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Ao adentrarmos no nascimento de Goiânia, nos deparamos com o sistema imposto 

por Pedro Ludovico de mudança da capital de Goiás, da antiga Vila Boa para a promissora 

Campinas. 

Diversos autores relatam a passagem. Alguns discorrem sobre a insalubridade de 

Vila Boa, outros demonstram a questão política envolvida. Ambos os casos são aceitos pela 

literatura pertinente em relação aos motivos para a construção da nova cidade. A antiga 

capital, cidade de Goiás, construída na época da mineração, apresenta sérios problemas 

estruturais, sendo condenada pelo Governo com base no Regulamento dos Serviços de Saúde 

Pública, elaborado em 1931, por Pedro Ludovico. (CAMPOS, p. 12, 2004) 

Nesse relatório, apresentado por Pedro Ludovico a Getúlio Vargas, foi enumerado 

os diversos fatores que pesavam contra a permanência da Capital na cidade de Goiás: a 

característica acidentada do terreno onde estava instalada a cidade e que dificultava a 

expansão, o clima extremamente quente, a dificuldade para o abastecimento de água e 

instalação de rede de esgoto, a qualidade das habitações e, até mesmo, o ânimo dos habitantes. 

(TEDESCO, 2010). 

Além da perspectiva estrutural, pesou também, o viés político para a mudança, 

Nars Fayad Chaul (1999) é categórico ao afirmar:  

A construção de uma nova capital seria resgatada como estratégia de 
poder de Pedro Ludovico, para consolidar sua força política. 
Procuramos ver a nova capital também como desejo e uma 
necessidade dos grupos oligárquicos do Sul e Sudoeste, como forma 
de dinamizar Goiás no mercado nacional e ampliar o processo de 
acumulação capitalista no Estado. Estas últimas, sem dúvida, foram as 
razões principais para a construção de uma nova capital. (CHAUL, p. 
16, 1999) 

Por outro lado, Armando de Godoy (1943) remonta o lado econômico progressista 

para mudança da capital expondo que, à época, as riquezas do Estado de Goiás ainda não 

puderam ser exploradas por vários motivos, entre os quais figura o de não ter ainda aí surgido 
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uma cidade moderna. Atribui que o pouco progresso do Estado, ao fato de nele ainda não ter 

podido surgir um centro urbano com todos os elementos necessários para se expandirem e 

estimularem as múltiplas atividades que caracterizam a vida econômica e social de um povo. 

Imbuído por estas questões, para o planejamento estrutural de toda a cidade de 

Goiânia, Pedro Ludovico buscou mão de obra especializada. Nesse sentido, o interventor agiu 

como um mito protagonizado nas palavras de Eliezer Cardoso de Oliveira (2004) “como 

portador de um saber especial, como quem está preparado para resolver as dificuldades dos 

homens” e completa: 

Ao intervir na realidade, Pedro Ludovico o faz, conceitualmente, 
segundo um perito moderno, diferentemente do guardião da tradição, 
que não trabalha com regras fixas aprendidas em livros e escolas – 
suas regras são transmitidas pela tradição, pela experiência de vida. O 
perito moderno, ao contrário, é, na maioria das vezes, um especialista 
em algum ramo do saber moderno. E o fato de ele ser especialista 
diferencia-o do não especialista, o leigo. (OLIVEIRA, p. 149, 2004) 

Sendo assim, partamos para os personagens dessa história de construção: os 

peritos modernos – na definição explicitada pelo autor citado acima. Primeiramente, Atílio 

Correa Lima foi responsável pelas primeiras ideias e pelos primeiros desenhos da cidade. 

Entretanto, o arquiteto não permaneceu muito tempo à frente dos projetos da construção da 

nova capital. Em meados dos anos 1930, o engenheiro Armando de Godoy é convidado pela 

empresa Coimbra Bueno e Cia., responsável pela construção da cidade, para substituir Atílio. 

(DAHER, p. 78, 2009). 

Antes de expormos os feitos de Armando de Godoy, é imperioso seguir a 

ordem cronológica dos feitos e apresentarmos a primeira comissão criada pelo Interventor e 

definida em decreto para a escolha da região onde se daria a construção. Assim, em novembro 

de 1932, Pedro Ludovico sede uma entrevista que marca o inicio das obras e em seguida 

assina o decreto 2737, de 20 de dezembro de 1932, que nomeia uma comissão composta de 8 

(oito) homens, entre médicos, comerciantes e engenheiros, para proceder os estudos 

pertinentes a adaptação ou escolha do local para nele ser edificada a nova cidade. 1 
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Esta comissão tinha por missão definir a área propicia para a construção de 

Goiânia. Para tanto optaram, pelas cidades que passavam a estrada de ferro: Bomfim, Pires do 

Rio, Ubatan e Campinas. Em 4 de março de 1933, a comissão apresentou o relatório técnico, 

apontando Campinas como escolha para a nova Capital e em segundo caso, Bomfim.  

