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Essa pesquisa tem por finalidade, analisar as narrativas produzidas 

sobre a cidade de Goiânia, na imprensa escrita na década de 1940. Essa 

análise ocorre por entendermos que essas narrativas comportam importantes 

discursos e representações sobre a cidade e a sua história. É, portanto, um 

trabalho de “reconstrução” da história de Goiânia, bem como de análise desses 

discursos que a “representam” e a consolidam, através dessas narrativas 

produzidas nos periódicos.  

A análise ocorrerá mais especificamente em dois periódicos 

considerados como de relevante importância para a compreensão do período 

em questão, que são a Revista Oeste e o Jornal O Popular. Dois veículos de 

comunicação com características diferentes, mas que diante da intenção aqui 

pretendida se complementam. Pois, a Revista tem como principal característica 

a divulgação de Goiânia e do estado diante do país, é uma revista que nasce 

imbuída de tal missão, e diante do cenário, Goiânia a nova capital se torna seu 

principal foco. A Revista Oeste produzida na Seção Industrial da Imprensa 

Oficial — Goiânia, tem a sua primeira publicação em 5 de julho de 1942, data 

do Batismo Cultural de Goiânia e circulou somente até 1945. Com 

periodicidade mensal, a revista tinha um perfil literário e nasceu com o objetivo 

de destacar os valores intelectuais regionais e, ao mesmo tempo, tornar-se 

veículo da efervescência sócio-cultural de Goiânia, a nova capital do estado. 

Em contrapartida o jornal O Popular, até mesmo pelas diferenças 

intrínsecas entre uma revista e um jornal, estava mais ligado aos 

acontecimentos diários da cidade, seu cotidiano, suas peculiaridades, sua 

rotina. Portanto, eles representam a cidade em perspectivas diferentes. 
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O jornal O Popular surgiu ainda na década de 1930 fundado pelos 

irmãos Joaquim Câmara Filho, Jaime Câmara e Vicente Rebouças, Joaquim 

Câmara foi o primeiro a se estabelecer na cidade de Goiás a então capital do 

Estado. Chegou à região como comandante das forças que lideraram a 

Revolução de 1930, com o sucesso do movimento, foi convidado pelo então 

interventor Pedro Ludovico Teixeira a trabalhar em Goiás. Com a construção 

da nova capital em 1933. Os irmãos Câmara transferiram-se para Goiânia e 

instalaram a recém-fundada firma J.Câmara & Irmãos. O Jornal circulou pela 

primeira vez na nova capital em 3 de abril de 1938 , inicialmente como bi-

semanário e passando à condição de diário em 1944 circulando de terça a 

domingo surgindo com a significativa tiragem de três mil exemplares.  

Portanto, essas diferenças encontradas nos periódicos nos dão 

condição de analisar as narrativas sobre a cidade contida neles, em dois 

diferentes aspectos, o primeiro é compreender como as narrativas produzidas 

sobre Goiânia, por memorialistas, cronistas e poetas, foram capazes de 

produzir um “sentido” naquele dado contexto. Ou seja, entender como se dá 

essa relação entre experiência do tempo e intenção no tempo, e como essas 

estavam sendo interpretadas e transpostas através dessas narrativas 

produzidas nos periódicos. Ou seja, o entendimento da imprensa como 

constituidora de uma consciência histórica. 

Num segundo momento essa análise se volta para os diferentes 

discursos sobre a cidade, pois, identificamos nestes duas importantes formas 

de construções da cidade, duas tipologias, que são as construções narrativas 

utópicas e as realistas. Essas duas formas estão presentes tanto no Jornal 

quanto na revista, porém há que se destacar que em detrimento da própria 

condição histórica do período uma forma acaba se sobrepondo sobre a outra 

devido a demandas politicas, econômicas, culturais e sociais. 

Assim, consideramos que ao analisar esses meios de comunicação, 

podemos melhor compreender como se “pensava” historicamente em um 

determinado período, isso torna consequentemente para os dias atuais, mais 

acessível a própria compreensão desse tempo passado no presente. Haja 

vista, sobretudo, que nesse período em questão, não temos uma produção 



acadêmica e cientifica de história no estado, as publicações literárias eram em 

mínima escala, o que faz com que esses meios de comunicação, ganhem mais 

significado e relevância, dentro desse cenário.  

O recorte espacial aqui escolhido, se justifica devido Goiânia ser o 

símbolo maior do processo de modernização em Goiás, ser o espaço para 

onde se voltaram o olhar político, cultural e econômico do estado e ser o 

espaço de uma nova experiência urbana, e, a justificativa temporal, dar-se por 

se tratar de um período em que são lançadas as bases ideológicas e 

discursivas sobre a cidade, é, o momento em que a cidade começa a tomar 

“forma” em todos os aspectos, é o momento de sua consolidação.  

