

outras. Entra aí a montagem, que é uma atividade de síntese. 

                                                 
2 NOGUEIRA, Lisandro. O Autor na televisão. Goiânia: Ed. Da UFG; São Paulo: EDUSP, 2002 
 



Estes dois momentos, filmagem e montagem passam a ser as pedras 

fundamentais sobre as quais a linguagem cinematográfica passou a ser trabalhada. Essas 

indicações deixam claro que a linguagem cinematográfica é uma sucessão de seleção e 

escolhas. Um processo de manipulação que vale não somente para a ficção, bem como 

para o documentário. 

Partindo destas constatações, teóricos tentaram escrever gramática 

cinematográficas, parecidas com as que se fazem nas línguas. Tentou-se atribuir 

significações aos planos e ângulos. Mas, percebeu-se que nem planos, nem ângulos têm 

realmente uma significação em si. Os elementos constitutivos da linguagem 

cinematográfica não têm em si uma significação predeterminada: a significação 

depende essencialmente da relação que se estabelece com outros elementos. Por isso, 

o cinema é basicamente uma expressão de montagem. 

E, também por esta característica, foi necessário desenvolver uma linguagem 

que passasse despercebida. Estabeleceu-se um corte na montagem, que fosse 

praticamente imperceptível. Obtém-se um ritmo cuja fluência vai levando o espectador, 

que fica com a impressão de assistir a um fluxo contínuo e não se dá conta de estar 

assistindo a uma sucessão de planos que duram pouco mais que alguns segundos. 

Disfarça-se dessa forma, a intervenção do cineasta, a presença do narrador. 

Dentro dessa perspectiva de se ocultar o narrador, o erro de continuidade 

revela o espetáculo, mostra que o filme é uma composição artificial e não vida. 

Outro dado do cinema que é tido como natural é a sonorização. Os ruídos na 

imagem não nos aparecem como elementos de linguagem, mas como dados naturais. A 

música em geral acompanha o filme para reforçar ou enfatizar emoções: exasperando a 

eminência do perigo e etc.  

Esta linguagem dita “transparente” tornou-se predominante no cinema 

narrativo industrial. Foi exatamente esta forma de contar “estórias” que contribuiu para 

tornar real a ilusão do cinema. 

 

GOIÁS: DE SERTÃO A FRONTEIRA, DE FRONTEIRA Á (IDÉIA  DE) 

MODERNIDADE 

 

No período do esgotamento do ciclo aurífero, criou-se o estigma da decadência 

que passou a permear as análises feitas sobre a história de Goiás. Os viajantes, ao 



passarem por Goiás, com seus olhos embotados pela realidade européia, conseguiam 

vislumbrar somente a decadência. 

Com freqüência eram citados os seguintes fatores para o atraso de Goiás: falta 

de braços escravos, poucas e quase intransponíveis estradas, mínima urbanização, 

despovoamento, ócio, preguiça, baixa produção e etc. 

A partir da idéia de um pretenso desenvolvimento da sociedade mineradora, 

criou-se um espectro de decadência para o período subseqüente. Era a mostra do 

conflito entre a civilização enquanto urbanização e industrialização e o mundo rural 

enquanto atraso. 

Para os autores que á época descreveram a província de Goiás no período pós-

mineratório, decadência significava um lugar desprovido de desenvolvimento urbano, 

alheio ao mundo do capital e do trabalho, carente de progresso. 

Assim, foi inventada para Goiás uma época de fausto e esplendor aurífero, 

para depois coloca-lo no ostracismo do atraso. Ao longo da primeira República a 

representação do atraso deu a tônica aos estudos sobre o coronelismo no período. 

Muitos estudos passaram a afirmar que a manutenção do atraso pelas oligarquias 

significava uma forma de continuidade no poder. 

Por fim, chegando aos anos 30, quando a representação de modernidade volta 

a Goiás, por meio de conexões da relação com o atraso que existia, o novo governo pós-

trinta justifica a deposição “do velho Goiás” pelo movimento de 30. 

Vitorioso o movimento de 30 no Brasil e em Goiás, a representação da 

modernização, pelo viés do progresso, passou a dar a tônica aos discursos e anseios da 

época. Uma proposta “iluminista”, uma tentativa de emancipação histórica do 

“decadente” e “atrasado” Goiás. 

Esse imaginário salvacionista, que marcou o projeto brasileiro de 

modernidade, apresentava-se a Goiás como a redenção de um tempo que estava 

mergulhado em décadas de miséria e penúria.  

 

*** 

 

Em busca de índios e metais preciosos, inúmeras bandeiras penetraram em 

terras goianas em busca de potenciais riquezas. Assim, vários arraiais surgiram às 

margens dos rios propícios à mineração. Porém, a mineração propriamente dita, teve 

vida curta em Goiás, iniciando em 1726, declinando após a década de 1750. 



Devido ás técnicas rudimentares de extração, a falta de braços para uma 

exploração mais intensa das minas, a carência de capitais e uma administração 

preocupada apenas com a arrecadação de tributos, a mineração entra em crise 

precocemente em Goiás. 

Durante este período, as autoridades proibiam qualquer atividade que viesse 

retirar mão de obra das minas, o que encarecia os bens de primeira necessidade, que 

pouco eram produzidos na província. 

Ser mineiro era uma constante aspiração dos moradores de Goiás, além de 

significar um alto título de honra e orgulho para aqueles que o detinham. A população 

era de difícil quantificação, constituída de brancos, mestiços, pardos, índios e negros. A 

vida administrativa tinha suas carências e suas limitações ao exercício do poder, até pela 

carência de transportes e estradas e pela ausência de uma polícia efetiva. 

A efêmera duração das minas dos Goyases e a carência de uma infra-estrutura 

capaz de suportar reveses sociais de um declínio econômico traçaram um perfil da 

sociedade que “sobreviveu ao ouro”: a sociedade da agropecuária goiana. 

Os viajantes que passavam por Goiás, com seus olhares repletos dos 

progressos europeus, vislumbravam a decadência, que ficava marcada como se fosse a 

memória de um povo, como se fosse a realidade vivida por todos e não como um olhar 

de quem quer ver. Assim, todo esse conjunto de narrativas criou uma imagem de Goiás 

que ficou gravada como verdade inconteste. 

Os relatos deixavam implícitos que Goiás precisava de mão de obra produtiva, 

trabalho livre, substituição do ócio pelo negócio. Carecia de povoamento, de gente para 

produzir, de capital e desenvolvimento. 

Goiás era a terra que divergia ao extremo daqueles padrões europeus de 

modernidade e progresso, padrões estes presentes na ética protestante do capitalismo 

(trabalho, parcimônia e asceticismo). Era com esse olhar que os viajantes descreviam 

Goiás. 

O primeiro problema que estes viam na região era o dos caminhos, das 

estradas, enfim, das comunicações. A falta de estradas era o argumento inicial que 

justificava a decadência. Sem estradas não poderia haver comunicação, imperava o 

isolamento. As distâncias mantinham a solidão do lugar. Sem estradas não era possível 

nenhuma ligação entre o campo e as cidades. 

Às precárias vias de acesso ao território, juntavam-se os reclames dos 

viajantes, administradores e estudiosos, contra o ócio do povo, refletido na preguiça da 



gente do sertão de Goiás. A carência de mão de obra era apontada como grande fator de 

estagnação da produção agrícola de Goiás. Quando Saint-Hilaire vê a apatia do campo, 

gostaria de estar vendo trabalho, progresso, o capital, a cidade, enfim, o conjunto de 

razões que lhe explicava o sentido da existência de uma sociedade.  

