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RESUMO

Através da discussão sobre o tema da formação das identidades regionais, o 
presente trabalho tem como objeto de análise o processo de construção da cidade de 
Goiânia e a transferência da Capital goiana, da Cidade de Goiás – núcleo urbano que 
remonta ao século XVIII – para aquela cidade nas décadas de 1930 e 1940. Ao colocar em 
relevo os conflitos e tensões políticas que foram produzidas naquele período, mas 
ignorados pela historiografia regional, procuro compreender aquele fato histórico como um 
estudo de caso onde pode ser observado um momento de fronteira – situações políticas 
históricas em que se estabelece uma relação de conflito, tensão e ignorância do “outro”, 
mas que são diluídos por elementos que atuam plasticamente dentro da sociedade brasileira 
(patrimonialismo, clientelismo, tradicionalização das transformações de caráter 
modernizante etc.) surgindo daí um “reajuste” das condições de existência e persistência da 
estrutura política anterior. Definindo a fronteira mais pelo seu critério político do que 
geográfico, flexiono meu recorte temporal e espacial de forma a poder criar um vínculo 
sistêmico entre a realidade regional e nacional. Minha ênfase está nos processos que 
ocorrem no interior dos eventos (neste caso específico a revolução de 1930 e a construção 
de Goiânia). Tais tensões segundo essa perspectiva, estarão expressas dentro do cenário 
urbano,– o lócus de concentração e ação dos grupos políticos em choque, sejam eles 
“mudancistas” ou “antimudancistas” – mas  que também utilizarão o tema da transferência 
da Capital como catalizador de seus projetos de dominação. A luta política é tratada aqui 
também como uma luta simbólica, uma luta pela conquista de legitimidade no âmbito 
regional. E em última instância, pelo poder de estabelecimento dos critérios de 
determinação da identidade regional. Neste caso específico, a construção de Goiânia 
deveria significar toda uma releitura da realidade passada tendo em vista as expectativas 
geradas pelo novo governo que ascendeu em 1930. Tal projeto foi colocado em execução 
de forma a reunir modernidade (incorporado por uma nova Capital, planejada a partir dos 
padrões do urbanismo moderno) e tradição (da antiga Capital, que trazia em seu traçado 
urbano as marcas da autoridade que é sempre legada ao passado) numa perspectiva 
harmônica e contínua daquilo que antes era tratado como ruptura.
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INTRODUÇÃO:  A HISTÓRIA DE UMA PESQUISA

Parecemos começar do início: ‘era uma bela 
noite de outono de 1922 (...)’ E na verdade foi 
pelo fim que começamos. Ele está alí, invisível e 
presente, é ele que confere a essas poucas 
palavras a pompa e o valor de um começo.

Jean-Paul Sartre, A náusea.

(...) Na hora agônica e histórica por que passa 
esta velha e querida cidade digna de melhor 
destino.

Jornal A Razão, 04.07.1937.

Escreve Jörn Rüsen (2001) que o fazer historiográfico é ao mesmo tempo um 

fazer teórico, embora o historiador não tenha plena consciência disso. Não deixa de ser 

interessante tal afirmação visto que parece ser tradição orientar organicamente o texto 

historiográfico para uma separação entre os dois lados desse tipo de produção (por um lado 

o procedimento teórico utilizado para analisar determinado objeto e por outro a reflexão 

empírica sobre o mesmo). Sua inseparabilidade entretanto é evidente. Erguendo-se ao 

longo da praxis historiográfica, no momento de sua produção, a auto-reflexão sobre o 

saber histórico é também uma reflexão sobre seus próprios procedimentos e métodos. É o 

momento em que o pensamento histórico tem a possibilidade expandir “sua capacidade de 

fundamentar-se e de criticar-se”.

Partindo dessa perspectiva como orientadora do trabalho que ora se inicia creio 

ser necessário a princípio explicitar os critérios escolhidos para sua feitura.

A idéia central que percorre suas páginas tenta explorar o tema da construção 

da identidade regional, dos procedimentos criados para a sua produção, como ela pode ser 

incorporada ou não por determinados grupos político-sociais na luta por legitimar seu 

projeto de dominação. Mesmo referindo-se a um espaço e um tempo bastante delimitados –

o estado de Goiás nas décadas de 1930 e 1940, quando efetiva-se a construção de Goiânia 

e a transferência da Capital – tenho a pretensão de ultrapassar esses limites. A explicação 

para tal fato vem na verdade como uma necessidade quase que imposta pelos rumos que o 

material empírico por mim pesquisado me apontaram: inseri-la dentro de uma perspectiva 
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de análise que buscasse um diálogo constante com uma realidade mais ampla, fornecendo 

assim uma rica base comparativa para o fenômeno regional.

Talvez fosse mais preciso de minha parte segundo o ponto de vista lógico se 

invertesse o procedimento de exposição que ora adoto. Ao longo do processo de seleção do 

material empírico aqui relacionado tive a oportunidade de confrontá-los com a produção 

historiográfica regional relativa ao tema da transferência da Capital. Desse confronto me 

foram projetadas uma série de dúvidas sobre qual a melhor base interpretativa para 

contemplar de forma coerente as fontes por mim elencadas. Dessas dúvidas resultaram a 

critica historiográfica e a construção teórica que será apontada na primeira parte desse 

trabalho. 

Assumindo seu caráter de estudo de caso, recorri ainda a leituras específicas 

dentro da historiografia regional, procurando apontar na mesma as possibilidades 

interpretativas e as limitações daquela produção no que toca o tema da revolução de 1930 e 

a transferência da Capital. Sua leitura crítica forneceu-me elementos para localizar em 

determinadas interpretações sobre o passado, tensões não exploradas ou muito pouco 

enfatizadas, e que, no entanto revelam estreitos vínculos com processos sócio-políticos que 

escapam à mesma. 

Para fazê-lo procedi a elaboração da noção de demanda – a relação existente 

entre a prática historiográfica e o caráter social da mesma, fazendo com que 

inconscientemente aquela produção discursiva se veja cercada pelos critérios sociais e 

ideológicos de sua época. Através dela tentei analisar a historiografia contemporânea 

centrando minha perspectiva no período da revolução de 1930, observando como esta 

época foi interpretada pela historiografia regional. Elenco algumas questões referentes a 

tais perspectivas (tanto internos quanto externos as mesmas) e levanto alguns problemas 

que me parecem ser sugestivos em relação à tal produção. Tais críticas estão direcionadas 

ao modelo explicativo adotado pelas obras. Mesmo com algumas diferenças pontuais, toda 

a historiografia sobre o tema da revolução de 1930, ou que se vincule à ele, parte de 

princípios explícitos mais ou menos comuns: a idealização de um homem e de uma época 

como elementos fundadores de uma total transformação (cultural, ideológica, política, 

econômica etc.) dentro do estado – mesmo que a documentação por mim arrolada ao longo 

das páginas que seguem contradigam-na. Ao revelar esse primeiro foco de tensão 

estabelecido entre a memória e a história espero poder ressaltar aquilo que a meu ver 

permanece escondido por trás da escrita da história – os critérios de orientação, o lugar do 
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qual e para o qual elas foram escritas e principalmente suas dívidas com as tentativas de 

definição dos critérios da identidade regional.

O procedimento seguinte é a construção de uma interpretação coerente com o 

material empírico por mim elencado ao longo de quatro anos de pesquisa. Ao invés de 

adotar um modelo explicativo que não levasse em conta as especificidades regionais, 

inserindo-a no contexto regional assumo o risco metodológico de tentar esboçar uma 

interpretação que seja coerente com o empírico e ao mesmo tempo lhe dê sentido. Existe 

aqui, portanto, uma ambição de construir um quadro analítico propositivo que possa ser 

desenvolvido em sistema. 

Para sustentar essa empreita trabalho com a noção de momento de fronteira –

momentos históricos em que observa-se uma situação de tensão, fricção, ignorância e 

morte (material ou simbólica) do “outro”, mas que são diluídos por elementos que atuam 

de forma plástica dentro da sociedade brasileira (patrimonialismo, clientelismo, 

tradicionalização das transformações de caráter modernizante etc.) surgindo daí um 

“reajuste” das condições de existência e persistência do universo político-cultural 

brasileiro. Sob essa ótica os acontecimentos essenciais do processo histórico brasileiro 

assumiriam, portanto um caráter momentaneamente tenso, mas não necessariamente 

transformador: seriam momentos de fronteira e estariam vinculados muito mais a algo 

intrínseco àqueles fenômenos políticos do que a um espaço definido. Específicamente no 

caso da antiga Capital, ela concretizará dentro do espaço urbano tensões políticas que, 

como veremos, iam muito além da construção de uma cidade. Assim elemento em ascenso 

na perspectiva sobre fronteira que está projetado neste trabalho é portanto o político, não o 

geográfico. Sua ênfase está no caráter tenso, porém plástico e flexível dos eventos, não 

num movimento linear e formal. Disso decorre seu caráter de cidade de fronteira.

Na segunda parte deste trabalho tento verticalizar as considerações 

anteriormente produzidas dentro de um espaço e tempo definidos. Submetendo os 

primeiros capítulos à reflexão empirica aqui produzida, procuro fazer um exame pontual 

do período pouco anterior à revolução de 1930 e da Construção de Goiânia. Sob a ótica do 

momento de fronteira posso perceber de forma mais clara os acontecimentos que 

margearam aquele fato histórico, possibilitando dar ênfase ao caráter tenso do período. 

Como minha perspectiva privilegia os grupos políticos decaídos após a 

revolução de 1930, encontraremos logicamente uma visão um pouco diferente daquela 

consagrada pela historiografia tradicional – tal como mapeada na primeira parte – sobre 
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aquele período. Duas são as questões fundamentais tratadas nesse caso. Primeiro a perda 

por parte da Cidade de Goiás da centralidade política regional (através da sua reordenação 

geográfica com a transferência da capital) e o recurso a tradicionalização como estratégia 

de sobrevivência em meio a um ambiente pouco favorável. Depois o debate construído em 

torno da legitimação da nova Capital através da criação de uma identidade para a mesma, 

de modo que pudesse sustentar o novo governo.

O elemento que as une é uma forma de fazer política e uma cultura arraigada à 

tradição e à autoridade dada pelo culto ao passado. Tradição entretanto não significa 

arcaísmo ou atraso. Vincula-se muito mais enxergar o passado com um olhar 

“tradicionalizável”, buscando a autoridade que é devida à condição daquilo que nos legou 

o passado. É nessa relação que se esconde sua legitimidade. Destacando três visões que 

foram direcionadas sobre a cidade de Goiânia ao longo deste período procuro ressaltar as 

tensões existentes naquele presente, à medida que as fontes me permitam tais 

aproximações. As cidades construídas nessa análise são aquelas que determinado segmento 

da Cidade de Goiás desejava ver, influenciadas por um determinado “quadro de ânimos”. E 

como poderá ser percebido, a base de tudo isso continuava sendo a tradição.

Há ainda um outro problema a ser destacado. Analisado um período crítico 

para a determinação da configuração política estaduana resta ainda apontar para a 

ocorrência do “reajuste” dentro daquele momento de fronteira. Em meu entender ele é 

conseguido através da necessidade básica que o novo governo tinha de legitimar sua 

dominação no ambiente regional. O recurso para efetivar esse desejo é tentado através da 

criação de um estreito vínculo entre a Cidade de Goiás e Goiânia, incorporando o passado 

ao presente, de forma a interpretá-lo linear e homogeneamente. Mais uma vez retorna-se à 

questão da construção das identidades regionais. Neste caso específico tento analisar os 

momentos iniciais dessa investida através da ação dos intelectuais do estado. Tanto aqueles 

que atuavam dentro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás quanto aqueles que se 

reuniram em torno do projeto de criação da revista Oeste. 

Seriam eles a princípio que tentariam construir uma base ideológica que unisse 

numa sagrada continuidade um período que sempre foi enfatizado como ruptura radical 

(República Velha e Estado Novo; Tradição e Modernidade, Velha Capital e Nova Capital 

etc.).
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PARTE I

IDENTIDADE E FRONTEIRA
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CAPÍTULO 1

1930 E O “LIMITE DO PENSADO” NA HISTORIOGRAFIA 

REGIONAL

não depende da vontade.
é ele subitamente: agora (antes de começar a 
escrever;  razão de ter começado a escrever) ou 
ontem, amanhã, não há nenhuma indicação 
prévia, ele está ou não está; nem sequer posso 
dizer que vem, não existe chegada nem partida; 
ele é como um simples presente que se manifesta 
ou não neste presente sujo, cheio de ecos de 
passado e obrigações de futuro

Júlio Cortazar, Octaedro.

Ninguém gosta de revisar. Ninguém gosta de 
desaprender formas viciosas de ver, pois causa 
trabalho e cansaço a reelaboração de nossas 
pessoais edificações ideológicas.

Paulo Bertran, in.: Caminhos de Goiás

O ato da escrita inicia e se encerra em sua dedicatória. É seu autor quem 

determina no primeiro abrir de minha obra à quem as folhas posteriores são devedoras. Da 

mesma forma, encerrada sua produção, só então volta suas páginas e procura identificar 

um nome constante e ao mesmo tempo ausente das linhas. Toma posse por nomeá-lo e 

transfere sua propriedade a um “outro” desconhecido de meus leitores. Remete-se ao 

passado e dota um nome (ou talvez dezenas, variando de acordo com minhas inseguranças 

e dívidas) de significados desconhecidos àqueles que ignoram sua existência. Cortazar 

dedicava seus livros a Paco “que gostava de meus relatos”, Benjamim chamou sua Rua de 

Mão Única de Asja Lacis “em homenagem àquela que, na qualidade de engenheiro, a 

rasgou dentro do autor”, Economia e Sociedade é dedicado à memória da mãe do autor e A 

Náusea ao “Castor”. O nome Esther figura na primeira página das Ficções de Borges, que 

por sinal é citado como referência para As Palavras e as Coisas; enquanto que Gilberto 

Freyre tem sua memória voltada para os avós ao escrever Casa-grande & Senzala.  
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Há entretanto, uma outra dedicatória que não se localiza nem no início nem ao 

final do texto. Está dentro, escondido entre os capítulos, escapando aos olhares desatentos 

de seus leitores, se insinuando numa palavra ou mesmo tornando-se invisível exatamente 

por mostrar-se em toda a sua inteireza à nossa frente, como no caso da carta de Alan Poe. 

Algo que se por um lado orienta a escrita do texto a partir de determinados critérios 

metodológicos e formais de sua escrita, por outro também assume um caráter coletivo, 

vinculado ao tempo e ao espaço em que a escrita é realizada.

Desejo chamá-la de demanda1. Manifestando-se no ato da escrita 

historiográfica através da crítica a um modelo de “ciência pura”, destituída de valores e 

interesses, refugiada na torre de marfim da neutralidade axiológica como desejava a 

tradição positivista do século XIX, conseguimos atentar para o fato de que nossa disciplina 

atende a critérios subjetivos desde a escolha do tema da pesquisa até a consolidação de sua 

produção em forma de texto. E em muitos aspectos é essa própria subjetividade que, 

assumida e ordenada por uma teoria da historia que leve em consideração nossas carências 

de orientação na sociedade auxilia na consolidação de nossa disciplina (RÜSEN, 2001). 

Mas não é só isso. Em texto fundamental para se refletir sobre a escrita da história, Michel 

De Certeau (2000, p.66) pensa a prática historiográfica como uma operação que relaciona 

um lugar (o meio no qual produzimos e que se por um lado produz a autoridade discursiva 

do autor, por outro determina os limites desse discurso, os critérios institucionais tanto da 

forma quanto do conteúdo daquela produção), nossos procedimentos (os métodos, a 

disciplina) e a construção de um texto (narrativa). Para o autor devemos admitir que essa 

relação faz parte de uma “realidade” que nos é apropriada enquanto atividade humana, 

enquanto prática da qual nosso discurso historiográfico não fala mas se submete. Existem 

assim imposições que são anteriores à pesquisa historiográfica: os documentos e as 

questões por nós levantadas organizam-se como escolhas anteriores à observação dos fatos 

históricos, e estão enunciados na própria linguagem de nossa análise. 

                                                          
1 O termo demanda surge aqui, não como um conceito, mas como uma noção de caráter meramente 
heurístico. Pretendo com ela expressar mais do que o termo “público receptor” ou “comunidade de leitores” 
entre outros, amplamente disseminada em trabalhos sobre análise de discurso. Minha ênfase está dirigida 
para o caráter social de uma pratica discursiva que, consciente ou inconscientemente atende às condições de 
produção de sua época. Condenso nela as considerações que R. Kosseleck aponta sobre a relação existente 
entre “horizonte de expectativa” e “espaço de experiência”, além das considerações feitas por Michel de 
Certeau sobre os critérios que envolvem a produção da obra histórica tal como aponto a seguir. Cf. 
KOSSELECK, Reinhard. Futuro passado: para uma semantica dos tempos históricos, 1993;  CERTEAU, 
Michel de. A escrita da história, 2000.



15

Uma segunda questão, mais interna à produção do texto historiográfico, refere-

se à organização da narrativa e ao manejo do relato. Como toda disciplina discursiva que 

almeja a produção de um conhecimento verdadeiro, o discurso historiográfico utiliza-se de 

estratégias de convencimento que vão desde o encadeamento das fontes, o estabelecimento 

de uma determinada relação cognitiva com o passado e princípios metodológicos 

específicos até a forma como nos apropriamos e moldamos a narrativa do evento.

Ao analisar a construção da narrativa histórica de Heródoto, François Hartog 

(1999) considera que na arte do convencimento de alguém sobre algo é fundamental entre 

outras coisas, a forma como o enunciamos. Manejamos nosso relato segundo a escolha de 

um thomá (maravilha, ação, feito ou objeto digno de memória) – que por um lado é uma 

escolha pessoal (aquilo que é maravilhoso para mim), mas também uma escolha que é feita 

em função daqueles para o qual meu discurso se destina. Portanto o que considero ser 

importante ou extraordinário do ponto de vista de um nós que une emissor e destinatário 

numa só imagem. Se, como afirma o autor, o que comanda a narrativa é o ouvido e não 

mais a voz2, então torna-se necessário saber para quem se destina o discurso 

historiográfico, desvendar sua construção, interpreta-lo segundo sua demanda. 

Explícito assim a proposta deste capítulo: pretendo realizar uma auto-reflexão 

sobre o trabalho cotidiano do historiador – exercício fundamental, visto que só através dela 

é que a história constitui-se como atividade que pode pleitear um lugar dentro do 

pensamento científico – atentando-me tanto para o passado a que se refere a produção 

historiográfica quanto para o momento presente em que a obra é escrita. 

Para empreender meu propósito procedo à análise da historiografia regional, 

tentando ressaltar seus critérios de produção e sua relação com uma demanda na qual as 

mesmas estão envolvidas, principalmente no que se refere ao tema a ser desenvolvido neste 

trabalho: o estabelecimento de critérios de definição de identidade regional. Suas escolhas 

seguiram dois critérios específicos: primeiro, sua relação direta com o tema proposto neste 

trabalho e depois a constância com que tais obras são citadas na produção sobre a história 

de Goiás. 

                                                          
2 Apesar de explorar a construção das “Histórias" de Heródoto, apontando entre outras características, a 
forma como aquele historiador tornava público suas investigações (grandes audições públicas), aproprio-me 
de Hartog como um "objeto bom pra pensar" a produção historiográfica atual. Mesmo com as limitações 
impostas a uma comparação entre a produção da Antiguidade e a contemporânea, compreendo que ainda sim 
a passagem do elemento oral para o escrito não elimina o "nós" da narrativa do "eu" escritor. É o que Hartog 
faz ao comparar as descrições feitas por Heródoto com aquelas produzidas por Jean de Léry no século XVI 
sobre o continente recém-descoberto e seus habitantes. Cf.: HARTOG, François. O espelho de Heródoto: 
ensaio sobre a representação do outro, 1999, p.273. Especialmente a segunda parte da obra.
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Correndo o risco de deslocar-me em demasia do tema proposto neste trabalho 

minha análise dará ênfase a duas obras que considero exemplo de uma forma de 

interpretação da história de Goiás e que devidamente criticadas poderão revelar um 

primeiro tipo de tensão existente em nossas interpretações sobre o passado e que em certo 

sentido podem limitar nosso conhecimento acerca das mesmas. 

A primeira obra, Pedro Ludovico: um tempo, um carisma, uma história, de 

Maria Cristina Teixeira Machado, publicada em 1990, é fruto de uma exaustiva pesquisa 

feita nos arquivos de Pedro Ludovico Teixeira aliada a uma tentativa de análise de sua 

dominação política no estado a partir da análise weberiana do carisma. A segunda obra, 

Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade, de Nasr 

Nagib Fayad Chaul, publicada em 1997, é uma tentativa de interpretação da história de 

Goiás através da crítica desconstrutivista ao olhar europeu, substituindo a idéia de 

decadência que sempre dominou a historiografia sobre o período pós-mineratório pela 

perspectiva de uma economia de abastância, voltada para uma temporalidade própria do 

homem do sertão goiano. 

O ponto nodal de minha análise aponta para as concepções mais ou menos 

comuns à historiografia regional sobre o período da Revolução de 1930 – tanto com 

relação ao processo em si quanto aos personagens e grupos que tornam-se por ele visíveis 

na produção citada – estendendo tal delimitação temporal à medida que me pareça 

conveniente. Realçadas tais tensões e a demanda que as manteve restritas a um campo de 

observação pouco explorado pela historiografia regional poderei utilizá-las como 

instrumento para a construção de uma perspectiva de análise que procure dialogar com 

uma realidade mais ampla, tal como pretendo fazer no capítulo seguinte.

Dividirei meu texto em dois momentos, levando em consideração sempre a 

noção da matriz disciplinar da história – i.e. o conjunto sistemático dos princípios do 

pensamento histórico determinantes da ciência histórica – elaborada por Rüsen (2001) e 

que atende a funções tanto no nível do estudo da história (de propedêutica, coordenação, 

motivadora, organizadora, seleção e fundamentação e mediação), quanto no nível de nossa 

vida prática cotidiana: ela tenta suprir nossa carência estrutural de sentido, identidade e 

orientação no tempo e no espaço para a vida ao mesmo tempo em que continua a produzi-

las. Nas palavras do autor,

o homem necessita estabelecer um quadro interpretativo do que 
experimenta como mudança de si mesmo e de seu mundo, ao 
longo do tempo, a fim de poder agir nesse decurso temporal, ou 
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seja, assenhorar-se dele de forma tal que possa realizar as 
intenções de seu agir3. 

1.1 O Mito Ludoviquista

Se há um momento considerado obrigatório para qualquer pesquisador que 

pleiteie estudar o Brasil Republicano, a Revolução de 1930 pode muito bem representá-lo. 

As perspectivas de análise são as mais variadas: pode privilegiar uma certa hegemonia dos 

estados do sudeste brasileiro ou ressaltar as nuances regionais do movimento para 

identificar sua heterogeneidade. Pode tornar o eixo São Paulo-Minas Gerais como o centro 

da questão ou dar ênfase à participação sulista como o fiel da balança na política nacional 

trintista. Entendê-la como momento de verdadeira ruptura com a política de conchavos da 

Velha República, como uma intrincada transferência de poderes entre antigas e novas 

oligarquias, como reordenação de relações clientelistas há muito persistentes em nossa 

história ou mesmo procedimento de ruptura com o passado imediato mas não com uma 

estrutura política anteriormente originada. Não importa: mesmo sob óticas tão diversas – e 

que não excluem necessariamente a sua complementaridade – elas apenas auxiliam na 

valoração da Revolução de 1930 como fato histórico impossível de ser ignorado pela 

historiografia. 

Em Goiás, essa proposição também me parece ser verdadeira Entre as razões 

para sua importância destaco dois temas que me parecem fundamentais para os propósitos 

desse trabalho: primeiro, a construção de uma cidade para ser a nova capital do estado e 

que canalizava as esperanças de uma inserção mais intensa da região na economia 

nacional. Depois, a presença de uma figura carismática que domina por mais de duas 

                                                          
3 Para o autor, os fundamentos que movem a matriz disciplinar da história não são diversos de qualquer outra 
tentativa – científica ou não – de reconstrução da experiência humana: seu ponto de partida está na “carência 
humana de orientação do agir e do sofrer os efeitos das ações do tempo”. A partir dessa carência a ciência 
histórica torna-se inteligível enquanto satisfação de um problema posto na vida cotidiana. Na ciência 
histórica, essas carências de orientação no tempo são transformadas em interesses precisos no conhecimento 
histórico “na medida em que são interpretadas como necessidades de uma reflexão específica sobre o 
passado”, elaborando critérios de sentido sem os quais tais carências não poderiam ser satisfeitas. Existe uma 
interdependência entre os cinco fatores que constituem o pensamento histórico (interesses, idéias, métodos, 
formas, funções), três das quais são específicas da disciplina histórica e dois da vida prática cotidiana. Todos 
juntos constituem entretanto o próprio conjunto elementar do pensamento histórico. Dessa forma, todo o 
pensamento histórico em qualquer de suas variações é uma articulação dessa consciência histórica. Nesse 
sentido, as duas obras por mim analisadas devem ser encaradas neste trabalho como tentativas de suprir essa 
carência de sentido. A resposta que cada uma delas dá às mesmas dirige-se para o mesmo objetivo, embora 
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décadas o jogo político estaduano e se torna símbolo de um “novo tempo” na região, Pedro 

Ludovico Teixeira. 

Trabalhos como as obras de Luiz Palacín, em especial Goiás: 1722-1822, de 

1982, que tenta traçar as características principais do período da exploração do ouro, 

atentando para os reflexos e consequências desse tipo de economia na formação histórica 

da região e O despertar dos dormentes, do professor Barsanufo Gomides Borges de 1990, 

pretendendo analisar o papel da chegada dos trilhos da estrada de ferro ao estado de Goiás 

nas primeiras décadas do século passado, colocando em relevo seu vínculo com a dinâmica 

do mercado mundial e suas transformações estruturais dentro dos quadros da economia e 

da política regionais são algumas das referências primeiras para qualquer estudo pontual 

sobre a região de Goiás. Sendo marcadas também pela orientação de um futuro próximo 

revolucionário e transformador da estrutura social regional (no primeiro caso através da 

criação de um horizonte de expectativa bastante distante de seu objeto e no segundo pela 

perspectiva da ascensão de determinado grupo político-econômico que tomaria as rédeas 

do poder em 1930). 

Outro trabalho pioneiro que serviu por muito tempo como base para os estudos 

sobre o período e que reúne os dois aspectos expostos há pouco é Pedro Ludovico: um 

tempo, um carisma, uma história, de Maria Cristina Teixeira Machado. A obra propõe-se 

analisar um dos personagens fundamentais na história regional através da metodologia dos 

tipos ideais criados por Max Weber. Alicerçada numa rica documentação deixada por 

Pedro Ludovico Teixeira, encontrada e sistematicamente ordenada pela autora, a obra 

estuda alguns momentos chaves das primeiras décadas do século passado - desde as 

disputas políticas daquele personagem com o sécto caiadista até sua ascenção ao poder 

como interventor do estado nomeado por Getúlio Vargas. Enfatiza a figura de Ludovico 

como motor de uma dinâmica econômica e social pelo qual estaria passando Goiás no 

período tratado. Tal realidade, segundo a autora, corresponderia ao tipo de dominação 

carismática weberiana.

Mas creio também ser este trabalho a expressão de uma demanda muito 

comum à historiografia construída no período em que a autora escreve. Em seu caso, 

apesar de desejar analisar uma personagem específica, retirando-a de um círculo mítico

que ainda hoje o envolve, a autora tem como pano de fundo a tentativa de definição da 

                                                                                                                                                                               
sob formas diferentes ( e ultrapassando a especificidade do critério metodológico). Cf.: RÜSEN, Jörn. Razão 
histórica: teoria da história – os fundamentos da ciência histórica, 2001, p. 30-58.
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identidade regional a partir da relação “1930–Progresso–Goiás Moderno”. Nesse sentido 

Ludovico tornar-se um indivíduo que reuniu em si as características morais essenciais dos 

habitantes da região, além de motor de um total redirecionamento do desenvolvimento 

histórico regional. 

Ainda segundo essa perspectiva a revolução de 1930 e o subseqüente regime 

estadonovista de 1937 em Goiás, assumiu um caráter especial: levou ao poder um 

democrata, um homem que não aparentava ter um mínimo de característica autoritária em 

sua personalidade e consequentemente em seu governo. Em sua estadia no Rio de Janeiro, 

onde formou-se médico, Ludovico adquiriu a personalidade de um bom vivant.

Homem de formação do século XIX, teve na literatura francesa e 
nos humanistas em geral, a base de sua formação intelectual. Nas 
mesas da badalada confeitaria Colombo, à qual eram habitues à 
época, Olavo Bilac, Emílio Menezes, Lima Barreto, Ataulfo de 
Paiva entre outros, debatia as idéias de Schoupenhauer, Balzac, 
Zola, Vargas Villa, Rousseau, Marx, Engels e Trotsky. Gostava de 
citar Rousseau e se dizia admirador de idéias socialistas. 
(MACHADO, 1990, p.93)

Um homem que mesmo após a decretação do Estado Novo em 1937 dá 

proteção e guarida a comunistas. Mantendo alguns deles na própria administração 

estaduana. E que tempos antes da revolução de 1930 se vê “impelido pela situação de 

calamidade em que se encontrava o Estado” a lutar contra o caiadismo; primeiro, através 

da militância na imprensa, depois, à reação efetiva. “Abriram-se-me duas alternativas: ou 

me mostrar forte ou abandonar a luta". Um homem que só não engrossou as fileiras da 

Coluna Prestes em sua passagem pelo sudoeste goiano devido aos compromissos feitos em 

Rio Verde, doentes, amigos, sogro, esposa etc (MACHADO, 1990, p.96).

Sem dúvida a importância de Pedro Ludovico como um líder carismático, uma 

personalidade que conseguiu deixar sua marca pessoal na história regional é 

inquestionável. Mais que isso: foi e ainda é visível no presente. Afinal, a história de Goiás, 

da revolução de 1930 em Goiás é toda ela construída a partir da memória daquela figura. É 

sob o prisma de Ludovico e do período que esteve a frente da política regional que 

tentamos ordenar os fatos referentes ao período, são os documentos deixados por ele que 

em muitos casos utilizamos em nossas pesquisas. E mesmo não tendo consciência disso, 

mesmo tentando fugir dessas referências, a figura de Pedro Ludovico se impõe no plano 

regional assim como a figura de Vargas marca o plano nacional da década de 1930.
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Assumida sua importância, é necessário agora questionar até que ponto esse 

tipo de interpretação corresponde à realidade, até que ponto esse mesmo mito pretende 

enganar-nos e em que momentos a sistematização idealizada por esse tipo de interpretação 

não ignora as reais tensões observadas no período, dando ênfase a um tipo de memória que 

privilegiasse a coerência e a coesão da realidade passada, tão fundamental para a 

construção da identidade regional. 

Ora, ao que me parece, ao tentar retratar a revolução de 1930 em Goiás sob a 

ótica da teoria weberiana do carisma, a obra de Machado (1990), por exemplo, parece não 

ter se atentado para algumas armadilhas criadas por este mito. Tendo como fonte principal 

as memórias escritas de Pedro Ludovico (cartas particulares, biblioteca etc) e documentos 

de seu arquivo particular – no qual enfatizo o grande mérito de o ter organizado – a autora 

parece ter se deixado levar por uma documentação que não tinha qualquer interesse em 

desprestigiar a memória do ex-interventor. É Marc Bloch (2001) quem alerta para o 

cuidado que se dever ter quando do exame de uma documentação. Tal cuidado não 

significaria nem a acentuação acrítica do conteúdo, nem tampouco a falta de desconfiança. 

Mas apenas a consciência de que por trás das penas que registraram os acontecimentos 

existem seres humanos movidos por paixões, interesses e orientações. 

Ignorando tal pressuposto, à personalidade de Pedro Ludovico é atribuída as 

seguintes características:

1. Prestígio junto aos pobres: “Eu tive um prestígio muito grande em Rio Verde, 

justamente porque atendia todo mundo, conversava com os camponeses, 

conversava com o operariado, conversava com todo mundo e tratava todo mundo 

bem. Eu sempre tive essa inclinação socialista, mesmo na medicina. Eu cobrava 

dos ricos, mas não cobrava dos pobres.”(MACHADO, 1990, p. 99). 

2. Um homem íntegro e capaz: “Num primeiro momento é o redentor do Estado, 

depois o grande construtor de Goiânia e no final é o chefe e o homem que construiu 

Goiás. A visão que se tem dele é sempre positiva, é sempre a do grande estadista. 

Em toda a sua correspondência, por exemplo, não há uma só carta que o trate de 

forma desrespeitosa ou que lhe ataque a integridade moral.”(MACHADO, 1990, p. 

99) 

3. Coragem: “As cartas e biografias e os depoimentos não se esquecem de atribuir 

este predicado a Pedro Ludovico. Além da integridade moral, a coragem está 
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sempre presente na avaliação de seus contemporâneos, transformando-o em um 

símbolo de seu tempo”(MACHADO, 1990, p. 100). 

4. Lealdade: “A lealdade a Getúlio se manifesta concretamente em sua 

correspondência” (MACHADO, 1990, p. 129 e seguintes).

A questão fundamental parece ser metodológica. É possível confiar plenamente 

em tal documentação, entender o relatado como o realmente ocorrido rankeano? Não 

desejo simplesmente negar as proposições acima. Trato sim de colocar em dúvida o 

estatuto dos testemunhos utilizados, de pensa-lo como um filtro que se interpõe entre a 

realidade e o historiador. 

Creio ser importante ressaltar os critérios estabelecidos pela metodologia 

weberiana para a formação dos tipos ideais: o primeiro processo é a reunião de um quadro 

de pensamento (também chamado de sínteses ideais) que reúne relações e acontecimentos 

da vida histórica num “cosmo não contraditório de relações pensadas”, obtida através da 

“acentuação mental de determinados elementos da realidade”. Condição indispensável para 

a investigação (através da formação de um juízo de atribuição) pois visa apontar o caminho 

para a formação de hipóteses, o tipo ideal não constitui-se uma forma mediana de 

determinada classe de fenômeno, mas da 

acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista e mediante o 
encadeamento de grande quantidade de fenômenos isoladamente 
dados, difusos e discretos que se podem dar em maior ou menor 
número ou mesmo faltar por completo e que se ordenam segundo 
os pontos de vista unilateralmente acentuados (WEBER, 1992, p. 
137-138). 

O objetivo desse procedimento seria formar um quadro homogêneo de 

pensamento. Sendo impossível encontrá-lo na realidade empírica será a atividade 

historiográfica quem determinará a proximidade e o afastamento entre a realidade e o 

quadro ideal (caminhar entre extremos). 

Pretende ser uma representação de determinada idéia dentro de um quadro de 

significação cultural único. Entende-se disso que haverá portanto tantos tipos ideais 

quantos forem nossa capacidade de relacionar nossos sistemas de significação cultural: 

Da mesma forma que existem ‘pontos de vista’ os mais diferentes, 
a partir dos quais podemos considerar como significativos os 
fenômenos citados, é possível se fazer uso dos mais diferentes 
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princípios de seleção para as relações suscetíveis de ser integradas 
no tipo ideal de determinada cultura (WEBER, 1992, p. 138). 

Idéia importante a ser realçada é de que a construção de tipos ideais não 

interessa como um fim, mas como um meio de conhecimento. É uma ferramenta, funciona 

como conceito-limite para se medir a realidade. 

O tipo ideal deve ser utilizado para construir relações por meio da categoria da 

possibilidade objetiva. É ideal dentro de critérios puramente lógicos e formais (existem 

tantos tipos ideais de prostíbulos como de igrejas). Não é um conceito genérico porque 

procura dar conta daquilo que é específico dos fenômenos culturais. Não é história: apesar 

de seu grande valor heurístico, o que ele realiza é uma atribuição válida de um processo 

histórico às causas reais. 

A medida portanto que se possua suficiente base empírica e realcemos suas 

características num quadro homogêneo, serão inúmeros nossos tipos ideais. Caso o decurso 

dos “fatos” não corresponda ao decurso do tipo ideal, encontramos uma resposta negativa 

de uma individualidade histórica analisada através da metodologia causal. O que significa 

dizer: nossa hipótese constituí-se em erro. Em todo caso a aplicação de uma base 

comparativa é essencial para seu desenvolvimento. Será ela quem tornará possível o 

movimento de aproximação da realidade empírica, enriquecendo o tipo ideal e tornando-o 

cada vez mais sofisticado. 