Sobre os homens desta comissão, Chaul (1998) os define: 

Uma parcela da sociedade da época, que tinha voz na política local, 
escondia o fazendeiro por trás do profissional liberal. O médico, o 
advogado, o farmacêutico, o engenheiro, o bacharel etc,. quase todos 
ligados à estrutura fundiária, procuravam, por si mesmos, ou por meio 
de seus representantes, uma mudança nos quadros da política estadual. 
Faziam crer que o ‘velho’ – os grupos políticos depostos – tinha 
cedido lugar a uma nova ordem, de novos homens, entre jalecos e leis, 
remédios e construções, que, assim, dirigiam o Estado orientados por 
uma nova mentalidade: mais progressista, mais moderna, mais 
dinâmica. Tratava-se de uma mentalidade urbana com os pés 
plantados em solo rural. (CHAUL, p.224, 1998) 

Em 1933, Pedro Ludovico requer a presença de Armando de Godoy que 

apresenta seu relatório sobre a mudança da atual capital para Campinas. Este relatório, datado 

de 24 de abril de 19332, exalta “as riquezas que ainda não puderam ser exploradas por vários 

motivos, entre os quais figura o de não ter ainda surgido uma cidade moderna.” (GODOY, 

p.211, 1943) 

Sobre a visão de cidade moderna, expõe Godoy (1943): 

A cidade moderna, quando se lhe proporcionam todos os elementos de 
vida e ao seu estabelecimento e a sua expansão se prende um plano 
racional, isto é, que obedece as determinações do urbanismo, é um 
centro de cultura, de ordem, de trabalho e de atividades bem 
coordenadas. Ela educa as massas populares, compõe-lhes e orienta-
lhes as forças e os movimentos coletivos e desperta energias 
extraordinarias entre os que aí vivem e ficam sob a sua influencia 
civilizadora. Onde se estabelece uma cidade moderna e bem 
aparelhada, surge a trindade econômica sobre que se baseia a 
atividade material, que é ao mesmo tempo industrial, bancaria e 
comercial, valorizando a terra numa grande extensão e evitando o 
êxodo das fortunas que nelas se formam, bem como a emigração de 
seus habitantes, principalmente dos que constituem a elite, os quais, é 
natural, só se sentem bem onde encontram campo vasto para as suas 
atividades espirituáis. (GODOY, p. 212, 1943)  

Em suma o relatório alerta sobre os males advindos com a ostentação, 

megalomania e de gasto dos dinheiros públicos em obras de luxos. Aponta as atividades 

industriais, bancária e comercial como a trindade econômica e ressalva a valorização da terra. 
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Este tema, inclusive, é definitivo para fincar o primeiro pilar de Goiânia. O engenheiro expõe 

que a fundação da capital em uma determinada zona lhe valoriza enormemente os terrenos: 

De maneira que, no caso de se observarem as determinações do plano de valorização 
gradativo, que o projeto da futura capital estabelecerá, basta a venda dos lotes para 
que o Estado alcance todos os recursos necessários à execução das obras principais e 
dos edifícios públicos. (…) A execução fiel do plano das obras produz uma 
valorização crescente dos terrenos. Outro elemento de valorização será o aumento 
rápido da população, bem como para isso concorrerá enormemente o surto, que ai se 
há de verificar, de inúmeras industrias. Tais fatores, auxiliados por uma propaganda 
convenientemente elaborada e conduzida, produzirão um aumento considerável do 
valor dos lotes, os quais vendidos por partes, à medida que a cidade se for 
expandindo, darão à administração pública todos os recursos para realizar o plano da 
nova cidade. (GODOY, p. 214, 1943) 

Ainda em seu artigo, fica claro a preocupação na vendagem dos lotes por parte da 

iniciativa privada e posiciona-se contra a exploração por particulares. Cita o exemplo de Belo 

Horizonte, onde a valorização dos lotes foi rápida, produzindo várias fortunas, e destaca que 

pertence ao Estado os lucros que resultam do negócio, pois a valorização dos terrenos se dá 

por intermédio de atos de governo e de obras públicas. 

Chaul (1999) expõe que a escolha do local foi aprovada, também pelo engenheiro 

Armando de Godoy, como uma maneira de trazer a opinião de um técnico de gabarito, não 

residente em Goiás e com especialização no exterior. 

