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Em 1978, Pedro Ludovico Teixeira (1891-1979) concedeu a sua última 

entrevista2, ele se encontrava um pouco debilitado, e viria a falecer no ano 

seguinte. A entrevista foi republicada em agosto de 1998, pelo próprio Jornal 

Opção, que a justificou devido ao fato de que num suplemento especial da 

edição anterior, a maioria dos 18 intelectuais goianos ouvidos pela reportagem 

“considerou Pedro Ludovico como a pessoa mais influente do seculo 20 em 

Goiás” (JORNAL OPÇÃO, 1998, p. A-16).  

Nas duas horas de entrevista Pedro Ludovico pôde se posicionar e se 

defender em várias questões. Olhando retrospectivamente a Revolução de 

1930, quarenta e oito anos depois, aquele que estivera no poder por dezoito 

anos consecutivos, pôde, enfim, analisar a sua importância para a história de 

Goiás.  

 

Com esse depoimento Ludovico quer reforçar os elementos já 
anunciados na biografia, certo de que o jornal atingiria um público 
bem maior. Percorre suas lembranças, sua trajetória política e 
sustenta valores individuais como coragem, êxito e austeridade no 
sentido de fortalecer a antiga imagem de velho cacique, presente na 
memória coletiva e na história, como que dando uma sobrevida à sua 
imagem, para que as gerações futuras o conhecessem ali e, também, 
para que todos soubessem do peso e do alcance de sua mão para 
alijar do poder uma oligarquia e virar Goiás de ponta-cabeça. Tudo 
parecia programado para ressaltar um período suficientemente 
coerente e atrativo para fixar a atenção de todos (BARRETO, 2002, p. 
67). 

 

Aos 87 anos de idade, viúvo, isolado politicamente desde 1968, quando 

teve o mandato de Senador cassado e seus direitos políticos suspensos devido 

ao AI-5, o idealizador de Goiânia fez da sua última entrevista um marco para a 
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sua constituição enquanto mito. Quando, por exemplo, perguntado sobre como 

era Goiás em 1930 a resposta veio clara e objetiva: “Muito atrasado. Na 

mesma situação de Mato Grosso e Piauí. Ele só começou a melhorar, a 

progredir, a se elevar, depois que mudei a capital”. (TEIXEIRA, 2009, p. 194). 

Para Pedro Ludovico era como se a história de Goiás se dividisse entre  

antes e o depois do seu governo. Era como se séculos de história e tentativas 

de progresso fossem completamente abandonadas. Goiânia, assim como o seu 

idealizador se impunha como protagonistas de uma história até então 

descontrolada.  

As rédeas foram tomadas em 1930, e a construção do discurso para a 

valorização da ideia foram refeitas pelo próprio Pedro Ludovico até antes de 

sua morte, e posteriormente com o seu Museu3. Nesse discurso, Pedro 

Ludovico aparece como o mito fundacional4, a gênese de uma história gloriosa 

que se desenrolaria a partir de então.  De acordo com Bertran isso são “os 

óculos de Goiânia. A visão estadonovista todo-poderosa de Goiânia. Em certo 

sentido, a ótica do opressor” (1994, p. 07).  

A partir da nova capital a história de Goiás ganha novo fôlego, nova 

página escrita sob os auspícios do moderno, edificada num terreno plano, 

planejada para oferecer o conforto e bem estar a seus habitantes, ou seja, 

projetada para ser o oposto da cidade de Goiás5. 

Os séculos anteriores da história goiana representavam um passado 

tenebroso, onde as idéias de “decadência”, marcada pela diminuição da 

produção aurífera no início do século XIX; de “isolamento”, logo após a queda 

da mineração, que tentou ser rompido pela pecuária e pela estrada de ferro; e 

a de “atraso”, construída na academia para designar as relações de poder 

entre as oligarquias na Primeira República, formavam um quadro desolador do 

Estado. 
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Goiânia colocaria fim a todo esse passado desabonador. Porém, antes 

que Pedro Ludovico conseguisse erguer as primeiras paredes da nova capital 

ele precisou chegar ao poder. Uma vez no poder, Pedro Ludovico usou da 

estratégia da mudança da capital para se projetar e se constituir enquanto mito. 

Ele conseguiu se tornar sinônimo de uma cidade.  

Nascido na cidade de Goiás em 23 de outubro de 1891. Pedro Ludovico, 

cursou medicina no Rio de Janeiro, formando-se em 1916. Quando retornou 

para o seu Estado natal, trabalhou em Bela Vista, Trindade e em 1818, seguiu 

para Rio Verde, onde constituiu família, ao casar-se com Gercina Borges 

Teixiera, filha do Senador Estadual Antônio Martins Borges. Nesse período 

também descobre a vocação política ao editar um jornal de caráter 

oposicionista à família Caiado. Chega ao poder por meio da Revolução de 

1930. 