Para esses olhares, não havia alternativa de vida social senão dentro dos 

padrões capitalistas europeus. 

Somando-se a outras razões, vinha a questão racial. A mestiçagem era 

largamente usada em todo o Brasil como motivo para justificar o atraso ou uma possível 

inviabilidade da nação. 

Juntamente com estas questões, rondava no imaginário europeu que olhava 

Goiás, a tese do trabalho livre, do homem branco, anglo-saxão, oriundo da cidade. A 

ascese protestante do trabalho3 era o padrão usado para justificar o problema da mão de 

obra na região. 

Afirmava-se que a província de Goiás não estava preparada para o progresso 

devido ao livre culto do cotidiano, de seus dias que pareciam iguais, da falta de ânimo 

da população para o progresso. Nesse sentido, a questão sexual também era apontada 

como fonte de atraso e irracionalidade. Os goianos eram acusados de se entregar 

demasiadamente aos prazeres sexuais. 

A miséria era oriunda do não-trabalho, do não capital, do ócio, ausências estas 

que relacionavam a região ao mundo das trevas. Assim, a luz estaria distante desse 

lugar. Assim, para citar a obra do professor Barsanufo Gomides Borges, Goiás 

precisava do “despertar dos dormentes” 4 em todos os sentidos que o professor propõe 

em sua obra. 

Pode-se dizer que o sertão está dentro de Goiás, que é difícil imaginar o 

território goiano no período pós-mineratório sem as imagens próprias dos sertões: terras 

desabitadas, lugares ermos, aridez e abandono. Os viajantes não conseguiram 

compreender esta multiplicidade de imagens específicas de Goiás. 

Assim, a construção da modernidade em Goiás nos anos 30 será também a 

reconstrução do sertão, a necessidade de integrá-lo nacionalmente, de por um fim á 

decadência e ao atraso. 

                                                 
3 WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.  Trad. De Pietro Nasseti ( da versão 

inglesa de Talcot Parsons, Harvard University). São Paulo: Martin Claret, 2005. (Coleção Obra 
Prima de Cada Autor) 229 p.  

4 BORGES, Barsanufo Gomides. O Despertar dos Dormentes: Estudo Sobre a Estrada de Ferro de 
Goiás e seu Papel nas Transformações das Estruturas Regionais ( 1909/1922). Goiânia: CEGRAF, 
1990. (Col. Documentos Goianos). 



Após viajantes, autoridades, governadores e estudiosos terem sedimentado a 

idéia de decadência para analisar Goiás no período pós-mineratório, outros estudiosos, 

muitos deles historiadores, com base nos relatos de viajantes e Governadores, 

reproduziram a referida conceitualização, dando-lhes roupagens metodológicas 

atualizadas e continuando este discurso da decadência. 

Luiz Palacin tratou a questão da decadência numa perspectiva relativista, 

própria dos que desconfiam das verdades taxativas. Em sua obra Goiás 1722/1822, 

afirma que:  

 

De forma alguma podermos representar a decadência de Goiás como uma transição brusca de uma situação brilhante 

de prosperidade para uma ruína opaca. 5 

 

Palacín recupera as observações dos viajantes europeus para justificar sua 

análise da decadência de Goiás. Considera que, com o fim da mineração houve um 

processo de ruralização, em que a população, antes urbana, deixa as antigas povoações, 

numa situação de penúria, que levaria mais de um século para se recuperar. 

Em suas conclusões, termina por incorporar a visão dos viajantes sobre os 

fatores da decadência da sociedade goiana da época, ou seja, os vícios do homem. 

Segundo ele, o trabalho em Goiás era uma das formas de diferenciar brancos e mulatos 

de negros escravos. Pois, uma das formas dos negro se sentirem menos escravos era não 

trabalhar de maneira alguma. Era praticar o ócio como direito alcançado, como defesa 

de seus direitos, como negação de seu estado oprimido. 

Palacín entende que a decadência pode ser também caracterizada como uma 

atitude coletiva, absorvida pela sociedade, através de um sentimento de fracasso e de 

derrota, de inevitabilidade dos males e da incongruência de qualquer esforço para 

superá-los. 

Assim, para esta geração de historiadores, que procurou analisar a história da 

província de Goiás, manteve a tese da decadência, embora já se note uma diversificação 

nas razões explicativas do fenômeno. 

Assim, tudo o que se pensou para Goiás até o meio do século 20 estava 

fortemente carregado desta discussão sobre atraso e progresso. Não se pensavam 

                                                 
5 PALACIN, Luis. Goiás: 1722 – 1822. Goiânia: Oriente, 1982. cit. CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de 

Goiás: da Construção da Decadência aos Limites da Modernidade. Goiânia: Ed. Da UFG. 2a .ed; 
2001. 



alternativas para este debate. Não se enxergavam outro passado para o Estado, bem 

como também não se via outro futuro. 

Uma nova leva de estudiosos tem questionado os parâmetros básicos que 

nortearam a historiografia regional em seus diversos pilares, principalmente o da 

decadência. A partir de 1990, os historiadores da região passaram a dar ênfase à 

reconstrução da Nação enquanto memória, o que mostrava que a memória que se tinha 

em Goiás e de Goiás no restante do país, estava fortemente ligada à idéia de decadência. 

A grande preocupação metodológica deste grupo era “olhar com cuidado para 

o ‘olho que vê o mundo’ e que elabora uma representação social em consonância com o 

horizonte visual/mental daquele que vê” 6. 

Segundo Chaul, a questão do fausto e da riqueza de Goiás nos tempos da 

mineração deve ser minimizada. Pois, esta noção criou para a maioria dos historiadores 

uma idéia de decadência que vitimou o Estado. Pois, tem-se que ter em conta que as 

vozes que entoaram a vitimização eram quase sempre estrangeiras, pessoas ligadas à 

burocracia provincial ou á igreja; por vezes administradores lusitanos, saudosos dos 

progressos europeus. 

Não percebiam estes “forasteiros” que a sociedade local construía seus hábitos 

e sua cultura por meio de elementos próprios, de tradições locais e atávicas, de 

memórias seculares, distantes da cultura européia. Formavam um mundo à parte, diante 

de um governo não reconhecido ou indiferente aos olhos da população. Assim, distante 

do progresso europeu ansiado pelos cronistas, decadente aos olhos alheios, mas 

satisfatório diante da realidade dos que aqui viviam. 

Porém, esta idéia de decadência esta estreitamente ligada á idéia de 

modernidade que se construiria a partir dos anos 30. A idéia de decadência atravessaria 

o Império e penetraria na Primeira República. Isso implicava em ver o Estado como 

pobre, atrasado, periférico, sem maiores contribuições para o cenário político-

econômico do país.  

Os grupos que assumiriam o poder após 30 utilizar-se-iam desta idéia de atraso 

para construir um novo Goiás, voltado para a modernidade. Estes grupos fizeram do 

atraso de Goiás um uso político-ideológico para a construção da imagem de um novo 
                                                 
6 SANDES, Noé Freire; RIBEIRO, José Eustáquio. Nação e Região: Goiás no séc. XIX. In: Teoria e 

Práxis, n. 3, p. 42. cit. CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos 
Limites da Modernidade. Goiânia: Ed. Da UFG. 2a .ed; 2001. 