O próximo passo do Interventor Federal, em Goiás, foi, por intermédio do decreto 

3359, de 18 de Maio de 1933, cuidar de: 

a) Delimitar da área, traçada entre as fazendas Crímeia, Vaca Brava e Botafogo; 

b) Demarcar as áreas para construção dos edifícios públicos e infraestrutura urbana, bem 

como abrir concorrência para edificação ou construí-los administrativamente, conforme 

conveniência do Estado; 

c) Regulamentar o plano geral de edificações; 

d) Prever a concessão de favores ou privilégios a particulares ou empresas para os serviços 

de iluminação, abastecimento de aguas, esgotos e viação urbana; 

e) Conceder um lote para funcionários públicos e parcelamento dos prédios para moradia. 

Em caso de financiamento, as casas seriam com reserva de domínio ao Estado; 

f) Propor a construção de predios em condições de higiene e de aluguel barato aos 

operários; 

g) Desapropriar os terrenos de particulares para a edificação da nova Capital. 

Neste artigo, focaremos os as alíneas D, F e G deste decreto. 



A alínea D prevê a concessão de favores ou privilégio a particulares ou empresas 

para determinados serviços. Como exemplo, em 02 de novembro de 1934, o Estado assina 

contrato com a empresa Herbert Pereira e Cia. LTD. para a execução dos serviços de 

instalação de encanamentos para agua e esgotos nos edifícios em construção ou a serem 

construídos, o paragrafo quarto prevê como favorecimento: correrão por conta do governo do 

Estado todos os fretes e riscos de perdas dos materiais e ferramentas necessárias para a 

execução dos serviços de que trata o presente contrato desde o ponto de embarque até o local 

das obras. Correrá também por conta do governo o transporte de operários e chefes da firma 

Herbert Pereira e Cia. Ltd., de Leopoldo de Bulhões ao local das obras e vice-versa, sempre 

que necessário. (MONTEIRO, p. 126, 1938) 

O jornal O Social, datado de 8 de fevereiro de 1934 anuncia:  

O governo porá, dentro de breves dias, em concorrencia, as 
construcções que se fazem necessárias para o funcionamento de todas 
as repartições estaduais, como tambem o serviço de luz, agua e esgoto 
e mais ainda cem predios para residências de funcionarios publicos. 

O Estado age de forma semelhante, em novembro de 1934, com a empresa B. 

Santana e Cia. LTD., para execução dos serviços de instalação de luz, força, telefones internos 

e externos, para-raios e campainhas nos edifícios em construção e a serem construídos. 

Ressaltamos que os citados edifícios se baseavam somente no palácio do governo, 

no hotel do governo, na secretaria geral e nos prédios para funcionários públicos. Pode-se 

concluir que a provisão de serviços e equipamentos públicos, conjuntamente com os vários 

tipos de uso da terra, requeridos pelas atividades econômicas e sociais, tende a formar uma 

divisão social do espaço altamente especializada. A unidade desta divisão, denominada 

“unidade de reprodução”, é caracterizada pelo tipo, qualidade e quantidade de “efeitos úteis 

de aglomeração”, isto é, condições objetivas e subjetivas que diretamente afetam o processo 

de reprodução de alguma atividade no espaço. Para cada unidade é designado um tipo 

predominante de atividade que deve pagar uma renda aos proprietários dos imóveis ali 

localizados. Esta renda é absoluta na medida em que se refere a um obstáculo único, 

indiferente às variações existentes entre os imóveis dentro da unidade; esta renda refere-se, 

portanto, a um submercado  de uso da terra e surge do excedente gerado na esfera de 

produção e/ou circulação de capital e força de trabalho. Dentro de cada submercado, é 

possível detectarem-se rendas diferenciais de construtibilidade e de consumo final. 

(CAMPANÁRIO, p.12, 1984). 



Constatamos que outras formas de favorecimento a particular foram facilmente 

constatadas através de depoimentos colhidos que, em sua maioria, não vão de encontro ao 

aparato público e soa como uma política clientelista. Vejamos. 

A política clientelista de Pedro Ludovico Teixeira pode ser vista através do 

depoimento do Sr. Adolfo Boari: 

- O que não se podia falar, na época da construção?  

– Eu ouvia muito fuxico. A roubalheira do dinheiro do governo. Tinha 
um funcionário ai, chamado Daniel…e ele me disse que na construção 
do Cine Teatro Goiânia foi pago tanto cimento para construção 
daquele prédio que, se empilhassem os sacos, dava um volume maior 
que o prédio. Porque é para fulano, favorecido, eles diziam: tanto de 
cimento para ele, na obra do Cine Teatro Goiânia. Não é que me 
dizem. Ele é vivo ai e não pode negar que me contou isto…o Dr. 
Pedro, os que foram amigos dele fizeram a campanha com risco de 
vida, que, não me consta que tenha havido morte, mas creio teve 
também. Ele favorecia os que eram amigos dele. 

 – Quais os amigos dele que ele favorecia?  