 Outra justificativa se dá porque a maioria dos escritos da época, 

seja, no campo da literatura, ou mesmo artigos científicos, só eram divulgados 

basicamente na imprensa, sendo os jornais e revistas os grandes veículos de 

comunicação daqueles que sobre o estado e a cidade escreviam, pois o 

número de publicações de livros ainda era muito pequena no estado e em todo 

Brasil. Como destaca Nelson W. Sodré, (1999, p. 292) “Os homens de letras 

buscavam encontrar no jornal o que não encontravam no livro: notoriedade, em 

primeiro lugar; um pouco de dinheiro, se possível”. Portanto, a grande maioria 

dos escritos, análises e percepções principalmente advinda dos intelectuais da 

época em Goiás, estavam na imprensa escrita (revistas e jornais). Mesmo 

sabendo que o acesso a imprensa escrita pela população não era em grande 

escala, devido a diferentes fatores, dentre eles a questão da alfabetização, 

poder aquisitivo, tiragem e outros.  

Outro motivo para a escolha da imprensa como fonte para a 

pesquisa era a própria circulação dos periódicos, que atingiam um considerável 

número de pessoas e diferentes camadas da sociedade goianiense, lembrando 

ainda que no caso da Revista Oeste essa era distribuída em todo e estado e 

em importantes centros de poder do país, pois era uma revista sobretudo de 

propaganda e divulgação. 

Sabemos, contudo, da importância e influência desses meios de 

comunicação naquele dado contexto, principalmente, por não haver ainda 

nesse período, tanto em Goiânia, como no estado meios de comunicação de 

massa. O rádio, por exemplo, privilégio de poucas casas, ainda não havia 



televisões, e ainda tínhamos um baixo número de publicações literárias no 

período, como já mencionado. Enquanto que com a transferência da capital, 

surge em Goiânia os primeiros periódicos aqui instalados. Dados divulgados 

em reportagem do jornal O Popular de 24 de outubro de 1939, revelam que 

nesse período cerca de 40 periódicos impressos circulavam no estado, sendo 

seis jornais e duas revistas em Goiânia, tendo como um dos temas mais 

recorrente a transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia, bem 

como a divulgação desta diante do país e até mesmo do mundo.  

  Assim, pensar historicamente a partir dessa relação entre história e 

imprensa, nos conduz a reflexão aqui proposta por, Neves Morel e Ferreira, 

pois para estes, 

 

A imprensa tanto constitui memórias de um tempo, as quais, 
apresentando visões distintas de um mesmo fato, servem como 
fundamentos para pensar a história, quanto desponta como agente 
histórico que intervém nos processos e episódios, e não mais como 
um simples ingrediente do acontecimento. (Neves, Morel e Ferreira, 
2006, p. 10).  

 

É, portanto, nessa direção que essa pesquisa é conduzida, 

entendendo a imprensa como portadora de memórias de um tempo, bem como 

agente histórico, que intervém nos processos e episódios. A imprensa é 

entendida aqui não apenas como documento que comporta memórias de um 

tempo, mas, sobretudo, como ela mesma, imprensa, produziu uma história em 

sua escrita. 

Ainda sobre essa relação entre história e imprensa, Maria Helena R. 

Capelato (1988, p. 13), nos diz que, 

 

É fascinante ler a história do Brasil através dos jornais. Em cada 
página nos deparamos com aspectos significativos da vida de nossos 
antecessores, que permitem recuperar suas lutas, ideais, 
compromissos e interesses. Manancial dos mais férteis para o 
conhecimento do passado, a imprensa possibilita ao historiador 
acompanhar o percurso dos homens através dos tempos. O 
periódico, antes considerado fonte suspeita e de pouca importância, 
já é reconhecido como material de pesquisa valioso para o estudo de 
uma época. A imprensa registra, comenta e participa da história.  



Percebemos nas palavras de Capelato (1988), que o jornal como 

fonte histórica, bem como a imprensa escrita em geral passou por uma 

mudança qualitativa dentro da sua condição enquanto documento para o 

historiador, saindo da condição de pouca importância e significância para a 

compreensão de um período, para à condição de mananciais mais férteis para 

a compreensão do passado. Bem como também a imprensa e registra e 

participa da história é a partir desse ponto de vista que abordaremos essa 

documentação como aquela que registrou em suas linhas a história de um 

período, bem como foi agente histórico, que influenciou e participou, da 

história. 