À luz da metodologia weberiana volto-me a Pedro Ludovico: um tempo, um 

carisma, uma história e encontro um ponto de discordância com sua perspectiva. Apesar 

de reafirmar em sua introdução a idealidade da metodologia utilizada, a obra parece 

aproximar até o limite da união os dois extremos dessa metodologia: história e tipo ideal. O 

resultado é a construção de um que se “encaixa” numa compreensão de tempo específica –

o antes e o depois da revolução de 1930 – carregando critérios morais em sua definição4. 

                                                          
4 Mais adiante retomarei essa discussão. Antes porém gostaria de lembrar uma outra pequena questão, 
anterior ao aspecto metodológico adotado na obra. Ao expor sua perspectiva historiográfica afirma-se que 
“concebo a História dialeticamente, como uma realidade em processo e, apesar desta concepção, acredito que 
existem personalidades, aqueles que Hegel chamaria de indivíduos cósmicos e que Weber denominaria de 
carismáticos que, em determinado momento deste processo, devido a uma capacidade de aglutinar pessoas 
em torno de si, podem desempenhar um papel importante no desenrolar dos fatos históricos”. Afirmação 
ambiciosa em que podem ser localizadas influências explícitas de materialismo histórico, idealismo 
hegeliano e da sociologia weberiana entre outras. 
Uma primeira questão que uma afirmação dessa monta evoca é a sua concepção de história com H 

maiúsculo, que nos remete a um tipo de filosofia da história que concebe o mundo como possível de ser 
apreendido através dos  conceitos, e a história como um processo racional em direção a um objetivo último. 
Derivada dessa concepção acima, temos a utilização do conceito de “indivíduos Histórico-Cósmicos”, que na 
perspectiva hegeliana, trata de indivíduos que agem no curso da história, guiados pela vontade do “Espírito 
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É preciso ressaltar ainda - e considero fundamental que nos lembremos disso -

que da mesma forma que as antigas oligarquias eram acusadas pelos oposicionistas de 

abusos e violências, antes de 1930, o mesmo aconteceu no momento posterior. Talvez não 

tenhamos tantas fontes porque a repressão aos oposicionistas do regime, principalmente a 

partir de 1937 tenha sido mais incisiva do que fora antes de 1930.  

É importante deixar claro também que a idealização de um tempo, daquele 

tempo, foi um recurso utilizado pelo próprio governo para diferenciar-se do passado 

imediato, como afirma Palacín (1986, p. 87). Nesse sentido, deveríamos questionar-nos se 

essa ruptura não foi, na verdade uma forma de manter uma continuidade estrutural com o 

passado, adequando-se a uma nova conjuntura. Como veremos no capítulo posterior essa 

forma de interpretar o período que ora analiso pode lançar luz sobre uma série de 

contradições que ainda hoje surgem como insolúveis ao confrontarmos parte da 

historiografia regional com tipos específicos de fontes do período. 

Limito-me por enquanto a apresentar apenas algumas delas:  

Raro é o presidente do Estado que em circunstâncias idênticas 
consegue fazer uma administração tão auspiciosa e cheia de 
benefícios no meio de toda a sorte de obstáculos.
Assumindo a responsabilidade da administração em dias de 
perspectivas lúgubres, quando as hostes (...) devastam o solo 
goiano com as suas depredações, o pulso de aço do presidente se 
fez sentir com toda a energia, mantendo integralmente o princípio 
da auctoridade e realizando efficazmente o expurgo do solo 
goyano... (NOVO HORIZONTE, 03.02.1929)

Outra:

(...) Por ahi vê o meu amigo o que, no governo passado, se realizou 
em Goyaz, muito embora um pequeno grupo de descontentes tenha 
tentado fazer uma opposição, apoiada em tudo pelas maiorias.” 
(NOVO HORIZONTE, 01.09.1929)

                                                                                                                                                                               
Cósmico”, executando de forma inconsciente o movimento para o qual a época estava pronta a partir das 
necessidades do Espírito em seu caminho na busca da Liberdade. A questão torna-se mais clara quando 
sobrepõe-se o conceito acima exposto com a teoria weberiana do carisma. Se para a autora existe uma 
identidade entre tais “indivíduos Histórico-Cósmicos” e relações sociais analisadas sob a ótica da dominação 
carismática, em minha perspectiva há aqui uma contradição impossível de ser resolvida. 
Defendo a interpretação de que é impossível encontrar tais indivíduos na realidade concreta visto que são 
modelos ideais de dominação, construídos para se aproximar da realidade, não para confundir-se com ela, 
como já expus em outro momento. Além disso, em minha leitura da metodologia weberiana leva-me a crer 
em sua retrospectividade, causalidade e em seu trabalho com a categoria da possibilidade objetiva. O que 
excluiria qualquer tipo de determinismo e sinalizaria tanto para a provisoriedade dos acontecimentos quanto 
do nosso conhecimento acerca dos mesmos. E o mais importante: para uma boa dosagem de liberdade no agir 
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Mais uma:  

Em Catalão, após o espancamento bárbaro do diretor do ‘Diário de 
Notícias’ de Ribeirão Preto, forão agredidas mais três pessoas, 
entre as quais nossos eleitores Abílio José Pires e Virmondes 
Campos, quando conduziam papéis eleitorais (...)
Ainda em Catalão vários companheiros estão ameaçados de 
espancamento e morte (...)
O sr. (...) ministro da Justiça já tomou as precisas providências 
sobre as violências desencadeadas (...). S. excia declarou que (...) já 
foi scientificado de que o governo federal não tolerará nenhuma 
compressão.
(...)É porém um erro que vai praticando o governo quando suppõe 
que amedronta o povo de Goyas com o regimem da palmatória 
como a autoridade policial aplicou na Trindade em João Sapateiro; 
com o regimem da surra e bárbara defumação de que foi vittima 
ainda em Trindade, Rosa Preto (...) (A COLLIGAÇÃO, 
25.08.1934) 

Outra:

Só há um prêmio nesta luta: a vitória de um ideal. A grandeza de 
Goiáz. Mas há nela todos os sacrifícios: o desprendimento, a 
abnegação, a renúncia. Há ainda um prêmio: A dignidade satisfeita. 
Estão em jogo as reevindicações de um povo espoliado e 
esquecido. Quem não vier, se alista entre os depiladores de nossa 
terra. (A RAZÃO, 15.08.1937). 

A última:

Todas as accusações contra Sua Excellencia vão nas suas quedas 
esboroar, estrondosamente nas muralhas intransponíveis de seu 
valor de sua força e de seu mérito. Como disse o Cantor da 
Cachoeira Dourada: ‘E na sua queda estronda, ribanda, estruge, 
reboa.
E com a bocca espumando revolve-se alucinada, no leiro de pedra e 
depois escachôa, remoinha, rodopia. E precipita-se enraivecida na 
sua marcha engulindo distancias.
Assim acontece às teimosias dos detratores do grande Brasileiro. E 
é por ser o (...) um homem forte, valoroso e Mérito, que nós o 
consideramos e o queremos deveras. A seu lado estaremos seja 
qual for o tempo, em qualquer emergência e em todo terreno 
solidário seremos cada vez mais. Amicus certas, in re incerta, 
cermitur. (NOVO HORIZONTE, 21.06.1926)

                                                                                                                                                                               
dos indivíduos. Cf. GARDINER, Patrick. Teorias da História, 1995; HEGEL, G. W. F. Filosofia da história, 
1999.
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A acreditar nos documentos acima, julgaríamos muito precipitadamente dois 

períodos distintos. As duas primeiras citações foram retiradas do jornal “Novo Horizonte”, 

publicado em Catalão, tendo como proprietário Zoroastro Artiaga. Foram publicadas em 

1929 e descrevem as realizações do vetustoso governo de Brasil Ramos Caiado, sobre a 

expulsão das hordas da Coluna Prestes que atravessava o Sudoeste Goiano e sobre a 

inexpressiva oposição enfrentada pelo governo. 

A terceira citação parece ser mais interessante: caracteriza um governo 

autoritário, marcado por violências, antidemocrático e movido por interesses pessoais. 

Ameaçado, inclusive de intervenção federal. Contexto que se adequaria perfeitamente à 

política caiadista, que foi inclusive, ameaçada de intervenção federal. Mas está situada em 

1934, publicada pelo jornal “A Colligação”, de ferrenha oposição ao interventor Pedro 

Ludovico (a quem ataca veementemente) e que tem como um de seus expoentes Domingos 

Vellasco – ex-companheiro de armas do interventor quando da revolução de 1930, quando 

lutou contra as forças caiadistas, nas quais se apóia nesse momento. Temos também parte 

de um texto que parece conclamar todo o povo goiana à luta contra os desmandos, 

arbitrariedades e humilhações levadas a efeito contra aquela população. Bem datado, em 

15 de agosto de 1937, o texto publicado no períodico A Razão (de linha editorial contrária 

ao governo Ludovico) e que trata do tema da transformação da Cidade de Goiás em 

estância hidro-mneral, o que faria aquele município perder sua autonomia política e ter seu 

prefeito nomeado pelo interventor. 

Por último os elogios. Refere-se o fragmento em questão a um indivíduo de 

valor moral inestimável, a qual o autor do texto rende homenagens finalizando com o mais 

fino latim “amigo certo nas horas incertas”. Vale lembrar apenas que essa liderança 

política, moral e sincera refere-se não a Pedro Ludovico, mas a Antônio Ramos Caiado. 

Homenagens rendidas por um anônimo também no periódico O Novo Horizonte, de 21 de 

novembro de 1926.

Fiz questão de retirar as referências nominais das citações acima para 

levantarmos algumas dúvidas. Caiadismo: vilão da Revolução Libertadora e da História ou 

hegemonia política em crise após a Revolução de 1930? Ludovico: homem leal, honesto, 

corajoso e honrado ou mais um coronel travestido de um rótulo modernizante e 

modernizador? Mais que nas fontes elencadas numa série de trabalhos produzidos sobre o 

período, a resposta para tais questões pode ser melhor encaminhada à medida em que suas 

tensões sejam realmente assumidas e delineadas dentro de seu contexto. Esse contexto é a 
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conjuntura política extremamente frágil e tensa da revolução de 1930 e a decretação do 

Estado Novo sete anos depois: um regime de exceção, em que o conteúdo autoritário é 

visível. E à frente do governo de Goiás estava Pedro Ludovico Teixeira.

1.2 A Construção da Identidade Regional

Há um texto de Pierre Bourdieu (2000) que parece conter insights preciosos 

sobre o conceito de região e identidade regional. O autor parte do princípio de que existe 

uma luta inerente ao próprio conceito de região e por seus princípios de di-visão. Tal 

concorrência poderia ser percebida de acordo com os momentos específicos da política 

governamental para a ordenação do território. Atenderia portanto a critérios conjunturais. 

Assim também pode ser entendida a análise de Candice Vidal e Souza (1997) 

sobre o par Sertão–Litoral dentro do pensamento social brasileiro. Segundo a autora, as 

três etapas formadoras da idéia de Brasil – o litoral como fundador do sertão através das 

bandeiras; a descoberta da brasilidade através do ímpeto civilizatório de povoamento do 

sertão; o fluxo de renovação econômica e social que corre em direção ao sertão através do 

movimento de fronteira – são mais que a descrição mítica dos eventos, afirmam uma idéia 

de Nação e afirmam orientações e valores para uma demanda. 

Retornando a Bourdieu, este completa sua análise afirmando que as lutas pelo 

domínio da identidade étnica ou regional são lutas por classificação “pelo monopólio de 

fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer”. O que está em jogo nessa 

lutas para o estabelecimento da identidade étnica ou regional é o poder de impor uma visão 

de mundo social através dos princípios de di-visão. Por isso, segundo o autor, o discurso 

regionalista é performativo visto que tenta impor como legítima uma definição das 

fronteiras, de fazer conhecer uma noção de região contra a definição legítima (dominante) 

de região. A eficácia de seu discurso é proporcional à autoridade de seu autor e o seu poder 

sobre um grupo é derivado pelo seu poder de fazer o grupo e de ter seu discurso 

legitimamente reconhecido como diferente pela identidade dominante (da Nação, por 

exemplo) (BOURDIEU, 2000, p.113-129).

Compactuando com a imagem produzida pelos viajantes que pelo território 

goiano passaram durante o século XIX, a historiografia tradicional expressa a demanda por 

uma modificação de seus critérios de definição, seja no presente – através da intensa 
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inserção do estado na economia nacional e internacional, principalmente a partir da década 

de 1980 – ou no passado, identificado por um desejo de vínculo com outra realidade 

pretérita que, “infelizmente estava impedida pela memória dos homens do passado”. O 

problema, portanto, estava lançado: como superar tal barreira? Como reavaliar o passado 

projetando-o na realidade presente, adequando-o às novas possibilidades de classificação, 

conforma aponta Bourdieu? 

Creio que uma resposta possível envolve as considerações feitas por Rüsen 

(2001) sobre a dinâmica da matriz disciplinar histórica. Segundo o autor, seu movimento 

de transformação se dá a partir do instante em que as condições de vida dos homens a que 

se refere tenham sofrido mudanças. Os novos interesses surgidos ao longo do processo 

social, superam as funções vigentes, modificando as perspectivas orientadoras dos homens 

a respeito do passado e produzindo assim um reajuste a novos critérios de sentido e que, 

finalmente, leva a novas representações sobre a experiência passada. 

No caso específico da historiografia regional, esse movimento de 

transformação parece claro. Nossa herança positivista – ainda que não assumida em sua 

inteireza – não admitia colocar em xeque a autoridade discursiva da documentação 

histórica ou memorialista, não permitia discutir o estatuto, o “lugar” ocupado por aqueles 

que produziram essas narrativas, fossem eles viajantes estrangeiros ou não (Pohl, Saint-

Hilaire, D’Alincourt, Cunha Matos etc.). 

A tentativa mais explícita – e ao mesmo tempo frágil – de superação da 

herança passada foi produzida por Palacín. O final de seu livro Goiás 1722-1822: estrutura 

e conjuntura numa Capitania de Minas (1982) é elucidante ao entender a década de 1930 

como marco para a renovação radical da sociedade goiana, apesar de segundo sua opinião 

ainda apresentarmos “vestígios vivos – muitos, desgraçadamente – do tipo de existência e 

atitude ante a vida, que poderia ser caracterizada com tristeza, transmitido de geração em 

geração desde a decadência da mineração”(PALACIN, 1982, p.200). Tal carência de 

reorientação da realidade pretérita não poderia mais ser contida dentro de uma 

representação que, mesmo redentora do passado recente, legava para o presente uma 

herança pouco orgulhosa.

Criado o ambiente para a modificação das interpretações sobre o passado, 

restava ainda encontrar as ferramentas necessárias para executar tal transformação e uma 

perspectiva que pudesse servir de eixo principal, atuando como uma força centrípeta para 
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futuras pesquisas. Tais condições seriam atendidas a partir do questionamento da idéia de 

“decadência” e de “atraso”, tão arraigadas à historiografia regional de outras épocas. 

Para executar a empreita essa perspectiva ataca em duas frentes. Primeiro 

afirmando a impossibilidade de a Província de Goiás ser considerada, com o esgotamento 

das minas, uma região em franca decadência como um todo, visto não ter tido uma época 

de grande riqueza e prosperidade, como ocorreria em Minas Gerais no mesmo período. 

Não há decadência porque não há apogeu. Por outro lado investe-se contra o estatuto do 

documento histórico, ao analisar os relatos dos viajantes como representações alienígenas 

erigidas sobre Goiás ao longo do século XIX. 

Através de uma refinada crítica das fontes Chaul (1997) por exemplo, chega a 

conclusão que é preciso inverter o olhar que moldou a história de Goiás a partir do “desejo 

de ver” um progresso, uma modernidade e esplendor que eram orientados por uma visão 

eurocêntrica e industrial. A solução encontrada pelo autor é descobrir o homem goiano a 

partir da análise das “latitudes interiores” dos indivíduos que habitavam este espaço. O 

melhor caminho para tal empresa é a interpretação da história de Goiás através do conceito 

de “abastância” que revelaria por fim os valores atávicos que definiriam nossa sociedade e 

excluiriam de sua trajetória o estigma da decadência. Ao desconstruir suas fontes, 

incomodando velhos conceitos muito bem estabelecidos e apoiados pelos maiores 

expoentes da historiografia regional, Chaul (1997) tenta apontar um novo paradigma para 

os estudos regionais. 

A partir dessa perspectiva creio poder encontrar alguns aspectos interessantes e 

válidos para a reflexão sobre o período de 1930 em Goiás, principalmente naquilo que 

concerne ao tema da criação da identidade regional.

Partindo do princípio de que Caminhos de Goiás: da construção da decadência 

aos limites da modernidade tem como objeto de interesse dois temas específicos e distintos 

– o primeiro, aquele referente à construção do conceito de decadência ao longo do século 

XIX; o segundo, o momento presente de reformulação dos valores oriundos do momento 

de sua escrita - talvez seja necessário que se note a forma como esse thôma da identidade 

regional se manifesta na obra. O thôma (maravilha, curiosidade) para os gregos era aquilo 

que era digno de ser contado num relato, fosse um grande feito, uma maravilha da natureza 

ou um monumento. Produzindo efeito de credibilidade àquele que narra, o thôma pode ser 

classificado segundo aquilo que é qualitativamente extraordinário ou quantitativamente 

notável dentro de uma narrativa. 
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Seu manejo compete exclusivamente ao narrador “mas é em função do 

destinatário que ele processa suas escolhas” (HARTOG, 1999, p.247). Sua escolha é 

portanto, inconsciente e está implícita em qualquer narrativa, seja ela histórica ou não. E 

neste caso específico procura suprir a especificidade da demanda regional de nossa época 

em sua busca pela reorientação dos critérios de definição de identidade.  

Os marcos dessa identidade regional ou dessa forma primeira de se interpretar 

a memória construída sobre a região no século XIX é dado pelos viajantes. O problema 

encontrado, entretanto não está relacionado à visão pouco favorável sobre a caracterização 

dos indivíduos que a habitavam. Mas de esse problema ter sido realmente levantado no 

período proposto5.  A explicação para essa situação de “ausência de identidade” no passado 

e ao mesmo tempo a necessidade dessa presença em determinado presente pode nos 

fornecer a chave para a percepção do problema da construção da identidade regional. Basta 

que relacionemos o lugar que ocupa a narrativa do autor com seu meio. 

A situação de um narrador que comunga do mesmo espaço que descreve impõe 

compromissos distintos daquele descrito pelo olhar estrangeiro – seja por uma relação de 

afetividade, política ou mesmo identificação. É esse um poderoso elemento quando da 

elaboração ou configuração do discurso sobre a região. Se por um lado atua sobre o olhar 

estrangeiro aquilo que os viajantes esperavam encontrar ao adentrar nessas regiões (o 

negócio ao invés do ócio, nas palavras do autor), por outro lado também podemos 

                                                          
5 Tem-se por exemplo uma pequena referência feita por  Capistrano de Abreu (1963) em seu Capítulos de 
História Colonial, de 1907 sobre o povo goiano. Suas breves conclusões são pouco lisonjeiras: “um paulista 
sem vivacidade poderia se chamar o goiano, ainda notável pela sua aversão à vida de casado” (ABREU, 
1963, p.217). A bem da verdade, segundo o autor, a própria idéia de Brasil ainda estava por se construir: 
"Cinco grupos etnográficos, ligados pela comunidade ativa da língua e passiva da religião, moldados pelas 
condições ambientes de cinco regiões diversas, tendo pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo 
estrepitoso, sentindo pelo português aversão ou desprêzo, não se prezando, porém, uns aos outros de modo 
particular – eis em suma ao que se reduziu a obra de três séculos" (ABREU, 1963, p.228). 
Outro autor que poderia nos fornecer alguma pista é Cunha Matos (1979) em sua Chorographia histórica da 
província de Goyaz, trabalho enviado ao imperador D. Pedro I no final do ano de 1824. Encontra-se sim 
afirmações dessa monta: "O povo de Goiás é dotado de grandes talentos para todas as artes: preguiça, o 
contentarem-se como o pouco, a lembrança da nobreza e riqueza dos seus maiores, faz que tão 
extraordinários benefícios da natureza sejam por eles desprezados" (CUNHA MATOS, 1979, p.69). A 
destacar novamente a preguiça e a nostálgica lembrança de tempos idos. Por outro lado esse é um ponto de 
vista que pode muito bem ser explorado para caracterizar a sociedade goiana do século XIX a partir dos 
critérios apontados por Antônio Candido (1997). Reforçando a tese da estruturação dessas comunidades a 
partir de outras bases econômicas e sociais, diferentes daquela esperada por Cunha Matos.
Também em Viagem ao Araguaia, de Couto Magalhães (1957) – obra surgida em 1863 – as referências são 
mínimas. Ao longo de sua obra, entre caçadas, encontros com índios bravios e exploração das imensas 
solidões dos sertões ainda indômitos, encontro apenas uma ligeira e incisiva referência à certa “apatia mortal 
[que] parece dominar tudo, de modo que a mais completa indiferença reina para tôdas as matérias”, além do 
incisivo capítulo que reza sobre a mudança da capital para um local cujo futuro pudesse ser mais promissor 
(COUTO MAGALHÃES, 1957, p.41-53). Entretanto, assim como nos outros autores elencados a questão da 
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desconstruir o olhar dos “homens da terra”, percebendo-os como à mercê dos 

compromissos regionalistas que, ao invés de crítica, apoia sua análise naquilo que é 

esperado dele conforme a análise de Bourdieu desenvolvida pouco acima.

Dessa forma, ao investir contra o estigma da decadência, como veremos mais 

adiante Chaul encontra um elemento agregador de autoridade à sua fala, fortalecer a 

reivindicação regionalista da historiografia local. Mas “se a região não existisse como 

espaço estigmatizado, como ‘província’ definida pela distância econômica e social (e não 

geográfica) em relação ao ‘centro’ (...) não teria que reivindicar sua existência.”, afirma 

Bourdieu (1999, p.126-127) em passagem reveladora. Abolir o estigma é abolir os critérios 

de diferenciação, i.e. de identidade. Por esse tipo de investida não se apresentará como 

simples negação da condição pretérita, como exorcismo de um passado pouco lisonjeiro, 

mas como reavaliação destas diferenças. E portanto, refundação dos critérios de definição 

da identidade regional a partir da adoção de referências que orientem uma nova leitura da 

memória, em especial aquela produzida pelos acontecimentos de 19306.

Questão importante a ser ressaltada é a critica à produção dos viajantes, cada 

qual com tratamento diferenciado. Enquanto os desenhos de Burchell são apresentados 

como testemunhos confiáveis por mostrarem paisagens urbanas goianas sem sinais 

externos de decadência, os relatos depreciativos de Saint-Hilaire, Pohl, Cunha Mattos ou 

Silva e Souza são vistos por Chaul (1997) com desconfiança. Entre utilizar-se o velho 

termo economia de subsistência para caracterizar o período pós-mineratório e abastância –

de bastante – prefere o segundo. E explica porque: 

Plantava-se o que se ia comer, beber e vestir. Se algo sobrasse era 
para gastar em festas e coisas suntuárias. (...) Nada era urgente ou 
inadiável a não ser libertar o tempo para o ócio, para as 
inumeráveis festas do campo ou do arraial – a sociabilidade do 
tempo -, para pescarias e caçadas, enfim, numa palavra, para o 
exercício dos prazeres de uma vida simples7. 

                                                                                                                                                                               
identidade regional não parece ser um problema que se impusesse como necessário à ordem do dia. Nem aos 
viajantes nem à população local. 
6 A apresentação da obra de Chaul é feita pelo historiador Paulo Bertran. Para este, o livro “lavou-me a alma, 
que já ia descrente de ver tão necessária revisão desses paradigmas históricos. Abre-se aqui a janela 
oxigenadora para a escrita da história nova de Goiás, não mais vista com o olhar externo, mas com as 
instituições do umbigo, sacralidade placentária da terra e do povo”. Cf.: CHAUL, Nasr Fayad. Ob. Cit. p. 14, 
1997.
7 CHAUL, Nasr Fayad. Ob. Cit. p. 14, 1997. Uma questão importante porém refere-se a adoção deste 
conceito pelo visto fundamental em sua obra, sem qualquer crítica ou reflexão sobre a forma, os limites e a 
exegese do mesmo. Absorvendo-a totalmente e derivando daí boa parte de sua crítica desconstrutivista, o 
autor acredita por exemplo, ser possível analisar o período pós-mineratório a partir da modificação total dos 
marcos de orientação cultural em Goiás, do europeu para o indígena, confundindo portanto influência com 
determinação. Ainda orientado para a demanda da qual atende a obra não refaz o caminho percorrido pelo 
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Gostaria de ressaltar ainda algumas questões que podem me servir como ponte 

de diálogo com o capítulo seguinte. A primeira delas é a relação existente entre história e 

memória. Existe, assim como em Pedro Ludovico: um tempo, um carisma, uma história, 

uma idealização do tempo passado que não atenta para o caráter conflitivo dos vestígios da 

experiência passada que nos foram deixados. A diferença é que a primeira adota sem 

perceber uma concepção salvadora de um momento específico (revolução de 1930), 

enquanto que a outra idealiza todo um processo histórico de ocupação da região central do 

Brasil com origens no século XIX.  

É preciso anotar que ao mesmo tempo em que constitui sua gênese, a memória 

deturpa o processo histórico, ao elaborá-la dentro de um apanhado de sensações sem 

qualquer ordenação racional. Intensificando contextos, atenuando outros, a memória é uma 

via de mão dupla: constitui-se matéria-prima e mecanismo tensionador do conhecimento 

histórico por estar sempre mediado pelo momento presente. 

Mas ao mesmo tempo a história não se priva de suas incursões à memória. Se 

por um lado organiza-a, atua também com o objetivo de produzir sentido, orientação e 

identidade coletiva no tempo presente. Por isso é que a todo o momento ela redimensiona o 

passado existente, reinterpreta ou mesmo – conforme as necessidades conjunturais – a 

constrói. A memória torna-se para a história uma massa que é remodelada de acordo com 

seus interesses (em sua maioria não-verbais)8. No caso de Chaul (1997) essa tensa relação 

relação entre memória e história explica a escolha dos testemunhos e a veemente crítica 

aos viajantes europeus por sua não compreensão da sociedade formada nestes ermos com o 

fim da mineração. 

                                                                                                                                                                               
conceito – o que fortaleceria sua utilização no trabalho. Retirada sua tendência a justificar e produzir novos 
critérios identitários (regionalista, missionária e idílica), seria Marshall Sahlins o primeiro a elaborar o termo 
em seu texto A primeira sociedade de afluência. “Na verdade, examinada de perto, a sociedade de 
caça/coleta é a primeira sociedade de afluência. Paradoxalmente, isso leva a outra conclusão útil e 
inesperada. Pelo senso comum, uma sociedade afluente é aquela em que todas as vontades materiais das 
pessoas são facilmente satisfeitas. (...) Há duas formas possíveis de afluência. As necessidades podem ser 
‘facilmente satisfeitas’, seja produzindo muito, seja desejando pouco. (...) Mas há também , uma concepção 
Zen da riqueza [referindo-se à segunda hipótese], partindo de premissas um pouco diferente das nossas: que 
as necessidades humanas materiais são finitas e poucas, e os meios técnicos invariáveis mas, no conjunto 
adequados. (...) Livres da obsessão de escassez do mercado, as propensões da economia dos caçadores talvez 
se fundem mais consistentemente na abundância do que as de nossa economia. (...) Com isso não se quer 
negar que uma economia pré-agrícola funcione sob sérias limitações, mas somente insistir com base nos 
dados sobre caçadores e coletores atuais que, na maioria das vezes, há adaptação bem sucedida”. Mais tarde 
esse mesmo conceito também foi utilizado no Brasil, como apontei pouco acima, por Antônio Candido em 
sua obra “Os parceiros do rio bonito” ao estudar as modificações de uma cultura rústica face a sua 
incorporação pelo Capitalismo. Cf.: SAHLINS, Marshall. “A primeira sociedade de afluência”. In.: 
CARVALHO, Edgard Assis. Antropologia econômica, sd. p. 07-08. O grifo é meu.
8 Cf.: HOBSBAWN, Eric, RANGER, Terence. A invenção das tradições. 1998. Segundo os autores, o 
passado é reinventado para atender a interesses individuais, sendo depois incorporado pela coletividade.
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Por isso a solução encontrada para solucionar os problemas de identidade no 

tempo presente foi reinterpretar o passado através da desconstrução da historiografia 

tradicional e da inversão do olhar na tentativa de descobrir um Goiás de “latitudes 

interiores”, descompromissado com o ideal iluminista-industrial europeu. Afinal o olho vê 

apenas aquilo que está preparado para ver, e o desconhecido só pode ser construído a partir 

de elementos e referências por nós conhecidas – assim é que se formam os monstros: no 

limite do pensado (LIMA, 1989, p.37; CERTEAU, 2000, p.92). Reforça-se por outra via a 

argumentação proposta no princípio: o passado já não atende mais às necessidades 

conjunturais para a formação da identidade regional em Goiás. 

Por último, gostaria de retornar à crítica feita aos viajantes. Se esses homens 

que cortaram todo o país retratando, conhecendo e dando a conhecer ao Velho Continente 

as terras inexploradas do interior do Brasil (em sua maioria sob as ordens de França e 

Portugal) não conseguiam "compreender" o sertão da forma como seus habitantes o 

entendiam, talvez devamos tentar investigar o conceito de sertão formulado pelos mesmos 

– i.e., o modo como o século XIX entendia-o: como um espaço no qual  a civilização não 

entrou em contato, local selvagem, ainda indomável pelo homem ou somente muito 

parcialmente. Não acredito que um conceito tão objetivo, direto e sistemático para explicar 

o sertão como por exemplo “o singular e o plural, é um e é muitos (...) um lugar e um 

tempo, o passado sempre presente, o que não está nunca onde está” sistematizado pela 

professora Selma Sena (CHAUL, 1997, p.56) possa refletir o pensamento sobre o sertão do 

século XIX, ou em qualquer época. 

Uma outra possibilidade de interpretação pode ser construída seguindo os 

passos dos sucessivos contingentes populacionais que caminharam em direção ao interior 

do Brasil com formas de intervenção no espaço e interesses diversos. Desde a investida das 

bandeiras no século XVII até a incorporação do estado de Goiás à economia de mercado a 

partir da segunda metade do século XX. Ao longo de todo esse processo, o conceito de 

sertão pode ter passado por uma transformação bastante grande. Koselleck (1993) afirma 

os conceitos podem ser coordenados em três grupos: da tradição (cujos significados se 

mantém parcialmente), aqueles que se transformam decisivamente e só podem ser 

buscados historicamente, e os neologismos que respondem a determinadas situações 

políticas ou sociais e cuja novidade pretende registrar ou mesmo provocar. 

Entretanto, em momento algum um conceito pode ser construído sem levar em 

consideração a mudança ou novidade que seus significados atravessam ao longo do tempo. 
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Sua construção deve ser observada através de uma análise sincrônica (tematizando 

situações) e diacrônica (percebendo as mudanças e permanências de seu conteúdo 

semântico): “Um conceito – afirma Kosseleck (1993, p.114-118) – não é somente um 

indicador dos contextos que engloba, é também um de seus fatores. Com cada conceito se 

estabelecem determinados horizontes, assim como os limites para a experiência possível e 

para a teoria concebível”. Essa parece ser a meu ver a chave para se entender não só o 

processo de ocupação do oeste brasileiro. Mas é também o elemento fundamental para 

compreendermos os fundamentos e princípios norteadores da produção historiográfica 

acima criticada: indicando seus horizontes e os limites impostos por sua experiência e que 

se refletem na própria teoria da qual são devedoras.

No que se refere aos estreitos limites impostos por esse trabalho, se pudermos 

determinar os momentos definidores das experiências construídas no sertão e as tensões 

existentes nesse processo – tanto no sentido de incoporação quanto de rejeição dessas 

mesmas experiências – a contraditória relação entre tradição e modernidade pode obter 

uma resposta um pouco mais coerente do que a pueril adoção de um termo com pouca 

fundamentação empírica. Tradição e modernidade não estão necessariamente estabelecidos 

em campos opostos, como demonstrarei a seguir. 

Além disso, ao invés de desvinculados de um processo mais amplo, a coerência 

nos manda tentar compreender o regional a partir de sua inserção numa realidade mais 

ampla. No processo de incorporação do interior do continente e nas suas conseqüências 

para o mesmo. Talvez assim o traço regional possa ser realçado: valorizando suas 

especificidades dentro de uma realidade conceitualmente mais operante.

O  par Sertão-Modernidade não pode ser resolvido em três ou quatro  linhas de 

retórica positiva. Ele exige adaptação, avanço, retrocesso, deturpação de valores, inovação, 

desconfiança como aponta Silva (1997). Contradições inerentes ao “mundo vivido” e seu 

desejo contido de transformação9. Não pode ser imposto através da construção de uma 

cidade, da presença de um chefe político pseudomoderno ou de um modelo arquitetônico 

baseado em referências européias. Qualquer transformação que desejemos empreender no 

passado só pode ser realizada no campo da interpretação. Não qualquer interpretação, mas 

                                                          
9 A Modernidade nas regiões de periferia refere-se a algo bem mais amplo que a simples expansão 
econômica de alguns setores que interessavam ao capital internacional e nacional, como forma de 
manutenção do desequilíbrio espacial nas regiões. Leva em conta também a adoção, subversão e deturpação 
dos processos políticos, sociais e culturais que são impostos pela ordem mundial através da mescla das 
relações já existentes. É também um esforço de atualização de experiências concretas daqueles que habitam 
essas regiões. Cf.:  SILVA, Luís Sérgio Duarte da. A construção de Brasília: Modernidade e periferia.1997. 
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somente aquela em que a reflexão teórica ocorre ato contínuo com a pesquisa histórica 

como lembra Rüsen (2001).
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CAPÍTULO 2

A FRONTEIRA POLÍTICA

Há na abertura de Formação do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Junior 

(1969), uma problemática que parece ter preocupado o autor durante a feitura de toda 

aquela obra: o passado enquanto definidor do tempo presente. Recorrendo ao estudo do 

período colonial o autor veria naquele passado – todo ele sintetizado no início do século 

XIX – o definidor dos fundamentos de nossa nacionalidade e importante chave para se 

interpretar o momento pelo qual passava o País de sua época. Com uma população 

diferenciada, um território determinado, uma estrutura material particular e uma 

organização social e atitude mental apontando para uma definição. 

O passado colonial, entretanto, não teria sido enterrado ao proclamar-se a 

Independência ou na realização da República. Ele ainda estaria vivo, como que dilatado 

mesmo dentro de uma conjuntura contemporânea. Seria um processo que, segundo o autor, 

se arrasta até hoje. E ainda não chegou a seu termo. (...) O passado, 
aquele passado colonial que referi acima, aí ainda está, e bem 
saliente; em parte modificado, é certo, mas presente em traços que 
não se deixam iludir. Observando-se o Brasil de hoje, o que salta à 
vista é um organismo em franca e ativa transformação e que não se 
sedimentou ainda em linhas definidas; que não ‘tomou forma’. É 
verdade que em alguns setores aquela transformação já é profunda 
e é diante de elementos própria e positivamente novos que nos 
encontramos. Mas isto, apesar de tudo é excepcional. Na maior 
parte dos exemplos, e no conjunto, em todo o caso, atrás daquelas 
transformações que às vezes nos podem iludir, sente-se a presença 
de uma realidade já muito antiga que até nos admira de aí achar e 
que não é senão aquele passado colonial.(PRADO JÚNIOR, 1969, 
p. 11)

Cito essa passagem porque ela me revela em parte, o problema que desejo 

tratar neste capítulo. Do passado que, ao invés de parecer um incômodo, um obstáculo que 

logo será superado, margeia nossas ações. Fundamenta de muitas formas o 

desenvolvimento de nossa sociedade. Determina seu ritmo e orienta nosso percurso. Mas 

não como um empecilho a ser superado pelo determinismo histórico, pelo inexorável 

progresso que sempre parece tão próximo como o um navio que se aproxima do 

continente. Mas como uma força expressiva dentro da sociedade e que atua sobre ela. 
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Redirecionando as modificações de caráter estrutural e promovendo as devidas 

transformações na superfície do sistema, para preservar seu poder.