– Os que ajudavam na campanha, que foi dura. (BOARI, p. 15, 1946) 

Em outro depoimento do Sr. Gerson de Castro Costa expõe que: 

O Estado dava tudo, principalmente aos funcionários públicos que se 
transferiam de Goiás para a nova capital: doava lotes ou os vendia a 
preços simbólicos, dava transporte para material de construção, 
oferecia, as vezes, até seus próprios operários para ajudarem as 
edificações… (COSTA, p. 93 , 1946) 

No tocante a alínea F, que propõe a construção de prédios em condições de 

higiene e de aluguel barato aos operários, esta ficou em segundo plano. Os novos habitantes 

de Goiânia, neste caso os trabalhadores da construção civil, foram chegando e nada 

encontravam para a moradia tendo de se arranjarem em construções rusticas, de material sem 

qualidade, implantadas em locais sem nenhuma infraestrutura urbana. Além do governo não 

oferecer locais adequados para moradia, ainda dificultava a instalação irregular nas margens 

do Botafogo, por meio de um policiamento ostensivo no local. (DAHER, p. 226, 2003). No 

mesmo sentido confirma o Sr. Adolfo Boari: Porque eu dormia num ranchinho no Lago das 

Rosas…nós fomos morar lá mesmo, para trabalhar ali mesmo. (BOARI, p. 23, 1946).  

Assim, adentramos em outro personagem desta história: os operários. É sabido 

que para a construção civil, houve a necessidade de contratação de mão de obra, a qual Goiás 

não possuía o suficiente. A opção consistiu em buscar mão de obra nos grandes centros.  Para 

tanto, foi montado um escritório no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, que recrutavam 



técnicos e operários. Durante o período de construção passaram pela Superintendência de 

Obras mais de quatro mil trabalhadores, número que aumentava ou decrescia segundo a 

quantidade de dinheiro disponível para prosseguimento das obras. (BERNARDES, 2009). 

Ainda de acordo com Bernardes (2009), a notícia da construção de Goiânia 

motivou a saída de trabalhadores das várias localidades em busca de trabalho e de melhores 

condições de vida. Realidade diversa da desejada pelos operários. Vejamos: 

Assim era Goiânia em seu início: uma extensa colina, onde não existia 
uma única casa para abrigar os que chegavam. O município de 
Campinas, em 1920, contava com uma população de apenas 4.445 
habitantes. Já em 1943, segundo estimativas, a população do 
município de Campinas, incluindo Goiânia, apresentava uma 
população em torno de 18.970 habitantes. (BERNARDES, p. 41,  
2009). 

No início da implementação do projeto de Goiânia, já se pode perceber 

diferenciação social no tocante à habitação. Para mão de obra menos qualificada foram 

construídos ranchos de capim, enquanto para os mais qualificados construíram-se casas de 

madeiras. Entre os últimos, estavam os trabalhadores – pedreiros, mestres de obra e 

estrangeiros (BERNARDES, 2009). No tocante a salário, este era extremamente baixo, fato 

relatado por Jerônimo Coimbra Bueno - sócio da construtora Coimbra Bueno e Pena – que à 

época respondia pela chefia da Superintendência de Obras3 e futuro interventor de Goiás, 

“contratar todo o nosso pessoal nos grandes centros, isto resultou numa séria dificuldade para 

nós, porque: primeiro não podíamos dar uma remuneração mais elevada que a usual em São 

Paulo ou no Rio […] as dificuldades de viagem, de alojamento de pessoal” (BERNARDES, 

2009). Ainda, de acordo com Bernardes e segundo testemunho dos trabalhadores, estes 

ficavam até sete meses sem receber.  

Neste ponto, alertamos para o fato do descumprimento do decreto 3359 que em 

seu artigo 4ª que previa a construção de predios em condições de higiene e de aluguel barato 

aos operários, e da ilegalidade no pagamento dos salários, que neste período era regulado em 

4 contos por dia, conforme expõe Campos (2004): 
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Em 23 de dezembro de 1930, o Governo estadual altera a legislação 
trabalhista, por meio do Decreto n. 411. A nova legislação apresenta 
algumas inovações: estabelece o salario mínimo e permite que o 
trabalhador tenha as anotações (caderneta) das suas contas, retirando 
assim do patrão o controle total do trabalhador. Apesar dessas 
conquistas, os camaradas vivem na miséria. Com salários mínimos de 
4$ contos por dia, famílias compostas de dez pessoas dão apenas a 
ilusão de que se alimentam e vestem. (CAMPOS, p. 15, 2004). 