 
 
 



tempo. Assim, um novo Goiás emergia, um Estado novo que solucionaria os problemas 

gerais do passado. 

Urgia assim conduzir Goiás ao seu destino maior, de desenvolvimento e 

progresso, dentro de um Brasil onde os liberais procuravam construir o progresso 

“dentro da ordem”. O caminho que passava pela modernização do Estado tinha em 

Pedro Ludovico Teixeira e seu grupo político, os mais expressivos condutores desse 

“trem fantasma” 7 chamado Goiás. 

A representação da modernidade ganha força em Goiás a partir dos anos 30 

com a ascensão de Pedro Ludovico Teixeira e seu grupo político ao poder. Estes 

políticos pretendiam transformar Goiás em um pólo de desenvolvimento e progresso. 

Para eles, a modernidade consistia no progresso do Estado, por meio do 

desenvolvimento. 

Esta representação de modernidade se edificava em oposição ao passado de 

decadência e atraso. Em nome da modernidade se combatia as “elites retrógradas da 

República” como também se propunha uma nova época de prosperidade. 

Dentro dessa nova perspectiva, Goiânia seria o símbolo maior da modernidade 

ou do progresso em Goiás. Todas as dicotomias entre atraso e progresso, velho e novo, 

moderno e tradicional, vão se tornar o centro das discussões políticas na década de 30 

em Goiás. O projeto de domínio do homem sobre a natureza, por meio da razão , da 

ciência e da técnica, vai ganhando corpo nos debates e ações em Goiás. 

Com o advento da sociedade capitalista, o moderno/novo oposto ao antigo 

alicerça a idéia de progresso construída no século 18. Pois, as revoluções burguesas 

exaltaram a ruptura com o antigo sistema, anunciando um novo mundo, um homem 

livre das amarras medievais. Essa exaltação do novo, muitas vezes escondia o velho. 

“Quantas máscaras não tinha esse novo homem... que desprezava o passado e fabricava 

utopias”8.  

Para Marshall Berman: “ser moderno é viver uma vida de paradoxo e 

contradição. É sentir-se fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm 

o poder de controlar e, frequentemente, destruir comunidades, valores, vida; e ao 
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mesmo tempo lutar para que este mundo avance. É ser ao mesmo tempo revolucionário 

e conservador” 9. 

No acidentado terreno das idéias da década de 30 em Goiás, reinava o discurso 

sobre o progresso e, lembrando Benjamim: “os que no num momento dado dominam 

são os herdeiros de todos que venceram antes”.10 Políticos e intelectuais goianos, ao 

longo dos anos 30, vão procurar construir a representação da modernidade em 

contraposição às idéias do atraso. Nesse período, todos os símbolos alucinantes do 

progresso davam a tônica aos ideólogos brasileiros que se preocupavam com a questão 

da identidade nacional. Assim, em Goiás, políticos e ideólogos vislumbravam a 

possibilidade de inserir a região no projeto da nação. 

O período de 1930 a1960 correspondeu à fase de desagregação do complexo 

latifúndio-minifúndio na agricultura do Sudeste e Sul. Pois, a economia nacional estava 

submetida à dinâmica industrial, e a forma tradicional de produzir no campo revelava 

seus limites. 

A expansão da fronteira agrícola em Goiás ocorreu em consonância com as 

transformações estruturais na economia do Sudeste do país. O Estado Novo, por meio 

do mito da conquista da fronteira, recriou o culto ao “espírito bandeirante” no processo 

de desbravamento ocupação dos sertões. O estímulo ao movimento demográfico rumo á 

fronteira seria a forma utilizada para preencher espaços vazios entre as “ilhas 

econômicas” que formavam o Brasil. 

A fronteira seria o lócus da recriação da produção camponesa, sendo o destino 

dos pequenos agricultores excluídos e dos excedentes populacionais. Nesse sentido, a 

conquista da fronteira aparecia como a válvula de escape das tensões sociais no campo. 

Porém, os assentamentos nas áreas de fronteira não foram pensados para 

destruir o latifúndio. A pequena propriedade nas áreas de fronteira tinham vida curta, 

pois logo eram incorporadas á grande fazenda. 

Os discursos de Vargas em defesa da criação do Estado-Nação, unificado e 

progressista, além de legitimar o poder autoritário, visavam atender interesses do capital 

urbano-industrial e mesmo do setor agrário tradicional. Ou seja, a expansão da fronteira 

agrícola, na forma em que se processou no país, favoreceu o aumento da produção de 
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alimentos para atender a demanda da população urbana e também contribuiu para a 

reprodução do latifúndio e da agricultura tradicional no Centro-Oeste. 

O poder público criou condições físicas, políticas e institucionais no sentido de 

favorecer a expansão da fronteira agrícola e a especialização da produção no campo, 

sem alterar a estrutura agrária tradicional. Assim, Goiás entre 1930 e 1945, conheceu 

um ativo expansionismo dirigido pelo Estado que incrementou o avanço da fronteira 

agrícola e ampliou a inserção na economia de mercado. 

Dentre as ações governamentais mais expressivas que promoveram a 

“modernização conservadora” destacaram-se: a construção de Goiânia e a transferência 

da capital; o prolongamento dos trilhos da E. F. Goiás ; fundação da Colônia Agrícola 

Nacional e a criação da Fundação Brasil Central. 

A criação de Goiânia foi o fato mais expressivo dentro desse projeto de 

modernização implementado pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira com o apoio do 

governo Federal. A transferência da capital atendia aos interesses das novas forças 

econômicas e políticas emergentes e reforçava o mito da “conquista do oeste”, bem 

como da criação do “Novo Brasil”. 

A nova capital tornara-se, na visão oficial, símbolo da modernidade e um 

marco significativo na política de interiorização do país. Era vista como o emblema da 

transformação e progresso na fronteira oeste. 

*** 

 

Essa visão fincou raízes na historiografia goiana, onde estudos como o de Luz11 

afirmavam que a agricultura em Goiás “continuava como práticas rudimentares”, onde o 

“trabalho humano ainda representava a principal força motriz”. “A população agrícola 

era mal assistida, faltando-lhe conhecimento de técnicas agrícolas modernas”. 

E, na visão desta historiografia, as razões pelo atraso de Goiás era creditado á falta 

de iniciativas estatais, tanto dos governos locais, quanto do governo federal. Também, a 

falta de planejamento era apontada como problema para o desenvolvimento do Estado: 

“o processo de ocupação do território goiano, por correntes migratórias, não obedeceu a 

qualquer planejamento por parte das autoridades governamentais” 12. 
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Nesse sentido, o Plano de Metas do governo JK e seus planos regionais eram 

mostrados como a alavanca para desenvolver e modernizar o Estado. A idéia geral era 

racionalizar a produção visando aumentar a eficiência, difundindo métodos científicos 

de exploração da terra, com a mecanização dos métodos de plantio, colheita e 

beneficiamento dos produtos. 

Para isso o Estado deveria agir através de seus órgãos, que seriam criados aos 

montes, para garantir esta modernização. Assim, o governo Mauro Borges se 

apresentava como o novo redentor do Estado após Pedro Ludovico Teixeira. Assim, nas 

palavras do próprio governador: “constituía-se em um desafio ao Governo, substituir a 

improvisação pelo uso da razão, da lógica e da técnica”... “Para isso, necessita-se de um 

Estado forte, planejador, organizador e atrelado, ao mesmo tempo, à iniciativa privada” 
13. 