Assim, ao nos debruçarmos sobre as fontes aqui escolhida foi 

possível inicialmente identificar alguns pontos que merecem destaque, o 

primeiro deles foi a de dois tipos de narrativas significativas presentes nos 

periódicos. Uma narrativa utópica e outra de cunho realista,  

Segundo, Andrioli (2006, pg. 3), sobre a utopia ele nos diz que, 

 

Originalmente, a palavra provém do conceito grego ou-topos, que 
designa um “não-lugar” ou “lugar nenhum”. O escritor inglês Thomas 
Morus é quem, certamente, mais contribuiu  para a difusão do termo, 
ao usá-lo para intitular sua obra mais famosa, indicando um território 
imaginário onde a sociedade por ele idealizada aboliu a propriedade 
privada e a intolerância religiosa, estando centrada nos valores da 
justiça e felicidade humana. 

 

É possível, assim, identificar tanto na revista Oeste como no jornal o 

Popular esse tipo de narrativa utópica, principalmente face a toda a situação 

encontrada pelas dificuldades na construção da cidade advinda das limitações 

financeiras e de infraestrutura que o Estado possuia, bem como e sobretudo 

pelas influencias do pensamento progressista que dominava a época,  Goiânia 

é então esse horizonte a ser alcançado, contudo, essa qualidade dada ao 

futuro era o que garantiria a consolidação da cidade no presente. O futuro é 

utilizado como forma de forjar o presente. Bem como a ideia de rompimento 

com o passado também trazia uma nova qualidade para o presente.  

Nas palavras de Paulo Augusto de Figueiredo colunista e um dos 
diretores de Oeste,  



 

Goiânia não é coisa para ser vista, é coisa para ser compreendida. 
Não é um espetáculo para os olhos, mas um convite à inteligência. 
Não vale pelo que é, porém pelo que significa” (Oeste, p.220, julho de 
1943).   

 

O autor mostra-nos aqui em sua fala a importância simbólica da 

nova capital, a cidade é colocada sempre dentro de uma perspectiva em que 

será um vir a ser onde seu verdadeiro não está no que significa materialmente, 

mas simbolicamente. 

Nas palavras de (Koselleck, p. 326, 2006) “quanto menor o conteúdo 

de experiência, tanto maior a expectativa que se extrai dele. Quanto menor a 

experiência tanto maior a expectativa – eis uma fórmula para a estrutura 

temporal da modernidade, conceitualizada pelo progresso”. Vejamos, que 

Goiânia o lugar por excelência dessa constituição utópica, pois seu campo de 

experiência ainda é bastante reduzido frente ao seu horizonte de expectativas. 

Diferente dessa visão utópica apresentada nos periódicos 

conseguimos detectar também uma visão realista sobre a cidade, talvez 

sempre muito cuidadosa, com palavras amenas, mas que enfim revelava um 

pouco mais sobre o que de “fato” era a cidade de Goiânia na década de 1940. 

Nos aproximando de um quadro mais verossímil da cidade. Entendendo 

realidade aqui não como o que realmente existe ou com a noção de veracidade 

dos fatos, mas com os relatos de acontecimentos que falam do presente 

vivenciado. 

Nesse sentido em uma das mas instigantes reportagens de Oeste, 

um viajante que passa por Goiânia quando dos festejos da inauguração e 

batismo cultural da cidade assim a relata: 

Muitos turistas, mais irrefletidos e irrazoáveis, chegam a reclamar 
ônibus, bondes e outros tantos elementos de uma grande cidade. 
Reclama-se também muito contra a terra vermelha, essas nuvens de 
pó, que erguidas a todo momento pelos veículos, deixam em estado 
lastimável a roupa de casemira e tornam impossível o uso do terno 
branco. De fato, com exceção de duas ou três avenidas, o resto da 
cidade ainda não tem calçamento. O protesto contra a poeira já é um 
refrão indefectível em Goiânia. Há outras reclamações ainda, 
Monteiro Lobato ficou furioso e desancou o grande empreendimento 
de Pedro Ludovico, somente porque lhe aconteceu, no hotel de 



Goiânia, o que poderia ter acontecido, em qualquer hotel das 
melhores cidades do mundo. Vi um companheiro de viagem, incapaz 
de refletir dois minutos, exclamar, cheio de má vontade: “Mas isso é a 
tal cidade? [...] (Revista Oeste, pg 711) 

 