Em um dos seus mais aclamados estudos “Quatro Tempos de 

Ideologia em Goiás”, o historiador Luís Palacin analisa a ideologia da 

Revolução de 1930. Este estudo tem como suporte, principalmente, o Relatório 

de Pedro Ludovico, então Interventor do Estado, ao Getúlio Vargas sobre um 

balanço do antes e do depois de sua chegada ao poder. Durante sua análise o 

historiador foi preciso ao afirmar que  tanto a Revolução como seu interventor 

em Goiás, encontravam-se “esprimidos entre a urgência do presente e a 

andadura pachorrenta de uma revolução não revolucionária” (PALACIN, 1986, 

p. 86). 

É interessante essa definição, por que, logicamente, Palacin estava 

embuido do conceito epistemológico de Revolução6, e tal fato não foi 

evidenciado durante o episódio que marcou a saída de Washington Luís e a 

emergência de Getúlio Vargas ao poder. Uma revolução não revolucionária 

evoca, por sua vez, que este conceito, forjado pelos vencedores para 

engrandecê-los ainda mais na memória nacional, é um dos paradigmas 

historiográficos a necessitar de uma apurada revisão. 

Uma leva de historiadores analisou a Revolução de 1930 e a trataram 

por este termo, e não simplesmente como um golpe, que é o que ela, de fato, 
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representou. A própria divisão da história da República em denominar o 

período anterior a ela de República Velha ou Primeira República evidencia que 

a base ideológica desse epísodio da história brasileira é muito mais complexa 

do que se supõe7. A partir de 1930 o que se viu foi “uma troca da elite do 

poder, sem grandes rupturas. Caíram os quadros oligárquicos tradicionais; 

subiram os militares, os técnicos diplomados, os jovens políticos e, um pouco 

mais tarde, os indrustriais” (FAUSTO, 2010, p. 182). 

Pedro Ludovico encaixa-se no quesito “técnicos diplomados” já que era 

médico e “jovens políticos”. Ou seja, pertencia a um grupo que se encontrava 

completamente alijado do poder até 1930. Mas se não há consensos quanto a 

denominação de “revolução” para denominar o fato histórico, também não 

ocorre para os seus integrantes. Os personagens que emergiram desse 

processo, do qual Pedro Ludovico é um exemplo, taxaram a si próprios como 

revolucionários. 

A partir, principalmente, do conceito de memória analisaremos a 

última entrevista de Pedro Ludovico enfocando a forma como o passado é 

utilizado para enaltecer sua figura política e a sua importância para a história 

do Estado.  

A memória coletiva é constante utilizada por Pedro Ludovico para se 

justificar. Ao se referir, por exemplo, a situação dominante que ele combatia 

antes de chegar ao poder, o caiadismo, ele afirma que “todo o Estado tinha 

medo nessa época”, e que no começo quando a população de Rio Verde teve 

medo do processo desencadeado pela Revolução de 1930, mas que “depois 

ninguém teve medo” (TEIXEIRA, 2009, p. 192 e 193). 

É necessário, contudo, aprofundar sobre a questão da memória. 

Partimos do principio de que a memória não resgata o passado, e sim o 

reconstrói condicionada pelo presente de quem lembra. E que nesse processo 

a memória seleciona fatos desse passado não obedecendo a um 

encadeamento cronológico, que, por sua vez, pertence a uma memória mais 

ampla, à memória de um grupo, ou simplesmente a uma memória coletiva 

(HALBWACHS, 1990). 
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Durante a entrevista a memória de Pedro Ludovico é condicionada 

pelas perguntas, e é a partir delas que os jornalistas tentam extrair o material 

para suas análises. Nesse aspecto, por mais experiente que o político seja ele 

as vezes se traí. Em um determinado momento Pedro Ludovico diz que não lhe 

agrada e não lhe “convém falar sobre coisas passadas, que denigrem uma 

situação” (TEIXEIRA, 2009, p. 192). 

Porém, durante a entrevista, não poupou críticas à oligarquia que ele 

conseguiu alijar do poder a partir de outubro de 1930: os Caiados. “O 

caiadismo que dominava Goiás com balaço e cutelo”. Noutro trecho ele afirma 

que nas oligarquias que existiam em todos os Estados “predominavam a 

violência, o arbítrio, o paternalismo, o autoritarismo. E ninguém poderia ir 

contra aquela situação”, e que os Caiado, antes da Revolução “eram fortes e 

violentos” (TEIXEIRA, 2009, p. 192 e 194). 

Sobre o senador Antônio Ramos Caiado (Totó Caiado), o líder do clã 

dos Caiado, Pedro Ludovico afirma que ele “era de fato um líder. Tinha 

qualidades essenciais para isso. Ele era um homem bonito (sorri) e isso influi. 