 O compromisso entre Estado e empresas privadas, era o grande elo para 

modernizar o Estado. O Estado deveria racionalizar a ação do serviço público, 

desenvolvendo uma profunda reforma administrativa, gerando condições para a 

iniciativa privada. O planejamento federal ganhava seus contornos locais nas mãos de 

Mauro Borges. 

Segundo os ideólogos deste novo modelo de desenvolvimento, a modernidade 

deveria trazer não só benefícios aos empresários, como também aos trabalhadores 

melhorando seu padrão de vida. Esse discurso não definia exatamente quem seriam seus 

beneficiários, pois, referia-se à melhoria de vida da população de uma forma 

generalizada. 

Assim, este período de planejamento estatal representou mais uma “onda” da idéia 

de modernidade para o Estado. Seus resultados práticos não estão no âmbito deste 

trabalho, mas sua idéia de modernidade ficou assentada no imaginário tanto da 

população quanto dos profissionais que narraram sua história. É sobre esta idéia que 

centraremos nosso estudo. 

Durante os governos militares em Goiás, a marcha do progresso não cessou. 

Investindo forte na continuação da marcha para o oeste, os governos militares tinham 

como meta desbravar a última fronteira do Brasil: a Amazônia. Nesse contexto, Goiás 

era visto como ponto estratégico para esse avanço da fronteira brasileira. 
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“A colonização da Amazônia passou a ser vista como a solução para os problemas 

fundiários brasileiros” 14. A construção de grandes eixos viários, como a 

Transamazônica, visava a reorientação dos fluxos migratórios, principalmente das 

populações das regiões onde existiam conflitos pela terra. 

Este programa tinha, entre seus diversos objetivos, a incorporação e o controle da 

colonização espontânea na região, o incentivo à expansão das atividades de grandes 

empresas e a substituição da reforma agrária nos demais Estados do País. 

Dentro desta perspectiva, a ocupação dos novos territórios seria efetivada de duas 

formas: por pequenas unidades familiares e, simultaneamente, por grande empresas 

agropecuárias, que contavam com subsídios, financiamentos e incentivos fiscais e 

grandes obras de infra-estrutura patrocinadas pelo Estado. 

Com isso, os governos militares acabaram por impedir uma verdadeira 

distribuição de terras até mesmo na Amazônia, uma vez que grandes empresas 

acabavam por receber vastas extensões. Estas medidas visavam deslocar a luta pela terra 

para regiões mais distantes, sobretudo áreas de fronteiras agrícola, o que também geraria 

disputas com as populações indígenas. Esta política privilegiou grandes empresas, 

mediante incentivos financeiros, que passaram a se ocupar da agropecuária. Esta 

política tinha dois grandes objetivos: isolar o poder dos coronéis e combater os 

movimentos de trabalhadores rurais que se formavam no campo no período anterior ao 

regime. 

Brasília e Goiânia representariam os pontos de apoio que o progresso precisaria 

para chegar ao norte do pais. Assim, diversos projetos de integração e órgãos foram 

criados com o fim de trazer o povoamento para o norte do País, integrando estas regiões 

ao centro-sul industrializado. 

Essas ações se refletiram nos governos Otávio Lage, Leonino Caiado e Ari 

Valadão que, com a criação de diversos órgãos estatais tinham como meta alargar a 

fronteira agrícola do Estado, integrando-o na cadeia de produção nacional, o que 

significaria progresso. Exemplo desse modelo político-econômico foi a criação do 

GOIÁS-RURAL em 1971 que tinha como objetivos fomentar a mecanização da 

agricultura goiana. 
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Durante este período militar, a palavra modernização continuava a ser em Goiás a 

tônica dos grupos que se colocavam no poder. A marcha para o oeste continuava a ser 

vista como a grande meta do Brasil para o fim das desigualdades e para o progresso do 

País e das regiões. 

Findo o período militar e a redemocratização do País, novos grupos ascendem ao 

poder em Goiás brandindo as bandeiras do progresso e da inclusão social. Era o “povo 

no poder”. Também desta feita, o progresso foi lema de campanha de todos os 

candidatos ás prefeituras locais de Goiás em 1982 (sendo estas as primeiras eleições 

diretas após a redemocratização).  

Já por este período é grande a existência de vídeos feitos nas cidades do interior do 

Estado com o objetivo de mostrar que estes municípios estavam aderindo ao projeto de 

modernidade que vinha se instaurando desde o governo federal até o Estado de Goiás. É 

neste período que a produção do cinema deixa de ser privilégio da capital para se 

difundir para o interior. Este cinema também seria prova de que o progresso abrangia 

todo o Estado pela sua própria presença. 

Neste novo período, a marcha para o oeste já não era uma bandeira empunhada 

pelos governos devido ao grande saldo de devastação ambiental e conflitos sociais nas 

regiões de fronteira. Data deste período os primeiros estudos sobre esta realidade 

conflitiva da fronteira. Pois, notava-se que o saldo do choque entre modernidade e 

tradição não tinha sido positivo para a maioria da população. 

Com estas constatações de destruição e conflitos, surge uma nova preocupação no 

cenário nacional e internacional, que passaria também a ser a preocupação local. Trata-

se da questão ambiental. No final dos anos 80 o progresso já estava com sua imagem 

um tanto desgastada pela destruição que havia gerado e pelo impacto ambiental negativa 

que havia produzido. Assim, o novo paradigma de modernidade passa a ser o da 

preservação ambiental. Modernizar seria utilizar os recursos naturais de maneira 

“sustentável”. 

Junto com esta mudança de paradigmas de modernidade vieram as mudanças 

políticas no Estado. A partir da década de 90 surgiam novos grupos, ligados aos novos 

paradigmas de globalização que viria substituir o antigo conceito de progresso já então 

desgastado pelo impacto negativo que havia gerado. 

A inserção da região no mercado internacional passava a ser a tônica dos novos 

grupos que traziam “o tempo novo para Goiás”. Essa inserção se faria em parte pelo 

desenvolvimento do potencial turístico-ecológico de Goiás. Dessa forma, a imagem de 



modernidade ficava associada á preservação ambiental e ao eco turismo. Esse novo 

paradigma de modernidade mascarava as contradições deste processo e colocava o novo 

grupo como os novos redentores e de Goiás e integradores do Estado não mais somente 

na modernização local, mas na inserção de Goiás em uma modernidade global. 

Da década de 90 boa parte da produção fílmica de Goiás teria como foca a questão 

ambiental. Não foi por acaso que, para justificar um novo paradigma de poder, o 

governo local criou um festival internacional de cinema ambiental para divulgar as 

novas diretrizes para a modernização do Estado. 

O festival FICA atrai a atenção do mundo globalizado para a preocupação do 

Estado para com o meio ambiente. Este paradigma ambiental tem sustentado a idéia de 

modernidade em Goiás, bem como justificado o poder dos novos grupos no poder. 

Assim, não queremos com esta introdução, avançar conclusões apressadas sobre 

nosso estudo. O que se quis foi levantar o debate sobre a trajetória da idéia de 

modernidade em Goiás. 