Para explorar essa perspectiva de análise procurarei trabalhar o processo de 

ocupação do oeste brasileiro a partir dos estudos sobre a fronteira no Brasil. Assumindo 

uma característica operacional, tais estudos me permitirão analisar a formação da 

sociedade brasileira através de uma vinculação sistêmica entre a conjuntura nacional e a 

regional. Para conseguir meu intento, nortearei meu texto a partir de algumas análises já 

consagradas da historiografia brasileira, considerando suas particularidades e contradições 

e, ao mesmo tempo, apropriando-me de algumas de suas idéias-chave para – depois de 

ponderadas –  reordená-las num todo coerente. Por esse motivo não procurei limitar um 

período de tempo, atentando para o caráter diacrônico do tema proposto. Minha ênfase não 

está dirigida à ocorrências factuais mas àquilo que se passa sobre elas, em suas ações 

mediadoras da realidade histórica.

O núcleo comum dessa perspectiva é, sem dúvida alguma, a mesma idéia 

presente em Caio Prado Júnior, na obra acima citada: elementos, estruturas passadas que 

persistem ao longo do processo histórico e marcam posição dentro do cenário político 

nacional. À luz da noção de fronteira essa perspectiva poderá ser retomada e verticalizada 

em seus pontos principais para o desenvolvimento da Segunda Parte desse estudo.

Diversas são as perspectivas que abordam a temática da fronteira. Em 

Capitalismo Autoritário e Campesinato, Velho (1976) percebe tais mudanças e 

permanências como fruto de um específico sistema de utilização e repressão da força de 

trabalho, analisando-as através dos conceitos de fronteira aberta, fronteira fechada e 

fronteira controlada. Martins (1997; 2000) trata do tema a partir da perspectiva de que 

persiste no Brasil uma sociedade de história lenta, em que “a propriedade da terra é o 

centro histórico de um sistema político persistente” (MARTINS, 1997, p.13)  e em que o 

atraso é utilizado como instrumento de poder, não para bloquear o desenvolvimento 

histórico brasileiro, mas para integrá-la aos seus propósitos e reorientar as ações de caráter 

transformador. 

Temos ainda a rica análise de Holanda (1990; 1995a; 1995b) que apresenta um 

erudito e incontestável conjunto de obras sobre o fenômeno da fronteira. Sua interpretação 

sobre o processo de incorporação do sertão aos quadros da Colônia Portuguesa sugere-nos 

a perspectiva de um certo tipo de “aprendizado” em meio à fronteira. Esse aprendizado 

seria explicado pela face plástica do legado ibérico em relação ao anglo-saxão (a idéia do 
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paraíso a ser desfrutado em oposição a perspectiva do paraíso a ser construído), pela 

ineficaz tentativa de manutenção do controle das terras livres no interior do continente e 

pela imaturidade do movimento da fronteira ocorrido no Brasil a partir do século XVII, 

implicando uma tecnologia de certo modo primitiva para a conquista dos novos territórios 

às mãos dos indígenas e num ritmo mais lento e sujeito a uma dinâmica de incorporação e 

adaptação extrema ao ambiente nativo.

Se as perspectivas acima apontadas partem de lógicas diferentes conduzindo a 

respostas também diversas, nem por isso como tentarei demonstrar, elas se repelem 

mutuamente. Com um pouco de zelo talvez seja possível uma síntese entre elas. 

Matizando, reordenando as perspectivas, e direcionando-me para a análise regional. Me 

deterei mais demoradamente em um momento histórico específico – a revolução de 1930, 

tanto em seu âmbito nacional, quanto em suas matizes locais. Será esse exercício de junção 

entre o regional e uma realidade histórica mais ampla que determinará a validade 

interpretativa do exercício de reflexão a que este capítulo se propõe.

2.1 Três Perspectivas sobre a Fronteira

No capítulo anterior tentei demonstrar através da critica historiográfica a 

determinadas perspectivas históricas sobre a região de Goiás, principalmente as primeiras 

décadas do século XX, alguns pontos que em meu entender constituem lacunas, 

deficiências ou torções interpretativas sobre a realidade histórica regional.  Apesar de suas 

inúmeras contribuições, as respostas por elas sugeridas para explicar o passado 

apresentam-se-nos hoje em muitos aspectos superadas. Seja pela descoberta de novas 

fontes ou pelo surgimento de outras propostas interpretativas, exigem revisão, reelaboração 

ou mesmo seu completo abandono. “A história é filha de seu tempo”, gostava de afirmar 

Lucien Febvre para referir-se à união viceral entre passado e presente, mas também à 

condição de provisoriedade do conhecimento histórico, condenado a “envelhecer” e ser 

ultrapassado por uma perspectiva que supra de forma mais adequada nossa carência 

estrutural de orientação e sentido.

Uma das tentativas atuais de compreender a realidade passada e sua dinâmica 

social está vinculada a uma série de trabalhos organizados sob a égide dos estudos sobre a 

fronteira no Brasil.  
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2.1.1 Octávio Guilherme Velho e o Capitalismo Autoritário

A obra de Octávio Guilherme Velho pode vir a nos fornecer insights preciosos 

para o desenvolvimento de noção de fronteira. Obra publicada em 1976, Capitalismo 

Autoritário e Campesinato tem como temática principal o processo de ocupação de novas 

terras no Brasil e o desenvolvimento capitalista nessas áreas. Análise desenvolvida através 

de uma metodologia comparativa cujos eixos são a Marcha para o Oeste nos Estados 

Unidos, ocorrida efetivamente ao longo do século XIX e a ocupação de territórios na banda 

Oriental do continente europeu ocorrida a partir do século XVI. Três são os conceitos 

fundamentais tratados ao longo de seu texto: Fronteira Aberta; Fronteira Fechada e 

Fronteira Controlada10. Baseando-se nos princípios da Tese Turner11, a Fronteira Aberta 

seria um fenômeno que funcionaria como válvula de segurança contra as agudas lutas de 

classe devido à oferta de terras não ocupadas. No caso da Marcha para o Oeste nos Estados 

Unidos, será nessa região de fronteira no século XIX que formará a economia baseada na 

pequena propriedade (farms) e num senso de democracia radical que  seria fundamental 

para a incorporação de uma atitude antiescravista militante no período da guerra civil. 

A fronteira fechada, por outro lado, partiria do princípio de que dada uma área 

de terra livre, uma classe dominante pode impor uma imobilização da força de trabalho a 

fim de que ela não se disperse. Ao contrário do que ocorreu a partir do século XVI na 

Europa Ocidental onde o adensamento populacional criou e/ou fortaleceu os núcleos 

econômicos e culturais (cidades), na banda Oriental, a população penetrou mais fundo na 

floresta ou espalhou-se na estepe fazendo com que o processo de diferenciação social que 

ocorreria nas cidades fosse nesse caso, retardado e diluído por esse processo de expansão. 

E ao invés de um crescimento e fortalecimento da burguesia, ocorreria sim sua fraqueza 

                                                          
10 Para Octávio Guilherme Velho, a fronteira em movimento é um processo de ocupação de territórios. Não é 
necessariamente a ocupação de territórios nunca ocupados. Uma transformação agrária e o colapso ou 
enfraquecimento da autoridade podem ter um efeito similar ao de fronteira em termos de “enfraquecer a 
subordinação e permitir a ascensão social” preenchendo por inércia um espaço vazio. Cf. VELHO, Octávio 
Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato, 1979. p. 101.
11 Trata-se da interpretação desenvolvida por F. J. Turner para explicar o desenvolvimento histórico dos
Estados Unidos da América. Para o autor, os valores da nação americana eram derivados da dinâmica da 
fronteira, não das tradições do Velho Continente transportados pela imigração. O vasto território assimilável 
e não controlado teria influência transformadora visto que agiriam como válvula de segurança, desafogando 
os centros industriais e evitando o acirramento dos conflitos sociais e econômicos. O núcleo de sua 
interpretação propõe que a dinâmica da fronteira é derivada de 3 movimentos básicos: primeiro, a adaptação 
ao meio, depois o rearanjo do ambiente e por último a retomada da tradição européia sobre o fundamento do 
padrão indígena. Haveria portanto um recuo aos padrões primitivos para posterior retomada de uma evolução 
rumo a uma civilização nova, democrática e com pleno vigor. Democracia e individualismo que, apesar de 
terem sido gerados em contato com os nativos negaria a completa mestiçagem entre pioneiros e indígenas.
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relativa. Nesse sentido, haveria um reforço da tendência autoritária dentro de sua dinâmica 

econômica, representada pela institucionalização do sistema de repressão da força de 

trabalho (a servidão).

Por último, teríamos o que o autor chama de fronteira controlada, um sistema 

de repressão da força de trabalho que evoluiria para um capitalismo autoritário. 

Funcionaria como um lócus para o estabelecimento de uma população excedente de 

camponeses pobres, mas também como um local privilegiado para as transformações 

capitalistas no seio do próprio campesinato através da ação institucional. O campesinato 

constituiria assim um modo de produção específico e ao mesmo tempo uma classe política 

que poderia conter os “germes não desenvolvidos de uma burguesia, embora de um tipo 

diferente comparado com o da grande burguesia que se alia com o Estado autoritário” 

(VELHO, 1976, p.96). 

O Capitalismo autoritário – base de toda a sua tese sobre a fronteira em 

movimento – configuraria-se como uma formação capitalista em que não pode ser 

observada uma “mudança qualitativa” da sociedade, em que não se observa a dominância 

burguesa, estando portanto mais próximo organicamente do passado, mas que não se 

esgotando nele. O traço autoritário estaria ligado pela dominação geral e institucional de 

um sistema de repressão da força de trabalho. A não-existência de uma burguesia forte –

especialmente nos países que não experimentaram uma revolução política comandada pela 

burguesia – faria com que esses países acompanhassem o desenvolvimento capitalista com

um relativo “atraso” em relação aos países que lideraram o mesmo. O Estado seria então 

forçado a assumir o comando dum processo de modernização e transformação da 

sociedade afim de não submergir. “O capitalismo autoritário é o herdeiro direto de sistemas 

de repressão da força de trabalho sem nenhum corte revolucionário interveniente” 

(VELHO, 1976, p.43). Caracterizaria-se ainda, em comparação com o capitalismo burguês 

por uma dominação particularmente intensa da instância política. O político mantém um 

alto grau de autonomia em relação ao econômico e uma grande capacidade de agir sobre 

ele. Além disso, a base camponesa não é destruída no capitalismo autoritário, mas é 

mantida como uma forma subordinada de produção, e a acumulação primitiva prossegue às 

suas custas.

A experiência brasileira, que ora nos interessa, pode ser caracterizado pelo 

autor como um caso de estabelecimento de uma fronteira livre, porém controlada. Para ele, 

houve desde o período colonial o desenvolvimento de um sistema capitalista baseado na 
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repressão da força de trabalho através de sua transformação gradual e não revolucionária 

(expansão dos limites do território através do deslocamento da força de trabalho e de sua 

reorganização). O período de decadência dos antigos plantations nordestinos seria um 

exemplo disso. Tendo nas plantations o centro dominante mais estável da sociedade 

brasileira e a subordinação de todas as outras formações à mesma, o êxodo populacional 

que correu em direção às grandes cidades e ao Centro-Sul em meados do século XIX é 

orientado pelo Estado para se deslocar para a região amazônica (borracha) no sentido de 

evitar o perigo potencial representado pelos refugiados que se concentravam nas cidades 

costeiras. 

Outro ponto importante para considerações futuras é sua perspectiva de que 

existiu e existe no Brasil, assim como nos países que não passaram pela experiência de 

uma revolução burguesa, uma complexa combinação entre elementos de permanência e 

mudança que dão forma à sociedade brasileira. 

O caráter de permanência está profundamente ligado aos interesses agrários 

que mantiveram o controle sobre o Estado, sob uma fachada liberal. A mudança 

expressaria-se através da passagem de um controle descentralizado do Estado para uma 

efetiva centralização. Entretanto, segundo o autor é preciso notar que houve mudança 

apenas no lócus principal de manifestação da dominância política. Os laços muito estreitos 

com o passado foram mantidos através da política coronelística. As rupturas ocorreram 

apenas com o passado imediato, mas não com o processo que originou o passado. É o que 

o autor chama de colocar novos rótulos em velhas garrafas. 

Em 1930, por exemplo, o capitalismo autoritário adquiriu consistência ao nível 

da política econômica. Legitimou-se o Estado Novo através de uma construção teórica que 

combinou traços contraditórios como o autoritarismo estatal e o poder privado. A 

continuidade com o passado foi consolidada através da acentuação dos germes do 

autoritarismo estatal que sempre estiveram presentes em nossa história política e que 

seriam intitucionalizados em 1937. Nos momentos de mudança o autoritarismo seria 

entendido então como única solução, única alternativa à anarquia geral (no caso de 1937, 

mas não só nele a anarquia é identificada com o comunismo).



41

2.1.2 José de Souza Martins e a situação de Fronteira: a morte do outro

O tema da fronteira e seus desdobramentos também é muito bem explorado por 

José de Souza Martins numa série de obras, dentre as quais Fronteira: a degradação do 

Outro nos confins do humano (1997), Capitalismo e Tradicionalismo (1975) e O poder do 

Atraso: ensaios de sociologia da história lenta (1999). Sua preocupação principal está 

vinculada aos tipos de relações sociais existentes nas zonas pioneiras12 e por outro lado às 

conseqüências desse processo de ocupação na formação da sociedade brasileira.

A fronteira aqui, não pode ser entendida a partir da ideologia da figura do 

pioneiro, do suposto herói da conquista de novas terras, branco e transmissor do processo 

civilizacional. Mutilada por tais pressupostos essa concepção apontaria apenas para certa 

dinâmica modernizadora e transformadora da sociedade, negando o complicado 

entrelaçamento de tempos históricos que é responsável pela recriação de relações sociais 

arcaicas em cenários modernos. Deixando de lado ainda seu aspecto trágico, ao ignorar o 

conflito gerado por temporalidades tão díspares. Conflito este que não está restrito apenas 

ao seu aspecto material, mas também às visões de mundo que estão em jogo. Por isso a 

situação de fronteira é uma situação de conflito ou fricção. É o lugar social da alteridade e 

do confronto.

Nesse cenário podemos observar a completa ausência de qualquer tipo de 

aspiração humanista. Para o mundo civilizado a fronteira é um cenário de intolerância, 

ambição e morte. O ponto limite de territórios continuamente redefinidos pelos homens. 

“Não é nela que a humanidade do outro é descoberta como mediação da gestação do 

Homem” (MARTINS, 1997, p.12).

A fronteira apresenta-se como uma situação-limite devido às ambigüidades que 

dela decorrem. Ela é muitas e diferentes coisas. É fronteira do humano em todos os 

sentidos, visto que assume um caráter litúrgico e sacrifical devido à degradação do outro. 

                                                          
12 Uma distinção importante feita pelo autor é aquela que define a chamada Frente Pioneira e a Frente de 
Expansão. A primeira pode ser considerada como um movimento social cujo resultado imediato é a 
incorporação de novas regiões pela economia de mercado. Esta deve estar primordialmente vinculada ao 
mercado e não meramente ocupada. A segunda configura-se como uma faixa que se estende entre a fronteira 
econômica (vinculada ao mercado) e a fronteira demográfica. Sua vida econômica não está estruturada 
prioritariamente para as relações com o mercado. Caracteriza-se por uma economia de excedente. Se integra 
à economia de mercado pela absorvição do excedente demográfico não absorvido pela fronteira econômica e 
pela produção de excedentes para o mercado. Caracteriza-se ainda pelo uso privado de terras devolutas sem 
que as mesmas assumam o valor de mercadoria. A tensão entre as duas frentes é estabelecida pela posse da 
terra, visto que a propriedade privada da terra passa a ser capitalizada e a vida, antes regulada pelo grau de 
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“Longe de ser o território do novo e da inovação, a fronteira se revela como o território da 

morte e o lugar de renascimento e maquiagem dos arcaísmos mais desumanizadores” 

(MARTINS, 1997, p.16). Antes de ser creditado como promovedor da aprendizagem e 

alimentador da dinâmica social, ela age sim como bloqueador das mudanças sociais.

Em O poder do atraso essa relação entre a fronteira e a dinâmica social fica 

mais explícita. Compreendendo a questão da propriedade da terra como centro histórico de 

um sistema político desde muito persistente, o autor aponta a peculiaridade da sociedade 

brasileira, não na sua história, mas “nas determinações que fazem mediação viva do 

presente” (MARTINS, 1999, p.11). A persistência de elementos, instituições, concepções e 

valores do passado faz o papel de mediador no presente, tornando-o lento. Daí deriva o 

subtítulo de sua obra: ensaios de sociologia da história lenta. 

Sob esta ótica, o patrimonialismo e a política do favor pode ser compreendida 

como a base e o fundamento do Estado brasileiro. Essa política patrimonial entretanto, 

depende também de uma fachada moderna que permita sua sobrevivência e rearticulação 

ao longo do tempo. Ela não constituiria na tradição brasileira, portanto, “em forma 

antagônica de poder político em relação à dominação racional-legal. Ao contrário, nutre-se 

dela e a contamina” (MARTINS, 1999, p.18). 

Seria justo pensar que a dinâmica da expansão do capital acabasse por apontar 

uma tendência quase que compulsória quando da incorporação de novas áreas ainda não 

vinculadas ao mercado a formas de produção capitalistas e conseqüentemente a relações 

sociais que lhe fossem correspondentes. 

Essa perspectiva, entretanto surge para o autor como demasiadamente linear, 

desprezando o caráter histórico (portanto descontínuo) desse processo. Para ele a 

incorporação de novas áreas não significa também a introdução de novas relações sociais, 

mais aptas e mais identificadas com o processo de modernização (racionalização da vida 

social, processo de secularização e individualização, regime de trabalho contratual etc.). 

Como bem lembra Martins (1997), nesses locais as pessoas e os grupos sociais vivem uma 

espécie de atraso social e histórico crônico, ainda que incorporados a formas mais 

avançadas de reprodução do capital. É o que chama de produção capitalista de formas de 

relações não-capitalistas, que num sentido restrito para nosso estudo expressaria a 

diferença de tempos históricos dos locais de fronteira. 

                                                                                                                                                                               
fartura e não de riqueza, passa a ser condicionada pelo aparecimento de um estado de insuficiência, própria 
das zonas de influência da dinâmica capitalista.
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O caráter trágico desse fenômeno seria fornecido pela completa ausência da 

intervenção direta do Estado. Seria a fronteira o lugar da violência e da morte (seja ela 

física, cultural ou social), visto a efetiva dominância do poder pessoal  

e a ação das forças repressivas do privado se sobrepondo ao que é 
público e ao poder público, até mesmo pela sujeição dos agentes 
da lei aos ditames dos potentados locais. Portanto, um 
comprometimento radical de qualquer possibilidade real de 
democracia, direito, liberdade e ordem. (MARTINS, 1997, p.40).

2.1.3 Sérgio Buarque de Holanda e a modernização tradicionalizada

A terceira perspectiva bastante frutífera para o desenvolvimento desse trabalho 

está em Sérgio Buarque de Holanda. Evidentemente que não encontramos qualquer 

trabalho teórico sintetizado sobre a fronteira. Entretanto, não deixa de ser curioso notar que 

é o tema da fronteira uma constante em todas as suas obras históricas clássicas, como 

Monções (1990), Caminhos e Fronteiras (1995) e Visão do Paraíso (1994). Seguindo 

alguns temas observados por Wegner (2000), ao analisar visão da Fronteira na obra de 

Sérgio Buarque de Holanda, apontarei de forma esquemática e resumida aquilo que 

considero ser o núcleo das suas conclusões sobre o tema proposto.  

Para Sérgio Buarque de Holanda (1995b; 2000) a fronteira seria o lugar onde 

se defrontam paisagens, populações, hábitos, instituições e visões de mundo heterogêneas. 

Trabalhando seja no sentido de atenuar os contrastes e propiciar o surgimento de um 

produto cultural misto ou inteiramente novo, ou então de afirmar a vitória dos elementos 

mais aptos à incorporação ao ambiente. A idéia de adaptação e de mobilidade são peças 

fundamentais.  

A adaptação vem por um lado como exigência do meio. Ele age sobre o 

homem fazendo com que este aceite as condições que lhe são oferecidas ou pereça. Dessa 

adaptação surge um novo indivíduo histórico que pouco a pouco transforma selva e 

deserto, num rápido avanço em direção à civilização. A novidade do ambiente de fronteira 

exige uma quase absoluta revisão de suas crenças.

Mas ela é também resultado do legado ibérico que assume uma face plástica 

em relação a colonização anglo-saxônica. Como afirma Sérgio Buarque de Holanda 

(1994), onde para o primeiro as novas terras surgiam como paraíso a ser desfrutado, para 
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outro, constituía-se em um paraíso a ser construído. Traço importante da mentalidade 

portuguesa é, segundo o autor, sua radical docilidade ou passividade ante o real. Mas essa 

plasticidade – tal como citada em Raízes do Brasil (1995a) e entendida por Robert Wegner 

(2000, p.35) como um traço exterior daquilo que Weber chama de “racionalidade de 

ajustamento ao mundo” – não é aplicada no sentido de criar um novo mundo nas novas 

terras, mas de recriar seu meio de origem, o Velho Mundo no continente americano. O 

caráter de aventura empregado na colonização portuguesa reforça a idéia de plasticidade 

por sua aclimatação e ajustamento às novas condições impostas pela terra (não estando 

assim interessado nos processos intermediários à conquista, apenas no objetivo final como 

requer o caráter do aventureiro). Ela reforça portanto a idéia de diluição e recuperação do 

legado europeu.

A noção de mobilidade está fundamentada principalmente em Caminhos e 

fronteiras, ao anunciar a vocação paulista para o caminho “que convida ao movimento” e 

não para a grande propriedade rural, formadora de indivíduos sedentários. Essa mobilidade 

entretanto, está condicionada a certa insuficiência do meio, visto a necessidade de 

desbravar e percorrer os sertões na caça dos negros da terra, braço substituto dos escravos 

que não alcançavam a região, dirigindo-se para os centros de consumo (Salvador, 

Pernambuco). 

A relativa lentidão no processo de incorporação do Oeste pelo litoral produz 

conseqüências profundas naquelas populações. A liberdade e o abandono na realização da 

ação colonizadora exige contínua adaptação ao meio. Adaptação essa que é mais sentida 

nos aspectos da vida material que na vida familiar ou institucional. A dinâmica de 

incorporação do sertão toma, segundo suas palavras “a consistência do couro, não do ferro 

ou do bronze, dobrando-se, ajustando-se, amoldando-se a todas as asperezas do meio” 

(HOLANDA, 2000, p.16).

Além dessas especificidades a fronteira no Brasil diferenciaria-se das outras 

experiências de fronteira ocorridas tanto na Europa quanto na América do Norte pela 

existência de terras disponíveis e mal controladas pela administração portuguesa devido ao 

grande fluxo humano na região; pela prematura concentração do movimento de ocupação 

do oeste da Colônia ainda no século XVII – o que acarretaria um outro tipo de ocupação 

sob bases tecnológicas mais frágeis (apontando mesmo para uma certa superioridade do 

indígena quando dos conflitos) que aquelas conhecidas no século XIX e influenciando 

portanto numa maior adaptação da tradição européia aos nativos e na lentidão de seu 
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domínio – e reforçando portanto o tradicionalismo. Por outro lado, é necessário considerar

ainda que legados transatlânticos distintos (lusitano e puritano) impõe lógicas, experiências 

e produtos de fronteira também distintos. 

2. 2     A Procura de uma Síntese

2.2.1 O Momento de Fronteira

Temos portanto três concepções distintas sobre o fenômeno da fronteira. Tanto 

no que se refere a ênfase dada por cada autor quanto a própria sistematização de seu 

objeto. Primeiro temos uma análise que privilegia o aspecto estrutural do processo de 

incorporação do Brasil no Capitalismo, entendendo-o como um estudo de caso e optando 

por uma análise comparativa para compreender o específico. Do outro, sob forte influência 

do marxismo lefebvreano temos uma análise que sustentada pelo desencontro de tempos 

históricos não acabados e mediadores e em certo sentido condicionadores da dinâmica 

histórica brasileira. Por último temos uma análise de matriz culturalista que privilegia a 

figura do pioneiro e sua ação de conquista dos sertões como ato dinamizador da história do 

Brasil – o que, em muitos aspectos a distancia das outras duas análises acima. 

Qualquer tentativa de união acrítica seria tola e infértil. Ciente disso e tomando 

como ponto de amarração a perspectiva de José de Souza Martins acima explorada creio 

ser possível matizar as maiores divergências entre os três autores e retendo os aspectos que 

me pareçam úteis. Antes, porém creio ser necessário ressaltar a flexão que procedo ao me 

apropriar das conclusões destes três autores naquilo que se refere ao fenômeno da fronteira. 

Primeiro desligo-a de um local específico – visto que Martins (1997, 1976) 

estuda os espaços e os tempos que separam a frente de expansão e a frente pioneira, 

Holanda (1995a; 1995b, 2000) e Velho (1976) tratam especificamente do processo de 

ocupação e conquista do oeste brasileiro a partir do final do século XVI. Sugiro ainda que 

o núcleo da tese daquele primeiro (a fronteira como uma situação de fricção, ignorância e 

morte do “outro”) quando incorporados aos elementos dinâmicos da sociedade brasileira 

apontada pelos outros dois autores (patrimonialismo, clientelismo, mudanças conjunturais 

em permanências estruturais, tradicionalização das transformações de caráter modernizante 
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etc.) possibilitam a elucidação de momentos históricos em que ocorrem um “reajuste” das 

condições de existência e persistência do universo político-cultural brasileiro. 

Tais fenômenos assumem um caráter momentaneamente tenso, mas não 

necessariamente transformador: são momentos de fronteira. Neste caso, minha perspectiva 

refere-se a fronteira não como um local específico para sua observação – onde percebemos 

sua ocorrência – mas a algo que ela contém, a uma característica que é inerente e orienta 

sua existência ou não, o conflito entre tempos (e portanto formas de construção e 

incorporação de novas experiências) diferentes. Ela é portanto política muito mais que 

espacial. 

Existem, evidentemente, espaços mais propícios para seu surgimento tal como 

demonstra Martins (1997). Entretanto isso não elimina a sua possibilidade de ocorrência 

em outros espaços, visto que essas contradições não estão vinculadas apenas ao seu caráter 

econômico ou ideológico, mas é fruto da sua própria historicidade13.

As divergências com Octávio Guilherme Velho talvez sejam maiores, mas ao 

mesmo tempo mais fáceis de serem mapeadas. Ao contrário deste último que tem como 

ponto-chave de sua interpretação a existência de “terras livres” como impulsionador da 

instauração de formas repressivas de exploração da mão-de-obra, a interpretação de 

Martins sobre o tema do autoritarismo é apoiada numa ampla mediação que não está 

restrita a estas regiões, mas ao panorama nacional, mesclando a relação existente entre 

lucro e renda fundiária. Suas conseqüências afetam o conjunto das relações sociais e não 

apenas aquelas derivadas de dominações de tipo pessoal. Transcende portanto o círculo 

privado e se apresenta também no próprio Estado.

Mesmo admitindo a impossibilidade de ruptura estrutural de formações 

políticas originadas no passado distante, havendo mudança apenas no lócus conjuntural de 

manifestação dessas estruturas passadas (o que admitiria sua modernização sob certas 

                                                          
13 Minha ênfase está no processo como obra constitutiva de uma realidade histórica e social que extrapola os 
limites da ocupação dos sertões a partir do século XVII. Ao mesmo tempo que se ocupa o território 
desconhecido, a sociedade incorpora novas experiências e redimensiona seu sentido. Redimensiona, mas não 
o transforma totalmente. Conservando assim elementos de formações sociais anteriores na situação presente. 
Estes elementos aproximam-se daquilo que Le Febvre chama de descontinuidades do processo histórico, no 
qual os indivíduos atribuem ritmos diversos a essa dinâmica. Além disso não são apenas anacronismos,  
formas passadas fadadas a serem superadas por um determinismo histórico. Constituem sim, em muitos 
aspectos seu elemento impulsionador. A noção de fronteira – e mais especificamente de momento de 
fronteira – tenta realçar tais elementos que não precisão ser necessariamente contraditórios dentro do 
processo histórico. A fronteira assume portanto uma outra dimensão. Aprofundando-se o caráter tenso e ao 
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condições), conforme apontado por Velho (1976) – nesse sentido, em consonância com 

Martins, visto que aponta certas formas de mediação das relações sociais que tem o poder 

de refrear e modificar as tentativas de desenvolvimento de caráter realmente transformador 

– é fundamental que seja observado nesse autor sua tendência em procurar uma explicação 

histórica que ainda esteja envolvida em consonância com o desenvolvimento do 

Capitalismo mundial, encerrando-a em modelos de sistemas econômicos vinculados ao 

modelo geral. 

A conseqüência desse tipo de perspectiva é sua definição de Capitalismo 

burguês e Capitalismo autoritário, tentando explicar as particularidades do caso brasileiro 

através da construção híbrida de um outro modo de produção com uma historicidade 

própria e com uma temporalidade única articulada ao outro modo de produção. A partir 

dessa perspectiva o autor não enxerga que o próprio Capitalismo autoritário é ele próprio 

burguês. O que, em outras palavras significa não compreender as contradições presentes no 

próprio processo de reprodução do capital, inerentes ao próprio sistema.

Ao caso específico do fenômeno da ocupação do Continente Americano é 

preciso realçar algumas questões. Com por exemplo a interessante porém frágil noção de 

fronteira fechada e fronteira aberta. A ponderação maior deve em meu entender direcionar-

se para o critério temporal estabelecido dentro da análise comparativa empreendida por 

Velho: o avanço da fronteira no oeste dos Estados Unidos, do leste europeu (Sibéria) e do 

oeste brasileiro (que ocorreram respectivamente no século XIX, a partir do final do século 

XV e por último, na virada do século XVII para o XVIII) e da conjuntura que cercara essas 

expansões territoriais (no primeiro caso, logo após a Independência dos Estados Unidos; 

no segundo, como conseqüência do recrudescimento da servidão em detrimento de uma 

burguesia incipiente; e no terceiro caso, impulsionada pela descoberta de ouro). 

Por outro lado, como já apontei um pouco acima parece ser no mínimo 

questionável a idéia do efetivo controle da fronteira brasileira ao longo do século XVI e 

XVII. Se os portugueses “arranhavam o litoral como caranguejos”, como afirma a célebre 

frase Antonil, me parece pouco provável que essa prescrição tenha sido cumprida 

efetivamente pelos habitantes da colônia – até porque o rígido cumprimento das normas da 

coroa portuguesa não era bem uma tradição na Colônia, como escreve Emanuel Araújo 

(1998). Capistrano de Abreu (1976, p.316) escreve sobre bandeiras desbravando a colônia 

                                                                                                                                                                               
mesmo tempo plástico de um fenômeno que não se esgota no século XIX, podendo ser compreendido e 
observado através de estudos pontuais sobre a história política brasileira.
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ainda no século XVI, através de pedidos formais para penetração pelos sertões a procura de 

minas. Para aquele autor a ocupação do sertão e seu povoamento foi iniciado em épocas 

diversas e de pontos diferentes, até que se conseguisse firmar uma corrente migratória 

constante para o interior. Francisco Bruza de Espinhosa por exemplo, oferece-se a Tomé 

de Sousa a empresa em 1551, sendo a mesma realizada apenas em 1553 já sob o governo 

de Duarte da Costa, numa expedição com 12 companheiros, penetrando de 200 a 300 

léguas no continente. Outra incursão provavelmente realizada sob o comando de Vasco 

Rodrigues de Caldas, também foi empreendida em 1561, penetrando porém, apenas 60 ou 

70 léguas no continente, devido ao infortuito encontro com os indígenas – todos tendo 

como ponto de partida Porto Seguro.

Por outro lado há ainda a ênfase no tipo de relação social desenvolvida na 

fronteira. O interesse de Sérgio Buarque de Holanda em tomar como objeto de estudo o 

elemento colonizador europeu e seu amálgama em terras americanas pode nos ser útil aqui. 

Seja ao abandonar a Europa e aportar nas terras desconhecidas a procura do mítico paraíso 

terrestre, seja ao transferir essa “terra do leite e do mel” para o interior, localizando-a mais 

a oeste do litoral. A figura do indígena aparece como pano de fundo, dentro de uma 

necessidade básica da colonização de domesticar o sertão inculto, desenvolvendo-se com 

mais liberdade e abandono, mas “dobrando-se, ajustando-se, amoldando-se a todas as 

asperezas do meio”. As bandeiras (assim como seu desenvolvimento natural, as monções) 

adaptaram-se ao ambiente para capturar os indígenas, como bem observa o autor, seja 

aprendendo sua língua, suas técnicas de penetração nas matas e de sobrevivência em seu

meio etc.  

Segundo aquele autor o movimento da fronteira no Brasil apresenta as três 

fases da dinâmica de fronteira, derivadas dos escritos de Frederic Jackson Turner: 

adaptação ao meio, rearranjo do ambiente e retomada da tradição européia sobre o 

fundamento do padrão indígena. O fabrico de canoas, os caminhos e técnicas para 

percorrer o sertão inculto, a caça etc. são exemplos disso. Escreve ele:

Se junto às paragens povoadas o europeu (...) conseguiria vencer 
entre nós muitas das limitações impostas pelo ambiente, ampliando 
com isso a base econômica onde descansava a sociedade 
constituída pelos seus descendentes nestas terras, outras seriam as 
condições durante longas viagens por lugares ignorados e incultos. 
Aqui, o adventício tinha de ficar quase inteiramente à mercê dos 
expedientes inventados pelo selvagem, pois o equipamento técnico 
trazido do Velho Mundo era muitas vezes inútil em terras que não 
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estivessem preparadas para recebe-lo (HOLANDA, 1995b, p.68 –
grifos meus). 

Destaco aqui o procedimento de adaptação e incorporação dos costumes 

indígenas para a sobrevivência no meio. Principalmente tomando a direção do interior nas 

“longas viagens por lugares ignorados e incultos”. Como essa passagem, estão presentes 

inúmeras outras descrições referentes ao contínuo ajustamento do pioneiro ao meio. A 

mítica figura do bandeirante tal como construída no imaginário popular torna-se totalmente 

desconhecida. Talvez muito mais próxima do selvagem (andando descalço pela mata, em 

fila “indiana”, pés voltados para dentro para obter maior estabilidade, copiando os sons dos 

animais, cobrindo-se de plantas para melhor abater sua caça etc.) que de sua origem 

européia. 

Tais considerações entretanto não fazem o autor interpretar a experiência de 

fronteira como um local de troca e reconhecimento do diferente, dos limites de sua 

humanidade em relação a outras vivências e formas e possibilidades de compreensão de 

mundo. Existe sim uma aprendizagem no sentido de adaptação. Sobretudo em relação às 

técnicas e às condições específicas da nova terra. Se por um lado o elemento indígena atua 

como principal iniciador e guia dos colonos que são “atraídos para o sertão cheio de 

promessas”, por outro ele é também tratado com objetivo primeiro para a ocorrência 

daquelas entradas. Principalmente no Planalto paulista, onde a insuficiência de braços 

negros africanos é notável. E, 

para obtê-lo [o indígena] é que são forçados a correr sertões 
inóspitos e ignorados. Em toda parte é idêncito o objetivo dos 
colonos portugueses. Diverge unicamente, ditado por 
circunstâncias locais, o compasso que, num e noutro caso, dirige a 
marcha para esse objetivo (HOLANDA, 2000, p.16).

Devido à sua ênfase no branco civilizador, o traço indígena surge apenas nos 

aspectos da vida material onde, para o autor, esse elemento teve papel preponderante. Mas 

não em suas instituições e vida social familiar “em que [os europeus] procuraram reter, 

tanto quanto possível, seu legado ancestral” (HOLANDA, 1995b, p.12). A própria 

adaptação é utilizada como mecanismo para captura dos “escravos da terra”, 
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reconhecendo-os como animais a serem domesticados, sendo testemunhos vivos do limite 

do humano14. 

Incutindo em seus desbravadores uma verdadeira “educação moral”, o 

ambiente da fronteira tornava-se terreno fértil para as mais variadas formas de violência, 

não somente contra os negros da terra, mas alcançando qualquer um. Sérgio Buarque de 

Holanda afirma que o simples prestígio da coragem física não desempenhava um papel 

decisivo, sendo o homicídio traiçoeiro tratado com certa complacência por seus habitantes, 

tratando o criminoso simplesmente de refugiar-se longe do alcance da justiça. 