Em seu texto Roca representa bem essa realidade vivenciada pela 

cidade, segundo o autor, em Goiânia as ruas ainda não possuíam infraestrutura 

mínima, como calçamento sendo a cidade tomada por poeira que impossibilita 

que as roupas fiquem limpas por muito tempo, fala também dos problemas 

ligados ao transportes,  bem como das criticas feitas por Monteiro Lobato ao 

Grande Hotel Obra edificada para receber os visitantes quando dos festejos da 

inauguração da cidade em julho de 1942, bem como ainda cita a fala de um 

viajante que diz “mas isso é a tal cidade”. Dessa última podemos extrair uma 

importante impressão, pois se o visitante exclama “essa é a tal cidade?” É 

porque de alguma forma existiam mecanismos que haviam criado referencias e 

uma imagem da cidade, através das vozes e palavras que a divulgara, nos 

criando um quadro em que é possível detectar justamente essa diferença entre 

aquilo que se propagava em relação à cidade e aquilo que de fato ela oferecia.  

Porém, mesmo trazendo á tona a realidade da cidade, ele não deixa 

de fazer a sua defesa, motivo esse que entendo que essa matéria foi 

publicada, como uma das poucas que não traziam uma visão positiva da 

cidade, mas que contudo, ao falar de sua realidade, também a defendia, com 

argumentos, tais como os abaixo apresentados,  

 

Lembremo-nos do que era Belo Horizonte, perto do Rio, num dos 
maiores Estados do Brasil, em zona rica e povoadíssima. Goiânia foi, 
como se sabe, fundada ao lado do arraial de Campinas. E como na 
capital as contruções tivessem de obedecer às rigorosas exigências 
de um plano urbano, que não prevalecia em Campinas, muita gente 
preferiu construir no arraial. Conseqüência: Campinas desenvolveu-
se extraórdinariamente, ganhando um feitio citadino mais definido do 
que Goiânia. Hoje é subúrbio da capital e, dentro de um pouco, será 
apenas um bairro. Não há ali aqueles claros, aqueles vazios de 
Goiânia, resultantes da exigência de, em determinadas ruas, só se 
poder construir casas de determinado tipo. O turista deve 
compreender isso, quando vêem muitas avenidas, apenas meia dúzia 
de prédios. Já existem belos edifícios e a valorização dos terrenos 
indica o aceleramento do ritmo das construções. (Roca, Revista 
Oeste, Pg 712) 

 



Vejamos que ele continua suas justificativas dizendo que Campinas 

devido às exigências do plano urbano de Goiânia acabou se desenvolvendo 

mais que a própria capital, e que os turistas devem compreender tal situação 

lembrando a fala de Paulo Augusto de Figueiredo em artigo publicado também 

em Oeste em que ele diz que “Goiânia não é coisa para ser vista, é coisa para 

ser compreendida. Não é um espetáculo para os olhos, mas um convite à 

inteligência. Não vale pelo que é, porém pelo que significa” (Oeste, p.220). 

  Nesse trecho do seu texto Roca continua a sua defesa sobre 

Goiânia, justificando que para compreender a situação de Goiânia, bastava 

lembrar do que foi Belo Horizonte quando da transferia da capital mineira, em 

relação ao que era o Rio de Janeiro, fala também sobre as exigências do 

planejamento urbano da cidade que consequentemente fazia com que a 

Goiânia apresenta-se extensos vazios, tendo como outro resultado um maior 

desenvolvimento de Campinas a cidade que em pouco tempo se tornaria um 

bairro. Por outro lado tenta levar aqueles que visitam a cidade a uma breve 

reflexão, pois mesmo existindo esses vazios, a cidade já possui belos edifícios 

e os terrenos têm valorizados bastante, indicando o aceleramento do ritmo das 

construções. Dando assim, um valor maior ao significado daquele 

empreendimento chamado Goiânia, ou seja, seu valor simbólico, do que 

propriamente aquilo que ela poderia oferecer, mostrando o poder do discurso e 

o quanto os meios de comunicação foram importantes nesse processo de 

consolidação da nova capital. 

Para finalizar dessa relação entre utopia e realidade, Pesavento 
(1995, pg. 282) nos diz que, 

 

Há a projeção de uma cidade que se quer imaginada e desejada, 

sobre a cidade que se tem, plano que pode vir a realizar-se ou não. O 

que importa resgatar do ponto de vista do urbano, é que a “cidade 

desejo”, realizada ou não, existiu como elaboração simbólica na 

concepção de quem a projetou e quis concretizar. 

 

Concluímos assim, que Goiânia, realizada ou não, existiu como 

elaboração simbólica na concepção de quem a projetou e a quis concretizada, 

e a imprensa foi lugar privilegiado dessas concepções, pois era através dela 



que tais idéias eram divulgadas e propagadas afim, de que essas fossem, 

realizadas, contudo a própria contém em suas paginas as tensões e 

ambiguidades presentes nessas empreitada. 
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