Portanto, temos como objetivos neste trabalho de monografia a ser executado, 

compreender como o cinema produzido em Goiás viu essa idéia de modernidade, bem 

como sua prática. A partir desta idéias expostas sobre como a modernidade foi 

construída em Goiás, pretendemos dar continuidade a estes estudos, verificando como o 

cinema, a partir dos anos 50 até o final do século, viu, presenciou, filmou e criou a idéia 

de modernidade em Goiás. 

 

HIPÓTESES 

 

Conforme desenvolvido nos tópicos anteriores, temos como hipótese a noção 

de que a modernidade em Goiás sempre foi mais uma idéia, um discurso, do que uma 

prática. Chaul15 chama a atenção para este aspecto ao desmontar a idéia do atraso criada 

em Goiás tanto por viajantes, governantes, população e até historiadores. A 

modernidade, nesse sentido seria a redenção para o atraso que reinava no Estado. 

Assim, a modernização sempre fora uma idéia utilizada em Goiás para 

justificar atitudes políticas ou legitimar grupos no poder. Assim, o foi com a ascensão 

de Mauro Borges no poder ou a aceitação do regime militar em Goiás com instalação do 

governo Otávio Lage. 
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Da mesma forma, ao fim do regime militar, o novo grupo que se apossava do 

poder, liderado pela figura carismática de Íris Rezende Machado, tinha na modernização 

seu grande lema. Através da construção de uma rede viária no Estado, este grupo rugia a 

modernização do Estado. 

Seguindo a mesma trilha, os anos 90 foram também vistos como a entrada de 

Goiás na era da globalização. Os novos grupos que assumiam o Estado a partir de 

meados da década tinham (têm) como lema a modernização do Estado, com foco na 

inserção de Goiás na economia internacional. 

Porém, como acontece nas regiões de fronteira, segundo descrito por Martins16 

a modernidade mistura-se a formas arcaicas de exploração e degradação do meio 

ambiente. Assim, a modernidade na fronteira, traz uma série de problemas, conforme já 

tratado em tópico anterior. O Brasil se modernizava combinando a rigidez burocrática 

do sistema político e a violência extrema das formas de trabalho. A modernidade é 

permeada pelos anseios aristocráticos de uma burguesia que ainda é incipiente e de uma 

aristocracia que se faz de burguesia (para se associar a uma idéia de modernidade), mas 

permanece aristocrática17. 

Goiânia aparece como cidade fantasma, onde o modernismo dos tecnocratas e 

a curiosidade dos catadores de ferro-velho ante os segredos de mecanismos estranhos se 

chocaram produzindo efeitos fatais por ocasião do acidente com o césio 137. Além 

disso, há uma visão das linhas telegráficas em ruínas, estruturas civilizatórias que 

Rondon implantou, mas que a selva teima em engolir; ou então, um ramal perdido que 

não leva a lugar nenhum, na vasta depressão do Pantanal, registro patético dessas 

ferrovias fantasmas que palmilham a história econômica do país18. 

E, por outro lado, como grande hipótese de trabalho, temos que esta 

modernização em Goiás, na fronteira, tem sido mais uma idéia do que uma realidade. 

Adaptando-se Benjamim a esta realidade tem-se que a modernidade tem se revelado 

uma fantasmagoria, para Goiás. 

Dessa hipótese decorre a escolha do cinema como fonte de estudo. Pois, o cinema 

não se trata de um meio de comunicação onde a realidade é espelhada como 

acreditavam alguns estudiosos por muito tempo. O cinema constrói, elabora a realidade. 
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Pois, a imagem cinematográfica não reproduz realmente a visão humana. As cores não 

são naturais. A perspectiva da câmera também é artificial e etc. O movimento 

cinematográfico é uma ilusão. A imagem que vemos na tela é sempre imóvel.  

Dizer que o cinema é natural, que reproduz a visão natural, que coloca a própria 

realidade na tela, é quase como dizer que a realidade se expressa sozinha na tela. 

Eliminando a pessoa que faz o cinema, elimina-se a possibilidade a possibilidade de se 

dizer que este cinema representa um ponto de vista. Ao dizer que o cinema expressa a 

realidade, o grupo que o criou e o controla, não se vê questionado. Isto pode ser 

observado na própria história do cinema, onde a grande luta de seus produtores foi para 

que sempre fossem ocultadas as suas condições de produção e seus aspectos artificiais, 

para se sustentar a impressão de realidade19. 

Dessa forma, o cinema feito em Goiás, principalmente em sua versão 

documentária, sempre espelhou esta idéia de modernidade. Por outro lado, o Estado 

como o grande fomentador desta arte, produziu e financiou filmes e documentários que 

construíram no imaginário goiano a fantasmagoria. 

A maioria dos filmes produzidos no Estado são compostos de documentários 

institucionais, ou seja, aqueles feitos por encomenda de alguma instituição. A quase 

totalidade destas instituições trata-se de órgãos do governo estadual ou das prefeituras, 

que buscam divulgar suas regiões em busca de investimentos. Para isso, investem forte 

na idéia da modernização. 

Mas, o cinema ficcional também existe em Goiás, fruto da atuação de alguns 

produtores entusiastas que dedicam-se quase que filantropicamente à produção de 

filmes locais. Como as verbas de financiamento, principalmente privadas são ínfimas e 

o Estado pouco investe na produção ficcional, estes filmes contam com muita boa 

vontade de produtores, atores ( e do público que assiste). 

A partir da década de 90 do século passado, o foco dessa idéia de modernidade 

passou a ser vinculado á idéia de preservação ambiental. Goiás passou a investir na 

idéia da preservação do meio ambiente como forma de mostrar sua inserção na 

modernidade, sem os usuais problemas já citados de destruição, pobreza e contradições. 

Nesse sentido, o vídeo documentário institucional passou a vender/criar a imagem 

“cartão-postal” para o Estado.  
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Por seu lado, o cinema ficcional de Goiás, embora menos numeroso que o 

documentário também incorporou os ideais da modernidade ao tratar temas da tradição 

com a família, o campo, o matuto, as lendas, como elementos em extinção em Goiás e 

que portanto, deveriam ser preservados na memória, antes que o progresso os engolisse. 

Assim, pretendemos desvendar estas diversas faces desta construção de 

modernidade em Goiás. 

 

ANÁLISE DE FILMES 

 

FICÇÃO 
 
“O MATUTO” 

 
O filme, como boa parte das fitas do MIS, não tem data de produção. Mas, ao 

que tudo indica é uma produção da década de 90. 

A história é a de um jovem casal que mora feliz em uma pequena casinha no 

campo e vai até a cidade para fazer compras. A vida no campo é idealizada como lugar 

da tranqüilidade e do amor entre o casal. A pobreza aparente da moradia e das roupas do 

casal não são tidos como um problema. Mas sim a simplicidade é mostrada como 

virtude do tempo da tradição. 

Em uma manhã ensolarada, o casal vai até a cidade do interior para ir á missa. 

O caminho para a cidade é percorrido em uma carroça, também mostrada como meio de 

transporte harmonioso, onde o casal segue feliz trocando carícias e sorrisos. A carroça é 

filmada em vários ângulos e a viagem parece ser bastante prazerosa aos viajantes. Há 

uma espécie de elogio á carroça como meio de transporte tranqüilo e harmonioso. 