[Qualquer] atitude relativista no convívio entre os homens, e que 
se traduz na frase ‘meu antagonista é meu igual’, escapa 
decididamente a sua órbita, e impera de preferência em sociedades 
onde pode florescer o amor esportivo ao debate e à luta; onde não 
existe ou não pode exprimir-se verdadeiramente o ódio, e onde se 
considera talvez desnecessária a supressão do inimigo 
(HOLANDA, 1995b, p.121).

De todas as reflexões produzidas por Holanda (1994; 1995a), a plasticidade 

social é que mais nos pode ser útil. Remontando as raízes ibéricas da formação brasileira, 

essa plasticidade estaria vinculada inicialmente à ausência completa de qualquer orgulho 

de raça. Fato este explicado pela própria mestiçagem do tipo lusitano. Aliada ao traço 

patrimonislista15, a formação do Estado brasileiro incorporaria tal plasticidade através da 

confusão entre os domínios do público e do privado.

A cordialidade seria o reflexo dessa adaptação plástica do indivíduo ao mundo 

social, adotando certa “civilidade” como forma de defesa ante a mesma. “No ‘homem 

cordial’, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele 

                                                          
14 O uso da violência é uma constante nos locais de fronteira – seja ela fisica ou simbólica, explícita ou 
mascarada. Não só pela relação desses indivíduos com o ambiente mas também pela prática do ofício – como 
partidas de homens empregados em prender e escravizar o gentio indígena, a bandeira possuía um chefe com 
amplos poderes, sendo senhor da vida e da morte de seus subordinados. Capistrano de Abreu relata com certa 
indignação as técnicas utilizadas por aqueles desbravadores do sertão para atacar as populações indígenas. 
Mesmo que fossem já aldeadas pelos missionários da Companhia de Jesus, os elementos dessas incursões 
“provavam os aços de seus alfanjes em rachar os meninos em duas partes, abrir-lhes as cabeças, e 
despedaçar-lhes os membros.”. Os indígenas capturados eram utilizados no transporte de mercadorias ou 
eram utilizados em fazendas dos administradores. Às mulheres, o destino era em muitas ocasiões tornar-se 
prisioneira de seus senhores que as “encerraba consigo en un aposento, com quien pasaba las noches al modo 
que um cabron en um curral de cabras”. Cf.: ABREU, Capistrano de, Ob. Cit., p. 126.
15 Entendo por patrimonialismo uma derivação da concepção patriarcal de autoridade, em que um dos 
fundamentos básicos e uma determinada sacralidade no exercício da função pública, além da ruptura da 
articulação hierárquica da sociedade pelo critério do privilégio e pela impossibilidade de criação de um novo 
direito frente às normas estabelecidas de uma tradição. Tal conceituação deve ser entretanto, mediada por 
uma análise pontual do caso brasileiro visto sua especificidade em relação à formação social da qual é 
devedora. Cf. WEBER, Max. Economia e sociedade. 1967, p. 708.
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sente em viver consigo mesmo” (HOLANDA, 1995a, p. 147). O desejo de estabelecer 

intimidade é recurso necessário para contornar o cerimonialismo e o afastamento tão 

necessários, por exemplo, no trato da coisa pública, mas expresso também tanto na vida 

comercial quanto nos rituais religiosos.

Mas essa plasticidade é também revelada pelo que o autor chama de “nossa 

revolução”: um processo de transformação social lento que até aquele momento duraria 

mais de três quartos de século. A passagem de uma cultura de raízes tipicamente ibéricas e 

agrárias para outra, urbana (e cujos princípios estariam relacionados aos preceitos da 

sociedade civil) estaria a ocorrer através de dois movimentos simultâneos: a dilatação das 

comunidades urbanas e a restrição da influência dos centros rurais, transformados em 

simples fontes abastecedoras.

O problema entretanto, é que a tendência patrimonialista persistia, mesmo após 

a queda da monarquia – regime político que lhe dava sustento. 

O trágico da situação está justamente em que o quadro formado 
pela monarquia ainda guarda seu prestígio, tendo perdido sua razão 
de ser, e trata de manter-se como pode, não sem grandes artifício. 
O Estado brasileiro preserva como relíquias respeitáveis algumas 
das formas exteriores do sistema tradicional, depois de 
desaparecida a base que as sustentava: uma periferia sem centro. 
(HOLANDA, 1995a, p. 176).

A dissolução dos fundamentos personalistas que ainda persistiam na vida social 

republicana estaria assim se processando lentamente. Por enquanto “estaríamos vivendo 

assim entre dois mundos: um definitivamente morto e outro que luta por vir a luz”. A essa 

sentença o autor ainda adverte contra o soerguimento e ação de “adeptos do passado” que 

poderiam ser traduzidos em formas de expressão social “capazes de restringir e 

comprometer as esperanças de qualquer transformação social profunda” (HOLANDA, 

1995a, p.180-182).

Conformando-se plasticamente ao presente, o passado (e mais especificamente 

o regime político de vínculos patriarcais, personalistas, oligárquicos e autoritário16) julgado 

                                                          
16 Segundo Bolívar Lamonier, a ideologia de Estado na República Velha aglutinava em si as seguintes 
características: 1. Predomínio do princípio estatal sobre o princípio de mercado (supremacia da instância 
política sobre a econômica); 2. visão orgânico-corporativa da sociedade; 3. Objetivismo tecnocrático; 4. 
Visão autoritária do conflito social; 5. Não-organização da “sociedade civil”; 6. Não mobilização política; 7. 
Elitismo e voluntarismo como visão dos processos de mudança política; 8. O Leviatã benevolente. Outra 
interpretação-síntese é dada por Marilene Chauí, não restringindo entretanto à República Velha. Para a autora 
a perspectiva social autoritária no Brasil é baseada na naturalização das diferenças sociais, no privatismo das 
relações e na idéia de que as leis são feitas para serem transgredidas, na indistinção entre o público e o 
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estar a deteriorar-se através da sociedade democrática e liberal ainda persistia com força 

suficiente para agir no presente. Tese iluminada quando inserida num livro publicado pela 

primeira vez em 1936 – um ano antes do golpe que faria Vargas ganhar poderes ditatoriais 

com a implantação do Estado Novo. 

2.2.2 A revolução de 1930 como momento de fronteira 

Analisada através da noção de fronteira que venho explorando ao longo das 

páginas precedentes, a revolução de 1930 assume o que Martins (1999) chama de um 

caráter inacabado, que nunca chega ao fim, que não apresenta uma clara distinção de 

períodos que se percebe concluídos. Produto de uma aliança heterogênea, ela sempre 

esteve por se fazer, por se completar. 

A combinação entre elementos que expressam mudanças (não no sentido de 

revelar as contradições existentes dentro de sua estrutura, visto que as mesmas são 

atenuadas em função da assunção do Estado na direção do desenvolvimento da estrutura 

econômica nacional) e permanências (que está profundamente ligado aos interesses 

agrários que mantiveram o controle sobre o Estado, sob uma fachada liberal) marcará a 

passagem de um controle descentralizado do Estado para uma efetiva centralização em 

1930. É preciso notar entretanto, que houve mudança apenas no lócus principal de 

manifestação da dominância política. Os laços muito estreitos com o passado estrutural 

foram mantidos através da política coronelística. As rupturas ocorreram apenas com o 

passado imediato, mas não com o processo que originou o passado. 

É elucidante por exemplo, encontrar no periódico Voz do Povo, jornal de 

oposição ao regime político local anterior a 1930 os seguintes elogios ao chefe do 

executivo nacional:

                                                                                                                                                                               
privado (o que geraria o encolhimento das relações de direito público), na negação dos conflitos e 
contradições sociais e no fascínio pelos signos de prestígio e de poder, desclassificando assim a pobreza (cujo 
núcleo é a cultura senhorial) e revelando o que a autora chama de autoritarismo social (luta entre poderes 
regionais sob o signo da ordem) e um Estado forte par a salvação nacional. Outra análise interessante é 
produzida por Boris Fausto, ao mapear o pensamento nacionalista autoritário das primeiras décadas do século 
XX e seus principais ideólogos, como Alberto Torres, Francisco Campos e Oliveira Viana. O descrédito com 
os caminhos tomados pela República com a política oligárquico-liberal e os golpes de 1930 e 1937 seriam 
marcos para a compreensão desse tipo de pensamento. Cf.: LAMONIER, Bolívar. “A formação do 
pensamento político autoritário brasileiro, uma interpretação” in.: FAUSTO, Boris. História geral da 
civilização brasileira, vol 9, 1997, p. 359. CHAUÍ, Marilena, Brasil, mito fundador e sociedade autoritária. 
2000, p.90-92. FAUSTO, Boris. O pensamento nacionalista autoritário. 2001.
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O dia de hoje assignala o feliz aniversário do Exmo. Sr. Dr. 
Washington Luiz Pereira de Souza, honrado e illustre presidente da 
República.
Homem de inconfundível envergadura moral, de attitudes claras e 
definidas, espirito emancipado e que tem norteado a sua probidosa 
asministração sob o influxo de uma honestidade à prova de fogo, 
levando de vencido e com galhardia o seu gigantesco programma 
financeiro, de estabilização do nosso padrão monetário, que urra 
normalizar e collocar em bases tranquilas e seguras todos os surtos 
da atividade comercial e industrial do Paiz; espírito calmo, 
reflectido e inacressível às insinuações tendênciosas das 
olygarchias insaciaveis e vingativas, norteando a sua brilhante 
administração por um prisma superior, elevado, na observancia de 
severo respeito ao princípio da autoridade constituída (VOZ DO 
POVO, 26.10.1928).

Os grupos envolvidos no movimento de 1930 expressam o seu caráter 

anômalo, unindo um grupo de militares que não queriam saber de políticos com políticos 

que não tinham premeditado nenhum levante e nem preparo para conduzir uma Revolução. 

Os velhos oligarcas esperavam obter o poder; os jovens oligarcas desejavam algumas 

reformas políticas; o Partido Democrático de São Paulo que via no Liberalismo um meio 

de alcançar o governo estadual; os tenentes que desejavam o centralismo e reformas 

sociais. Além do apoio velado do Partido Republicano Paulista – base de apoio de 

Washington Luiz, que já não parecia tão confiável, devido aos descontentamentos gerados 

pela recusa daquele governo em financiar, através do Banco do Brasil, a aquisição dos 

excedentes da enorme produção de café de 1929-1930.17

Evidentemente que devemos levar em conta ainda dois fatores importantes que 

precederam os acontecimentos de 1930, fruto do desenvolvimento dos interesses 

econômicos, sociais e políticos urbanos advindos do processo de industrialização 

(crescimento do terciário, o surgimento do Partido Comunista, a Semana de Arte Moderna, 

o surgimento de teorias fascistas, o crescimento do mercado interno e a imigração interna). 

                                                          
17 A julgar pelas analises de Boris Fausto, tanto no plano nacional quanto local não encontraremos muitas 
diferenças de objetivos naquilo que poderíamos chamar de “programas de gestão” dos grupos em disputa. 
Apesar de a Aliança Liberal surgir de um acordo entre os Estados que não tinham seus interesses vinculados 
ao café, mesmo assim encontra-se em seu seio a mesma regionalização de forças que se expressava no grupo 
situacionista. Suas propostas de reforma política agiram de certo modo como um instrumento de pressão à 
candidatura de Júlio Prestes, ao defender a representação popular através do voto secreto, atacar a política de 
valorização do café, mas ao mesmo tempo defender a política financeira de Washington Luis (lembremo-nos 
que Getúlio Vargas havia sido seu ministro). Por outro lado ela estava marcada pela acomodação que lhe 
garantia certas benécias dentro do plano regional, mesmo em caso de derrota, conforme demonstram os 
acordos firmados entre o próprio Vargas e o então presidente. Assim expressa-se a face plástica da dinâmica 
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Alem disso, como afirma Bresser Pereira e Octávio Ianni, a Grande Depressão produz 

efeitos catastróficos para a industria cafeeira, deixando perceptível a limitação econômica e 

financeira do País (IANNI, 1986, p.14; BRESSER PEREIRA, Sd, p.31-35).

Todavia é preciso ter cuidado ao tratar esses elementos afim de não se produzir 

uma interpretação equivocada sobre o período. Mesmo que 1930 marque o surgimento de 

uma tecnoestrutura governamental, que interferindo diretamente na política econômica, 

causa uma hipertrofia do Poder Executivo e o surgimento de uma estrutura burocrática 

mais moderna, ela não marca o fim do Estado Oligárquico como pensa Ianni (1986, p.16). 

Mesmo a industrialização em massa ocorrida nas décadas posteriores a 1930 

não exigiu um processo de transformação estrutural profunda. É possível ser aventado aqui 

o início do desprestígio das oligarquias agroexportadoras em relação aos setores urbanos-

industriais que começam a ganhar importância política. 

Isso porém, também não significa uma ruptura na estrutura política do Estado. 

A burguesia industrial brasileira não reunia (ou não pretendia reunir) as condições 

necessárias para usurpar o poder político das mãos das outras classes ou frações das classes 

dominantes, almejando apenas compartilhá-lo (FAUSTO, 1997, p.95). Mesmo Roberto 

Simonsen, legítimo representante da ala mais modernizante da burguesia industrial 

brasileira, propunha 

um avanço mais acentuado da industrialização por meio da 
proteção tarifária e com base na infra-estrutura a ser proporcionada 
pelo Estado, mantida a importância do setor exportador enquanto 
fornecedor, tanto das dividas para as crescentes importações 
brasileiras, quanto das matérias-primas e alimentos requeridos pela 
expansão urbano-industrial (MANTEGA, Sd. p.27). 

Assim, a exportação de produtos primários ainda permaneceria como fonte

principal de financiamento da industria nacional e da compra de equipamento tão 

necessária à substituição de importações. 

Quanto ao declínio dos poderes localistas e ao crescimento da centralização 

estatal, os mesmos fenômenos podem ser explicadas sem precisar antever a instalação de 

uma racionalidade fruto das modificações ocorridas na ordem capitalista mundial e que 

poderá ser sentida mais fortemente a partir da década de 1930. 

                                                                                                                                                                               
político-social brasileira. Cf.: FAUSTO, Boris, “A revolução de 1930”, p.232-238, in.: MOTA, Carlos 
Guilherme, Brasil em perspectiva, 1977, p.234-235. 
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Como afirma Martins, o movimento pendular da história brasileira, entre 

governos descentralizados, organizados e com base no poder local  e regional dos chefes 

políticos e conservadores, e por outro lado governos centralizados, com predomínio ou 

forte controle militar parece ser uma explicação mais simples e coerente. Segundo ele, 

Essa tradição cíclica é bem caracterizada pela identificação dos 
governos militares com o desenvolvimento econômico, 
especialmente o desenvolvimento industrial, a repressão política e a 
precedência da centralização do poder nacional em relação ao 
poder regional nos estados. E pela identificação dos governos civis 
e oligárquicos com os interesses rurais, com um certo liberalismo 
político e o fortalecimento dos estados (e, portanto, das oligarquias 
antigas e novas) (MARTINS, 1999, p.71).

A alternância aqui não significa uma real oposição entre duas estruturas 

diferentes de gestão governamental, mas de tônicas diversas. A continuidade com o 

passado é preservado através do autoritarismo estatal, cujos germes, em verdade, sempre 

estiveram presentes em nossa história política. Quanto ao governo de Getúlio Vargas, este 

parece ter sido “um suceder de jogos políticos” em que acordos com coronéis sertanejos 

em busca de apoio em troca da manutenção de das relações de trabalho do mundo rural. 

Dessa forma o governo mantinha na zona rural e nas cidades interioranas uma enorme 

força eleitoral de apoio (MARTINS, 1999, p.32).

Longe portanto, de ser o restaurador da autoridade nacional contra o privatismo 

e o localismo das décadas anteriores a 1930, o governo Vargas aparece como um mediador 

da relação entre o poder privado e o poder público. 

Com a implantação do Estado Novo, a influência desses grupos privados se 

faria exercer pelos canais de acesso às instâncias decisórias inferiores, representados por 

diferentes órgãos situados nos escalões intermediários. As articulações e alianças com 

segmentos do setor privado em busca de apoio, de legitimidade para o reforço, no interior 

da burocracia governamental, quer de posições individuais quer organizacionais, 

fundamentariam certa autonomia do aparelho estatal no final da década de 1930 

(FAUSTO, 1997, p.119-120), e a institucionalização do regime autoritário.

Assumindo o controle do processo de modernização do País, o Estado Novo 

eliminaria assim a necessidade de uma “mudança qualitativa” da sociedade através da 

incorporação dos grupos urbanos (operariado, classe média etc) ao seu círculo de 

influência e do aliciamento da burguesia industrial. Quanto ao campesinato, este seria 

mantido como uma forma subordinada de produção. Servindo de mecanismo de geração de 
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capital através da acumulação primitiva (VELHO, 1979, p.49), e da reprodução das formas 

de repressão e dominação no campo junto às relações de compadrio, meação, parceria etc. 

A subordinação desse campesinato ao ambiente autoritário agora institucionalizado 

garantiria as bases de sua reprodução. 

O controle das tensões no campo tentaria ser resolvido a partir da ocupação de 

novas terras no interior do País através do incentivo governamental. É verdade que este 

recurso já havia sido implementado em outros períodos18. Entretanto, a partir do governo 

Vargas, esse movimento parece adquirir uma sistematização ideológica mais clara: a 

Marcha para o Oeste. 

Efetivamente, esse movimento traduziu-se na implantação de colônias 

agrícolas sob o controle do Estado em todo o território brasileiro tendo em vista o ideal de 

ocupação efetiva do território em direção da Amazônia e a descoberta do verdadeiro 

sentido da “brasilidade”. Outro elemento de destaque dessa marcha foi a construção de 

Goiânia que, incorporada pela ideologia do Estado Novo, já estava sendo posta em prática 

desde o início da década de 1930. A migração interna provocada pela abertura dessas 

novas fronteiras teve, segundo Velho como conseqüência a diminuição das tensões na 

cidade do litoral provocadas pela excessiva força-de-trabalho não utilizada. Diminuída as 

tensões, pôde o governo consolidar sua gestão autoritária e alicerçar suas bases na cidade 

através do populismo, canalizando o que poderia tornar-se uma ameaça potencial em

instrumento contra as tendências políticas de Direita e de Esquerda.

No caso específico de Goiás, segundo a historiografia tradicional, a revolução 

de 1930 assumiu um caráter mais de ruptura com a conjuntura política estadual (elevada à 

conjuntura nacional) do que de um real aspecto de transformação estrutural da sociedade. 

Essa interpretação entretanto, sofre sucessivas variações. Numa delas, a revolução que 

atingiu o estado na década de 1930 não significaria somente uma troca de oligarquias no 

                                                          
18 Na verdade esse parece ter sido um recurso comumente utilizado pelo Estado para diminuir ou equilibrar 
as tensões no campo. À proibição de estabelecimento espontâneo de vilas no interior da colônia, o período 
pombalino organiza uma série de aldeamentos indígenas no estremo norte, assim como fortes de proteção e 
pequenas vilas sob a ordem direta da coroa portuguesa. A extração de minério é lançada ao controle do 
Estado português através do planejamento e regulamentação sistemática das cidades mineiras no século 
XVIII. Outros exemplos claros, anteriores a 1930 também podem ser percebidos: a migração de camponeses 
nordestinos em direção à plantation da borracha na região Norte do país; a exploração agropecuária no 
Maranhão; a dinâmica das frentes pioneiras através da integração das economias do Sul e Centro-Oeste no 
século XIX;, etc. Cf. MARTINS, José de Souza Martins, Os camponeses e a política no Brasil; e 
Capitalismo e tradicionalismo, 1975 ; DELSON, Roberta Marx. Novas vilas para o Brasil colônia 1976, p. 
49-68; VELHO, Octávio Guilherme. Op. cit. p.117-119.  
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poder, mas ultrapassava-a: tratava-se de um “conglomerado de políticos afinados com a 

política varguista e disposto a promover o desenvolvimento capitalista da região. A esse 

processo denominavam modernização” (CHAUL, 1997, p.77-78). N’outra variação, a 

oposição em Goiás apresentou dois momentos específicos: o primeiro, de confiança no 

governo de Washington Luis no sentido de coibir o poder da oligarquia dos caiados (o que 

revelaria portanto, a inexistência de qualquer outro componente senão o regional na luta da 

oposição no estado).

Para a nossa felicidade, parece Washington Luiz subiu a curul 
presidencial com a idéia pré-concebida de aparar as garras rapaces 
dessa águia negra que é a olygarchia Caiado. E s. ex. não hesitou 
mesmo no começo de seu governo em mandar aqui forças do 
exército para mostrar ao sr. Caiado como, por dá cá aquela palha 
esphacelará com um piparote todo o seu [montorro] de iniquidades 
e de arbitrariedades clamorosas erguido criminosamente à sombra 
dessa tyrania. (VOZ DO POVO, 04.11.1928).

Depois, de ruptura com o governo federal quando da eleição de 1929, visto que 

o mesmo recebia apoio direto das forças políticas caiadistas. A Aliança Liberal surge, 

nesse sentido como uma forma de preservar a oposição no estado. “Parte-se da bandeira 

anti-caiadista para a bandeira da Aliança Liberal” (MACHADO, 1990, p.119-120). 

Outro exemplo bastante comum é a clássica interpretação do professor Luís 

Palacín (1986) de que a Revolução de 1930 em Goiás foi uma importação do processo 

desencadeado em nível nacional. Sem ideologia determinada, sem objetivos traçados, com 

poucos e modestos núcleos de oposição no território goiano (Rio Verde, Inhumas, 

Anápolis e Cidade de Goiás) essa oposição poderia ser caracterizada como uma expressão 

de personalidades descontentes com sua posição dentro do quadro político estaduano. É 

desse inexpressivo quadro que trata o Jornal de Catalão, em 1929:

Por ahi vê o meu amigo o que, no governo passado se realizaou em 
Goyaz, muito embora um pequeno grupo de descontentes tenha 
tentado fazer uma opposição insignificante, que em absoluto não 
obstruiu a marcha da administração apoiada em tudo pelas 
maiorias. Aliás, esse reduzido número de oposicionistas, chefiado 
pelo dr. Pedro Ludovico se insurgiu contra o sr. Caiado quando 
aquele cavalheiro perdeu a cadeira de deputado federal. (JORNAL 
DE CATALÃO, 01.09.1929).

O quadro pós-30 revelaria por exemplo, a união de antigos elementos de velhas 

e novas oligarquias (“coronel” Carvalhinho, “coronel” Sampaio, “coronel” Antônio 
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Martins Borges, “coronel” Sebastião Clementino de Faria etc.). Apesar de o discurso do 

pós-30 estar sempre ligado ao progresso, à modernização, ao fim do atraso, muito pouco 

conseguiu ser realizado nos primeiros anos de gestão de Pedro Ludovico Teixeira19.   

É preciso ressaltar ainda que o que se viu em Goiás após a revolução de 30 não 

foi também uma regionalização do plano de governo de Getúlio Vargas – já 

manifestadamente apoiado pelos mesmos políticos originários da economia cafeeira, como 

demonstraria depois sua agressiva política de proteção àquele produto – mas sim uma 

adequação destes com as ainda presentes forças “conservadoras” das antigas oligarquias 

estaduanas. A grande força renovadora da revolução de 30 parecia não querer grandes 

mudanças. Talvez algumas transformações menos drásticas. 

Tal fato pode ser muito bem percebido no seguimento do movimento, onde 

poucos nomes de peso foram acusados e apontados como culpados de qualquer crime 

anterior apesar das diversas denúncias surgidas (PALACÍN, 1986, p.81-89).

A passagem de Totó Caiado pela cidade de Uberlândia acompanhado de um 

destacamento militar poderia dar a impressão de que aquele chefe político derrotado estaria 

sendo levado a julgamento e pagaria por seus crimes. 

Passou, hoje, ás 10 horas, pela estação Mogyana nesta cidade o 
comboio que conduz o sr. Antônio Ramos Caiado, ex-cacique mor 
da finada politicalha goyana, até a Capital da República. O despota 
destrhonado vinha em carro fechado, sob a guarda de várias praças 
do exército, e por essa razão os innumeros curiosos que afluiram a 
estação, desejosos de ver a physionomia que aparentava o “tútú” 
ficaram privados desse espetáculo.(DIÁRIO DA REVOLUÇÃO, 
28.11.1930).

A realidade, entretanto seria bastante outra. Apesar de abertos inquéritos 

policiais para investigar as denúncias contra sua pessoa e a de seus correligionários mais 

próximos (irmãos, primos etc.) Totó continuou fazendo parte da vida política estaduana 

sem ser importunado – mesmo que relegado a condição de oposição ao novo regime 

implantado em 1930. 

                                                          
19 “Quanto menos a revolução seja bem sucedida, maior deverá ser sua memória desse tempo inicial”, c.f.: 
PALACIN, Luís. Quatro tempos de ideologia, 1986, p. 81. Desconsiderei aqui algumas obras que assumem 
um caráter puramente propagandístico sobre a imagem da revolução de 1930. É preciso lembrar, entretanto, 
que todas as perspectivas citadas ainda preservam como núcleo central a idéia de real transformação 
estrutural no Estado após os acontecimentos de 1930. Mesmo contestando as versões mais utópicas.
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PARTE II

CIDADE DE FRONTEIRA
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O Cenário Urbano: Usos e Formas, tensões e conformações

As cidades, como os sonhos, são construídas por 
desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu 
discurso seja secreto, que as suas regras sejam 
absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que 
todas as coisas escondam uma outra coisa. (...) 
As cidades também acreditam ser obra da mente 
ou do acaso, mas nem um nem o outro bastam 
para sustentar as suas muralhas.

Ítalo Calvino, As cidades invisíveis. 

Do caminho até agora percorrido tentei dar ênfase maior ao critério 

historiográfico da temática que envolve este trabalho. Procurei conscientemente construir 

uma interpretação que não ficasse subsumida a um tempo ou a um espaço específico, mas 

que colocasse em relevo aspectos que considero fundamentais para uma análise que 

abranja o contexto nacional. A partir da noção de demanda pude apontar dentro da 

especificidade regional um conflito no que concerne às nossas interpretações acerca do 

passado: influenciados por um demanda sequiosa de orientação e identidade, a 

historiografia regional se propôs estabelecer os critérios de definição da identidade 

incorporando à memória coletiva uma visão homogênea e linear do passado ao mesmo 

tempo que desconsiderou seu elemento tenso. E na verdade esse é um dos fundamentos 

para a geração de identidade: coesão e coerência interpretativa no reconstruir a experiência 

passada no presente. 

Ao tentar recuperar tais tensões procuro agora, num segundo momento 

debruçar-me sobre essa mesma realidade regional observando como, num tempo 

específico, suas tensões também foram incorporadas e aplainadas por um grupo político 

carente de força para legitimar sua autoridade no âmbito regional. Para exercer sua 

dominação de forma convincente e com a aprovação daqueles que estavam envolvidos 

naquela ideologia de fronteira. 

Para realizar este intento divido minhas análises em dois capítulos que me 

permitem articular a perspectiva formulada na parte anterior ao caso específico do período 

da construção da cidade de Goiânia. Para isso, no primeiro momento mapeio as fontes 

utilizadas, atentando-me para seu posicionamento político e para sua função dentro daquele 

cenário em constante conflito. Depois procedo a uma tentativa de reconstituição do 
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ambiente político formado antes da revolução de 1930. O quadro formado por essa disputa 

pelo domínio da política estaduana me fornecerá uma rica base de comparação com o 

período posterior. Principalmente no caso específico da transferência da capital e das 

disputas que estavam envolvidas naquela questão. Essa comparação também me fornecerá 

elementos para perceber as permanências no modus operandi da política local numa época 

considerada pela historiografia tradicional como de transformação. Poderemos observar 

que mudança política também significa mudança de discurso político, de troca de posição e 

de interpretação sobre a ordem precedente e suas ações no presente. 

O capítulo seguinte analisa de forma mais aprofundada a transferência da 

capital, dando ênfase à cidade de Goiás. Já delimitados os grupos políticos e suas 

perspectivas de mundo, torna-se clara uma disputa por algo mais que a construção ou não 

de uma cidade, mas da luta pela conquista de suficiente legitimidade para seu domínio na 

região. Tanto material quanto simbólica. Vislumbra-se aqui a tensão procurada: aqui ela 

assume a formula TRADIÇÃO X MODERNIDADE. Mesmo que de forma mascarada, os 

dois lados desse conflito são representados cada qual por uma cidade (Goiânia e Vila Boa) 

e pelas facções políticas então em choque.

É preciso porém estabelecer de forma mais clara como o conceito de cidade 

estará sendo abordado ao longo da segunda parte desse trabalho. Visto que através dele o 

elemento tensitivo poderá ser incorporado a um espaço real e delimitado, mesmo que 

utilizando-se para isso do outro extremo do mundo ideal.

Incorporando as discussões anteriores sobre a noção de fronteira – não mais 

como um fenômeno restrito às áreas formadas pela frente de expansão e a frente pioneira, 

mas todos os locais onde possa ser observado o caráter conflitivo que leva ao reajuste de 

posição etc. – procurarei dar ênfase na relação entre o que Richard Sennett (1997) chama 

de Carne e Pedra: de um lado, a vida social, política e imaginaria dos habitantes da urbs; 

do outro, a materialidade da cidade, seu projeto urbano edificado, realizado através da ação 

humana sobre a pedra, o concreto etc. Dois elementos que guardam em si a possibilidade 

objetiva de realização da cidade, mas que sozinhos não a representam. Ao meu ver, assim 

poderemos perceber como a ação do homem produz uma cidade que não pode ser captada 

somente através de um plano urbano específico, ou através do seccionamento de parte de 

sua realidade. Mudança no espaço portanto também significa uma mudança na forma de as 
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pessoas sentirem esse mesmo espaço – seja no sentido da comunhão ou da exclusão social 

– e de se relacionarem umas com as outras.

A mesma idéia da cidade constituída de carne e pedra está explícita nos 

escritos de Giulio Carlo Argan (1995, p.238), ao citar Marcilio Ficino: o ambiente urbano 

seria feito de pedras e dos homens que atribuem valor às pedras. Um valor que é atribuído 

não por uma pessoa, seja ela seu habitante ou seu pesquisador, mas por toda a comunidade, 

a partir do interesse, da função e dos valores da época. Historicizadas tais categorias, 

perceberíamos que as profundas modificações de significado a que cada construção dentro 

da cidade está submetida correspondem às formas de compartilho das experiências 

individuais e coletivas de cada época, mas também representam uma verdadeira 

continuidade na transmissão dos significados atribuídos a ela. Por isso, segundo Argan, 

não existem cidades, mas situações urbanas.

Tendo como pano de fundo um diálogo travado com as reflexões estruturalistas 

das décadas de 1970-80 e mais especificamente pelo pensamento foucaultiano, Michel de 

Certeau (1994) observa que na cidade, se os poderes estatuídos sempre têm a primazia de 

sua intervenção no plano urbano, determinando os espaços e condicionando as relações 

entre os homens – (i.e.) produzindo um tipo específico de citadino para habitá-lo – existem 

inúmeras outras possibilidades de o indivíduo atuar no espaço urbano. Não apenas como 

um consumidor submetido às micro-determinações normativas ou boneco de “práticas” e 

redes de procedimentos e dispositivos sociais. Pensando as práticas cotidianas executadas 

pelos “produtores anônimos” da cidade, este autor concebe um cenário urbano em que a 

sua verdadeira forma só pode ser captada se conseguirmos observa-la pelo prisma da 

utilizagem: a forma como utilizamos a cidade e seus elementos, produzindo outros 

significados para seus objetos que não aqueles para os quais haviam sido originalmente 

construídos (CERTEAU, 1994, p.37-58). 

Essa espécie de resistência pode ser percebida, por exemplo, nos habitantes dos 

núcleos urbanos coloniais que procuravam adaptar os planos da metrópole aos seus 

interesses. Em seu O Teatro dos Vícios, Emanuel Araújo (1997) analisa esse tipo de 

acontecimento. Para o autor, longe de estar presente na colônia portuguesa sua típica forma 

de urbanização, o que surgiu no Brasil foi uma ordem que, à revelia dos administradores 

metropolitanos, deturpou, transgrediu e reordenou a ordem social estabelecida de acordo 

com os interesses da sociedade urbana colonial. 
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Segundo Delson (1979), no programa português de construção de cidades no 

Brasil poderemos observar esse tipo de questão. Aquela regulamentação fora instituída 

devido à irresistível atração exercida pelas terras do interior do Brasil, que atuavam como 

um poderoso imã para aventureiros e indivíduos que desejavam fugir ao controle da Coroa. 

Mas era também uma forma de coibir tais entradas para o interior do continente mal 

conhecido em possibilidades de riqueza, garantir a concentração demográfica e ao mesmo 

tempo o precário controle das populações assentadas no litoral. Mas independentemente 

das intenções metropolitanas (contrastante com sua efetiva ação) essa expansão da 

fronteira funcionou sob o signo do provisório, do avanço e retrocesso, numa 

interpenetração que sofria as interferências de sua própria descontinuidade20. 

Os núcleos urbanos do interior, ao que tudo indica, transformaram-se num 

centro de disputas políticas, condicionada pela relação de poderes existentes dentro e fora 

de seu espaço urbano. A mais poderosa dessas forças, excetuando a própria Coroa 

portuguesa, mas concorrendo com ela em determinados momentos, era a dos grandes 

proprietários de terra, detentores de poder econômico (derivada das grandes plantations e 

enriquecidos pelo regime de sesmarias) e de poder político – devido às suas relações dentro 

dos quadros da burocracia patrimonialista colonial conforme apontado no capítulo anterior. 

Para colocar ordem na região das minas dos Goyazes, por exemplo, a rigidez 

das leis lusitanas ou a pura imposição da autoridade reinol era a tática menos utilizada. 

Num ambiente de extrema violência como nos primeiros tempos da exploração aurífera, os 

governadores recorriam à mediação, à negociação com as forças distoantes. Luiz Palacin 

(1982, p.35-38) vê nessas atitudes, uma forma de consolidar um tipo de autoridade mais 

sensível aos poderes locais. Os exemplos de conturbação e violências neste período, 

citados pelo autor são muitos e em todos eles recorre-se à mediação para contornar os 

incidentes entre os mandões locais e a Coroa. Mediação essa, feita não somente para 

instalar o aparato administrativo nos núcleos urbanos das zonas mineratórias, mas para 

obter a parte que cabia aos representantes da administração portuguesa junto aos lucros 

retirados das minas.

A rapinagem do erário público com a condescendência dos poderes locais era 

aliás, um fato comum na colônia. Para Palacín (1982, p.42-52) raros são os funcionários da 

                                                          
20 “Devemos na verdade falar não de uma fronteira mas de experiências, transações e mutações de fronteiras 
múltiplas e complexas. Não podemos fixar nenhuma linha entre homem branco e índio, civilização e 
primitivismo, áreas ocupadas e não ocupadas, postos avançados imperiais e comunidades autônomas”. 
VELHO, Octávio Guilherme, Ob. Cit. p.114. 



64

Coroa que não enriqueceram em seus cargos. Raymundo Faoro também aponta para esse 

feliz casamento entre as arbitrariedades das autoridades coloniais e seu ajuste às forças 

econômicas locais, através de conchavos, casamentos, nomeações, doações de 

propriedades e venda de cargos. Incentivados pelo exercício privado das funções públicas 

(exercício da ordem, manutenção de pontes, estradas, “guerra justa” e proteção contra os 

“negros da terra”) tais potentados terão aí sua origem e consolidação (FAORO, 1991, 

p.181-189; MARTINS, 1999, p.19-50).

As dificuldades atravessadas por Couto Magalhães (1957) quando de sua 

viagem a região de Goiás não foram outras senão aquelas encontradas por qualquer 

autoridade que se julgava no direito de romper com o sistema de reciprocidade local. 

Cunha Matos (1979, p.46) relata o mesmo gênero de acontecimentos em relação a 

administração do governador Manoel inácio de Sampaio ,

o qual estava deliberado a fazer por outros [construção de balsas] 
semelhantes veículos de transportes em todos os rios caudalosos da 
província; e assim teria acontecido se a moléstia vertiginosa dos 
povos não lançasse fora dos empregos a maior parte das 
autoridades que exercitavam as primeiras jurisdições do Estado. O 
governador e capital general Manoel Inácio viu-se obrigado a sair 
de Goiás: a sua expulsão pôs termo aos seus bons desejos.