O senhor Adolfo Boari, ao ser indagado se os operários vendiam o seu próprio 

salario e quem comprava, responde: 

Era um comerciante, um tal de Oscar Sabino. Quando a administração 
atrasava o pagamento eles vendiam seu salario. Ele comprava e 
descontava 20,30 e 40%. Mas quando ele pagava a ordem, ele recebia 
na hora. Fez uma fortuna com isto.(…) O operário tenha que declarar 
que tinha haver e vendeu. Os operários passavam procuração para 
quem comprava. Aí, ele descontava até 40%. Uns mais, outros menos, 
conforme. O Oscar Sabino não deixava escapar não. De 20% ele 
pegava também. Assim diziam os outros. Na procuração tinha que dar 
o total lá na prefeitura. Se tirasse facilitava. Ele chegava lá com 
procuração, o dinheiro saia na hora. E dos operários não saía nunca. 
(BOARI, p.21, 1946) 

Portanto, a década de 1930 é marcada pelo descaso habitacional aos operários e 

outros moradores. Notamos que somente apadrinhados conseguiam um espaço para moradia 

em Campinas, vez que Goiânia era um completo vazio. O depoimento da senhora Cerise Pinto 

Carramaschi relata: Quando nós chegamos aqui, fomos para Campinas, pois Goiânia não 

oferecia o mínimo de conforto, não havia casa para morarmos. Ficamos, então, em uma 

pensão que era do pai do Zoroastro Artiaga. Ali nós ficamos uns dias até meu pai conseguir 

uma casa. A primeira que moramos foi na rua Pires do Rio, uma casa muito ruim, comporta 

de uma sala dividida com tábuas e uma cozinha grande, para acomodar onze pessoas 

(CARRAMASCHI, p. 66, 1946). Situação semelhante era a do Sr. Pedro Ponchet Meireles: 

Quando eu cheguei aqui, em 39, eu fiquei alojado na casa de uma pessoa que conheci no 

Piauí, ele ficou comigo e com a patroa, na casa dele uns três meses, porque eu não podia 

alugar casa e nem tinha com o que comprar cama, nem utensílios de cozinha, nada.( 

MEIRELES, p. 147, 1946). 

É sabido que o problema da habitação já estava em voga e era discutido há 

décadas por diversos pensadores, fato que justifica o descaso de  Pedro Ludovico Teixeira, era 

a época, bem assessorado por diversos especialistas e especialmente por Armando de Godoy 

que em sua obra “A urbs e seus problemas”, no artigo “A questão social das pequenas 

habitações no Rio”, publicado em 1925, dispõe: 



Para melhorar as condições de vida da população pobre, para lhe 
diminuir o estado de desânimo e de abatimento em que vive, para lhe 
dar outro vigor físico, para lhe elevar a moral e, portanto, para influir 
em sua saúde, é preciso antes de tudo fazer o que fôr possível para que 
cada pequena família possa ter e construir o seu lar. 

(…) 

Enquanto não se facilitar a construção das pequenas habitações, não se 
resolverá o problema do alojamento confortavel para a maioria de 
nossa população, nem se fará desaparecer o aspecto miserável, 
degradante e doloroso… (GODOY, P. 159, 1943) 

Conforme o proposto em linhas pretéritas, resta-nos expor a alínea G que trata 

da desapropriação dos terrenos de particulares para a edificação da nova Capital. Pois bem, 

não se encontra, na literatura pertinente, quaisquer desapropriações por parte do Estado, 

diferentemente encontra-se compras, permutas e doações.  

Remontando a origem da propriedade privada goiana, nos remetemos as primeiras 

sesmarias coloniais. Estas surgiram em Goiás durante o tempo em que o estado pertencia à 

capitania de São Paulo e era administrado por ela no período de 1722 a 1748. As doações de 

terras eram generosas, tendo um caráter de reconhecimento pelas conquistas de índios e de 

recompensas pelos enormes custos das expedições. As sesmarias, autorizadas pelos 

governadores aos capitães-mores, chefes de expedições, tinham um caráter extra econômico, e 

sua posse conferia status e prestígio social. (MORAES, 2003) 

Rosa de Luxemburgo trata este reconhecimento ou conquista, explicitada acima, 

como forma de combate a economia natural: 

Se a violência da luta contra o feudalismo europeu se manifesta sob 
forma de revolução (as revoluções burguesas dos séculos XVII, XVIII 
e XIX, nela se incluem, em última análise), nos países não europeus o 
mesmo acontece na luta contra as formas sociais mais primitivas, e 
essa luta assume a forma de uma política colonial. (LUXEMBURGO, 
p. 254, 1985) 

A autora acrescenta que os objetivos econômicos que o capitalismo persegue em 

sua luta contra as sociedades de economia natural são: apossar-se diretamente das principais 

fontes de forças produtivas, tais como terras, caça das floresta virgens, minérios, pedras 

preciosas e metais, produtos vegetais exóticos, etc; liberar força de trabalho e submetê-la ao 

capital, para o trabalho; introduzir a economia mercantil e, separar a agricultura do artesanato. 