Ao chegar á cidade, o casal depara-se com uma ‘gangue’ de motoqueiros que 

estão bebendo, ouvindo música muito alta e fazendo manobras perigosas em suas 

motocicletas. Ao ver o casal, os motoqueiros tomando-os por ‘matutos do sertão’, 

decidem fazer manobras arriscadas perto da carroça, zombando do rapaz e fazendo 

gracejos á moça. 

Nesse começo já temos um dos temas centrais do cinema goiano de ficção que 

é a tese da harmonia do sertão que vem ser quebrada pela modernidade. Pois, até então, 

o sertão era tranqüilo. Mas, eis que os motoqueiros (moto enquanto máquina, símbolo 

da modernidade. Motoqueiro enquanto imagem do homem moderno desprendido de 

valores tradicionais) vêm romper esta harmonia, a harmonia do sertão. 



Ao ver tal cena, o padre da cidade vem tentar debandar os motoqueiros, mas 

sem sucesso. Eles desrespeitam o pároco e continuam fazendo arruaça.  

A intervenção do padre é mais uma mostra de que a tradição, representada pela 

igreja e o padre, tenta preservar as instituições do sertão, enquanto que a modernidade 

pouco respeita estas tradições. 

As ações da gangue são mostradas como ações irracionais, sem lógica, ou seja, 

um turbilhão que vêm assolar o tempo do sertão.  

Perdendo a paciência com tal situação, o rapaz resolve revidar as ações dos 

motoqueiros, mas acaba apanhando e fica machucado, enquanto que sua esposa é 

levada. Mesmo machucado, o rapaz recorre a uma oração para que lhe de forças na luta 

pela vingança e recuperação de sua esposa. Mais uma vez, o rapaz recorre ao tempo da 

tradição como força para lutar contra a modernidade. 

Os motoqueiros estão sempre bebendo, rindo e falando alto. A imagem que o 

filme passa dessas pessoas é a de que elas estão comprometidas com o prazer. O prazer 

sem compromisso como marca da modernidade.  Assim também, a modernidade é 

vista como o  tempo do vício e do prazer sem limites. Os motoqueiros estão sempre em 

festa, como se estivessem num constante “sabá”. Modernidade como ‘orgia dos 

sentidos’ e da existência. 

 Após bater o rapaz, os motoqueiros abusam da moça torturando-a e 

estuprando-a até a morte em frente ao marido que é deixado inconsciente após o ato. 

Desse momento em diante inicia-se a “vingança justa”. Este tema, copiado do cinema 

comercial melodramático que tem sua maior produção no cinema americano, vem 

adaptado ao tempo do sertão, ou seja, o sertão ofendido pela modernidade ganha o 

direito de vingar-se com inteira justiça. Assim, o rapaz parte em busca de sua amada 

tendo como principal arma um facão, ferramenta típica do homem sertanejo. 

A “vingança justa” é uma das maiores características do cinema comercial, 

talvez retirada da própria essência do cristianismo, como sugere Ismail Xavier, onde a 

idéia da guerra santa serve de base para que o cristão ofendido injustamente pelas forças 

do mau possa vingar-se em nome da justiça. Assim, o cinema aproveitou-se desta 

estrutura e criou a tese da ‘vingança justa’ que permeia boa parte do cinema comercial, 

onde o mocinho da trama encontra-se em paz consigo e com o mundo, em perfeita 

harmonia, até que o mau aparece sem motivo algum e rompe a tranqüilidade de mundo 

castigando injustamente o herói. Desse momento em diante surge o direito á vingança 



justa, onde o herói pode e deve lançar mão de quaisquer meios para vingar-se e fazer 

justiça. 

A primeira arma utilizada pelo rapaz é um arco-e-flexas, ferramenta indígena 

que nesta construção cinematográfica reforça a tradição. É a imagem do índio como ser 

idílico e puro (que também fora destruído pela modernidade), característica do sertão e 

do tempo da tradição, para reforçar a analogia da luta entre modernidade e tradição. Ao 

escolher o arco-e-flexas, mais que uma arma, o rapaz arma-se com a simbologia do 

sertão. É bem provável que ele sabe que o arco não vencerá as pistolas dos motoqueiros, 

mas o que esta em jogo é a simbologia sertão versus modernidade. O arco tem uma 

função mais simbólica e psicológica do que como arma em si. 

É com estas armas rudimentares que o rapaz herói da história vai enfrentar os 

bandidos e vencê-los ao final. É vitória do tempo da tradição sobre a modernidade. É 

mostrar que a tradição tem seu valor frente á modernidade. 

Ao reencontrar com os motoqueiros o rapaz saca o facão das costas, aos 

moldes dos soldados medievais. A evocação da cavalaria medieval é muito sintomática 

da defesa da tradição. Pois, em primeira instância, o cavaleiro é guardião do ordem 

tradicional, da moral, dos bons costumes e do cristianismo; todos estes valores ligados 

ao tempo do sertão. Pois, o sertão também é o tempo da tradição, da moral e do 

cristianismo (principalmente na versão católica). O cavaleiro medieval era o guardião de 

um determinado tempo. Sua função era manter e defender aquelas tradições. Assim, o 

jovem sertanejo ao retirar o facão das costas evocando a espada medieval evoca todo o 

heroísmo que era atribuído aos cavaleiros medievais em defesa da tradição. 

O momento mais emblemático da luta do rapaz (tradição) contra os 

motoqueiros (modernidade) é quando o motoqueiro vai disparar um tiro contra o rapaz e 

ele desaparece como uma figura mitológica que tem poderes míticos. Assim, tal como 

diversos mitos sertanejos: saci, mula-sem-cabeça, pai-do-mato e outros, o rapaz pode 

desaparecer e vencer seu adversário. 

 A vitória do rapaz é a vitória do mito sobre a modernidade. Pois, se a 

modernidade é o tempo de racionalização-destruição dos mitos, o rapaz prova que o 

mito pode vencer o moderno. 

Assim, o eixo central do filme é baseado na tese da ‘vingança justa’ do sertão 

contra a modernidade, onde a tradição é vista como o tempo que foi molestado pela 

modernidade. A modernidade vista como o vilão que desordena a tradição. 



Essa ‘vingança da tradição’ aparece porque os próprios diretores têm em 

mente que a modernização é um processo que já aconteceu em Goiás e que a tradição 

que representava o tempo da harmonia já se perdeu. Fica a imagem de um tempo 

tradicional sem contradições e de um tempo, agora ( o agora do filme) cheio de 

problemas decorrentes do processo trágico de modernização. 

 

“O Ausente” 

 

Este filme é baseado na obra do escritor goiano Bariani Ortêncio. Foi dirigido 

por Néliton Figueiredo em 1997. 

O roteiro conta a história de uma pacata família do interior do Estado que vive 

de um pequeno comércio, ao que parece uma mercearia. O foco da história é a esposa 

sempre dedicada ao marido e filhos. Mulher “honesta” e recatada, a esposa esta sempre 

cuidando da casa, do marido e dos filhos e ainda ajuda na mercearia. Nas horas de folga 

ela faz trabalhos comunitários na paróquia local. 

Mas, em um dia comum, seu marido atende alguns representantes comerciais 

em sua venda e estes, assim que a mulher deixa o recinto, mostram-lhe algumas revistas 

com fotos de mulheres bonitas e bem produzidas. As revistam iam  desde revistas 

eróticas até revistas de moda. Todas mostrando mulher idealizadas, produzidas para 

seduzir. 