Evidentemente que aos núcleos populacionais do interior, apesar de lhes 

faltarem os elementos típicos de uma cultura urbana que os distinguisse da organização 

social própria do mundo rural, foram se agregando com o tempo modelos hierárquicos 

advindos do urbanismo lusitano. 

Mas a proeminência do patrimônio eclesiástico na distribuição do espaço 

urbano inicial, por exemplo e dos grandes senhores rurais, doadores de muitos desses 

espaços onde se instalariam os sítios urbanos, teria influência marcante não só nos 

pequenos povoados como também das cidades criadas sob a égide da mineração, no 

interior da colônia. Ao invés de uma barreira que impediria a entrada de influências 

patriarcais, como pensa Laura de Melo e Souza (1986, p.104), ao menos as cidades do 

interior do sertão servirão como um entreposto para a sua concretização espacial. É esse o 

sentido da afirmação inicial de Sérgio Buarque de Holanda logo no princípio de sua análise 

sobre a implantação de núcleos urbanos no Brasil colonial (1998, p.95-96). 

Estudando a arquitetura das igrejas da antiga Vila Boa, Deusa Boaventura 

(2001) faz interessantes considerações com relação à formação do então Arraial de 
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Sant’Anna em seus primeiros tempos. Para a autora, existia naquele sítio – assim como nos 

demais núcleos urbanos do período colonial – uma importante vinculação entre a 

instalação dos edifícios eclesiásticos e o traçado urbano constituído a sua volta. 

Especificamente na Cidade de Goiás, ainda hoje observa-se como as igrejas 

(principalmente a Matriz de Santana e a Igreja do Rosário) despontam em meio ao restante 

das construções do mesmo período. 

Além do volume de suas construções, o poder eclesiástico também se fazia 

notar pelo ordenamento espacial da vizinhança. A formação de Largos à sua dianteira, seu 

desprendimento frente às outras construções e a relativa independência do traçado das ruas 

já demonstra como tais construções assumiam o papel de elemento estruturante desses 

primeiros núcleos urbanos.

Ao gosto e à necessidade prática de abrir ruas paralelas às vias pluviais (no 

caso de Vila Boa, o rio Vermelho) era incorporado aos poucos os caminhos que funciovam 

como rota de comércio e comunicação entre as localidades (o prolongamento da rua 

Direita unia-se com o caminho que levava a Ouro Fino, Meia Ponte e São Paulo e a rua 

Cambaúba, passando em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário era rota de passagem 

daqueles que, ao invés de seguir as monções até Cuyabá preferiam o caminho terrestre). A 

distribuição das residências no espaço urbano também definia de forma bastante clara as 

hierarquias: os locais das melhores residências – (i.e.) ao redor da matriz de Santana –

eram ocupados por altos funcionários da coroa e grandes personalidades da sociedade 

conforme demonstra interessante desenho produzido ainda no século XVIII, indicando os 

donos de cada uma das habitações do centro da cidade (REIS, 2001). Do outro lado do rio, 

marcando uma real divisão social entre a população, encontrava-se as residências de 

negros forros e mulatos, circundando a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, hoje inexistente.

Com a elevação do Arraial de Sant’Anna ao posto de Vila, empreendeu-se uma 

série de reorientações urbanas no sentido de aplicar àquele sítio uma nova ordenação, 

baseada agora na administração colonial recém instalada na capital da nova Capitania. A 

preocupação normatizadora das relações sociais surgia na proporção em que os lucros 

advindos da mineração começavam a interessar à Coroa portuguesa. Ao desventurado 

Conde de Sarzedas era passada a incumbência de promover tal empreita: encontrar 

preferencialmente próximo a um arraial que já se achasse estabelecido, um local saudável 

onde se pudesse instalar uma praça no meio, na qual seriam levantados o Pelourinho, a 
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igreja matriz, a “Casa de Câmara e das Audiencias e Cadeya”. Às casas dos moradores, 

ficaria estabelecida sua normatização em linha reta, cujo exterior seria do mesmo perfil de 

sorte a preservar o traçado e a largura das ruas21. 

Entretanto tais ordens não foram cumpridas com o rigor que se exigiria de um 

funcionário real. Criada a praça, esta deveria funcionar com o centro da vida econômica e 

social da recém-Vila. E apesar de ali instalada a administração da Província, com todo o 

aparato estatal e a figura de seus governadores,  mesmo com o novo largo construído em 

frente à Casa de Câmara e Cadeia, com seu belíssimo chafariz de cauda, o poder temporal 

não transferiu-se para o local determinado por Sua Majestade. E o largo da matriz de 

Santana continuou sendo o ponto central da Vila à revelia do poder secular. 

A tensão instalada naquele momento entre o poder secular e o poder 

eclesiástico dera ganho de causa aos religiosos. Entretanto esse não seria o único momento 

de conflito. Como demonstra Palacín (1994, p.48-49), essas disputas se prolongariam ainda 

por muito tempo. E seriam incorporadas a outras experiências dentro daquele espaço 

urbano, tal como as declarações públicas de inimizade entre o governador Luiz da Cunha 

Menezes e o vigário da igreja de Vila Boa João Antunes de Noronha devido às 

divergências quanto ao caminho que deveria ser tomado pela procissão do “Glorioso São 

Benedito” (BERTRAN, 1997).

Tais tensões e conflitos ficariam registrados na memória daquela população, 

mas também nas rugosidades de seu cenário urbano. E, como veremos mais adiante, na 

interpretação dada por seus cidadãos a cada um desses eventos que ficaram impregnados 

na história da Cidade de Goiás.

                                                          
21 Cf.: Carta Régia de 11 de fevereiro de 1736, in.: COELHO, Gustavo Neiva, Goiás: uma reflexão sobre a 
formação do espaço urbano, Goiânia: Editora UCG pp. 12-14. sd.
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CAPÍTULO 3

OS CONFLITOS NA CIDADE

3.1 O Controle das Fontes: Entre a História e a Política

Como anunciado no início deste trabalho, minha tarefa agora constitui-se em 

flexionar a construção teórica da primeira parte em direção a uma situação histórica 

concreta. Com esse intuito, meu interesse central dirige-se para a cidade de Goiânia e o 

processo de transferência e consolidação da nova Capital ocorrido entre as décadas de 

1930 e 1940. 

Adianto entretanto que minha preocupação principal não se volta para uma 

visão orgânica e continuísta daquele evento. Esse procedimento por muito tempo entendido 

como o único caminho seguro para se produzir qualquer tipo de conhecimento sobre a 

realidade deixou escapar atos ou acontecimentos “produtores” dessa mesma realidade 

negando sua existência (como se nunca tivessem existido). Ou então reduzindo-os a 

simples obstáculos ultrapassados por um determinismo histórico que não enxerga no 

passado um mundo de possibilidades não efetivadas. Possibilidades essas tão ricas quanto 

aquelas existentes no presente. 

Declinando dessa posição procuro, de outra forma, ressaltar o caráter conflitivo 

e tenso que está impregnado no real e é parte constitutiva do mesmo. Tensões estas que são 

originadas das confusas e complexas apropriações de espaços e tempos pelos indivíduos ao 

longo da história e que muitas vezes escapam de nossas reflexões. Através da percepção do 

caráter dinâmico dessas apropriações identificadas no passado penso poder compreender o 

processo de transferência da Capital – da Cidade de Goiás para Goiânia – como mais um 

momento em que tais tensões e conflitos ganharam na época uma visibilidade política e 

social na época, ao mesmo tempo que tentavam ser superadas no próprio momento em que 

foram geradas e que não podem ser ignoradas pela história. 

Nesse sentido a longa tradição historiográfica que tenta produzir uma versão “a 

contrapêlos” do passado ganha destaque. Utilizada mais como recurso para construir uma 

interpretação de uma realidade rica e variada como o objeto a que se propõe este trabalho, 
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do que como proposta de uma história messiânica saturada de “agoras” e de expectativas 

redentoras dos mortos e dos escombros produzidos pela história oficial (BENJAMIM, 

1994, p.222-232), ela me fornece o caminho para identificar essa primeira tensão existente 

entre memória e história. Entre o ocorrido e o transmitido. 

Segundo Milton Santos (1997)  podemos observar no espaço urbano vestígios 

do passado que se perpetuam enquanto forma, espaço construído, paisagem e tudo aquilo 

que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas são 

substituídas e acumuladas em todos os lugares. São as rugosidades: elementos, restos de 

divisões do trabalho já passadas e que se apresentam como formas isoladas ou como 

arranjos, revelando determinadas combinações sociais e econômicas que eram as únicas 

possíveis em um tempo e lugar dados.22

Nessa mesma linha de pensamento Lepetit (2001) percebe que a definição de 

cidade é ditada pela história. E os ajustamentos que ocorrem dentro desse espaço ao longo 

do tempo não são imediatos ou contínuos às mudanças econômicas ou sociais. Contra o 

determinismo espacial e a linearidade temporal o autor aponta para as articulações 

existentes entre as mudanças de formas e usos dos elementos da cidade. Ela é feita de 

cruzamentos. Ela “nunca é absolutamente sincrônica: o tecido urbano, o comportamento 

dos citadinos, as políticas de planificação urbanística, econômica ou social desenvolvem-se 

segundo cronologias diferentes” (LEPETIT, 2001, p.145). A explicação para esse 

fenômeno é simples: é que “a forma de uma cidade pode mudar mais depressa que o 

coração dos homens”. É que os hábitos dos grupos sociais opõem uma resistência muito 

maior que as pedras, duram muito mais que as formas do espaço habitado23. 

Há que se acrescentar também as contradições que são inerentes a essa 

acumulação de tempos dentro do espaço urbano. Levada ao extremo, essa diversidade de 

tempos aponta também para uma diversidade de relações com o espaço habitado, com o 

lugar. Despida de retoques, serão essas contradições que me fornecerão a chave que me 

possibilitam compreender e construir minha narrativa.  

                                                          
22 O autor observa ainda que a rugosidade é uma categoria analítica da noção de espaço – um sistema de 
objetos e de ações. SANTOS, Milton. A natureza do espaço. 1997, p. 113.
23 Para o autor “Já que todas as condutas de um grupo social podem traduzir-se em termos espaciais, cada 
lugar tem um sentido que só é inteligível para os membros do grupo. Já que todas as condutas do grupo são 
cristalizadas por hábitos, elas registram configurações espaciais passadas. As formas, por sua vez, registram 
antigas relações sociais, velhas condutas, hábitos enraizados em territórios ainda mais antigos.” . Observa-se 
portanto uma estreita relação entre espaço e memória, conforme observa o próprio autor. Por um lado a 
memória coletiva apóia-se em imagens espaciais e por outro os grupos sociais definem seu quadro espacial 
inserindo ali suas lembranças. Cf.: LEPETIT, Bernard. Por uma nova história urbana. 2001, p.148-149. Cf. 
também HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. 1990.
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Mas procuro ressaltar também um outro tipo de tensão que se coloca quando da 

elaboração de nossas reflexões sobre o conhecimento histórico. Aquela que se instala nas 

representações que nós – seres do presente – construímos sobre um passado comum. Ao

refazermos, ao reconstruirmos as experiências do passado a partir de nossas necessidades 

atuais de geração de sentido e identidade no mundo sociabilizamos essas experiências 

inserindo-as na esfera da memória coletiva, do grupo e conseqüentemente da tradição. 

Margeadas por essas referências que fornecem uma representação integral e mais ou menos 

coesa do passado, ignoramos as profundas incongruências geradas em seu seio: são as 

rugosidades nascidas das lutas e conflitos sociais não incorporados à história que, 

incapazes de conviver harmonicamente com uma noção específica de processo histórico 

são relegadas ao segundo plano pela memória oficial ou simplesmente não assumidas. 

Essa segunda tensão, cujos artifícios investidos no sentido de supera-la ou 

mesmo esconde-la foram mapeados e criticados no Capítulo 1 da primeira parte deste 

trabalho e incorporados como elemento dinamizador de determinada matriz interpretativa 

no capítulo seguinte – o momento de fronteira – é agora utilizado como um dos eixos 

centrais da análise que segue. Se antes pensava numa tensão que se realizava no passado e 

tomava forma dentro do cenário urbano, agora também encontro em um outro nível a 

tensão existente entre a história oficial e os vestígios de memória deixados pelo passado e 

dos quais pude me aproximar através da fontes por mim arroladas.  

A percepção desse problema leva-me a procurar interpretar o evento da 

construção de Goiânia e da transferência da capital sob a perspectiva de determinados 

grupos sociais e políticos representativos da Cidade de Goiás que se opuseram àquela 

medida e ali permaneceram. Assim procedendo julgo dar ênfase ao caráter conflitivo do 

evento. Pretendo elaborar uma outra forma de interpretar a construção da nova Capital. 

Forma esta que não tem como produto de origem seu espaço urbano – já que como pude 

afirmar no primeiro capítulo deste trabalho, ela se mostrava dominada pela figura do 

interventor, principalmente nos primeiros anos. Procuro sim produzir uma análise que 

expresse o tenso ambiente histórico formado com aquele acontecimento, caminhando entre 

os extremos dos dois espaços urbanos e das duas forças políticas envolvidas nesse conflito. 

Para solucionar o segundo nível de meu problema esse enfoque também 

condicionou o tipo de fontes a serem exploradas nesse trabalho. Primeiro tento elaborar 

certo “quadro de ânimos” criados antes da revolução de 1930. Procuro inserir os 

partidários da oposição e da situação política regional dentro de acontecimentos que 
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movimentaram os anos que precederão a ascensão de Ludovico a direção do estado. Mais 

que uma mera descrição do “antes”, minha preocupação é fundamentada pela necessidade 

de comparação entre os dois períodos, de reflexão sobre posicionamentos políticos 

individuais e ações políticas coletivas. Por seu caráter estritamente local, os conflitos 

gerados assumem forma de rinha pessoal ou agressão moral entre os indivíduos. Mas ao 

mesmo tempo elas podem, a medida que as circunstâncias lhe são propícias, ser superadas 

sem muitos problemas e com o passar de pouco tempo.   

Como fonte principal utilizo os jornais da época da construção de Goiânia. Mas 

não os jornais feitos para exaltar o grande canteiro de obras que era Goiânia nas décadas de 

1930 e 1940. E sim, na grande maioria, os jornais de oposição que circulavam pelo estado. 

Assumindo e dando ênfase àqueles que se consideravam vítima daquelas ações, procuro 

explorar o que considero ser ângulo mais rico para a compreensão dos processos por mim 

estudados. 

O compromisso dos relatos aqui expostos com a “verdade” não é objeto 

principal de minha preocupação. Ou melhor, não tenho o excessivo cuidado de submeter os 

documentos aqui citados a uma crítica positiva de sua veracidade, tal como a caduca 

tradição positivista insistiu um dia ser possível: conhecer o passado tal como realmente 

aconteceu. Na contramão dessa relação cognitiva procuro entender as fontes aqui 

apresentadas como construções intelectuais portadoras de intenções e visões de mundo 

únicas: como discursos. Com esse procedimento desejo manter uma distância segura em 

relação à memória oficial sobre o período da transferência da capital e ao mesmo tempo 

funcionar como ponto de aderência de uma memória reticente. Localizada na penumbra 

dos acontecimentos e muitas vezes contrária ao “sentido” da história. Através delas posso 

manipular minha narrativa no sentido de recuperar através do texto as normas, valores e 

categorias que davam sentido àquele mundo. Trabalhando na longa duração das 

mentalidades, serão estas representações que sustentarão comportamentos, motivarão e 

orientam a ação dos indivíduos.

Dirigidos a um público receptor específico e vinculados a círculos políticos 

relativamente homogêneos os periódicos por mim selecionados estabeleciam uma relação 

de identidade com seus leitores e aglutinavam as mais diversas tendências anti-

mudancistas, desde a crítica puramente política até as acusações de cunho pessoal. 
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É preciso lembrar que a fundação dos principais jornais por mim elencados 

pode ser entendida como uma etapa avançada da formação de uma agremiação política-

social com uma linha de atuação definida e desejosa de apresentar sua viabilidade junto a 

população ou então consolidar uma dominação já estabelecida através de outros 

mecanismos. Ele é, portanto, instrumento utilizado para tornar público seu lugar dentro de 

um quadro ou situação política. Mas é também instrumento comunicante com os 

simpatizantes de seus respectivos grupos (agindo como promotor das idéias e ao mesmo 

tempo como diretriz de seu pensamento – produzindo os discursos autorizados ao mesmo 

tempo que os limitam) e o lugar onde se estabelece uma linha de debate com os outros (ou 

na maioria das ocasiões, outro) grupos políticos institucionalizados e conseqüentemente 

com seu meio de comunicação. Fornece, portanto uma espécie de legitimação ideológica 

aos indivíduos que representa:

Sim, sr. Articulista, o nosso jornal é caustico que desorienta, e fere, 
mas tão somente aqueles que desgovernam o Estado, porque a sua 
voz é a da justiça, e não é a voz da justiça que caustica e fere os 
culpados, impenitentes?
Mas, para as consciências rectas é e será o clarim profético que a 
todos desperta ao toque do rebate, apontando nos horizontes 
políticos o dia da redenpção.(VOZ DO POVO, 25.11.1927)

Após ou concomitantemente à criação do jornal, busca-se também viabilizar e 

institucionalizar o agrupamento político existente de fato, tornando-o concreto agora 

também de direito, sistematizando e legitimando assim suas propostas:

[Sobre a criação do Partido Republicano de Goiás] Em meio a este 
triste quadro de misérias a serem combatidas, [esvurmadas] e 
estirpadas dos hábitos administrativos e políticos de Goyaz, brota 
com prestígio do valimento pessoal a coragem cívica de cada um de 
seus membros esse grupo de eméritos e determinados patriotas a 
inscreverem-se na recente organização política, obedientes ao 
objetivo glorioso de salvar Goyaz das garras aceradas desse 
monstro arquejante, cujos passos vacilantes assignalam a saude 
malsã, a vida em agonia.(VOZ DO POVO, 26.12.1927)

O primeiro periódico do qual utilizo-me é Voz do Povo, jornal fundado em 

1924 pela então oposição ao regime caiadista e após a Revolução de 1930, um dos veículos 

de apoio ao governo. Seu proprietário era Ignácio P. de Loyola e tinha como diretor o 

senhor Augusto Jungman, além da ativa participação de diversos desembargadores e juízes 

do estado, como Mário Caiado. Declarado opositor do governo de Brasil Caiado e de seu 
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sucessor em 29, Alfredo de Moraes – todos os dois governando sob os auspícios do 

senador Antônio Ramos Caiado – será esse periódico (que antes de 1930 recebia 

colaboração do próprio Ludovico, através de artigos enviados de Rio Verde) um 

contraponto nas discussões sobre a transferência da Capital, visto que abrirá espaço em 

suas colunas tanto para opositores quanto para defensores daquela medida. Assim como a 

grande maioria da população da cidade, Voz do Povo não dará muito crédito à idéia da 

transferência da capital até meados de 1932. Somente por essa época, quando os debates se 

intensificam e os ânimos começam a se exaltar é que o tema ganha certa centralidade –

sem entretanto, apontar para ofensas ao governo do interventor, seja por tratar-se de um 

antigo companheiro de partido, ou por receio de uma improvável mas possível reação.   

Outro periódico explorado é A Colligação. Sua tendência é claramente 

oposicionista ao governo de Pedro Ludovico. Posicionamento este que é revelado não 

somente pelo nome adotado, como também pelo próprio projeto de sua criação. Sua 

origem vem da formação da “Colligação Libertadora” – pacto firmado entre os grupos 

ligados à oposição caiadista e aqueles liderados por Domingos Vellasco, no Congresso das 

Oposições, realizado na cidade de Ipameri no princípio de 1934. Seu primeiro número sai 

em agosto de 1934, sob a direção de Alfredo Nasser, se extinguindo no início de 1937. Era 

o que poderíamos chamar de um jornal sob encomenda: diferentemente dos outros 

noticiários oposicionistas da época, não tinha como assunto principal as críticas ao governo 

estadual. Na verdade, esse era o único assunto tratado em suas linhas. Os ataques ao 

governo Ludovico começavam no editorial e terminavam nos acontecimentos sociais, 

ocupando até mesmo as páginas policiais. 

Um dos traços marcantes desse periódico, é seu tom, por vezes irônico e de 

desprezo pelas medidas tomadas pelo interventor em relação a mudança da Capital. Agia o 

jornal às vezes como se o tema da mudança fosse apenas um desvario. Uma molecagem 

que logo teria fim. Em outras ocasiões permitia-se fazer da construção da nova Capital um 

motivo de piada. Evidentemente que a crítica mordaz que normalmente atingia o campo 

pessoal tinha como objetivo principal minar as bases de apoio do governador e aliciar 

novos membros para a oposição. Com Ludovico e “sua” cidade desacreditados, seria bem 

mais fácil retomar o poder no Estado.  

Já A Razão, era um jornal semanal fundado por Jaime Câmara, de tendência 

anti-mudancista e dirigida por Joaquim Carvalho Ferreira, Ignácio Xavier e João Perilo 

(mais tarde, a direção passaria para Alfredo Nasser). Segundo seu próprio fundador, eles 
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desejavam fazer um jornal equilibrado, que defendesse Goiáz, mas sem ataques pessoais a 

Pedro Ludovico, mostrando a inconveniência da mudança, sem no entanto, ridicularizar a 

idéia. 

Eu não atino a razão pela qual esses meus ilustres patrícios 
apelidarão o jornal com o título de A RAZÃO.
Será porque sejam ambos direiteiros?
Um a se bacharelar e outro já velho alpiano? A verdade parece 
ressaltar a primeira vista. Os bacharéis geralmente respondem as 
consultas dizendo – você têm razão mas não tem direito e a outros 
você tem direito mas não tem razão. Como se vê a razão aparece 
com razão ou sem razão. Será esse o motivo pelo qual apelidaram o 
interessante jornal de A RAZÃO justamente pelos motivos acima 
apontados? Ou a RAZÃO surge para demonstrar que não havia 
razão para se mudar de uma baixada para um espigão a sede da 
Capital do Estado?. (A RAZÃO, 26.07.1936)

Entretanto não foi possível manter sua neutralidade por muito tempo: dois 

meses após a sua fundação, A Razão se alista no bloco anti-mudancista. Apesar disso é 

preciso ressaltar que durante toda a sua trajetória, os ataques ao governador nunca 

ultrapassaram o limite do embate político. Sua posição era mais de defesa da antiga 

Capital, que de ataque ao governo. Tanto é verdade que em finais de 37, com a construção 

da nova Capital surgindo como uma possibilidade real, Jaime Câmara muda-se para 

Goiânia e ali dá início a um outro jornal. Seu irmão, Câmara Filho, seria nomeado chefe do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (D.I.P.) do governo de Pedro Ludovico. 

A Cidade de Goiás – que devido à ausência de números anteriores só começo a 

seguí-lo a partir da década de 40 – é também um jornal de oposição, mas que consegue 

sobreviver aos tempos de Ludovico mesmo sendo vigiado pelo D.I.P. (órgão censor em 

épocas de Estado Novo). Seu diretor é Goiás do Couto, advogado que nos anos seguintes 

se candidataria a vereador pela cidade de Goiáz e, através de uma maciça propaganda 

eleitoral em seu periódico tornaria-se o segundo candidato mais votado nas eleições de 

1947 pela UDN. As críticas explícitas ao governo eram raras. Os elogios, muitos. 

Entretanto, é através das páginas de A Cidade de Goiás que encontraremos os indícios da 

Vila Boa do pós-mudança. Dele se servirá a população vilaboense para expressar – nas 

entrelinhas dos elogios ao governador – seu sentimento de desamparo e seu ressentimento. 

Explorados com menas ênfase, outros jornais também me auxiliaram neste 

trabalho, tais como Novo Horizonte – de propriedade e direção do eminente intelectual 

Zoroastro Artiaga, constituindo um dos veículos de promoção do Partido Democrata – e o 
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Correio Official – orgão oficial do estado, que passa do domínio caiadista para o secto de 

Ludovico após 1930 – entre outros. 

  

3.2  Amicus Certas, in re Incerta, Cermitur

Diz o ditado popular que “a roda pior do carro é a que faz mais barulho”24. Ao 

governo de Goiás do final da década de 192025 tal dito não parecia ser incorreto. Na 

verdade, parecia evidente a revelação que provinha da mesma: os piores indivíduos são os 

que protestam contra tudo e todos. A referência podia ser aplicada à pequena e quase 

inexistente oposição que existia no estado.  Localizada principalmente em Rio Verde e na 

própria Cidade de Goiás e tendo como elementos mais representativos alguns membros do 

poder judiciário, além de um jovem médico do interior, tal agremiação política assumia 

mais o caráter de caluniadores que de real oposição. Muita acusações, na maioria sem 

provas. E em sua maioria direcionadas ao grande chefe local, cujo valor de sua força e de 

seu mérito pareciam inquestionáveis a qualquer homem são. Já declamava o “Cantor da 

Cachoeira Dourada” sobre os detratores que nunca conseguiriam macular a honra daquele 

grande Brasileiro e saiam a maldizer aquele indivíduo meritoso, como que caindo em sua 

própria armadilha: 

E na sua queda, ribonba, estruge, reboa.
E com a bocca espumando revolve-se alucinada, 
No leito de pedra
E depois escochôa, remoinha, rodopia
E precipita-se enraivecida na sua marcha engulindo distancias. 
(NOVO HORIZONTE, 21.11.1926).

Por ser homem de mérito inquestionável era o senador Caiado uma quase 

unanimidade regional. O jornal Novo Horizonte afiançava sua lealdade declarando sua 

permanente e eterna solidariedade, seja qual fosse o tempo e em todo e qualquer terreno: 

Amicus certas, in re incerta, cermitur. – amigo certo nos momentos incertos (NOVO 

HORIZONTE, 21.11.1926). 

                                                          
24 Cf.: Jornal Novo Horizonte de 28 de agosto de 1928, de onde foi retirado tal ditado e os próximos citados 
ao longo deste trabalho. 
25 O período da República Velha em Goiás é dominado por praticamente duas oligarquias. Os Bulhões e a 
partir de 1909, os Caiados. O maior nome da oligarquia dos Caiados é de Antônio Ramos Caiado, deputado e 
senador da República.
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A realidade, entretanto não parecia ser tão simples quanto desejava crer aquele 

periódico. Na verdade, era até o contrário. Mesmo distantes de qualquer vinculação com 

uma perspectiva nacional ou que ultrapassasse a linha do rio Paranaíba essa quase 

inexistente oposição começa a ganhar corpo com a fundação do Partido Republicano de 

Goyaz, em 11 de novembro de 1927. Em seu diretório provisório constava os nomes do 

Coronel Virgilio José de Barros, coronel Salathiel Simões de Lima, coronel Samuel Sabino 

de Passos, coronel Antônio Martins Borges, coronel Orlando Borges, dr. Americano do 

Brasil, major João da Rocha Lima, dr. Agrello Arlinton Fleury Curado, dr. José Honorato 

da Silva e Claro de Godoy entre outros. (VOZ DO POVO, 23.12.1927).

Mas sua base de apoio principal – e portanto mais visível – estava assentada 

nos membros do Superior Tribunal de Justiça, através de quatro dos cinco 

desembargadores do estado de Goiás (Oliveira Godoy, Vicente Miguel, Emílio Povoa e 

Maurilio Fleury), além de outros membros do Judiciário local. Dentre eles destacava-se 

Mário D’Alencastro Caiado, proeminente desembargador do estado e primo de seu 

desafeto político Antônio Ramos Caiado, e o senhor Augusto Jungmam, advogado e um 

dos fundadores e diretores de Voz do Povo. Localizada à rua Senador Eugênio Jardim, a 

sede do periódico distava quatro casas do Tribunal de Justiça e à igreja de Nossa Senhora 

do Rosário – localização oposta portanto ao jornal situacionista O Democrata, localizado 

do outro lado do rio Vermelho, na rua 13 de maio, n° 17, pouco abaixo da praça do 

chafariz, da matriz de Santana e da sede do governo26. O sobrado, hoje em dia todo 

reformado e com fachada pintada de branco e azul desponta no meio das outras 

construções de apenas um nível. 

Não podia haver melhor localização: ao percorrer alguns passos entre um 

prédio e outro os neutros e cegos funcionários do Poder Judiciário estadual transformavam-

se nos incansáveis obstinados opositores ao governo de Brasil Caiado. Mas também 

guardavam a interessante relação com os tempos da Colônia, quando ao longo daquela rua 

e de seu prolongamento instalavam-se os grupos sociais desprestigiados do poder – negros 

forros e pardos – enquanto que da outra margem do rio habitava a elite local do período.

Os conflitos com o Executivo eram movidos pelas supostas irregularidades 

denunciadas pelos desembargadores no governo estadual e a constante tentativa de 

cooptação de seus membros para favorecer seus atos. Sendo historicamente dominado pelo 

                                                          
26 Após o fechamento de O Democrata, em 1930, aquele prédio seria novamente ocupado pelos partidários 
de Antônio Ramos Caiado em 1934, para fazê-la de sede de seu novo periódico, A Colligação.
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governador e seu sécto, ao Legislativo não restava outra direção que não aquela 

determinada pelo chefe do executivo local. A completa dominação política estaria 

fundamentada quando o Judiciário estivesse dentro de seu círculo de influência. 

O problema é que essa união não seria tão fácil. Principalmente após a série de 

conflitos que se formaram entre o senador Ramos Caiado e os membros do Superior 

Tribunal de Justiça. O motivo principal teria sido a suposta irregularidade na aquisição de 

vultuosa quantidade de terras do Estado pelo senador. Aquelas localizadas em suas 

fazendas de Aricá e principalmente Thesouras. Segundo Voz do Povo os mecanismos 

utilizados para a aquisição de tais propriedades foram os mais sórdidos possíveis. Desde a 

utilização dos próprios parentes como testemunhas da efetiva ocupação das terras há 

tempos, descumprimento dos prazos estabelecidos em lei, até a própria alteração da 

constituição estadual para favorecer sua legitimação. Suprimindo, após a aprovação pelo 

Congresso estadual, um dos artigos que lhe causavam impecílios27. 

Contestada pelo Tribunal de Justiça, a disputa chega ao limite de aquela casa 

enviar ao Presidente da República pedido de intervenção federal no estado devido aos 

desmandos praticados pelo grupo de Totó28. Desautorizando ordens judiciais, 

desrespeitando a isonomia dos poderes, o estado transformara-se numa das propriedades 

daquela oligarquia.

Através de Voz do Povo, Vellasco sob o instigante pseudônimo de Zumbi 

analisa critica a situação em que se encontra o referido caso em sua coluna semanal 

“zurzindo com o caiadismo”:

O immenso Senador
que aqui é capatas
anuncia lá no Rio

o communismo em Goyaz!
Oh! Que formidável peta!

Porém petas sem salmouras
Só igualam em tamanho

Latifundios de Thesouras
Reunidas em rosário

As petas daqui ...de lá
Ainda não chegaram
P’rá cercar o Aricá. 

(VOZ DO POVO, 01.07.1927)

                                                          
27 A Lei de Terras do estado número 725 de 11 de agosto de 1923 foi promulgada no Correio Official de 16 
de agosto de 1923. Depois foi promulgada novamente no dia 25 do mesmo mês com a supressão do seu 
artigo 3°. Nessa época o secretário de estado era Brasil Ramos Caiado.
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Todos os poemas eram acompanhados de uma caricatura um pouco rústica de 

Totó Caiado. Representava um homem vagamente calvo de nariz afilado, bigode e  

barrigudo. Vestido de fraque tinha seus pés em forma de garras de uma ave de rapina e 

numa da mão segurava um chicote pelo qual apontava para um mapa do estado de Goiás. 

Nele estavam demarcadas os limites das duas propriedades recém apossadas por Totó29. 

Para acabar com qualquer resistência dentro do Tribunal a solução encontrada 

foi simples. Ao invés de extinguí-lo, aposentar seus membros ou tomar qualquer atitude 

mais truculenta, o governo utilizou-se de um estratagema perfeito. Com os poderes que lhe 

competiam enviou à Assembléia projeto de lei aumentando o número de membros do 

Tribunal. De cinco para nove. Os novos elementos seriam indicados pelo governador, o 

que faria com que a situação ficasse em maioria dentro daquela casa. Prontamente 

percebida, a tática é denunciada e espalhada aos quatro cantos. Noticiada na capital federal 

através do Jornal do Brasil.

E o senador Caiado encontrava-se então na imminência de ver 
perante a justiça discutida a legitimidade de seus títulos de 
propriedade referentes aos extenssíssimos latifundios das Thesouras 
do Baixio e Aricá, havídos com o amparo da hoje conhecidíssima 
‘lei pessoal’, uma vez que o sr. José Joaquim de Sant’Anna por ele 
prejudicado, estava coligindo seus documentos para um prelio
judiciário. Justamente, precisamente nesta ocasião foi que o 
senador Caiado resolveu por à mostra o seu ‘desinteresse e 
patriotismo’, imcompatibilizando-se com os desembargadores para 
poder substituí-los no Tribunal por outros juízes mais acessíveis 
(...). A supressão de um artigo, depois de sanccionada a lei é coisa 
que repugna aos mais ignorantes em matéria constitucional. Diz ss. 
Que o artigo em questão fora registrado na câmara, mas não se 
descobriu como nem quando foi ele suprimido. (VOZ DO POVO, 
08.07.1927)

Os jornais situacionistas espantam-se com o alarde. Afinal, nada de mais 

natural e mesmo grandioso para o estado ver tão ilustre casa ser aumentada. Teria vindo a 

Voz do Povo ao mundo apenas para combater essa medida? Impossível de compreender 

como um órgão de tão ilustres e civilizados intelectuais não desejassem que o ambiente 

jurídico fosse ampliado.

                                                                                                                                                                               
28 Cf.: Voz do Povo, 05.08.1927
29 As propriedades localizavam-se às margens do rio Araguaia e compreendiam um total de 1071.476 
hectares de terra. Cf.: MACHADO, Maria Cristina Teixeira. Ob. Cit. p.49-50.
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Todo o mundo sabe e o Conselho Accacio descobriu que dois 
enchergam mais que um, assim como dez enchergariam mais que 
cinco. 
E que mal há nisso?
Ameaça para a segurança coletiva?
Não, absolutamente, não. Começa mal, ou então esse “Povo” não é 
povo: é polvo, que extende os seus tentáculos para agarrar nas suas 
ventosas os que não queriam ver a puresa da verdade. 
Não vemos perigo algum em melhorar uma instituição notável de 
saber, quando temos homens de envergadura de Odorico Gonzaga, 
Rodolfo Vieira e outros marcando passos na magistratura, sendo 
que o brilho de sua cultura exige um descortino maior para bem de 
todos.
Porque cercear o progresso e o melhoramento dos cargos úteis? 
(NOVO HORIZONTE, 17.07.1927)

Talvez, insinuava o jornal, o Tribunal não fosse tão imparcial quanto deveria. 

Afinal, como acreditar nessa imparcialidade se alguns membros daquela douta agremiação 

já haviam completado mais de 25 anos de serviço público, podendo portanto aposentar-se 

recebendo todos os vencimentos que teriam direito mas preferem “servir gratuitamente ao 

Estado, não por amor ao offício, mas por simples Diletantismo”. Não haveria nisso mais 

coisas que nobres sentimentos cívicos por parte dos mesmos?

O estado trabalhava para o bem de todos. E apesar das críticas de uma escassa 

oposição, nada havia de irregular na aquisição de terras por parte do sr. Antônio Ramos 

Caiado. O próprio senador defendia-se das acusações impetradas contra sua pessoa. Para 

ele, o caso havia sido tendenciosamente adulterado pelos seus detratores. O Colégio Civil 

estabelecia que, segundo ele, todo aquele que por trinta anos sem interrupção possuísse 

como seu um imóvel teria o direito de requerer seu título de propriedade, requerendo ao 

juiz a sentença do mesmo para constar em no Registro de Imóveis. Essa lei remontaria a 

1893. Somente em 1923 é que o Congresso Estadual passaria a legislar sobre o assunto, 

acrescentando àquela exigência a de que tivessem sido “pagos os impostos durante todo o 

tempo de ocupação, estando mencionados os limites das terras occupadas”, e que o 

documento de posse de mais de 30 anos tivesse sido registrado em livros competentes até 

10 de maio de 1920. 