No caso específico de Goiás, Bertran (2000) relata que as terras tinham pouco 

valor e expõe quais eram os objetivos econômicos: 



O que sempre valeu foi a substância da propriedade fundiária, muito 
bem descrita nos velhos inventários: os engenhos de madeira, de 
tração animal e humana, as casa de moradia com suas senzalas e 
currais, o gado existente as tropas cavalares, as roças de mantimentos 
e os móveis e utensílios: roupas, cadeiras, mesas, tachos, arremates, 
caçambas de montar, um ou outro lampadário de prata, o carroção de 
bois. E o principal legado: os escravos, sobre os quais havia minuciosa 
descrição de destinos nos inventários: uns – geralmente os mais velhos 
e os filhos adulterinos – declarados livres pelo senhor e os demais 
assignados a diversos filhos. (BERTRAN apud MORAES, p.45, 
2003) 

As doações de terras por sesmarias no período colonial propiciou a formação de 

grandes latifúndios e a concentração de propriedades nas mãos de uma só família. Assim, a 

posse da terra tornava-se um negócio lucrativo e, com a abolição da sesmaria em 1822, o 

Estado perde o controle da situação fundiária, tornando a posse e a ocupação como o sistema 

fundiário a vigorar até a promulgação da Lei de Terras de 1850. 

Com a República e a passagem das terras devolutas para o domínio dos estados, 

agudizou-se ainda mais o efeito perverso da lei de 1850, com o agravante de que foram 

pouquíssimas as iniciativas no sentido do estabelecimento de uma política de colonização ou 

assentamento que minimamente contrabalançasse a proliferação dos latifúndios improdutivos. 

Protegidos pela aplicação da cláusula que garantia as posses (cultura efetiva e morada 

habitual), multiplicaram-se os “grilos” e as posses irregulares e continuou o processo de 

passagem das terras devolutas para o domínio privado sem controle dos poderes públicos e 

sem que estes manifestassem grande preocupação com o uso antissocial das terras 

apropriadas. (SECRETO, SILVA, p. 124, 1999) 

As autoras, ainda, complementam que acompanhando esta investida pelos sertões, 

o Estado mais uma vez modificou a legislação de terras visando beneficiar os posseiros. A lei 

n. 1.844, de 27 de dezembro de 1921, promulgada no governo Washington Luís, foi 

regulamentada em agosto de 1922 e veio novamente legalizar a situação dos posseiros 

irregulares. Em síntese, legalizava todas as posses efetuadas entre 1895 (data da última 

legalização de posses) até 1921. Por este motivo ficou conhecida como “jubileu do grileiro”. 

A lei de 1921 autorizou, também, a concessão gratuita de terras devolutas em flagrante 

contradição com o princípio básico da lei de 1850.   

Marx (1999) expõe seus estudos sobre a distribuição da terra: 

Considerando as sociedades na sua totalidade, a distribuição, de um 
outro ponto de vista, parece preceder à produção e determina-la – a 
bem dizer como um fato pré-econômico. Um povo conquistador 
partilha a terra entre os conquistadores, impondo assim uma certa 
repartição e uma certa forma de propriedade de terra. Determina, 



portanto, a produção. Ou então escraviza os povos conquistados, 
fazendo assim do trabalho escravo a base da produção. Ou ainda, por 
meio de uma revolução, um povo destrói a grande propriedade 
fundiária e divide-a em parcelas; dá assim, com essa nova 
distribuição, um novo caráter [a produção]. Ou a legislação perpetua a 
propriedade fundiária em certas famílias; ou faz do trabalho um 
privilégio hereditário, imprimindo-lhe desse modo um caráter de 
casta. Em todos esses casos – e todos são históricos -, a distribuição 
não parece ser articulada e determinada pela produção, mas, pelo 
contrário, é a produção que parece sê-lo pela distribuição. (MARX, p. 
36, 1999) 

 

Neste diapasão, Pedro Ludovico Teixeira recebe a delimitação da área pra a futura 

capital das mãos de Armando de Godoy que dispõe: 

 

Quanto a área a ser desapropriada para a cidade e as reservas 
necessárias a sua futura expansão e a pequena agricultura, julgo ser 
suficiente a contida em um raio igual a quatro quilômetros, tendo para 
centro o local em que se encontra a estaca zero, isto é, o ponto de onde 
foi iniciado o levantamento da planta pelo engenheiro Argente. É 
indispensável que se adotem para limites da área a ser desapropriada 
talwegs ou linhas de cumiada muito embora isso importe em se 
exceder um pouco para mais ou menos a circunferência do circulo 
acima indicado.  
Urge, outrossim, que as bacias dos riachos escolhidos para abastecer 
de agua a futura capital sejam desapropriadas até as nascentes. 
(GODOY, p. 229, 1943). 