Iludido por tal ‘miragem’ o marido abandona sua casa, mulher e filhos em 

busca da cidade grande onde pretensamente encontraria tais mulheres ou tal sonho. 

O restante do filme, que é um curta-metragem de aproximadamente 15 

minutos, é a desolação da mulher ao contar aos parentes e amigos da fuga do marido e 

seu envelhecimento sozinha criando os filhos. Ao final, o marido retorna, depois de 

anos e a esposa o aceita de volta. 

A partir deste roteiro, pudemos tirar algumas conclusões sobre as imagens de 

modernidade que este filme evoca. 

Inicialmente, as imagens da cidade que o filme não cita o nome até para não 

vincular a nenhuma especificamente, ou seja, para que esta seja o protótipo da cidade do 

interior de Goiás. A cidade é mostrada em seu ritmo lento com animais e carroças na 

rua, pessoas andando devagar, deixando uma sensação de uma certa harmonia. Esta 

como sendo uma das imagens mais recorrentes do cinema goiano sobre o sertão, como 



sendo o local da harmonia, da tranqüilidade e do sossego. O cinema goiano mostra um 

sertão que vive tranqüilo até que a modernidade venha quebrar esta ordem. 

A segunda imagem marcante é a da mulher tradicional como sendo a que usa 

roupas discretas, cuida da casa, marido e filhos e ainda ajuda em obras de caridade (a 

mulher esta envolvida em uma quermesse para arrecadar dinheiro para a construção de 

uma creche). Este padrão feminino é o chamado de “mulher honesta”. Esta imagem 

tradicional do sertão é repetida pelo cinema como uma imagem de vida “feliz” e 

harmônica. 

No filme a esposa é mostrada com roupas tradicionais em contraposição ás 

roupas usadas por outras mulheres com decotes  e saias curtas. Assim, o filme valoriza a 

mulher tradicional em contraposição á mulher moderna, que usa roupas que não se 

encaixam no modelo tradicional de vestimenta feminina. 

O filme ressalta uma dedicação excessiva da mulher para com marido, filhos e 

casa. Com isso, o diretor quer induzir a idéia de harmonia que existe no sertão. Este 

seria um mundo perfeito ( pelo menos aos olhos do diretor goiano imbuído da ideologia 

da tradição) 

Esta harmonia é quebrada pela chegada dos representantes que vêm da cidade 

grande e de lá trazem as revistas atraindo o marido para as imagens oníricas da 

modernidade e com isso, quebrando a harmonia do sertão. As revistas e os 

representantes comerciais são os agentes da modernidade que vêm para desagregar o 

mundo harmônico do sertão. 

Nesse sentido, esta desagregação passa pela figura feminina, uma vez que 

aquele modelo de mulher tradicional do sertão, tal como mostrada no filme, é 

sobrepujada pela mulher moderna que é mostrada como símbolo de perdição e 

destruição da família e em última instância de todo um modelo de mundo. 

Um outro ponto seria o da cidade grande, enquanto símbolo da modernidade, 

representando o sonho, imagem onírica que atrai o homem para a perdição. A 

modernidade aí é encarada como ilusão, como idéia que engana o homem. A 

modernidade como idéia abstrata que retira o homem da realidade. 

Com o desaparecimento do marido, a esposa mesmo sabendo como seguir 

adiante com a mercearia, resolve fechar o negócio em sinal de ‘luto’ e prostração devido 

á fuga do marido. Esta imagem simboliza uma espécie de ‘morte’ do sertão frente aos 

efeitos da modernidade. Da mesma maneira é a cena do retorno do marido em uma noite 

de tempestade e ao que parece mal-sucedido em sua empreitada de encontrar o sonho 



das mulheres que vira na revista. Assim, a modernidade esmaga o sertão, desagrega seu 

ritmo de vida, ilude o sertanejo retirando-o de seu mundo harmônico. A tempestade é a 

imagem da modernidade no sertão, desagregando e destruindo tudo  o que vê pela 

frente. 

 

FONTES 

 

Segue abaixo a lista dos filmes pertencentes aos acervos do Museu da Imagem 

e do Som de Goiás; Locadora C.A.R.A Vídeo e de arquivos particulares pertencentes a 

Eudaldo Guimarães, Beto Leão e outros produtores que cederam suas obras para este 

estudo. 

 

1) Bernardo Sayão: Bandeirante do séc. XX. Doc. 1958 

2) Pirenópolis. Doc. 1959 

3) Conheça Goiás n 18. doc. 1959 

4) O Diabo Mora no Sangue. Fic. 1969 

5) Comerciais de TV. – Arquivo TBC. Doc. 1970 

6) Pai Norato. Fic. 1975 

7) Brasilianas. Fic. 1975 

8) Arquivo TBC.  Doc. 1980 

9) A Árvore da Mangação. Fic. 1980 

10) A Década da Destruição. Doc. 1980. 

11) Arquivo TBC-  Diversos Vídeos. Doc. 1981 

12) A Primitiva Arte de Tecer em Goiás. Doc. 1982. 

13) João Bênio: O Alquimista das Artes. Doc. 1985. 

14) Ternos de Congo em Catalão. Doc. 1986 

15) História de Goiânia. Doc. 1987 

16) O Novo Goiás. Doc. 1987. 

17) Divino:  Pirenópolis. Doc. 1989. 

18) 52 Anos de Goiânia. Doc. 1989 

19) Vila Boa de Goyáz. Doc. 1990. 

20) Posse do Governador Íris Rezende Machado. Doc. 1991 

21) Césio 137. doc. 1991. 

22) Goiânia: do Batismo à Modernidade. Doc. 1992. 



23) Diários de um Fotógrafo. Doc. 1994 

24) Kalunga. Doc. 1995. 

25)  O Ausente. Fic. 1997 

26) Goiânia, Goiânia. Doc. 1997. 

27)  O Matuto. Fic. (Década de 90). 

28) As Cidades Invisíveis. Doc. 2002 

 

A presente lista não exclui outros filmes constantes dos referidos arquivos. O 

que se fez aqui foi apenas elencar filmes que constam do período em estudo. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 

AUMONT, Jacques. A Imagem. Trad. De Estela dos Santos. São Paulo: Ed. Papirus, 
1995. 2ª. Ed. 

 
BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Trad. Teixeira Coelho. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1996. (Col. Leitura). 
 
____. As Flores do Mal. Trad. Pietro Nasseti. São Paulo: Martin Claret, 2002. (Col. 

Obra Prima de Cada Autor) 
 
BARTHES, Roland.  O Obvio e o Obtuso: Ensaios críticos III. Trad. De Lea Novaes. 

Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira: 1990. 
 
BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre Literatura e 

História da Cultura. Trad. De Sérgio Paulo Rouanet. 7a. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994  (Obras Escolhidas - vol. 1). 

 
____. Charles Baudelaire: um Lírico no Auge do Capitalismo. Trad. De José Martins 

Barbosa. 1a. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989 (Obras Escolhidas - vol. 3). 
 
BERGAMASCO, Sônia M.; NORDER, Luís A. Cabello. O que são assentamentos 

rurais. São Paulo, Brasiliense: 1996 (coleção primeiros passos). 
 

BERMAN, Marshall . Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Cia das Letras, 
1990. 

 
BERNADET, Jean-Claude. O que é Cinema. São Paulo. Ed. Brasiliense: 11a. 