Ele era bonito e enérgico”. Entretanto, a “sua inteligência era medíocre”. E 

embora considerasse Totó Caiado um líder, o fato de ser enérgico não lhe 

conferia as qualidades de ser “justo, honesto, humano e decente”, que para 

Ludovico era a “maior qualidade para chegar a líder”. (TEIXEIRA, 2009, p. 196 

e 197). 

Ao ressaltar esses aspectos desabonadores do seu grande 

adversário político, Pedro Ludovico se projeta como a sua antítese8. Embora 

num hiato de quarenta e oito anos, sua memória busca sempre se afirmar 

como alguém que retirou Goiás do atraso. Ao reafirmar esse passado, que a 

seu ver era terrível, Ludovico busca para si um reconhecimento por parte 

daqueles que o leriam por meio da sua entrevista.  

Para si Pedro Ludovico reservou alguns adjetivos positivos. “Eu era 

justo”. “Sou um homem de temperamento brando, mas não tenho medo de 

nada”. Antes, porém, afirma: “Nunca fui autoritário. Nunca mandei matar 

ninguém. Ou até mesmo prender um dos Caiados. Agora, eu fazia questão 

absoluta de ser respeitado. Mas sempre usei o poder com justiça”. (TEIXEIRA, 
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2009, p. 201) Essa frase é interessante pois evidencia que os Caiados 

mandavam matar, e ordenavam prisões aos adversários, coisa que Ludovico 

fazia questão de ressaltar que não o fez. Ao mesmo tempo em que se 

engrandece, Ludovico faz duras críticas ao período anterior ao seu governo.  

Afirmou também que nunca fez uso da violência, e que as supostas 

histórias de perseguições e espancamentos durante o seu governo eram 

somente “histórias”, urdidas, provavelmente pela oposição. “(...) se o senador 

(Totó Caiado) era corajoso, eu era ainda mais corajoso que ele. E isso é uma 

coisa que eu digo sempre. Eu nunca tive medo de ninguém”. (TEIXEIRA, 2009, 

p. 195 e 197). 

Ademais, durante a entrevista, Pedro Ludovico ressaltou as 

ameaças de morte que recebeu durante o período da mudança da capital. E 

também as três situações em que esteve preso por lutar contra o caiadismo.  

Sintetizando os fatos para os ordenar a partir de seu objetivo, o de 

relembrar a história do Estado antes e depois do seu governo, ele se torna um 

“senhor da memória e do esquecimento”, que “é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas” (LE GOFF, 2003, p. 422)”.  

Por isso, Pedro Ludovico reconstruiu “o passado, ora ignorando, ora 

dissimulando os momentos polêmicos que pretendia que fossem esquecidos”. 

No fim deveria prevalecer “sua imagem de herói, de homem fora do comum, do 

homem-guia do Estado de Goiás” (FERNANDES, 2013, p. 78). 

Com ímpetos heróicos, como os combates durante o processo 

revolucionário de 1930, Pedro Ludovico, aos 87 anos de idade pode fazer de 

sua última entrevista, sua bandeira, ante um período de ostracismo a qual fora 

colocado após o golpe de 1964, que acabou por destituir do governo do Estado 

seu filho Mauro Borges. A todo o momento Pedro Ludovico fazia do período 

revolucionário uma epopéia com ares de grandeza, bravura e determinação. 

Porém, foi Palacín, que ao analisar este período afirmou que a “(...) a revolução 

de trinta não teve em Goiás nem preparação e organização, nem por 

conseguinte um programa. Simplesmente adesões pessoais, na base de 

antagonismos também pessoais” (PALACIN, 1986, p. 88). 

Pedro Ludovico precisava se justificar. Recontar e recriar essa 

história. Buscar subterfúgios na memória, e principalmente, no espaço que lhe 



 

 

 

estava destinando o jornal para fazer da Revolução de 1930 o grande momento 

da história de Goiás, e que se ela não tivesse acontecido era como se toda a 

história goiana após 1930 também não existisse. Devia-se a ele, como mito 

fundador, as glórias pelo presente. 

Para projetar sua figura, durante esse período em que fora alijado do 

poder, tal qual ocorrera a oligarquia dos Caiado, Pedro Ludovico não compara 

o antes e o depois de 1964. Sabiamente ele tece sua trama comparando o 

antes e o depois de 1930. Ao destacar sua importância para o Estado, 

Ludovico se movimenta no tempo como a afirmar sua coragem e que a própria 

história de Goiás, com a construção de Goiânia, um dia dependeram dela para 

se concretizar. Homem singular, com ares de mito. É esse o sentido que Pedro 

Ludovico dá a entrevista.  
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