O que estranhava ao senador era o fato de o sr. Mário de Alencastro, referindo-

se ao ex-senador Antônio José Caiado, avô seu e dele, proclamava-o como um homem 

extremamente honrado. Entretanto fora aquele senhor quem havia sido proprietários das 

terras de Tesouras a 36 anos atrás, via herança. Depois vendeu-as e não havia qualquer 
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motivo para desonrá-lo por isso. Totó Caiado, que adquiria a mesma propriedade por 

compra e desejava registrar seu título de posse era considerado ladrão. Era inexplicável tal 

situação... (NOVO HORIZONTE, 22.05.1927).

Inexplicáveis é que não eram aquelas modificações no Judiciário. E a oposição 

reconhecia isso. Na verdade estava bem clara que o motivo real era fazer com que o 

governo tivesse maioria no Tribunal, fortalecendo assim a inegável dominação daquela 

oligarquia dentro dos limites do estado; “a maior e mais nefasta das olligarchias”. Voz do 

Povo fazia as contas: na câmara federal, dos sete representantes que o estado tinha direito, 

três eram legítimos Caiados (o senador Totó, o seu genro e um cunhado). O Presidente do 

Estado era irmão do valoroso chefe, cargo esse ocupado anteriormente por dois de seus 

cunhados. O presidente da câmara era também outro cunhado, sendo seu irmão o primeiro 

secretário do senado estadual. Entre outros, seu filho já era deputado estadual e tinha o 

monopólio do fornecimento de carne verde à população da capital. (VOZ DO POVO, 

08.07.1927)

Acusações infundadas – responde o governo. Enquanto o governo procura 

levar a bom terno a coisa pública “quatro desembargadores de Goyaz  cuidam de fundar 

um jornal de idéias comunistas exaltadas e violentas para fazer política”.  Que solução 

poderia tomar o estado numa situação como essa. Deveriam os responsáveis pelo governo 

cruzar os braços e “deixar ao léo a justiça?”. Não. Não poderiam30. 

O próprio senador Antônio Ramos Caiado responde às acusações de 

filhotismo, acusando os desembargadores de favorecerem seus parentes. Depois 

defendendo-se do título de chefe oligárquico, ataca seu desafeto Mário de Alencastro 

Caiado através de carta enviada à redação do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro:

A verdade porém, diz ss. – é que o Poder Judiciário no meu Estado 
é apenas uma figura de rhetorica. Ele não existe de facto. Toda a 
sua ação, toda a sua nobre e alta missão está completamente 
annulada pela prepotência e pelo arbitrio pessoal”
Como bem sabe essa ilustrada redação, quatro desembargadores 
(que são acompanhados por dois juízes politiqueiros, um delles esse 
sr. Mário Alencastro) pediram ao honrado sr. Presidente da 
República a intervenção federal no Estado, e o sr. Presidente de 
Goyaz tendo conhecimento desse pedido, pôde então refutá-lo com 
o próprio relatório deste anno, do sr. Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça, um dos suplicantes da intervenção, no qual 

                                                          
30 Entrevista do senador Antônio Ramos Caiado a um jornal do Rio de Janeiro. Alguns trechos foram 
publicados por Voz do Povo em 01.07.1927.
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afirma “o bom fundamento da justiça e congratulava-se com o 
Governo”.
Assim é que se acusa a situação de Goyaz!...(...)
Outra injustiça que se faz mister destruir é a affirmativa de que a 
situação de Goyaz é uma oligarchia. Veja Sr. Redator no terreno 
dos factos a contradicta. Os principais cargos de Goyaz são 
ocupados por pessoas estranhas à família Caiado. (NOVO 
HORIZONTE, 12.06.1927)

O caso entretanto parecia ser bem mais complicado do que julgava o senador 

Totó. Voz do Povo, ao invés de combater as declarações do senador com outras acusações, 

fez as contas dos cargos ocupados por toda a parentela da família Caiado no governo. Seja 

no ambito federal, estadual ou municipal. E apresentou a lista aos seus leitores e aos do 

Correio da Manhã no Rio de Janeiro, em 25 de março de 1928.

Membros Vencimentos anuais

Federaes Estaduaes Municipaes

Irmãos

1 Antônio Ramos Caiado, senador e chefe 53:00$ - -

2 Brasil Ramos Caiado, presidente e 

professor

- 47:600$ -

3 Arnulpho R. Caiado, intendente e 

professor

- 9:600$ 22:000$

4 Leão Ramos Caiado, Diretor E. Artífices, 

Senador

11:000$ 4:000$ -

5 Ubirajara R. Caiado, deputado - 4:000$ -

Genros

6 Lincoln Caiado, deputado e professor 53:000$ 3:600$ -

7 Luiz Xavier, juiz substituto federal 20:400$ - -

8 Euller Coelho, inspetor agrícola 12:000$ - -

Sogros

9 Juliano de Castro, deputado e professor 53:000$ 6:600$ -

10 Abilio de Castro, thesoureiro, D. fiscal, 

deputado

9:000$ 4:000$ -

11 Agenor Castro, diretor Escola Direito e - 19:200$ -
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Pharmácia, Hosp. E professor

12 Bernardo Albernaz, médico da polícia - 12:0000$ -

13 3 senhoritas professoras - 9:600$ -

Cunhados

16 Rocha Lima, senador, sogro de Julio 

Caiado

53:000$ - -

17 Francisco Perillo, senador, professor - 7:600$ -

Primos

18 Olegário Pinto, senador 53:000$ - -

19 Geraldino Caiado, senador, administrador 

do porto

16:000$ - -

20 Raul Caiado, colletor Annapolis - 12:000$ -

21 Carlos Caiado, administ. Porto F. Lemos - 7:200$ -

22 Vasco Caiado, fiscal de obras - 4:800$ -

23 Joaquim Albernaz, chefe secção - 4:200$ -

24 Argemiro Amorim, escrivão imposto geral 8:000$

25 Luiz Caiado, fiscal consumo 4:000$ - -

26 Sebastião Caiado, escrivão, Receb. 

Formosa

- 4:800$ -

27 Ayrosa Caiado Castro, presidente Tribunal - 15:600$ -

28 Theodulo Caiado Castro, intendende 

Anicuns

6:000$ 4:000$ -

29 Raulino Caiado Castro, - - 6:000$

30 Antenor C. Amorin, senador, v. Presidente 

estado

- 4:000$ -

31 Walter Nascimento, inspetor estradas - 14:400$ -

32 Weaker Nascimento, engenheiro 

município

- - 6:000$

33 Osvaldo Nascimento, empregado público - 3:600$ -

34 2 senhoritas professoras - 7:000$ -

36 Nicanor Albernaz, fiel thesoureiro - 3:000$ -

37 Newton Albernaz, promotor público - 3:600$ -
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38 Francisco Azeredo Caiado, thesoureiro, 

deputado

- 10:600$ -

39 Honório Azeredo Caiado, collector 

municiapal

- - 6:000$

40 Wadjou R. Lima, fiscal de Luz Elétrica - 3:000$ -

327:400$ 253:600$ 40:000$

Total: 621:000$000.
Os caiados custam, portanto, 621:000$000 ao Brasil.

Os boatos de ameaças de morte de ambas as partes circulam pelo estado e 

chegam ao Rio de Janeiro. Se por um lado os desembargadores temiam por sua vida, por 

outro o próprio senador afirmava à imprensa noticias de uma trama para sua morte 

elaborada pelos desembargadores descontentes de seu estado. Os telegramas apontam que 

as informações estariam sendo passadas ao senador por seu irmão, Leão Caiado. O complot

estaria sendo preparado para o momento de sua viagem para Goyaz. Enquanto isso, o 

senador aguardava novas informações para poder retornar ao seu estado (VOZ DO POVO, 

01.07.1927). É Como dizia o ditado: “formiga sabe a folha que roi”31..

O destaque para as ameaças de morte que estavam sendo feitas para o senador 

Caiado parece demonstrar a seriedade da questão. Voz do Povo é quem se mostrava mais 

preocupada com o perigo da real ocorrência de um fato tão grave. 

Os matadores do sr. Ramos caiado estavam mesmo dispostos a 
trucidal-o.
As suas probabilidades de salvamento eram tão precarias como as 
daquele candidato ao suicídio que não satisfeiro em haver ingerido 
forte veneno, resolveu eforcar-se num galho sobre caldaloso rio, 
para nelle se pececer afogado caso falhassem os outros recursos. E 
completando seus planos ainda havia um tiro de revolver nos 
ouvidos. Toda a gente sabe o resultado: a bala seccionou a corda, o 
cidadão caiu no rio, cujas águas sendo bebidas em grande 
quantidade fizeram o papel de antidoto e afinal, salvou-o do 
afogamento uma embarcação que passava.(VOZ DO POVO, 
15.07.1927)

Segundo o periódico, foram três as tentativas de assassinar o prestigioso 

político. Na primeira delas seria feita através de um emissário mandado ao Rio para 

executar o serviço, mas a polícia nada encontrou no hotel onde o suposto sicório havia se 

                                                          
31 Significa “os atrevidos sabem ser cautos com quem não os teme”. Cf.: jornal Novo Horizonte, 28.08.1928.
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hospedado. A segunda tentativa tramada pelos desenbargadores propunha assassiná-lo 

quando Totó estivesse retornando ao estado. O local para do homicídio já estaria escolhido 

e segundo se sabia terminava com a palavra “grande”.  Quanto ao terceiro complot, o caso 

era mais grave, inserindo-se mesmo como uma questão de segurança nacional.

A Internacional de Moscou, com os olhos perspicases do camarada 
Rikoff, havia muito que acompanhava a formidável actuação do 
senador Caiado no nosso parlamento e por isso achou (esses russos 
tem cada uma!) que seria imprecindível aos interesses superiores do 
communismo o seu desaparecimento. Os criminosos, segundo se 
propala, reuiram-se no bar Americano que fica na avenida Rio 
Branco, no ponto mais movimentado do Rio de Janeiro. Ahi se 
conjurou o assassinato a exemplo do que sucedeu a César, em pleno 
Senado Federal, quando estivesse ss. Com seu verbo de fogo e a 
catupeleteante fluência que todos lhe admiram anathematizando, 
zurzindo as taes ‘idéias communistas violentas e exaltadas’. 
Sciente do complot, consta que o senador Caiado já ensaiava 
proferir dramaticamente o célebre ‘tu quo que...” quando fosse 
apunhalado; mas – seguro morreu de velho – resolveu antes dar 
queixa ás auctoridades, no que fez muito bem.
A polícia agiu com toda a presteza e segurança e, infelizmente –
esta polícia carioca é mesmo uma desgraça de ruim – nada 
conseguiu apurar sobre o terrível ‘complot’. (VOZ DO POVO, 
15.07.1927)

Eis a versão da oposição sobre as ameaças de morte sofridas por Antônio 

Ramos Caiado. A investida principal porém ainda direcionava-se contra o aumento do 

número de desembargadores no Tribunal de Justiça. A vitória do governo incitara a 

oposição aos ataques. A clareza da artimanha utilizada pelo executivo local fora tão grande 

que o Jornal do Brasil, através das informações enviadas pelos oposicionistas que 

acompanhavam o conflito da capital federal, anunciava em seu giro pelo Brasil que ao 

invés de caminhar para uma situação harmoniosa, o conflito parecia agravar-se ainda mais.  

É que agora mesmo acaba de ser sancionada uma lei criando mais 
quatro logares no Tribunal goyano que, assim fica composto de 9 
desembargadores, apezar do serviço de distribuição da Justiça alli, 
não reclamar, de nenhum modo esse acréscimo considerável.
Sucede porém, que dos cinco desembargadores de que se constitui 
até agora, o Tribunal, quatro são apontados pelo sr. Ramos Caiado 
como seus adversários políticos.
Será, pois para que esse chefe goyano tenha maioria no Tribunal 
que se resolveu, agora crear ahi mais 4 logares que serão 
naturalmente providos por amigos de confiança.
É de notar que o presidente de Goyaz, sr. Brasil Caiado, entra nesse 
complicado caso por assim dizer, como Pilatos no Credo. 
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O Presidente Brasil é apenas irmão do senador Ramos Caiado e 
nada tem com a divergência entre este e o Tribunal.
Mas obrigado a cumprir as determinações do mano e chefe, 
sustenta  o sr. Brasil, sem querer, no Estado, essa luta de que nasce 
e que se mantém a desharmonia entre o Executivo e o Judiciário. 
(JORNAL DO BRASIL, 27.07.1927)

Comemorada em reunião íntima a base de champagne a nova formação do 

Tribunal torná-la-ia francamente favorável aos desejos do senador, que, segundo Voz do 

Povo, não tinha idoneidade moral para criticar ou censurar e muito menos descompor a 

quem quer que fosse. E como poderia fazê-lo se, afirmava Voz do Povo, é o mesmo 

indivíduo que apossa-se de centenas de léguas de terra do Estado sem prestar contas a 

ninguém? (VOZ DO POVO, 29.07.1927). 

Lamentavam os editores do jornal a promulgação da lei 829 daquele ano que, 

publicada no dia 28 de setembro nomeava e empossava no cargo de  Desembargadores do 

Superior Tribunal de Justiça os Exmos. Srs. Doutores Odorico Gonzaga de Siqueira, Celso 

Calmon Nogueira da Gama, Henrique Itiberê e Benjamim da Luz Vieira. 

Com os novos integrantes o Tibunal compunha-se agora de 9 membros. A 

presidência antes exercida por Emílio Póvoa, é colocada em xeque e proposta nova eleição 

antes do encerramento daquele mandato. Estarrecidos, atordoados com os acontecimentos, 

a articulação em torno de um candidato único torna-se impossível. Os desembargadores de 

oposição, desarticulados são destituídos da presidência. Ayrosa é eleito novo Presidente do 

Tribunal de Justiça com 4 votos. Emílio Póvoa recebe 3 votos, Godoy e Calmon recebem 

um voto cada. Como vice-Presidente toma posse Odorico de Siqueira, com quatro votos. 

Godoy e Fleury recebem dois votos cada e Calmon obtém apenas um. 

A divisão das câmaras seria outra medida promovida no sentido de celebrar a 

total desarticulação dos desembargadores bolchevistas: a Civil seria composta por Oliveira 

Godoy, Vicente Miguel e os novatos Celso Calmon e Benjamim Vieira. A vara criminal 

estaria representada por Emílio Povoa, Maurili Fleury e os caiadistas Henrique Itiberê e 

Odorico Gonzaga. Ambas as câmaras presididas por Ayrosa de Castro, o novo presidente 

do Tribunal.32

                                                          
32  “Os novos desembargadores são os des. Celso Calmon Nogueira da Gama, que vinha exercendo o cargo 
de chefe da Polícia; Odorico Gonzaga de Siqueira, que ocupava o cargo de juiz de direito em Catalão; 
Henrique Itiberê, que era juiz de direito da comarca de São José do Duro estava em comissão no logar de 
Procurador Geral do Estado; e Domingos Vieira, advogado no foro goyano.Com a posse dos 
desembargadores, foi eleito o novo Presidente do Tribunal, dr. Ayrosa de Castro, único dos antigos membros 
dessa Corte de Justiça que se manteve solidário com a política do sr. Ramos Caiado. E assim deixou de ser 
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Mas “urubu, quando anda caipora, se atola até no lero”33. Mal imaginavam os 

desembargadores que para seu azar o movimento ainda não tinha chegado ao seu ápice. No 

dia seguinte, 30 de setembro os membros das duas câmaras reuniram-se conjuntamente –

com a ausência apenas do desembargador Abreu que não havia sido convidado.

E de sorpreza um dos novos nomeados – desor. Itiberê –
apresentara um requerimento inaudito e insólito: propunha que o 
Tribunal renovado retirasse o pedido de intervenção feita ao 
honrado Presidente da República.
Lá estava vigilante o Senador Caiado, medindo todas as palavras do 
novo desembargador, que pálido, trêmulo mal as balbuciava (...)
Dos antigos desembargadores,e a nossa penna ia traçando legítimos 
em vez de antigos, faltava um e os três presentes entre sorpresos e 
indignados, discutiram e votaram contra (...) O delírio de 
omnipotência preferiu humilhar os desembargadores, velhos 
servidores da Justiça, mas aqui ainda há um erro de visão.
Humilhados ficaram os novos desembargadores que sentiram 
fuzilar-lhes por sobre a cabeça o olhar minaz do Senador. (VOZ 
DO POVO, 05.08.1927)

Mas a investida caiadista ainda não estava completa. Além da difamação dos 

oposicionistas, a outra tática era atuar através do estado no sentido de colocar no 

ostracismo todos aqueles elementos que lhe fisessem oposição ou lhe causasem problemas. 

A empresa fora tentada com um dos mais atuantes colaboradores de Voz do Povo, Augusto 

Jungmam. A situação conseguira a transferência do ilustre consultor jurídico da Delegacia 

Fiscal, de Goyás para o Rio Grande do Norte afim de facilitar o tramite de um processo no 

qual o advogado atuava como representante legal de sua esposa e de uma série de 

legatários no processo de execução do testamento de dona Anna Gomes Fialho. A questão 

é que o senador Totó Caiado estava também envolvido no processo, como primeiro 

testamentário de uma herança de mais de 15 contos. 

Como se justifica pois essa [inopicada] reação que segundo nos 
consta, não foi solicitada pelo dr. Jungman?(...) Sim, ela é 
imprecindível, porque actualmente o dr. Jungmam como 
interessado directo e como advogado dos demais herdeiros não 
pode deixar ao desamparo uma herança de centenas de contos, e 
contra a qual se investe a gana de piratas poderosos. (VOZ DO 
POVO, 09.12.1927). 

                                                                                                                                                                               
eleito o desembargador mais antigo, praxe que vinha sendo seguida tradicionalmente, no Estado desde os 
tempos do Império.” Cf.: Jornal do Brasil, 31.07.1927.
33 Significa: “Não há como fugir do azar”. Cf.: Jornal Novo Horizonte, 28.08.1928.
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Mas nem só de artimanhas políticas vivia a oligarquia dominante. 

Evidentemente que os tradicionais métodos de coerção e intimidação eram frequentes. As 

agressões, segundo Pedro Ludovico, se davam de todos os modos: “quer no desrespeito 

arrogante aos direitos políticos dos que são opposicionistas ou a quaesquer direitos dos 

que, não sendo opocionistas, não se filiam ao grupo que representa o caiadismo.” Parentes 

dos chefes governistas cometiam crimes ao ar livre e andavam soltos pela rua. O próprio 

chefe governista de Rio Verde em pessoa havia recentemente dado uma pancada com a 

coronha de um fuzil em um pobre carreiro, “produzindo-lhe um grande hematoma, sendo a 

victima presa e pagando depois 200$ pela carceragem e conserto do fuzil. Bastam esses 

factos, não citando inúmeros outros para se avaliar o paraíso que habitamos”. O ilustre 

Tenente Ferreira, “o degolador de José Velloso, encontra-se há dias, nesta capital, em 

plena liberdade e prestigiado pelo Caiadismo.” Esse distinto senhor era simplesmente 

acusado de ter degolado e retirado uma das orelhas de sua vitima, à qual se achava aderida 

uma porção da pele do rosto – inclusive a metade do bigode – saindo em público com o 

troféu e ainda guardando o punhal tinto de sangue no uniforme militar (VOZ DO POVO, 

27.01.1928).

O tom da ação caiadista era dado pelo Zumbi Domingos Vellasco:

O meu secretário
Com o illustre comandante
Trazem votos das façanhas
Do partido sempre avante

Liberdade a Carabina,
Seguranças a metralha
O eleitorado nas matas

Se esconde e se avacalha
Eis ahi o meu prestigio

Creado com engenho e arte:
A chicote a e a porrete

A metralhadora e bacamarte.
E dizem estupidamente

Por esse mundo sem fim
Que o povo não me quer bem

Que o povo foge de mim!...
(VOZ DO POVO, 31.08.1928)

A proximidade do Carnaval de 1929 também fazia os oposicionista 

apresentarem ao seu público criativas alegorias sobre as condições políticas que se 

encontrava o estado. 
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Apresentando o “cordão dos Decadêntes”, Claro de Godoy mapearia de forma 

alegórica algumas das principais personalidades da política situacionista local, vinculando 

suas fantasias a fatos ou peculiaridades de suas personalidades. Seria o que o autor chamou 

de “uma espécie de cordão umbelical, digo olygarchico...”. Brasil, cuja vida era um 

verdadeiro carnaval, não teria fantasia: ele já estava fantasiado de Presidente do Estado. Na 

frente, puxando o cordão estaria este senhor barbado, fantasiado de governador dos 

democratas decadentes, guiando seu dodge. 

Logo atrás apareceria o “campeão” ou “minhocão”, ou chefão, abrindo 

passagem por entre o povo, o Rei de Aricá. “Sua phantasia será simples, não precisa ser 

alterada. É a de uso habitual. E a indumentária com a qual “posou” para Voz do Povo: 

sapatos de gavião, frack de couro de onça, tendo a frente a carta do Estado de Goyaz, na 

qual se destacam bem visíveis os Latifundios de Tesouras e de Aricá. Apenas a mais a 

coroa”. Lincoln estaria disfarçado de suicida, com uma cueca amarrada no pescoço. 

Os ministros do Rei também terão seus lugares e fantasias. Guedes teria um 

passe-livre do leprosário, Humberto “o anti-higiênico, estará phantasiado de carroça de 

lixo” e o tenente Ferreira, fantasiado de cowboy estaria com seu belíssimo rosário de 

orelhas pendurado no pescoço.34

Com a candidatura de Alfredo Lopes de Moraes pela legenda democrata para a 

presidência do estado – em lugar do nome de Lincoln Caiado, vetado pelo governo federal 

– a oposição vê naquele fato a oportunidade que o povo esperava para se ver livre da 

dominação caiadista. 

Todos os goyanos estão fartos de saber que a candidatura Alfredo 
de Moraes a Presidente do Estado foi o resultado da intervenção 
não armada como receiavam os dirigentes, ao ponto de lhes causar 
arrepios a simples idéia de sua realisação, mas amistosa e 
diplomática, emanada de quam pode mais do que as baionetas e os 
esbirros da policia estadoal.
Talvez tenha ela agradado maia a opposição do que ao 
situacionismo, o qual, como vulgarmente se diz, parece ter comido 
a fruta cozida por se tornar mais fácil a sua inevitável deglutição. 
(VOZ DO POVO, 28.12.1928)

                                                          
34 Voz do Povo, 10.02.1928. O Jornal foi processado pelas injurias e difamações publicadas. Claro de Godoy 
chega a ser condenado em primeira instância pelo juíz de Menores recém-empossado Ramos Jubé. Esse 
procedimento só foi possível porque o governador fez com que os processos da Lei Infame (de imprensa) 
fossem julgados naquela vara. O referido juíz era antes deputado estadual do partido do referido govenador e 
condenou Claro Godoy a 3 meses de prisão e 2 contos de réis de pena. Godoy entretanto foi absolvido pelo 
Supremo Tribunal de Justiça do Estado. Emílio Póvoa, Maurilio Fleury e Odorico Gonzaga votaram a favor 
da anulação do processo. Henrique Itiberê jurou suspeição, anulando portanto seu voto. Enquanto que Ayrosa 
de Castro posicionava-se contra a anulação do processo. Cf.: Voz do Povo, 24.08.28.
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Com Alfredo Lopes, a oposição dava-se por satisfeita. Ele viria assumir “a 

curul presidencial sem ambições mesquinhas, sem ódios ou rancores pessoais, não há de 

certamente ter motivos para se deixar nortear pelos instintos malignos e retrogrados do 

sanhudo chefe da familiocracia do dominante” Esperançava o povo que seu governo fosse 

o reconstrutor e jamais o continuador da dinastia que fez de Goiás “um burgo pobre, uma 

bachanal!” .(VOZ DO POVO, 25.01.1929)35

Mas para descrédito da oposição a situação política do estado parece nada 

mudar. Na verdade, antes mesmo da eleição do novo Presidente, no início de 1929, o clima 

de violência é intensificado por todo o estado. Ao menos é o que noticia Voz do Povo sobre 

uma série de desmandos e terrorismos praticados na região de Jataí e Rio Verde, com a 

prisão de nomes como Martins Borges, Pedro Ludovico e “pacíficos partidários” do grupo 

político do coronel Carvalhinho.36

Quanto às ações praticadas pelo novo presidente do estado em favor do regime 

de liberdades dentro do estado em detrimento da influencia caiadista, a decepção era 

grande37. Na verdade, como afirma Machado (1990), seu curto governo deixara o estado 

endividado. A pressão também era muita. Por um lado a insatisfação de Totó Caiado pela 

intervenção branca do governo federal ao expurgar da chapa vencedora os nomes 

vinculados à sua família. Por outro a pressão da oposição que passara a ver o dr. Alfredo 

Lopes de Morais um fraco:

Já nem quero condenar o Senador Caiado pelo vilipêncio que 
inflinge a Goyaz, porque este homen não merece mais qualificativo, 

                                                          
35 De fato a eleição de Alfredo Lopes de Morais teria a princípio gerado sério desagrado dentro da oligaquia 
dos Caiados. Tanto é verdade que o então presidente do estado Brasil Ramos Caiado renuncia ao cargo 
faltando apenas um dia para o fim de seu mandato, apenas para não ter o desconforto de passar o cargo para 
seu sucessor. “Podemos dar como a mais assignada victória do Partido Republicano a candidatura do Dr. 
Alfredo de Moraes, cujo nome merece a confiança dos goyanos. Desde o momento em que deixou de ser 
segredo a circunstância de ter sido a última hora levandada a candidatura do dr. Lincon Caiado, à presidência 
do Estado, a qual solenemente vetada, o nome do dr. Alfredo de Moraes já não satisfazia às ambições do 
caiadismo”. Cf.: Voz do Povo, 21.08.1928. 
36 “Rio Verde, 28: Estamos sob regimem terror. Delegado Regional hontem chegado prendeu alguns 
remanescentes grupo Carvalhinho que aqui estão trabalhando pacifica e honestamente. Dr. Pedro Ludovico e 
senador Martins Borges acham-se detidos (...)”; “Rio Verde, 29: Papai e Pedro hontem presos 
traiçoeiramente delegado Barros, a) Gercina”; “Monte Alegre, 1: Violencias continuam, requeremos habeas 
corpus porém Delegado não cumpriu ordem. (...) Estamos sob toda espécie de coação pois nem podemos 
telegraphar de Rio Verde devido ameaças. Prisões sucedem-se sem motivo (...)”. Voz do Povo, 01.02.1929.
37 “Não se compreende, não mais se tolera essa indiferença perfeitamente criminosa, uma vez que é certo que 
o Presidente do Estado não as insinua, não as endossa. Não mais se pode admitir esta attitude: ou o dr. 
Alfredo de Moraes se demonstra francamente solidário com todas as medidas ignóbeis postas em prática pelo 
Caiadismo que timbra em diminuí-lo, em reduzi-lo a uma figura sem expressão, ou se invista da precisa 
envergadura que o seu cargo exige, repelindo o cangaço official que os seus correligionários estão 
implantando no Estado” Cf.: Voz do Povo, 31.01.1930.
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tantos e tantos são os seus actos de cynicos menosprezo à dignidade 
de seus conterraneos. Nem me revolto contra a fraqueza do Sr. 
Alfredo de Moraes, annuindo às ilegalidades do Chefe da 
oligarchia. Não!
Declaro apenas a esperança perdida de um regime de liberdade e 
justiça para todos que foi prometido ao povo de Goyaz. (VOZ DO 
POVO, 28.02.1930). 

Política a administrativamente desgastado, o presidente do estado licencia-se 

do cargo e assume seu lugar seu vice Humberto Martins Ribeiro em 11 de agosto de 1930. 

Este, porém, não conseguiria nem ao menos esquentar a cadeira da qual havia acabado de 

apossar-se. Pouco mais de dois meses depois seria destituído do cargo pela revolução 

coordenada em plano nacional pelo ex-ministro de Washington Luiz e recentemente ex-

candidato a presidência da República pela Aliança Liberal, Getúlio Vargas. 

Há que se notar a falta de notícias nos jornais de oposição, referentes a esse 

período de conturbação política no plano nacional. É interessante notar ainda que em 03 de 

outubro de 1930 surgem dois artigos do jornal O Estado do Rio Grande sobre o início da 

movimentação para a revolução em Voz do Povo. Não há qualquer comentário ou real 

declaração de apoio do periódico A movimentação acontece sim do outro lado do rio 

Paranaíba, em Minas Gerais38. Em Uberlândia o Diário da Revolução incita os 

revolucionários a partirem para Goiás, visto que 

Lá está um povo supliciado, sem liberdade, sem direito, sem 
garantias, reduzido á mais infima expressão por circunstâncias que 
favorecem o atrevimento, a ousadia, a petulância de meia duuzia de 
indivíduos da mesma casta. Infelizes tem sido aqueles compatriotas 
nossos, tão boa gente, tão honesta e tão meiga. (DIÁRIO DA 
REVOLUÇÃO, 17.10.1930).

Um mês depois, Voz do Povo voltava a circular. Comemorando a vitória da 

revolução, publica as declarações de Carlos Pinheiro Chargas ao povo goiano, cujos votos 

de representar a revolução o “varar da liberdade nesta terra”. Mario Caiado responde-lhe 

                                                          
38 Na verdade antes de iniciada o movimento revolucionário, Mário Caiado, Vellasco e Claro de Godoy já 
mantinham contato com algumas lideranças políticas de Minas Gerais. Iniciada a revolução, Pedro Ludovico 
conseguira reunir seus correligionários em Minas Gerais, adentrando em território goiano trazendo um 
pequeno grupo armado que é recebido para tentar tomar o poder. Entretanto, após cruzar o rio Paranaíba é 
recebido “à bala” pelas forças caiadistas e preso logo em seguida próximo a Rio Verde.  Depois é levado para 
a Cidade de Goiás, escoltado por Zaqueu Crispim – político municipal de Anápolis – e pelo próprio César 
Bastos. Chegando às portas da cidade, o grupo recebe a notícia da vitória dos revolucionários liberais na 
Capital Federal e a conseqüente ascensão de Getúlio Vargas ao cargo máximo da nação. De prisioneiro 
derrotado Ludovico passaria então a pseudo-acompanhante de seus ex-carcereiros. Cf. Jornal Opção, 
16.08.1998. Entrevista com Ludovico.
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que “aberta de bençãos e hosanas é a auspiciosa nova da vossa chegada às portas de 

Goyaz” trazendo a libertação do povo goiano escravizado. Mário Caiado constituía-se o 

elemento central da oposição no estado. Não só pela carta de Pinheiro Chargas estar 

direcionada a ele, mas pela quantidade de telegramas que recebe de todas as partes do 

estado saudando-o pela vitória da revolução. 

Chegam-lhe e são publicadas em Voz do Povo mensagens de São Paulo (SP), 

Annapolis, Rio de Janeiro, Trindade, Pouso Alto, Morrinhos, Pirinópolis, Jataí, Rio Bonito, 

Itaberaí, Anicuns, Barretos (SP), Corumbá, Campinas (SP), Florianópolis (SC), Pires do 

Rio, Uberaba (SP), Jaraguá, Ouvidor, Belo Horizonte (MG). Evidentemente que os 

telegramas não chegam somente para ele, mas também para o dr. Pedro Ludovico e 

também para o coronel Virgilio de Barros entre outros. Mas em quantidade bastante 

menor.

Enquanto isso Totó “sabiamente” retirava-se para sua fazenda. Afinal, como 

dizia o ditado, antes fanhoso que sem nariz. Fugia para sua fazenda e passaria algum tempo 

sumido da vida política goiana até que se abrisse espaço para retornar ao cenário como 

elemento agregador da futura oposição a Ludovico. Mais que estratégica, sua retirada era 

interpretada na verdade como um ato de covardia, de quem não desejava encarar o 

verdadeiro tribunal da opinião pública. “Fugiu como um João Fernandes qualquer 

delinquente ante a ação da polícia correctiva. Fugiu como um negro em tempos de 

captiveiro, receando todos quantos o auxiliaram na conquista do poder”. (VOZ DO POVO, 

28.11.1930)

Em novembro daquele mesmo ano Ludovico assenta-se à cadeira de 

interventor federal no Estado, nomeado pelo novo presidente, e assume as rédeas da 

política goiana. Parecia inaugurar-se um novo tempo, de esperanças na realização dos 

sonhos de progresso econômico, de renovação, tão presentes nos discursos das novas 

forças políticas dominantes que ascenderam ao poder juntamente com o Interventor. 

Ato contínuo, o Governo revoga o decreto aumentando o número de 

desembargadores e extinguindo o Juízo de Menores. Além de divulgar documentos que 

comprovavam o desvio de verbas públicas para a promoção de banquetes no Palácio do 

Governo em 1928 (VOZ DO POVO, 28.11.1930). Parecia ser esse o fim das forças 

políticas situacionistas e de todos aqueles que juraram lealdade ao caiadismo. 
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Amicus certas, in re incerta, cermitur, proclamavam alguns entusiastas de 

Ramos Caiado antes de 1930. Valeria o mesmo ditado agora que os rumos da direção 

política do estado haviam mudado de mãos?
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CAPÍTULO IV

NARRATIVAS SOBRE A CIDADE

4.1 Dos Procedimentos Metodológicos

Após delimitar o panorama geral dos conflitos estabelecidos e consolidados 

nos anos anteriores a década de 1930, proponho neste capítulo dar ênfase ao processo de 

construção de Goiânia e consequênte transferência da Capital. Tentando construir o 

“quadro de ânimos” que habitava a cidade neste conturbado período, mais uma vez 

direciono minha análise privilegiando o elemento tensitivo daquele acontecimento 

histórico. Tensões estas que estarão expressas nominalmente nas disputas políticas entre 

“mudancistas” e “antimudancistas”. 

Outra denominação válida e que daria mais ênfase a esses conflitos – que não 

se restingiam, como afirmei anteriormente, a uma disputa pelo poder político local, mas 

também pela possibilidade de ver legitimado seu discurso sobre a região – seria tentar 

estabelecer os grupos fundamentados na tradição e outro na modernidade. Creio entretanto 

serem perigosas essas definições dentro da perspectiva que venho desenvolvendo ao longo 

dessas páginas. Visto que oriento minhas considerações para o fato de que os conceitos de 

tradição e modernidade não atuam aqui como elementos contraditórios, tal como veremos 

mais adiante. 

Podemos nos referir ao caráter tradicionalizante de determinadas ações 

empreendidas no sentido de bloquear o processo de construção e transferência da capital. 

Esse, na verdade será um elemento essencial junto ao qual se aglutinarão a maioria dos 

elementos antimudancistas. A tradição da Cidade de Goiás – vinculo imaginário produzido 

sob as bases concretas do passado bicentenário daquela sociedade – era o elemento que 

agia como núcleo agregador dos correligionários à sua causa. A obtenção do apoio popular 

obedecia aos critérios fundamentados na autoridade dessa tradição, tentando produzir nas 

páginas dos jornais de oposição a Ludovico, os anseios e expectativas de parcela da 

sociedade vilaboense e estaduana. 

Dirigindo-me a essa fonte primária de agregação social, poderei compreender 

as ações praticadas por aqueles que se consideravam “de dentro da tradição” em relação 
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àqueles que estavam “de fora” da mesma, seus traidores: os mudancistas. É importante 

notar que mais que uma disputa pela transferência da capital estava em jogo uma disputa 

pela hegemonia política do estado. Mas também, pela legitimidade de se estabelecer “os 

critérios de (di)visão do mundo”. Trata-se portanto de uma disputa pelo estabelecimento de 

identidades, como demonstra Bourdieu (2000). É portanto o resultado de um jogo 

simbólico, servindo para demarcar lugares dentro da comunidade. 

Gerada através da articulação entre a memória coletiva, de grupo e individual, 

a tradição teria nesse sentido a função de gerar coesão social a partir da formação de um 

vínculo afetivo entre seus partícipes. Mas ela apresentaria também um estatuto coercitivo, 

expresso pelo seu traço moral, visto que agiria como elemento classificador do indivíduo. 

Por outro lado ela seria importante por dar sentido à existência dos homens. Pois seria 

através da tradição que ele aprende modos de comportamento, costumes. É através dessa 

necessidade do permanente que surge a necessidade para a mudança, para o progresso. A 

tradição encontraria-se portanto, na essência da existência humana, como um dos 

elementos que suprem a carência estrutural de sentido dos indivíduos. 