Reimpressão, 1996 ( 1a. Ed. 1986). Col. Primeiros Passos. 
 
____. RAMOS, Alcides Freire. Cinema e História do Brasil. São Paulo: Ed. Contexto, 

1994. 3ª.ed. 
 



BILHARINHO, Guido. Cem Anos de Cinema Brasileiro. Uberaba: Instituto 
Triangulino de Cultura, 1997. 

 
BORGES, Barsanufo Gomides. O Despertar dos Dormentes: Estudo Sobre a Estrada 

de Ferro de Goiás e seu Papel nas Transformações das Estruturas Regionais ( 
1909/1922). Goiânia: CEGRAF, 1990. ( Col. Documentos Goianos). 

 
____. Goiás nos Quadros da Economia Nacional: 1930/1960. Goiânia: Ed. UFG, 2000. 
 
BURKE, Peter. Testemunha Ocular: História e Imagem.TRAD. Vera Maria dos 

Santos. Bauru: SP. EDUSC, 2004. 
 
CARDOSO, Ciro Flamarion. Narrativa, Sentido e História. São Paulo. Ed. Papirus. 

1997. 
 
____. MAUAD, Ana Maria. História e imagem: Os Exemplos da Fotografia e do 

Cinema. In: CARDOSO, Ciro Flamarion. VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). 
Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Ed. 
Campus, 1997. 

 
CARMO, Leonardo (org). Cadernos de Cinema e Educação. Goiânia: Secretaria de 

Estado da Educação, 2001. 
 
CHARTIER, Roger.A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Trad. 

Francisco Bethencourt e Diogo Ramada Curto. Rio de Janeiro. Ed. Bertrand 
Brasil. 1990. Col. Memória e Sociedade. 

 
CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos Limites 

da Modernidade. Goiânia: Ed. Da UFG. 2a .ed; 2001. 
 
____. SILVA, Luís Sérgio Duarte da (orgs). As Cidades dos Sonhos: 

Desenvolvimento Urbano em Goiás. Goiânia: Ed. Da UFG, 2004. 
 
DUBOIS, Philipe. O Ato Fotográfico e Outros Esnsaios. Trad. De Marina Appenzeller. 

Campinas: São Paulo. Papirus, 1993. 
 
FERRO, Marc. O Filme: Uma Contra-Análise da Sociedade?. In: LE GOFF, Jacques 

(Org.). NORA, Pierre. História: Novos Objetos. Trad. Terezinha Marinho. Rio de 
Janeiro. Ed. Francisco Alves. 1976. 

 
FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma Futura Filosofia da 

Fotografia. Tradução do Autor. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. 
 
GINSBURG, Carlo. Mitos, Emblemas e Sinais: Morfologia e História. Trad. Frederico 

Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 2a. Ed. 
 
____. Relações de Força: História, Retórica e Prova. Trad. Jonas Batista Neto. São 

Paulo: Cia das Letras, 2002. 
 



GERBER, Raquel (org). Glauber Rocha e a Experiência Inacabada do Cinema Novo. 
São Paulo: Paz e Terra, 1977. 

 
HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: a Modernidade na Selva. São Paulo: 

Cia das Letras, 1988. 
 
KOSSOY, Boris. Fotografia e História. São Paulo: Ateliê Editorial, 1995. 2ª. Ed. 
 
LAVELLE, Patrícia. O Espelho Distorcido: Imagens do Indivíduo no Brasil 

Oitocentista. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003. 
 
LEÃO, Beto. BENFICA, Eduardo. Goiás no Século do Cinema. Goiânia: Gráfica e 

Editora Kelps, 1995. 
 
____. Cinema de A a Z: Dicionário do Audiovisual em Goiás. Goiânia: AGPEL, 2002. 
 
LIMA, Nísia Trindade. Um Sertão Chamado Brasil: Intelectuais e a Representação 

Geográfica da Identidade Nacional. Rio de Janeiro: REVAN/UCAM/IUPERJ, 1999. 
 
MARTINS, José de Souza. Fronteira: a Degradação do Outro nos Confins do Humano. 

São Paulo: 1997. Ed. Hucitec. 
 
MENESES, Ulpiano T. Bezerra. Fontes Visuais, Cultura Visual, História Visual: 

Balanço Provisório, Propostas Cautelares. In: Revista Brasileira de História. O 
Ofício do Historiador. São Paulo, ANPUH/Humanitas Publicações, Vol. 23, N º 
45, 2003. 

 
____(org).  Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material São Paulo: USP, 

1993. Revista Nova Série, n. 1. 
 
METZ, Chirstian. A Significação no Cinema. Trad. De Jean-Claude Bernadet. São 

Paulo. Ed. Perspectiva. 1972. (Col. Debates). 
 
NOGUEIRA, Lisandro. O Autor na televisão. Goiânia: Ed. Da UFG; São Paulo: 

EDUSP, 2002. 
 
____. Cinema e Documentário: História e Análise de Documentários. Apostila do Curso 

Ministrado no Departamento de Jornalismo da FACOMB- UFG. 
 
PAIVA, Eduardo França. História e Imagens. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2004. 

2a.Edição (Col. História e Reflexões. Vol. um) 
 
PALACÍN, Luís. MORAES. Maria Augusta de Sant’ Anna. História de Goiás. 

Goiânia: 6ª. Ed. Editora UCG. 
 
PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002. 
 
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2001. 19ª. Edição. 
 



ROUANET, Sérgio Paulo.  As Razões do Iluminismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1987. 

 
SCHVARZMAN, Sheila. Humberto Mauro e as Imagens do Brasil. São Paulo: Editora 

UNESP, 2004. 
 
SILVA, Luís Sérgio Duarte da. A Construção de Brasília: Modernidade e Periferia. 

Goiânia: Ed. Da UFG, 1997. 
 
____, (org.). Relações Cidade-Campo: Fronteiras. Goiânia: Ed. UFG, 2000. 
 
STARLING, Heloísa Maria. Lembranças do Brasil: Teoria, Política, História e ficção 

em “Grande Sertão: Veredas”. Rio de Janeiro: REVAN/UCAM/IUPERJ, 1999. 
 
VILAFANE, Justo. Introducion a la teoría de la Imagem. Ediciones Pirámide. 2003. 

Madrid. 
 
VOVELLE, Michel.  Imagens e Imaginário na História: Fantasmas e Certezas nas 

Mentalidades desde a Idade Média até o Século XX. Trad. Maria Julia 
Goldwasser. São Paulo. Ed. Àtica: 1997. 

 
XAVIER, Ismail (org). A Experiência do Cinema. Rio de Janeiro: Edições 

Graal/Embrafilme, 1983. 
 
WEBER, Max. Ciência e Política: Duas Vocações. Trad. De Jean Melvile. São Paulo: 

Martin Claret, 2004. (Coleção Obra Prima de Cada Autor) 128 p. 
 
____. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.  Trad. De Pietro Nasseti (da 

versão inglesa de Talcot Parsons, Harvard University). São Paulo: Martin Claret, 
2005. (Coleção Obra Prima de Cada Autor) 229 p.  

 
WEGNER, Robert. A Conquista do Oeste: a Fronteira na Obra de Sérgio Buarque de 

Holanda. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000.  
 
WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade na História e na Literatura. Trad. Paulo 

Henriques Britto. São Paulo: Cia das Letras, 1989. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
.  
 