Por conseguinte, dá-se o início a desapropriação de terras. Apesar do decreto 

3359/1933 prever a desapropriação propriamente dita, esta não ocorreu. O que houve foi 

variadas transações que tinham o mesmo objetivo de tornar pública a região situada entre o rio 

meia ponte e os córregos Anicuns, Palmito, Botafogo, Areão e Capim Puba. Objetivava-se, 

com isto, formar o núcleo inicial da capital e vender os lotes urbanos a particulares que seria, 

posteriormente, regularizado pelo Decreto 4739/1934 que cria o Departamento de Propaganda 

e Venda de Terras. 

Estas ditas transações foram compreendidas em doação, venda e permuta, de 

início temos as primeiras escrituras lavradas no cartório de Campinas - Comarca de Bela 

Vista - das quais subtraímos as informações referentes a medida de terra e valores dos 

contratos. 

A primeira doação de terras foi feita por Andrelino de Moráis e sua esposa 

Barbara de Sousa Moráis que doaram 50 alqueires, compromissaram a permutar 76 alqueires 

e venderam 40 alqueires ao estado. O valor do alqueire para venda foi de 200 mil réis 



(Duzentos mil réis). (OFÉLIA, p. 96, 1933). Estas terras ficavam situadas entre o “Bota-fogo” 

e “Capim Puba”. 

Em uma segunda escritura, os senhores Otavio Tavares de Moráis e esposa, Urias 

Alves Magalhaes e esposa, e Maria Alves Magalhães doam, juntos, o total de 50 alqueires 

avaliados em 5:000$000 (OFÉLIA, p. 97, 1933). Ampliando esses números, temos que o 

alqueire, para doação, saiu por 100 mil réis (Cem mil réis). 

Acreditamos que houve um superfaturamento do valor de venda dos terrenos, vez 

que o valor para venda do alqueire era o dobro do valor para a doação, ou seja, para venda o 

alqueire custava 200 mil contos, já para doação 100 mil contos. Levamos a crer que as 

doações foram mascaradas entre a venda e permutas.  

Vale lembrar que todas as terras adquiridas pelo Estado, para a formação da 

capital, tinha como ponto principal a proximidade com o centro urbano, político e 

administrativo da cidade. Clara é a supervalorização do terreno, devido a proximidade com o 

centro de Goiânia e de todo o aparato proposto pelo Estado. Esta valorização pode ser vista 

pelo depoimento do Sr. Gerson de Castro Costa que relata que um lote na região central de 

Goiânia, passa a custar 100 mil réis: Um dia, ao sair de casa, de manhã, rumo à redação da 

“Folha de Goiás”, de que era diretor, um cidadão de trajes modestos, de cor trigueira, me 

interpelou: - Moço, eu ganhei este lote e arranjei esses tijolos, mas não vou dar conta de 

construir a casa. O senhor poderia me comprar os tijolos e eu lhe passaria os direitos do lote 

– e apontou o lote, quase na esquina da 3 com a 7, próximo ao Grande Hotel. (…) – Basta o 

senhor me dar cem mil réis, para eu voltar pra minha terra, e eu entrego tudo ao senhor. (…) 

Assim era Goiânia dos primeiros tempos. Tanto que muitas fortunas se formaram a partir de 

então, porque a valorização imobiliária não tardou tanto. (COSTA, p.97, 1946) 

Os negócios feitos para a constituição do patrimônio territorial de Goiânia 

favoreceram, em diferentes graus, os proprietários de terras envolvidos. Nos casos de doação, 

doava-se apenas parte da propriedade, o que permitiria intensa valorização do restante da 

gleba junto ao novo centro urbano. Tem-se assim, já no inicio da construção da cidade, a 

relação entre investimentos públicos e retorno privado: o Estado adquiriu o que pode e 

propiciou aos proprietários privados lucrarem com os investimentos públicos que foram feitos 

para a construção da nova cidade, pois o que doaram ou venderam em “hares e hectares” 

passaria, em curto prazo, a ser avaliado em metros quadrados. (MOTA, p. 30, 2004) 



Segundo Daher (2003) as terras de propriedade pública, no município de Goiânia, 

estavam situadas no perímetro urbano, exceto os Setores Campinas e Coimbra. As áreas 

situadas no perímetro suburbano também eram de propriedade pública, exceto as áreas onde 

hoje estão os Setores Jardim Goiás, Criméia Leste e Oeste, alguns bairros próximos a 

Campinas, Setor Bueno e pequenos bairros próximos. As áreas rurais não foram 

desapropriadas e continuaram nas mãos dos proprietários particulares. (DAHER, p.215, 

2003). 