Para Friedrich (1974) a tradição é a própria base do raciocínio e da 

argumentação racional. Ela possui uma função vital no corpo político, proporcionando a 

base integrativa de formas de comunicação e de argumentação. Sua importância varia de 

acordo com o tempo e com o lugar. “A tradição excessiva fossiliza uma ordem política, 

mas é igualmente certo que a tradição demasiado insuficiente mina e dissolve a 

comunidade e sua ordem” (FRIEDRICH, 1974, p.16-17). É interessante ressaltar que o 

conceito de carisma não está necessariamente em contradição com o conceito de tradição, 

visto que este último é também capaz de absorver racionalidade através do conceito 

weberiano de ação racional com relação a valores.39 Evidentemente que uma tradição 

política apresenta problemas reais quando se refere a uma mudança política rápida devido 

à resistência de certos padrões de comportamento. Mas o respeito à tradição não significa 

necessariamente uma efetiva concordância com os seus fundamentos, mas ser 

fundamentalmente conforme à mesma. 

                                                          
39 A mesma é determinada por uma crença consciente em um valor – ético, estético, religioso etc – próprio de 
uma determinada conduta. É sempre uma ação segundo “mandatos, o de acuerdo com ‘exigencias’ que el 
actor cree dirigidos a él (y frente a los cuales el actor se cree obligado)”. Nesse sentido tais valores podem ser 
incorporados a partir de estruturas de convívio herdadas da tradição. Cf.: WEBER, Max. Economia y 
sociedad. 1992, p. 21.
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Hobsbawn (1997) analisa o processo de construção da identidade a partir do 

que denomina “tradição inventada”. Para o autor, a criação de identidades envolve uma 

série de mecanismos e procedimentos que visam dotar determinada sociedade de coesão 

social, de uma legitimidade institucional, ou mesmo inculcar idéias, sistemas de valores ou 

padrões de comportamento.40 As identidades têm a função de fornecer o cimento social em 

épocas de rápidas transformações ou de debilidade e desagregação de antigos padrões 

sociais. Se por um lado elas distorcem o passado quando necessário para atender a  

objetivos presentes,  por outro  elas  constroem  uma  noção  artificial de continuidade 

entre momentos diversos. Mas, segundo Revel (1989), criar uma identidade é também 

exprimir uma idéia que extravasa em muito a simples exposição desinteressada de uma 

vontade individual ou coletiva. Incontestavelmente, uma identidade expressa uma vontade 

de poder. 

Nestes termos, a identidade surgiria sempre como uma construção. Seja ela 

social, histórica e ideológica. Para estudá-la seria necessário olhá-la sempre com 

desconfiança. Sobretudo por ser uma criação intelectual de um grupo ou de um indivíduo 

que é agregada ou se agrega a um projeto maior – em nosso caso específico, de dominação 

política. Os objetivos a serem alcançados podem ser vários, imediatos, desinteressados e 

até mesmo egoístas. Mas pode ser utilizada para encobrir as diferenças, com objetivos 

pedagógicos ou patrióticos41. Mas ela pretende estar sempre alicerçada em uma herança 

passada. Nesse sentido a história surge como sua salvaguarda, produzindo o sentido 

necessário para a manutenção da ordem além de tornar-se a própria fonte de sua 

legitimidade.  

  

Na tentativa de captar os elementos fundadores dessa forma de sociabilidade 

opto por analisar três momentos decisivos no processo de transferência da capital que em 

meu entender podem ser aproximados de três tipos de olhar que foram dirigidos para a 

nova capital em seus primeiros anos. A partir da constatação da existência do profundo 

descontentamento dos diversos grupos políticos e sociais da antiga Vila Boa em relação à 

                                                          
40 Tradição entretanto, é diferente de ideologia. A aproximação correta deve ser feita com tradicionalismo. A 
insistência sobre o valor da tradição, fazendo da mesma uma norma de comportamento pode transformar-se 
numa ideologia reacionária que insiste na presunção daquilo que durou muito tempo. Cf.: FRIEDRICH, Carl. 
Tradição e autoridade em ciência política, 1974, p. 20. HOBSBAWN, Eric e RANGER, Terence, Ob. Cit. 
1997, p.20-21.
41 Os estudos de Jacques Revel, sobre a invenção do conceito de povo na França do século XIX são 
reveladores da profunda relação entre a população e as tentativas de controle social das mesmos pelas 
camadas sociais mais abastadas da sociedade francesa. Cf.: REVEL, Jacques. A invenção da sociedade, 1989.
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mudança da capital e reunindo a isso os atos do governo no sentido de eliminar as 

resistências ao processo, flexiono minha análise e tento construir alguns modelos 

interpretativos que permitem aproximar-me da realidade, sem contudo circunscreve-la em 

sua totalidade. 

Assim, localizo uma Cidade Invisível, uma Cidade Impossível e uma Cidade 

Violada. Tais modelos interpretativos são mais do que simples metáforas sobre a realidade 

passada. Mas sínteses que reúnem dentro de si fragmentos díspares, mas homogêneos das 

expectativas criadas em torno de um quadro experiencial único. Elas estão relacionadas 

umas com as outras não por uma sucessão linear de tempo, mas como que imbricadas, 

superpostas umas às outras, tal como se apresentam nossas próprias experiências ao longo 

do processo histórico – como pude observar no capítulo anterior. Nisso, creio eu, reside 

sua riqueza e sua operacionalidade. 

Privilegio determinadas fontes em determinados momentos, acentuo 

unilateralmente seu caráter, condensando-as na construção de uma visão parcial e 

homogênea de cada uma dessas situações-limites por mim localizadas no decurso do 

tempo. Apesar de não corresponderem à realidade, elas possuem um certo valor heurístico, 

visto que realçam de forma parcial percepções e experiências ainda não exploradas, senão 

de forma tangencial pela historiografia dedicada ao tema. 

Apesar de apontar para uma forte tendência em aproximar-se da metodologia 

ideal-típica weberiana, tais modelos interpretativos prescindem de uma base comparativa 

real dentro do decurso histórico para que possa ser estabelecido um vínculo formal com 

essa realidade específica e ao mesmo tempo estender-se além da mesma. Seria esse cosmo 

de eventos temporal e espacialmente distantes (mas nem por isso experiêncialmente 

distintos ou contraditórios) do objeto que me proponho estudar essencial para a criação 

desses tipos. Além disso, ao contrário do recurso de construção dos tipos ideais, a opção de 

análise por mim empreendida tenta captar tais imagens dentro de sua dinamicidade. 

Observando como elas se desenvolvem no decurso do tempo. Sua sistematização portanto 

ocorre apenas ao final do processo, não no início como procede a metodologia ideal-típica.  
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4.2 A Cidade Invisível

Uma cidade invisível é aquela que não se vê ou que não se deseja ver. Como na 

ilha de Utopia de Thomas Morus, ela não pode ser localizada nos mapas ou em qualquer 

outro mecanismo de referência que não seja nos sonhos, desejos e na própria memória dos 

homens que habitam uma cidade concreta. É como que uma recordação que se perde pouco 

a pouco dentro da narrativa sobre outras cidades, mesmo que estando permanentemente

implícitas. É que, segundo Marco Pólo, 

as margens da memória, uma vez fixadas com palavras, cancelam-
se (...) Pode ser que eu tenha medo de repentinamente perder 
Veneza, se falar a respeito dela. Ou pode ser que, falando de outras 
cidades, já a tenha perdido pouco a pouco. (CALVINO, 1994, 
p.82). 

A Cidade Invisível está sempre por se fazer, é sempre um projeto para 

realização futura. Se por um lado ela é esperada, “ponto de referência em relação ao qual 

se medem os problemas da cidade real” refletindo as contradições de seu próprio mundo 

(ARGAN, 1995, p.74-75), é também um projeto temido por constituir-se num devir 

histórico não datado e inseguro, visto que não pode ser conhecido pelos homens. Por outro 

lado ela também prescinde de uma vinculação com o passado. Em oposição ao tempo 

presente – da maldade, da escassez e do sofrimento – o passado surge então como 

referência de harmonia e bem-aventurança. O tempo de nossos avós, o tempo da fartura, 

onde a perspectiva do conflito é suprimida da memória para estabelecer o contraste entre 

os dois momentos distintos.

Uma Cidade Invisível deve conter em si os elementos de sua irrealização. Não 

tendo forma permanente, modificando-se a cada presente tal como as vivências dos 

indivíduos que habitam a cidade concreta, à Cidade Invisível sempre será acrescentado 

algo, lhe destituirão alguma característica antes comumente aceita pelos seus habitantes. 

Para Henri Lefebvre (1968) as virtualidades e possibilidades da vida urbana são concebidas 

através de uma base prático-sensível que possibilita sua incorporação e encarnação na 

cidade. À medida que essa morfologia, esse dado arquitetônico transforma-se, a vida 

urbana tende a incorpora-las e adapta-las às suas expectativas. Longe de ser um espírito, 

uma alma, o urbano é obra, modelo e protótipo de si mesmo42. 

                                                          
42 Lefebvre faz a distinção entre cidade e urbano. O primeiro refere-se a realidade presente, imediata, o dado 
prático-sensível. O urbano seria a realidade social composta de relações construídas pelo pensamento. É 
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Reflexo dos anseios do presente, de suas aspirações pelo futuro, sua imagem 

não será homogênea. Fruto da relação entre a identidade, estrutura e o significado que 

damos aos seus objetos, ela procurará tornar-se legível inaugurando espaços comuns, 

mesmo que formada por interesses contraditórios – i. e. esquemas de produção de sentido 

diferenciados – cujas referências sobre esse espaço não são as mesmas (LYNCH, 1989).

Mas uma Cidade Invisível é também uma cidade que ninguém tem notícias 

seguras. Inexistente por não conter habitantes, por não ter localização, nome ou uma forma 

concreta. Ela é apenas uma idéia; que pode surgir do nada, ter origem imemorial e 

sobreviver no tempo. Pode ainda estar adormecida, ressuscitar e impor-se como ordem do 

dia – pode nunca ser lembrada, mas sempre será aguardada. Mesmo que sua realização 

esteja vinculada ao final dos tempos, os homens lhe concederão um lugar no devir 

histórico43. Uma Cidade Invisível é incômoda pois, apesar de não ser palpável, se infiltra e 

povoa nosso inconsciente. Ela nos inquieta e nos surpreende quando parece ter se tornado 

real.

Com a ascensão de Ludovico ao poder do estado esperava-se reordenação 

geográfica de toda a política regional. Um regime de plenas liberdades onde o “povo 

escravizado” finalmente seria liberto de seu cativeiro. Certamente os ventos da política 

haviam mudado de direção. Agora, ao longo da páginas do Correio Official surgiam 

inquéritos policiais sobre os desmandos praticados pelos chefes do antigo governo. 

Nos primeiros dias do mês de Janeiro de mil novecentos e vinte e 
oito, o ex-tenente João da Costa Oliveira Neto recebera ordem 
directa do então presidente do Estado Dr. Brasil Ramos Caiado, 
para que se dirigisse com uma escolta de doze praças à fazenda Boa 
Fama, município de Itaberay, e lá prendesse seu proprietário José 
Mendonça e arrebanhasse os animais existentes, conduzindo-o 
devidamente escoltado com os devidos animais a esta Capital, o 
que foi feito sem nenhuma formalidade legal ficando Mendonça em 
um dos xadrezes da Chefatura de Polícia durante 16 dias e os doze 
animais recolhidos ao quartel da Força Pública; que pelos 
depoimentos testemunhais de fls a fls. Vê-se claramente serem 

                                                                                                                                                                               
importante perceber entretanto que essa divisão, segundo o autor, serve apenas como recurso metodológico, 
não sendo possível encontrar essa mesma separação na realidade concreta. Cf. LEFEBVRE, Henri. O direito 
à cidade. 1968, p. 48-50.
43 O melhor exemplo dessa perspectiva é a obra de Santo Agostinho que pretende, a partir da visão cristã do 
devir histórico, revelar aos homens a perenidade do mundo terreno, a maldição a que todos os homens e suas 
criações foram submetidas, desde o princípio dos tempos através do pecado original. Nesse sentido, a idéia 
de “errar pela terra” encerra também a perspectiva de tentar retornar ao lugar de onde segundo o autor, o 
homem foi um dia expulso e que nos será revelado no final dos tempos: a Cidade de Deus. Cf.: MORA, 
Ferrater. Visões de História. p. 85-102, sd.
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esses de propriedade do Sr. João Mendonça. O ex-tenente João da 
Costa, aproveitando-se da ordem que lhe fora dada pelo então 
presidente invadiu invernadas de outros fazendeiros [  ] animais dos 
mesmos, cortando caudas e crinas para justificar ao público serem 
os mesmos deixados pelos revoltosos, escolhendo os mais perfeitos 
para com ele obsequiar o então presidente Dr. Brasil Ramos Caiado 
(CORREIO OFFICIAL, 10.01.1931). 

Muitos eram os inquéritos, poucas eram as condenações. Mas isso era o que 

menos importava ao novo governo. A gestão anterior, mascada pelo atraso e pela 

depredação da coisa pública fora simplesmente ignorada. Agora a modernidade se instalara 

em Goiás e com ela todos os desdobramentos de uma nova política e de um novo Estado 

que se inaugurava. O regulamento de Saúde Pública, sancionado em 1931, que tentava 

organizar a Capital e o Estado de forma a torná-la mais eficiente, salubre e até mesmo mais 

humanamente disciplinado foi uma das primeiras medidas indicativas dos rumos que 

seriam seguidos pelo novo governo. Entretanto, essa primeira tentativa resultou em total 

fracasso devido à falta de recursos financeiros para sua efetivação. Em certa medida esse 

regulamento de saúde pública, distribuindo o Estado em Distritos revelava também um 

pouco mais sobre a política modernizadora do interventor. Anunciava uma estratégia de 

poder que sutilmente seria revelada ao Estado com o passar do tempo. 

A criação da Diretoria de Higiene – substituta do antigo Serviço Sanitário do 

Estado, que em certos aspectos subordinava os poderes municipais à sua autoridade no que 

se refere às medidas sanitárias – foi o primeiro desses planos, dividindo o Estado em zonas 

sanitárias, cada qual com suas respectivas sedes. Como a escolha de tais sedes cabia ao 

interventor – um médico, mas neste momento sobretudo um político – e levando-se em 

conta os poderes exercidos por aquela diretoria, não é de se estranhar que suas sedes 

fossem estabelecidas em municípios que compunham a base de apoio ao seu governo, 

como Anápolis, Rio Verde, Ipamerí, Arraias e Natividade, ao invés de municípios 

politicamente importantes da República Velha como Goiáz, Morrinhos e Porto Nacional.

Certamente uma escolha política. E mais política seria o retorno da mesma 

sede da Diretoria de Higiene para as cidade de Goiás e Porto Nacional em 1938 – data em 

que Pedro Ludovico já domina completamente o cenário político do Estado (FREITAS, 

1999, p.232). Rechaçada a primeira tentativa de dinamizar o Estado, o interventor 

procurava agora efetivar um outro projeto de desenvolvimento. Projeto este que se 
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vinculava a um novo - e por que não dizer velho - projeto: a construção de uma nova 

Capital. 

Sabido era por todos que a idéia da transferência da capital vinha de longe: em 

1830 o marechal de campo Miguel Lino de Morais já propunha a pauta para sua realização. 

Entretanto, passados cem anos e apesar de presente no meio da população, contemplada 

nos contratos de fornecimento de energia elétrica para Vila Boa, fora sempre 

desacreditada, esquecida, deixada para outro momento ou propositalmente inviabilizada. 

Permeava o imaginário da população sempre como algo distante. 

Couto Magalhães era enfático ao comparar os administradores com os 

médicos, visto que o primeiro está para a sociedade assim como o segundo estaria para o 

enfermo. O comércio dependia do funcionalismo público, uma apatia moral parecia 

dominar tudo “de modo que a mais completa indiferença reina para tôdas as matérias”. E a 

continuar a capital naquele local, a região estaria condenada à inanição, assim como havia 

ocorrido com os estabelecimentos industriais ali instalados. Para aquele sujeito acostumado 

com as duras penas do sertão a capital deveria localizar-se no centro da Província. Não 

queria dizer com isso seu centro geográfico “e sim o moral, o das relações comerciais” 

(COUTO MAGALHÃES, 1957, p.43-47).

Décadas depois o então presidente do estado Rodolfo Gustavo da Paixão dava 

um tom profético à sua descrição da cidade de Goiás: 

Situada em meio de uma bacia, conquanto sobre terreno 
acidentado, cercada de altos montes que se comprimem em 
diminuto âmbito embaraçando-lhe a regular ventilação estreitando-
lhe, demais, o horizonte visual (...) espreguiçando-se às margens do 
Rio Vermelho, mas curtindo verdadeira sêde de Tantalo, visto 
como a água viscosa deste ribeiro, despejo e lavadouro da 
população (...) a decadênte Vila Boa hospeda em seu seio 
poderosos agentes de destruição, que hão de, em breve, transformá-
la em vasta Necrópole, onde a morte campeie com todo o seu 
cortejo de horrores. (MONTEIRO, 1979, p.04).

O importante no trecho acima citado me parece ser a última idéia encetada por 

aquele governante: agentes internos que levarão a cidade a sua destruição, transformando-a 

numa vasta necrópole. Destacada do tempo e apresentada nos primeiros anos após a 

revolução de 1930 sua interpretação poderia ser entendida em outro sentido, mas teria a 

mesma ênfase catastrófica e premonitória. 
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A mensagem foi apresentada à Assembléia estadual em 1891. Mas essa data 

nos é importante por uma outra pequena coincidência que em certo sentido viria talvez 

concretizar a visão de Gustavo Rodolfo da Paixão. Nascido naquele mesmo ano 

(23.10.1891), na própria Cidade de Goiáz, ali cresceu e completou seus estudos no 

tradicional Liceu de Goiáz Pedro Ludovico Teixeira, seguindo depois para a Capital 

Federal, onde se diplomaria em medicina. Era um filho da antiga Vila Boa. Caminhara por 

aquelas ruas quando criança, tropeçara em seus paralelepípedos, se escondera em suas 

vielas e banhara-se nas águas do Rio Vermelho. Provara dos tradicionais doces de caju 

cristalizados e sonhara com a Serra Dourada e com as minas descobertas pelo 

“Anhanguera” (GOIÂNIA, 06.09.1937). Era, primeiro, um filho distante da terra natal. 

Depois um filho ansioso e ansiado pelo seu regresso na companhia dos revolucionários de 

30. Agora, poderia ser considerado pelos elementos da oposição como o traidor que 

desejava destruir a cidade que tanto lhe queria bem. O arauto anunciador dos tempos 

previstos por Gustavo da Paixão. 

Como uma piada, ou um causo antigo, contado pelos mais velhos as primeiras 

notícias sobre a construção de uma nova capital para o estado de Goiás não chegava a 

causar furor nos habitantes de Vila Boa. Mesmo em 1931, quando o interventor Pedro 

Ludovico Teixeira lançara sua proposta de construção de uma nova capital, tal assunto não 

fora levado a sério nem mesmo por seus correligionários:

São da ordem do dia as sugestões pró e contra a mudança da 
Capital que um capricho de mulata faceira, presa às ilhargas de 
Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, impoz, como condição de 
continuar sua, não ir mais além das margens do Rio Vermelho.
Se não fosse a facinação pelos quindins da sua mulata, persona 
principal da sua bandeira, cançada de caminhar pelos sertões 
adentro, o povoado na barrança do Rio Vermelho não teria os seus 
dias progressivos, do aldeamento à capital da antiga província (...) 
Às viagens de penetração do Bartolomeu Bueno fizeram descobrir 
zonas mais belas. Creio mesmo que haja ido té as margens do 
Araguaia onde a sua visão ficou extasiada deante do belo não 
imaginado. Voltou pelo mesmo roteiro e deu notícia alviçareiras a
sua gente. A mulata bateu o pé. Que fosse sozinho pois do seu 
rancho não sairia nem um passo para adiante. 
Maior que sua própria fé de bandeirante audaz, o Anhanguera viu 
ruir seu sonho fantástico, cedendo-se às razões do seu feitiço, 
mascote dono do seu coração e Goyaz ficou asphixiado entre serras, 
sobre um lagedo de pedras calcareas com péssimas águas do sub-
solo. (VOZ DO POVO, 08.05.1931).
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Entretanto, as alusões feitas por Pedro Ludovico sobre os problemas da antiga 

Vila Boa e o relatório enviado ao chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, 

descrevendo os problemas encontrados nos primeiros anos de sua gestão, expunham a 

necessidade da execução de uma obra que pudesse identificar-se com os sonhos de 

modernidade e gigantismo do novo governo (MONTEIRO, 1979, p.04-18). Remodelar a 

capital parecia ser um plano impossível segundo o interventor, visto as condições que se 

lhe apresentava – a mesma de 1890. Seu sitio urbano, assim como seus habitantes, 

pareciam ter parado no tempo. Ainda em 1933 o interventor declarava ao Diário da Noite

do Rio de Janeiro que “meu Estado possuirá uma nova Capital em 1935” (PREFEITURA 

DE GOIÂNIA, 1987, p.47). E no mesmo ano era autorizado a contrair verbas para a 

construção da nova capital. Os boatos que tomavam conta da Cidade de Goiáz desde 1932 

pareciam ser verdade: o interventor efetivamente desejava a mudança da capital. 

Para a velha capital, esse era um assunto a ser ignorado, riscado de todas as 

frases e de todas as conversas. Quem sabe assim – deixando de falar no assunto – talvez 

tudo se dissolvesse no ar, como um discurso que se propaga pelo vento e acaba por se 

misturar com as velhas histórias contadas à beira da porta de casa nos dias de calor. A 

lógica era simples: o que não se fala, se esquece, se perde e desaparece...

Os jornais adotaram então a tática do silêncio. Não noticiavam os primeiros 

planos para a construção da Nova Capital, a escolha do local, a aprovação do projeto etc.44, 

ou então tratavam somente de relance esses atos. Para eles logo aquela idéia seria 

esquecida pelo governador, como o foi por todos os outros governantes que também 

haviam lançado a idéia, tornando-se letra morta na história do estado de Ludovico. Se esses 

devaneios significavam as benesses trazidas pelo movimento de 1930, a revolução deveria 

ser repensada. Afinal de contas, que novo regime de liberdades era este que era acusado de 

desrespeito às garantias individuais, espancamentos, coações, má gestão do dinheiro 

público. Governando o estado como quem dirige um cabaret45 ou então uma fazenda de 

gado46. Ora, a conclusão que A Colligação chegava era simples:

                                                          
44 “Aprovei integralmente o local escolhido, que realmente apreciava e considerava ideal para a construção 
de uma cidade desde quando na primeira viagem ao Rio, para estudar, quando tinha 18 anos, atravessei a 
cavalo as planicies da futura Goiânia.” Depoimento de Pedro Ludovico ao jornal O Popular, de 17 de agosto 
de 1979.
45 Cabaret era o apelido depreciativo dado a uma confeitaria de propriedade de Salomão de Freitas em 
Uberlândia e que dizia-se ter como sócio Pedro Ludovico. À acusação de que o interventor era dono de um 
verdadeiro prostíbulo, Jacy Mendonça responde prontamente:  “Cheguei a conclusão de que chamar-se o sr. 
Ramos Caiado de assassino e ladrão é o mesmo que lhe dar um doce; não se altera; volta para a discussão 
com a mesma cara, fazedo-se de desentendido. O senhor Domingos Vellasco já está farto de dizer essas 
cousas. A comissão de sindicância já encheu resmas e resmas de papel nesse sentido, sem conseguir fazê-lo 
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Em Goyaz não podia haver grandes transformações porque a 
Revolução, de fato, não chegou até nós. Aqui houve apenas uma 
inovação de homens. O castão da bengala foi virado para baixo. 
Nada mais. Isso mesmo entretanto não se daria sem a intervenção 
do sr. Pinheiro Carlos Chagas, segundo VOZ DO POVO.
Quando já em todo o paíz a Revolução plantára a flammula da 
Victória os revolucionários de Goyaz se preparavam com foguetes 
e musica para depor governo estadual. Um recado enérgico a elles 
transmitido arrefeceu-lhes porém o ânimo guerreiro. Encostaram-se 
os foguetes e os instrumentos da charanga até que os mineiros nos 
vieram libertar. (A COLLIGAÇÃO, 04.10.1934).

Mesmo assim o discurso mudancista ganhava cada vez mais força. Quanto à 

nova Capital, parecia estar lentamente abandonando o terreno dos sonhos. Os decretos de 

“Pedrinho” percorriam todos os becos da antiga Vila Boa e propagava seus primeiros ecos. 

A área para sua implantação fora escolhida, as máquinas já iniciavam as primeiras obras, a 

cidade começava a ser erguida.

Um dos apoios mais expressivos de Ludovico era Joaquim de Bastos, chefe 

político de relevo e de posições firmes. Mesmo declarando-se anti-mudancista fora 

nomeado prefeito da Cidade de Goyaz. É certo que aos antimudancistas parecia uma 

incoerência. Ainda mais sendo aquele sujeito quem era. Uma distinta senhora que não 

queria se identificar, mas desejosa de expressa sua opinião sobre o posicionamento de 

Joaquim de Bastos. Para ela, aquele ilustre filho da terra, descendente de uma das famílias 

que maior relevo tinha no seio da sociedade estava no momento, talvez iludido, 

cooperando ativamente para a inclemente destruição de sua própria cidade, “deste rincão 

pitoresco e lendário que afagou sua meninice da guarda santa às cinzas de seus 

antepassados”. 

Não era para menos que se cobrava um posicionamento mais firme daquele 

político. Entre as cinzas de seus antepassados constava a de sua avó, Anna Joaquina 

Bueno, neta do próprio Anhanguera. A Vila Boa que fora lançada seus alicerces pelo 

primeiros dos Buenos chamava à luta o seu representante do presente: a realizar-se o 

pretendido pelos mundancistas “a cidadezinha que foi o encanto do velho bandeirante será 

                                                                                                                                                                               
recolher-se aos bastidores, conscio da sua falta de capacidade moral para discutir a vida de quem quer que 
seja (...). Ao sr. Marcondes direi – quando fui gerente de um cabaret, já tinha a minha mentalidade formada, 
mais difícil portanto, de perverter-me. Tinha o discernimento do bem e do mal. Ao passo que ss.  nasceu num 
bordel, assistindo assassinatos, por questões amorosas. Nasceu e creou-se num ambiente de prostituição, 
colocou-se no comércio com dinheiro mal adquirido e que talvez esteja, até hoje, sendo chorado por muitos 
órfãos e viuvas”  Jornal Goiás, 31.03.1932.
46 Acusações apontadas no jornal A Colligação, especificamente entre 1934 e 1935.
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um dia (...) um punhado de ruínas.” Nem mesmo em épocas passadas, quando da 

destruição da igreja de Nossa Senhora da Lapa pela enchente de 1839, Vila Boa deixou-se 

sucumbir e saiu vitoriosa, 

Hoje, quando a velha Goyaz é um sacranio de tradições históricas, 
querem reduzir a um montão de ruínas.
Como descendente directo do destinado desbravador dos sertões 
goyanos, o coronel J. de Bastos tem o dever de defender a sua 
melhor obra que é a sua própria família. (A COLLIGAÇÃO, 
30.09.1934).

Joaquim Bastos entretanto, continuaria ainda por algum tempo irredutível em 

seu posicionamento.

Mas esse não era o único problema enfrentado no âmbito interno pelo 

interventor. Como diz o ditado, fim de festa, músicos de pé. Ao menos foi essa a 

interpretação feita por outro dos apoiadores do novo governo, Domingos Vellasco quando 

da ruptura com Ludovico, devido a disputa pela liderança política no estado o lançamento 

de sua pré-candidatura ao cargo de governador, no lugar de Ludovico em 1933. Mas o 

interventor tinha outros planos. Após conturbada disputa dentro do próprio partido 

republicano, Vellasco cai no ostracismo político dentro dos quadros do PR. Firma-se assim 

a primeira ruptura dentro da base de apoio do governador. A partir daí Vellasco torna-se 

um dos grandes nomes da oposição a Ludovico através da “Coligação para a Vitória” –

agrupamento partidário de oposição à Pedro Ludovico que tinha como um de seus 

“valorosos” chefes o próprio Antônio Ramos Caiado. 

Eleitos sete parlamentares anti-mudancistas da bancada estadual (Agenor de 

Castro, Alfredo Nasser, José Paranhos, Joaquim Jubé, Jacy de Assis, padre Victor Almeida 

e Felismino Vianna) em 1932 juntamente com Vellasco (que conseguira eleger-se para a 

Câmara federal, ficando assim com uma das quatro vagas a que Goiás tinha por direito), A 

Colligação para a Vitória imprimia dura vigilância ao governo do estado fazendo sérias 

acusações de violências, desmandos e fraudes eleitorais. O próprio Domingos Vellasco 

quase tornara-se, segundo ele, uma das vítimas do regime implantado por Ludovico. 

Hospedado em Jataí, viu-se o deputado cercado por jagunços bêbados mandados pelo 

prefeito Carvalhinho, alta hora da noite. Mas reagindo prontamente, conseguiu o destemido 

parlamentar repelir a jagunçada a bala. Como poderia o governo estadual acusar a política 
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passada se tais cenas jamais tinham sido presenciadas pela população daquela cidade, que 

se encontrava revoltada com a situação?47  

Aos partidários de Ludovico o senhor Vellasco estaria faltando com a verdade 

ao relatar os fatos ocorridos naquela cidade. Segundo O Liberal, 

O tenente reformado Domingos Neto de Vellasco, pelas columnas 
de um jornal nascido do lixo da Capital de Goyaz, vem repizando o 
CELEBRE caso de Jatahy, - durante sua última permanência aqui, 
onde mais uma vez veio fazer cavações, estorquindo, com 
promessas vãs e mentirosas, dinheiro de incautos fazendeiros deste 
município – affirmando que ATACADO por uma horda de 
JAGUNÇOS, reagira, de revolver em punho.
Phantasyando essa scena, o sr. Vellasco esqueceu que só possue 
uma perna, e na hora H, nunca poderá correr... O potoqueiro nada 
mais fez que abrir uma janelinha para xingar. (O LIBERAL, 
18.03.1934)

Essa na verdade era a tática utilizada pelos que já não estavam mais no poder. 

Mais adiante o mesmo jornal convidava seus leitores para a missa do 30° dia do ex-futuro 

governo de Goyaz, lançando logo abaixo a lista de nomes dos infortunados adeptos da 

“culigação, filha bastarda do tenente Manqueba com a viuva do cabo cecílio... Requiescat 

in pace...”48

Quanto a acusação de fraude eleitoral Vellasco ouvia na tribuna da Câmara 

Federal o discurso do também deputado Mário Caiado colocando o antigo companheiro de 

luta em situação pouco confortável frente aos demais colegas parlamentares: 

Em meu Estado, por exemplo, Sr. Presidente, a oposição ora 
chefiada por um decaído olygarca, sob a bandeira de cujo partido e 
chefia hoje se dirige o meu ilustrado colega de bancada o deputado 
Sr. Domingos Vellasco, meu ex-companheiro de campanha liberal, 
a oposição, numa totalidade de 23 mil eleitores que compareceram 

                                                          
47 Em carta enviada ao Ministro da Justiça Domingos Vellasco descreve o clima de “terror” que impera na 
região. Há que se perceber dois dados interessantes: primeiro é a semelhança na descrição das violências 
sofridas pela oposição – de agora e do período anterior a 1930. Depois é o tom de alerta contra uma possível 
resposta armada que poderia ser utilizada pela oposição ao governo de Ludovico. “Em Catalão, após o 
espancamento bárbaro do diretor do Diário de Notícias de Ribeirão Preto, foram agredidas mais três pessoas 
entre as quais nossos eleitores Abílio José Pires e Virmondes Campos, quando conduziam papéis eleitorais 
(...) Ainda em Catalão vários companheiros foram ameaçados de espancamento e morte (...) Em Ipameri, 
anteontem, foram presos arbitrariamente dois companheiros quando requeriam sua qualificação sendo soltos 
ontem mediante habeas corpus concedido após grandes obstáculo. (...) Antes que meus amigos vejam-se 
obrigados em legítima defesa reagir energicamente, venho apelar para o esclarecido espírito e alto 
patriotismo de V. Excia no sentido de tomar imediatas e enérgicas providências contra essas arbitrariedades 
jamais presenciadas na história política de Goiaz”. A Colligação, 25.08.1934 – Os grifos são meus.
48 O Liberal, 18.03.1934. O apelido de manqueba foi dado a Vellasco, que devido a ferimentos de guerra 
numa das pernas, era manco. Note-se a diferença de tratamento dado ao deputado após a sua ruptura com 
Ludovico. Antes considerado um dos mais atuantes oposicionistas, repleto de glórias e louvado nas páginas 
de Voz do Povo, Vellasco é agora depreciado de todas as formas.
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às urnas, conseguiu reunir mais de um terço de eleitores e 
alcançaram eleger um deputado federal, dos quatro de que se 
compõem a representação do Estado e sete dos 24 que representam 
a Assembléia Estadual. Quando naquele domínio de prepotência e 
de chapas à boca da urna, numa totalidade de 30 mil eleitores, a 
oposição mal conseguia a somma de 2000 suffragios.
A razão da minha presença nesta tribuna Sr. Presidente, seria (...) 
perguntar ao meu nobre collega de bancada se nós estivéssemos 
ainda sob a chefia governamental e sob a ação da mentalidade 
daquela olygarcha, a cujo partido ora se filia S. Excia. teria 
porventura a oposição logrado alcançar o êxito que alcançou o 
pleito de 14 de outubro?
(...) Eu me eximo, por enquanto de fazer comparações entre o 
regime de liberdades ora desfrutado em meu Estado com o de 
prepotências, corrupções e crises que nós dois – o nobre collega e 
eu – sofremos dos decahidos e aos quaes, no entanto, se acha agora 
filiado S. Excia. (CORREIO OFFICIAL, 28.02.1935)

Tal rechaço, entretanto, não era motivo suficiente para que a oposição se 

calasse frente à política ludoviquista. Segundo estes, a construção de uma nova capital era 

um sonho simplesmente irrealizável, um empreendimento que só oneraria os cofres do 

estado desviando todos os investimentos para atender aos caprichos conjunturais do 

interventor.

O governo lançou mão do auxílio de 200:000$000 à navegação do 
Tocantins e Araguaia, e aplicou-os nas obras da Nova Capital!!!
Valha-nos, porém, um consolo: - esta ilegalidade, comparada à da
quota do café, também desviada para o mesmo fim, é café pequeno

(sic.). (A COLLIGAÇÃO, 29.07.1935)

Em meio às críticas, anunciava-se a mudança do sr. Governador para Goiânia 

levando com ele todo o aparelho administrativo, visto as dificuldades e atrasos sofridos na 

construção da nova Capital49. A crise financeira provocada pelo governo já parecia ser 

evidente, segundo a oposição.

Os problemas essenciais do Estado continuam insolúveis; a receita 
está em absoluto declínio, não tendo atingido ainda, até agora, a 

                                                          
49 “E já se anuncia para a meiada de outubro a mudança do sr. Governador para Goiânia, levando o 
aparelhamento necessário á sua permanência naquela localidade em construção. As obras estão estacionadas, 
por falta de pagamento dos empregados; a Diretoria da Fazenda está de braços com tremenda crise, pois nem 
pagou os vencimentos de agosto ao funcionalismo do interior em Goiânia não há prédios concluídos para 
acomodação de funcionários, o desperdício de gazolina, nas constantes viagens e este governo itinerante 
estiolam os últimos dinheiros dos cofres públicos; tudo isso mostra dolorosamente, a noção falsa de 
responsabilidade administrativa que empolga e domina os homens do situacionismo de Goiáz”. A Colligação, 
29.09.1935.
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metade da que foi orçada; os gastos são feitos sem nenhuma bitola 
e orientação.
Nós estamos em regime constitucional apenas no papel; o 
Executivo não respeita e nem procura cumprir a Constituição, em 
pleno vigor, e até mesmo as garantias individuais já começam, pela 
visinhança dos pleitos municipais, a sofrer sua restrições, como são 
exemplos os graves acontecimentos de Corumbaíba. (A 
COLLIGAÇÃO, 29.09.1935)

Ainda sob protestos veementes da oposição o governo decreta o aumento do 

salário dos funcionários públicos que se transferissem para Goiânia, aumentando na mesma 

proporção os impostos estaduais. A oposição apontava o esgotamento da capacidade 

tributária da população. Mesmo o principal produto goiano, o gado, estaria segundo os 

parlamentares em perigoso declínio. Reafirmava-se assim a completa irracionalidade da 

construção da Nova Capital, ainda mais ao beneficiar certo número de funcionários da 

capital em detrimento dos outros – fosse da própria capital ou do interior (A 

COLLIGAÇÃO, 13.10.1935).