Oliveira (1987) lida com a propriedade particular através da terra-mercadoria: 

Essas são, pois, as formas de renda capitalista da terra que podem ser 
auferidas gradativamente pelo proprietário da terra, se a terra estiver 
sendo utilizada; ou de uma vez só, quando a terra é vendida. Isso 
porque, no modo capitalista de produção, o solo, a terra, embora não 
tenha valor, tem um preço. E a compra de uma porção do globo 
terrestre dá ao proprietário o direito de cobrar da sociedade em geral a 
renda da terra que ela pode vir a dar. Ou seja, o proprietário, ao 
comprar a terra, compra renda capitalizada da terra. (OLIVEIRA, p. 
76, 1987) 

In locu, Godoy (1943) narra a Pedro Ludovico a preocupação com a iniciativa 

privada e diz que a valorização dos lotes, a sua ocupação racional, bem como a beleza do 

conjunto resultam de uma série de obrigações que se impõem no ato da venda dos terrenos. 

Quando a entregam a iniciativa particular, a preocupação exclusiva é, em geral, de lucros. 

Muitos urbanistas perceberam, na virada do século XX, que o valor das 

indenizações das propriedades fundiárias, calculadas após o término dos trabalhos de 

urbanização, beneficiavam indevidamente os proprietários que nada haviam contribuído com 

o custo das obras públicas implantadas, mas tiveram suas terras valorizadas. (DAHER, p. 105, 

2003) 

Outro fator importante para a economia da cidade e que reduziria os custos da 

produção, da distribuição e do consumo de bens era que a terra não fosse sujeita a 

especulação, eis que seria de propriedade da municipalidade. Fato distinto em Goiânia, pois 

como as propriedades são, na grande maioria, privadas, o lucro proveniente do uso do solo 

fica nas mãos de particulares. (DAHER, p. 143, 2003) 

Além destas transações que beneficiaram os fazendeiros devido a proximidade de 

suas terras ao palácio do governo, isto é, na parte mais nobre da nova cidade, ressaltamos o 

caso dos irmãos Abelardo e Jeronimo Coimbra Bueno, engenheiros proprietários da Coimbra 

Bueno & Cia Ltd., empresa contratada incialmente para a execução das obras e, num segundo 



momento, apos a demissão de Attílio Correa Lima em abril de 1935, para a finalização do 

plano da cidade. A remuneração pelos serviços prestados pela empresa correspondia a 12% do 

valor das obras executadas, pagos da seguinte forma: 7% em dinheiro e 5% em terrenos na 

nova cidade. Estes terrenos só seriam entregues apos a finalização das obras, mas os 

proprietários da empresa poderiam, antes, reservar os lotes que fossem do seu interesse e, caso 

estes ultrapassassem o valor pré-determinado, deveriam compra-los do estado, fato que indica 

privilégios no processo de apropriação das terras urbanas. (MONTEIRO, p.148-151, 1938)  

Daher (2009) enfoca que o projeto de Goiânia não foi implantado segundo as 

ideias de seus criadores em razão da disputa pela urbanização de seu espaço. Essa disputa 

ocorre entre os agentes sociais envolvidos no processo, a partir do momento em que deixa de 

ser controlado por um governo autoritário, imune às pressões externas. Do ponto de vista 

econômico, se o governo futuramente necessitasse de área para expansão da cidade, essa 

estaria bastante valorizada, onerando os cofres públicos, haja vista que as áreas rurais não 

foram desapropriadas ficando retida nas mãos dos fazendeiros. 

Esta retenção é apresentada por Campanário (1984): 

É claro que o processo de retenção-especulação é uma caracterização 
que pode adquirir muitas formas e tomar vários anos. Contudo, o 
resultado é essencialmente o mesmo em todo lugar: a valorização da 
terra através da incorporação de efeitos úteis de aglomeração pelo 
dinamismo da economia metropolitana. (CAMPANÁRIO, p. 15, 
1984) 

Por fim, percebemos que o Interventor aparece como uma avalanche no inicio da 

década de 1930. Propõe a mudança da capital do Estado e rapidamente utiliza-se de decretos 

para fincar a ideia, não medindo esforços de seu relacionamento pessoal e político no âmbito 

federal, estadual e municipal. Agrega seguidores, por hora fazendeiros, políticos, 

comerciantes e homens letrados. Por meio de um decreto simples monta os ideais básicos para 

a construção de Goiânia e institui a valorização e a retenção da propriedade privada. 

Concluímos, portanto, que o Decreto 3359/33 acelera a estruturação de Goiânia e vem repleto 

de incoerência conforme o exposto, ou seja, relata a política clientelista de Pedro Ludovico, o 

descaso com a habitação aos operários e não desapropria os terrenos conforme o previsto. 

Tudo isto, promove ainda no inicio da nova Capital, o descompasso da política urbana, 

acarretando mazelas como a retenção de terras nas mãos de proprietários privados e o déficit 

de moradias. 
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