Discussões também são feitas cotidianamente na Assembléia Legislativa. Em 

respostas às questões levantadas pelo deputado Salomão Faria, Agenor de Castro toma a 

tribuna e pronuncia-se defendendo a protelação da transferência da Capital. Devido a grave 

crise que assola o estado e tendo o governo já despendido centenas de contos em Campinas 

e percebendo a impossibilidade de a bancada ‘libertadora’ evitar tão “tão grande golpe ao 

futuro de Villa Boa”, apresentou-se emenda defendida por Alfredo Nasser. A polêmica 

emenda, se aprovada, só permitiria a possibilidade de mudança da capital depois ser a 

cidade de Goyaz dotada de uma série de elementos, segundo seus defensores 

“indispensáveis ao seu progresso, inclusive via ferrea”. 

Sobre o clima de Goyaz, continuava o ilustre deputado, era outra injustiça que 

se praticava contra aquela cidade, e impossível de ficar em silêncio, visto que considerava-

o um dos melhores do Brasil. 

Retirada a sede do Governo e sem dotar a Cidade de Goyaz dos 
elementos imprecindíveis ao seu progresso, Villa Boa estará 
fatalmente condemnada.
Não podemos acreditar que a maldade dos mudancistas vermelhos 
chegue ao ponto de proclamarem que realizada a mudança, Goyaz 
tomará novo impulso e se desenvolverá melhor, como alguém já o 
disse.
Temos a convicção, sr. Presidente de termos tratado desse 
assumpto com a maior sinceridade, estando assim cumprido o 
nosso dever.



107

Temos a certeza também de que as nossas palavras são 
improfícuas, porque o Governo só deseja a mudança da Capital. 
Pois que mudem a Capital, mas não venham depreciar Villa Boa, 
que é a gloria dos nossos antepassados. (A COLLIGAÇÃO, 
07.07.1935)

Um cenário verdadeiramente apocalíptico era construído sobre o futuro do 

estado caso a transferência da capital fosse realmente efetivada, caso as finanças do estado 

mantivesse seu curso atual. Pelos traços apontados pela oposição é possível construir um 

uma idéia aproximada dos tempos negros que marcariam aquele porvir. Os elementos 

básicos para as conjecutas são dadas pelos próprios redatores de A Colligação, tais como 

princípio motor, relação com a realidade, aspecto moral, objetivo a ser alcançado etc. 

Senão vejamos:

“Posto que hoje a receita não cobre mais a despeza e demos de barato que o 

orçamento se equilibre” – começava o jornal – o governo começará após a mudança da 

capital, a não saldar as dividas e compromissos contraídos para a sua própria construção. 

Ou “para dizermos a coisa como ela é, por não pagar siquer os juros do empréstimo com 

que a está construíndo. Peiado, assim pela prreeminência financeira, seus meios de fazer 

girar a machina administrativa, seus meios de atender a um credor exigente para quem 

appellará, nessas emergências o governo?” O raciocínio parece lógico: a cobrança de 

impostos. Será este o único recurso disponível ao estado.

Para os impostos, já hoje pesadíssimos, [granados] mais ainda para 
que o povo os pague às custas de sacrifícios inenarráveis e de 
soffrimentos sem conta. E quando o povo se cansar, quando lhe 
houverem tirado o ultimo nikil e a fonte lhe bater as portas, quando 
o fazendeiro u o pequeno proprietário não puderem arrastar por 
mais tempo a carga, pela razão muito simples de depreciação, já 
agora alarmante, do preço do boi e do decréscimo da produção pela 
falta de consumo e dos meios de exportação barata, o governo se 
lançará então para a terra e incorporá-la-á ao seu patrimônio 
amparado no imposto territorial que o torna latifundio”. O Estado 
dispondo, pela falta de pagamento, de enorme latifundios, a fome 
devastando, o progresso emperrando, a prosperidade morta, o 
analphabetismo crescendo, o nivel de vida cahindo cada vez mais, 
serão realidades que dispensam prophecias especiais tão palpaveis 
se desenham nos nossos horizontes e tão berrantes se apresentam á 
consideração dos nossos conterrâneos.(...). O Norte continuará 
despovoado e rico de minérios, mas Jaraguá, Itaberahy, Vila Boa e 
os municípios, se reduzirão a um amontaado de casas desocupadas. 
A produção se annulará, as terras se desvalorizarão, novas cidades 
mortas encherão o nosso mappa e peor que isso, único problema 
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que deixou de ser goyano para ser nacional, a navegação do 
Araguaya, sem os trilhos aqui ou em Leopoldina irá para o muséo 
das causas possíveis e que hão de vir, e são sempre possíveis mas 
não vem nunca. – Elle nos escorregará pelos dedos como a 
transferência da Capital Federal para o Planalto. (A 
COLLIGAÇÃO, 25.08.1934).

A perfeição do quadro pintado pela oposição não assustava o governo que 

insistia na idéia da mudança da capital. Em dezembro de 1935 vinha a notícia principal: no 

dia 4, Pedro Ludovico desce de carro a rua Cruz Machado com toda a sua comitiva e 

muda-se efetivamente para o grande canteiro de obras da nova capital. Naquela tarde, o 

Correio Official noticiava o que toda a cidade, através dos cochichos, das rodinhas de 

conversa na porta do bar, ou ao pé da janela, ou mesmo junto à capela de Santa Bárbara –

por coincidência, a santa festeira do dia – já sabia: a nova Capital era uma realidade50. O 

sonho de mais de um século de sucessivas governadorias agora parecia ter começado a ser 

colocado em prática. E tudo de uma forma tão brusca, tão insólita que a população da 

antiga Vila Boa só se dera conta da importância do ocorrido quando as obras já estavam 

iniciadas. Os privilégios advindos do status de centro político regional, de capital do estado 

estavam agora ameaçados. E talvez sua própria existência.

4.3 A Cidade Impossível

Uma Cidade Impossível é aquela que se torna inviabilizada. Seja por falta de 

recursos, por falta de pessoas, de interesse ou de um momento oportuno. Mas também 

pode tornar-se impossível se forem encontrados argumentos morais, ideológicos ou 

racionais para que possa ser vetado seu projeto. 

É impossível quando sua realização enquanto obra já colocada em execução 

não procura a união dos homens, “afim de que eles não se espalhem por toda a terra”. Se 

assim procede, acaba por confundir suas línguas impedindo o entendimento entre seus 

                                                          
50 Segundo O Social – periódico realizador do concurso para a escolha do nome da Nova Capital em 1933 –
Petronia havia sido o nome mais votado para a nova Capital entre todos, mas o interessante no concurso são 
as explicações dadas por cada um dos votantes sobre a sua opção. A procura por dotar o nome de um aspecto 
simbólico é claro. Pode-se perceber ainda uma intensa utilização de palavras de cunho tupí (Maraúba, 
Marataíra, Peruaba), mas principalmente a sua ligação com a figura de Pedro Ludovico (Petrolândia, 
Petrônia, Perutaba, Aspirópolis, Pátria Nova). Cf.: COSTA, Castro. Goiânia, a metrópole do oeste. 1985, 
p.41.
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construtores e assim como Babel, terminando por ser abandonada ao tempo antes de sua 

conclusão. (BIBLIA SAGRADA, Gênesis, 11;1-19). 

A melhor forma de impossibilitar que uma idéia ganhe simpatia e força é 

desacreditá-la. Por meio de uma demonstração objetiva de sua inadequação à realidade ou 

então por meio do ridículo: transformar em piada determinada situação é retirar dela sua 

validade e sua aplicabilidade. Mas é também torna-la mentirosa e dar autoridade de 

verdade ao acusador. Segundo Hartog uma forma de se fazer crer é indicar na narrativa do 

outro aquilo que não é verdadeiro, é mentiroso, corrigindo assim em sua narrativa a 

narrativa dos outros (HARTOG, 1999, p.302-312). Apontar algo como mentiroso, falso, 

como não passível de credibilidade é autoproclamar-se como portador da verdade. 

Tornando-se portanto crível, aceito e desejável. Está a demonstrar, além disso, sua 

confiança no fracasso da idéia ou do projeto que se opõe e/ou interpreta como não 

realizável.

Mas uma cidade também torna-se impossível quando não lhe foi dada 

oportunidade de ser construída por seus habitantes, a partir da vivência daqueles que a 

habitam51. Quando não possibilitou a formação de um lugar em que a experiência 

individual e coletiva de sua construção pudesse ser compartilhada. Quando os indivíduos 

são excluídos desse processo. É impossível porque não é feita pelos homens, mas por uma 

idéia que propõe moldar, controlar as relações sociais, eliminando qualquer forma de 

sobrevivência ilegítima, assim como impedindo sua proliferação. Porque impõe uma lógica 

demasiadamente racional à vida cotidiana de seus cidadãos, reservando a eles um pequeno 

espaço oculto dentro dos próprios discursos dessa organização centralizadora. 

A Cidade Impossível é aquela que é pensada apenas a pedra como ordenadora 

da carne, separando as duas instâncias que compõe o ambiente urbano52. Ao deixar de dar 

valor às pedras, os homens (não só planejadores e literatos, mas todos os seus habitantes) 

                                                          
51 A existência de uma representação simbólica dos espaços urbanos antes de sua aparição na realidade 
pretende sempre assegurar a dominância de determinadas formas e idéias sobre o conteúdo, através de 
palavras, diagramas gráficos e imagens mentais. É fruto de uma perspectiva estritamente racional que terá 
bastante influência na América e em especial, na história das cidades brasileiras, procurando estabelecer a 
ordem “antes que a cidade exista, para impedir assim a futura desordem”. RAMA, Angel. A cidade das 
letras, 1985, p.24 e seguintes.
52 A relação entre as cidades e os homens que as habitam é fundamental para determinarmos o juízo que a 
própria sociedade tem de si mesma. Dando significado às pedras, os habitantes da cidade – pessoas comuns, 
homens ordinários – reorganizam, reorientam no tempo e no espaço o sentido de suas vidas e, 
conseqüentemente o mundo ao seu redor. Cf.: SENNETT, Richard. Carne e pedra: corpo e a cidade na
civilização ocidental, 1997.
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deixam de proclamar a cidade como uma situação urbana: fruto de contínuas mudanças 

(materiais e simbólicas) e incapaz de se realizar sem elas. 

Pedro Ludovico mudara-se para a agora nomeada, nova Capital e A Colligação

predestinava seu retorno: 

Há de voltar para estes ermos o sr. Pedro Ludovico Teixeira. O que 
S. Excia imagina em vias de realização é apenas obra mal 
começada. Goiânia jamais será a capital de Goyas. Uma cidade se 
edifica com dinheiro e dinheiro não existe. A teimosia neste 
propósito se já levou o Estado à falência vai leva-lo a catastrofe.

E mais à frente, ironizava com a mudança de sua comitiva:

Transfere amanhã sua residência para Goiânia, o Secretário Geral 
do Estado, Dr. Benjamim Vieira.
Por uma coincidência notável, é o antigo desembargador a única 
pessoa que se transfere em companhia do Governador do Estado 
para as obras da nova Capital.
Quis o destino numa das suas muitas ironias, que fosse S. 
embaixador do povo de Goyas junto às autoridades da República, 
numa viagem que custou dez contos, o primeiro a capitular diante 
da obcessão mudancista.
Da janela de sua nova residência o hoje auxiliar do sr. Pedro 
Ludovico há de sorrir olhando os descampados de Goiânia, onde 
avultam somente ao lado de casinholas, os esqueletos de dois 
grandes prédios, há de sorrir ao pensar na ingenuidade dos seus 
conterraneos desta velha capital e nas voltas que o mundo dá.
O mundo não. Nas voltas que os homens de reduzida convicção 
política frequentemente dão.
Mas tranquilize-se S. S. Assim como foi, voltará. E se foi o 
segundo desta feita, será o segundo desta outra. Até nisso o destino 
lhe vae ser irônico. (A COLLIGAÇÃO, 18.12.1935).

Ironia aliás era o que não faltava para se retratar a transferência da capital. 

Críticas mostravam por “A+B” que a mudança era impossível. Os empréstimos contraídos 

pelo interventor endividavam o Estado e sobrecarregavam os municípios. Os impostos 

eram aumentados para conter as despesas com a mudança da capital. Os credores batiam à 

porta da residência de Pedro Ludovico, para tentarem receber os atrasados. Os funcionários 

públicos não eram pagos a tempos. Os magistrados não viam a cor dos “miguéis” ha 3 

meses... Esse era o quadro pintado pelos opositores ao governo para justificar a interrupção 

da construção da nova capital. 
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Qual! ... Assim não há tatú que possa construir uma cidadezinha!
Parece até que essa gente das finanças é comunista.
Salvo se não for.
Ora, assim não é possível!...
Ps.: Somos um Estado que não deve. O orçamento é exatamente 
equilibrado, é dizer, renda=despesa provável.
Restam umas continhas sem importância:
Banco do Brasil              2.300:000$000
Banco Hypothecario                               300:000$000
Contas Classificadas                  1.000:000$000
“não classificadas S.E.O.”                       200:000$000
Vencimentos em atraso                     800:000$000 

                 4.600:000$000
O resto é para construir mais uma capital. (A COLLIGAÇÃO, 
18.12.1935)

Comparada à situação da dívida pública do estado em outubro de 1930, época 

em que Ludovico assumiu o poder, destituindo a dominância caiadista a diferença, para a 

oposição, parecia escandalosa. Mesmo porque, todas as acusações imputadas ao regime 

anterior haviam sido rechaçadas ou simplesmente não resolvidas53. Os números quase que 

haviam dobrado, mesmo com a venda dos terrenos para os primeiros habitantes da nova 

Capital54: 

Banco do Brasil           500:000$000
Cont. (corrente) de cauções           117:458$747
Cofre dos órfãos          518:621$840
Juros com Cofre dos Órfãos           103:600$000
Contas Classificadas           557:576$188
Dívidas ao funcionalismo           428:847$665
Ordens de pagamento             95:045$556
Total                2.381:151$896. 
(A COLLIGAÇÃO, 07.06.1935)

                                                          
53 Dos processos levados a cabo contra o regime caiadista – grilagem de terra, assassinatos, fraude eleitoral 
etc. – não há registros de uma real condenação dos acusados. Antônio Ramos Caiado não foi a julgamento 
por nenhuma das acusações que lhe eram feitas. Quanto ao temido delegado Bastos, acusado de cometer as 
maiores atrocidades no território goiano sob a vista grossa do governo (como espaçar pessoas a luz do dia e 
andar pela cidade expondo um colar de orelhas arrancadas a faca de seus desafetos) já havia sido preso e 
condenado antes da Revolução de 1930. A Colligação, 25.08.1934.
54 Segundo relatório enviado ao diretor geral da Fazenda em junho de 1936 as vendas de lotes realizadas em 
1934 perfizeram um total de 54:964$572 e em 1935 879:377$097. Em 1935 um lote situado em avenida de 
zona comercial com aproximadamente 60 metros de largura custava 8$000 o m2. Um lote situado em 
avenida de zona residencial com aproximadamente 25 metros de largura custava 2$300 o m2. A maioria do
funcionalismo público estadual recebia em 1935 menos que 600$000. Cf. MONTEIRO, Ofélia Sócrates do 
Nascimento. Ob. Cit. 1979.



112

Com aquele governo não se brincava, afirmava o jornal: quando queria arruinar 

o Estado, arruinava mesmo só para ver a desgraça alheia (A COLLIGAÇÃO, 18.01.1935). 

“Aquilo” que estava por nascer no meio do sertão goiano não deveria nem ao menos ser 

levado a sério. Ali não nasceria uma cidade, mas um leprosário, marcado no solo por dois 

esboços de prédios mal-acabados. Ao longe, uma precária vila de deserdados da terra –

trabalhadores braçais que acampavam em tendas feitas de palha, e eram pagos através de 

vales concedidos pelo Governo. Trabalhadores que se sacrificavam naquele solo em função 

de um devaneio tolo de um governador que a qualquer momento deveria acordar e 

abandonar aquela “terra maldita” (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 1985, p.16). 

A situação dos operários parecia tão precária que segundo relatos, muitos deles 

chegavam a vender seus salários nos armazéns e vendas locais. O comércio era controlado 

pelos fazendeiros da região. E a mandioca roubada constituía, não raro o único alimento de 

alguns daqueles deserdados. A situação não passava despercebida pelos jornais: 

Por não terem recebido os seus salários atrazados, os trabalhadores 
da nova Capital declararam-se em greve.
Com essa notícia, chegada hontem, circulou a de que o sr. Heitor 
Fleury estava providenciando à pressa o numerário respectivo, que 
não existe.
Como vem os leitores, a situação européia não é das melhores. (A 
COLLIGAÇÃO, 13.10.1935) 

O sarcasmo utilizado para definir a situação critica pelo qual passava o governo 

está presente também ao tratar das “modernagens” que seriam então instaladas em Goiânia. 

Como por exemplo os fornos crematórios, eficientes substitutos dos cemitérios. Mas que 

poderiam ser utilizados para outras funções, inclusive para eliminar os vestígios de 

determinados “empecilhos” à consolidação da nova Capital, como conta  A Colligação, de 

04 de janeiro de 1936. Tendo a imprensa do Rio de Janeiro publicado a informação de que 

aquele maquinário seria brevemente instalado, tal notícia  

causou profunda impressão no espírito do Dr. João Monteiro, chefe 
de Polícia.
Que seriam fornos crematórios?
O prof. João Setubal garantiu-lhe exuberantemente que não se 
tratava, na espécie, desses fornos comuns de assar biscoitos e 
rosquinhas de trança. Eram apparelhamentos moderníssimos que 
vinham sobretudo resolver o problema das cozinheiras, tão 
agravado pela falta de dinheiro. E explicou:
-Você quer, por exemplo, lombo de porco assado, com molho. Pega 
o pôrco, pôe-no vivo à boca do forno, pôe sarça, cebola, molho 
inglêz num vidro fechado, empurra e desce a tampa do forno. Dois 
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minutos depois é só ir do outro lado e destampar. Você tem um 
lombo assado com molho. É um prodígio, menino. E assim 
qualquer  iguaria. Cabe até uma vaca.
Esta explicação não satisfez o dr. Chefe de polícia. E muitas outras 
não satisfizeram até que o acaso pol-o à frente do sr. José de 
Alencastro que exclareceu convenientemente a questão.
-Mas o sr. me garante mesmo que é para incinerar cadáveres?
-Sem dúvida – respondeu o sr. José Alencastro.
Um sorriso sadio e feliz untu o rosto do honrado mantenedor da 
ordem. Todas as delícias do paraíso insultaram o seu sangue em 
arrepios de antropophagia.
-Mas então aquilo é uma maravilha.
E no dia seguinte rumava para Goiânia, à presa o dr. Chefe de 
Polícia. Foi incinerar ‘cadáveres’.55

Dos muitos argumentos utilizados pelos defensores da permanência da capital 

na cidade de Goiás e críticos da nova cidade surgia também o boato de que um surto de 

lepra se espalhava por aquele canteiro de obras: leprosos eram empregados nas construções 

dos prédios, no serviço público (ASMAR, 1989). 

Apenas dois prédios despontavam na Nova Capital e o governo já via motivos 

para transferir as repartições públicas para seu novo endereço. A resistência entretanto era 

grande. Principalmente aquela advinda dos funcionários federais que tiveram que ser 

convencidos através de ordem direta do próprio presidente da República, após reclamação 

expressa de Ludovico sobre aquela questão. Enquanto isso esperava-se o fracasso eminente 

da tentativa de construção da “Metrópole”. E depois, seu regresso ao ninho antigo de Vila 

Boa.

O argumento de maior peso portanto continuava sendo a própria tradição de 

uma cidade que fora centro político do estado desde períodos remotos e que no momento 

certo não permitiria a consolidação dos planos do interventor Pedro Ludovico, o traidor da 

terra natal.

                                                          
55 A Colligação, 04.01.1936. O grifo é meu. Mesmo em tom de piada o tema da violência ganha centralidade, 
indicando, assim como em outras fontes aqui arroladas, a possibilidade real da execução de medidas 
repressivas na gestão de Ludovico.
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4.4 A Cidade Violada

Uma cidade é violada quando negam o direito de expressão a seus habitantes. 

O direito de participarem da vida da cidade, de serem cidadãos. De andar, sentir seu 

espírito. De trazê-la dentro de si. Mas ela é também violada quando sua construção é feita 

em meio a um clima de raiva, de inveja, discórdia e rancor. É violada quando, dobrada em 

si mesma, dando as costas para aquilo que se encontra fora de seu sitio urbano, fechada, 

defensiva e avessa aos “de fora”, se considera ferida em sua tradição por qualquer ato ou 

ação que seja contrária aos seus interesses. 

A Cidade Violada surge num tempo de ameaça, num momento de incertezas e 

repressão. Tendo ciência ou não de seus delitos, a violação que lhe é imposta pode assumir 

um caráter material ou mesmo simbólico. Condenada Sodoma e Gomorra por seus 

pecados, o destino apontou-lhes a destruição, salvando-se apenas aqueles que se 

mantiveram justos e abandonaram-na ao primeiro sinal de seu fim (BIBLIA SAGRADA, 

Gênesis, 18-19). Na Cidade Violada não há lugar para mediações. O limite do “sentido” é 

proporcional à violência praticada. Evidentemente que o estatuto da violência não precisa 

estar necessariamente ligado às suas bases reais. Seguindo o conceito de ação social de 

Weber, a ação é percebida como violenta para aquele que interpreta ou sente a ação como 

tal. 

Dessa maneira forma-se um tipo específico de reação a mudança social 

impetrada. Nesses momentos o que se encontra é uma idealização de um passado – não 

como período de tempo específico, mas como projeção de suas expectativas em relação a 

um tempo diferente – onde o momento presente de crise, principalmente de valores é 

abolido. Essa fuga torna-se mais aguda quando o mundo presente entra em choque direto 

com os padrões de vida considerados tradicionais. Para Willians (1989) nesse momento de 

transição a critica ao presente “é obrigada a escolher uma direção, optar pelo passado ou 

pelo futuro. E se o escolhido é o passado, como agora ocorrem com tanta freqüência e tanta 

ênfase, torna-se necessário levar a argumentação até as raízes que estão sendo 

defendidas.”56

                                                          
56 O autor refere-se ao caso específico das transformações ocorridas no campo com o avanço da Revolução 
Industrial na Inglaterra. O importante a notar entretanto é que esse passado livre de conflitos é também um 
tempo de exploração, mesmo que maquiado por um sistema de reciprocidade que incorpore essa exploração. 
Isso torna-se perceptível na literatura regional. Tanto nos escritos tanto de Hugo de Carvalho Ramos como 
em Bernardo Elis. Retirada a idealização do sertão, tão característica do primeiro, o que se observa por trás 
de seus escritos é um cenário das condições de vida das populações embrenhadas no sertão e as relações 
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Em nosso caso a opção é também pelo passado (mesmo porque o futuro já está 

ocupado pela ideologia mudancista). Mas o fundo moral é sustentado com maior ênfase em 

detrimento do mundo material, com sugere aquele autor.

Contrariados em seus interesses, seus habitantes tendem a voltar-se contra 

aqueles que a atacaram visto que carrega dentro de seus limites as marcas dessa 

desarmonia. Uma Cidade Violada é aquela cujos indivíduos que não conseguem 

estabelecer uma ponte de diálogo com o “outro”. Não conseguem pensá-lo como sujeito 

portador de qualquer atividade ou carisma. Por isso qualificam-no com as características 

encontradas em si mesmos, como num jogo de espelhos. 

É uma cidade movida por uma noção doentia de identidade. Não percebendo o 

outro, volta-se para si mesma e nega qualquer possibilidade de acrescentar algo: estaciona 

no tempo. Envolvida num clima de repressão ela se cala, torna-se defensiva, mas ao 

mesmo tempo rechaça aqueles que estão exteriores à sua cultura, à sua tradição. É esse o 

cimento ideológico que ao mesmo tempo a mantém viva, resistente. 

Se por um lado é construída historicamente por determinado grupo hegemônico 

ou que esteja em luta (não só material, como também simbólica) por essa hegemonia 

política no plano regional – e que tem como referendo valores, experiências 

compartilhadas e vivenciadas pelos habitantes de uma região, independentemente de 

classe, gênero, cor etc – por outro pode ser entendida como uma luta por classificação

“pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer”. Sua 

eficácia será proporcional à autoridade emanada pelo seu autor. Seu poder sobre o grupo –

pelos que estão “de dentro” da tradição – é derivado pelo seu poder de produzir esse grupo 

e de ter seu discurso legitimamente reconhecido como diferente dos outros discursos 

identitários (BOURDIEU, 2000, p.113-129).

E. P. Thompson (1998) aborda esse discurso da tradição com uma leitura 

pontual do Habitus, referindo-se ao ambiente vivido que inclui práticas, expectativas 

herdadas, regras que não só impõem limites aos usos, às ações dos indivíduos, como 

revelam as possibilidades, normas e sansões tanto da lei como das pressões da vizinhança. 

Há que acrescentar na Cidade Violada sua tendência ao maniqueísmo, expresso 

pela qualificação dos que estão “de dentro” e os que estão “de fora”. Baseada na pura 

negação, apresentando um conteúdo imobilista e rejeitando o diálogo, estabelecendo os 

                                                                                                                                                                               
sociais daí advindas. Principalmente em Bernardo Elis. Cf.: WILLIANS, Raymond. O campo e a cidade, 
1989,p. 57-58; ÉLIS, Bernardo. Seleta. 1974; RAMOS, Hugo de Carvalho. Tropas e boiadas, 1997.



116

limites e as possibilidades da ação dos indivíduos participantes da tradição, na Cidade 

Violada procuramos definir seus critérios de refundação e de consolidação da identidade 

através de uma interiorização não-reflexiva da própria imagem que constrói para si. 

Após a mudança do governador para Goiânia, a Assembléia Legislativa 

esperava sua vez de seguir o mesmo caminho. Ainda com suas sessões sendo realizadas na 

Cidade de Goiáz, os representantes da situação tornavam-se alvos fáceis dos grupos anti-

mudancistas. À rua, liam os artigos de jornal clamando pela sanidade dos parlamentares, 

pelo gesto de grandeza moral e de respeito pela cidade que tanto lhes tinha oferecido – a 

eles a suas famílias – por tantos anos. O prefeito – coronel Joaquim de Bastos – era 

alertado de estar sendo iludido pela campanha mudancista. Deveria ele, como descendente 

direto de Bartolomeu Bueno – o desbravador dos sertões goianos – defender a sua melhor 

obra: sua própria família. (A COLLIGAÇÃO, 30.09.1934). 

A pressão era tanta e os sacrifícios tamanhos que parte da bancada governista 

acabaria por desobedecer as orientações de Ludovico. Os deputados Hermógenes Coelho, 

João Coutinho e Luiz da Cunha Bastos (o primeiro, presidente da Assembléia e no 

momento de sua ruptura governador do estado em exercício) além do próprio prefeito da 

Cidade de Goiáz rompem com a maioria governista e junto com a oposição tentam tomar o 

controle do cenário político. 

Entretanto não seria preciso muito tempo para que a resposta do governador 

pudesse vir. E dessa vez não com a força da lei, mas com a lei da força. Um destacamento 

de 100 soldados é mandado para a cidade. Alguns deputados são presos “sob o pretexto de 

terem sido encontrados, na gaveta de suas mesas de trabalho, panfletos de propaganda 

comunista”. Para evitar a execução de qualquer trabalho do Legislativo, João Coutinho 

mandara trancar a porta da Assembléia. Mas a reação de Ludovico foi ainda mais incisiva: 

ordenou ao capitão Getúlio Artiaga que “arrombasse a porta do edifício [Assembléia], 

permitindo o início da sessão que iria destituir Hermógenes da presidência e João Coutinho 

da secretaria da Assembléia, aprovando ainda uma lei dispondo sobre a transferência, 48 

horas depois, para Goiânia. Como não havia um edifício para abrigar a Assembléia foi 

construído um prédio em tempo recorde, com mais de 100 homens trabalhando dia e noite 

na obra.” Os deputados doentes eram trazidos de maca até a Assembléia e outros eram 

pressionados a negociarem seus votos (OPÇÃO, 05.04.1998). 
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A oposição finalmente fora vencida. E o governador havia conseguido executar 

seus planos de transferência da Capital.

Restava agora minimizar os poucos focos de resistência que ainda existiam. Tal 

providência fora efetivada ainda em 1937: surgem boatos de que a Cidade de Goiás seria 

transformada em estância hidro-mineral devido aos salutares poderes das águas do 

balneário de São João57. Devastadora ironia para uma cidade que já fora acusada um dia 

(como argumento para a mudança da Capital) de serem suas águas modorrentas e 

insalubres! Desse modo o chefe do executivo municipal seria escolhido diretamente pelo 

próprio governador sem a necessidade de consulta popular ou do legislativo. 

Os motivos pareciam claros aos moradores: aquela empresa vinculava-se às 

tentativas de Pedro Ludovico quebrar a espinha dorsal de toda e qualquer resistência 

política ao seu governo. Era isso o que, em última instância significava a Cidade de Goiás 

para o governador. Políticos como Vellasco, "Totó" Caiado e Alfredo Nasser tinham ali 

seu quartel general para os ataques ao governo. Aprovada a medida, Vila Boa não teria 

prefeito eleito pelo povo, ficaria a mercê de ventos contrários ao domínio político do 

interventor. 

O periódico A Razão mostrava-se indignado com a notícia de transformação da 

cidade em estância balneária. Não via motivo para aquele ato, não cria em tamanha 

artimanha, afinal tratava-se de Goiás, a antiga capital fundada pelo mítico Anhanguera! O 

berço da cultura goiana e da identidade daquele território criado pelo temperamento 

aventureiro, bravio, justo e impetuoso dos bandeirantes. 

não há ninguém que, de boa fé tenha prazer em tripudiar sobre as 
tradições de uma cidade – sempre altiva, sempre independênte –
que em todos os movimentos de revindicações nacionais, [tinham] 
em caminhar na vanguarda, enchendo de grandeza cívica a história 
gloriosa de nosso Estado. Não é possível que o senhor governador e 
os srs. Deputados, muitos nascidos à sombra generosa da Serra 
Dourada, se prestaram a essa obra de destruição daquilo que um 
município possui de mais sagrado e respeitável – sua autonomia.
(...) Não é justo que deliberadamente, por simples capricho político 
queiram reduzir Goiáz a nada como se isso fosse uma terra 
amaldiçoada.
Não, goianos!
A velha Capital não poderá perder sua autonomia como município 
livre que sempre foi.

                                                          
57 O Balneário de São João é na verdade um pequeno rio de águas turvas e repleto de corredeiras e pequenos 
lagos. Não foi encontrada nenhuma referência anterior sobre as propriedades da água daquele local. 
Entretanto a cidade foi colocada na mesma categoria que Caldas Novas e suas fontes de águas termais.
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Porque os homens passam, mas não podem jamais trucidar as 
tradições de honra e de generosidade de uma terra que, embora 
pobre sempre foi [altiva] e independente. (A RAZÃO, 04.07.1937) 

Sete dias depois o mesmo jornal noticia o êxito da manobra política praticada 

por Pedro Ludovico na conquista de sua hegemonia estadual, provando mais uma vez à 

população que os rancores políticos de Pedro Ludovico à sua terra natal não haviam ainda 

sido esquecidos e que toda a cidade deveria sofrer pelos mesmos. 

foi mister que [arremetessem] contra as nossa qualidades, contra o 
passado e a tradição deste município para quererem afogar numa 
estância hidro-mineral, os ímpetos de valôr e de rebeldia consciênte 
que sempre foram o apanágio deste velha cidade.
(...) Uma lei passou... uma monstruosidade a mais foi aprovada...
Goiáz perdeu sua autonomia.
(...) Tripudiem sobre as chargas que abriram no corpo vivo deste 
município. Riam, escarneçam. Mas lembrem-se de que um passado 
não se destrói em oito anos de Governo, nem uma consciência 
cívica de um povo se abate com jagunços e humilhações de toda a 
espécie. Goiáz resistirá ao furacão, aos pés desse Átila onipotente. 
E sairá da [reforma] como  sempre foi, estejam certos – como uma 
cidade altiva e independênte! (A RAZÃO, 11.07.1937) 

Aumentava assim a antipatia da população de Vila Boa à nova Capital. As 

rixas cresciam entre as duas localidades e, de Goiânia, sugeriam o abandono a que já 

estava sujeita aquela “Goiáz Velha”. Era imperioso defender a antiga capital despertar as 

forças que agora dormitavam em seu interior. “Goiáz Velha” não: “Velha Goiáz”, símbolo 

idêntico das forças que se encontravam no Estado. Uma das formas de defesa era a 

verificação de que frente a batalha que acabara de se findar, a cidade conseguira manter 

sua honra, não manchara-se com a lama daqueles que desejavam a construção de Goiânia 

sobre as ruínas da antiga capital.

Não fomos obstinados e não criamos entraves às forças 
demolidoras de um determinismo. A obra mudancista, focalizada 
em toda a sua nudez, era o cavalo de Tróia com o ventre repleto de 
inimigos. Desvirtuados em sua finalidade, mutilada em seu espírito 
de construção de uma nova capital que correspondesse plenamente 
às necessidades econômicas e geográficas do Estado ela se 
transformou desde o seu início, malgrado nosso, em uma 
lamentável campanha de descrédito e insultos ao povo e à cidade de 
Goiáz. Dir-se ia que estava em tela não  a construção de uma 
cidade, mas a destruição de outra. Tão injusta e agressiva foi a 
campanha desencadeada que desde logo, em nosso meio operou-se 
um vibrante movimento de repulsa e revolta. Era uma força 
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magnífica e invisível; feita dos mais puros sentimentos de amor à 
gleba natal, visando impedir a ruína moral das tradições de uma 
terra, sempre digna e altiva. Entretanto elementos alienígenas 
corroídos pela verminosse dos mais inconfessáveis interesses em 
franca parceria com os filho de Vila Boa [ilegível] às peias de um 
imediatismo político, procuraram pelos jornais e discursos nas 
praças públicas evacuar as nossas atitudes e massacrar os elevados 
intuítos de nossos propósitos.
(...) Despojada violentamente de suas vestes de Capital e de suas 
prerrogativas de município livre, Goiáz de hoje, [restrita] aos seus 
próprios recursos continuará inpávida e serena o seu caminho 
dentro da vida coletiva do Estado, tudo fazendo pela sua maior 
felicidade e crescente grandeza.
A cidade que se ergue, entretanto, nas chapadas de Campinas, bem 
poderia ter colhido, para argamassa de seus alicerces, as energias 
harmoniosas e não as lágrimas de uma geração humilhada! (A 
RAZÃO, 18.07.1937) 

Segundo Voz do Sul, entretanto tais rancores advinham de um pequeno grupo 

de descontentes com as novas diretrizes do estado.

Dizemos com razão e contra “A Razão” que os descontentes são 
poucos: uma parte da população da antiga Capital e alguns 
intelectuais de outras cidades do Estado. Eis que a esplêncida 
realização que é Goiânia e a política de paz desenvolvida pelo 
Governador do Estado teve desfeito a resistência dos mais 
recalcitrantes no apoio a patriótica orientação que procura 
satisfazer ao mesmo tempo a opinião pública, as forças intellectuais 
e electivas, as classes que produzem e a imprensa que reflete e dá 
sentido as aspirações do povo.

(VOZ DO SUL, 25.07.1937)

Interessante argumento utilizado por aquele periódico. Goiânia como um 

símbolo de união de todos os segmentos da sociedade: a opinião pública, os intelectuais, as 

forças políticas e econômicas da região e a imprensa. Todos unidos em pró da patriótica 

missão de acionar as molas do progresso do estado. Mas realmente, aquele periódico tinha 

razão ao declarar-se “contra A Razão” em outro argumento: os descontentes eram poucos. 

Há entretanto duas hipóteses para o rareamento das críticas e 

descontentamentos. A primeira é aquela aventada pelo próprio periódico. Ludovico 

promovera uma política de conciliação com as lideranças do estado, trazendo para junto de 

si elementos outrora em posição de embate. A hipótese pode ser confirmada por exemplo, 
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com a aparente reconciliação entre o governador e Vellasco quando da decretação do 

Estado Novo e outros políticos58.

A outra hipótese também é razoável de ser explorada: o aumento da repressão 

aos descontentes com o governo. Se por um lado o governador criava em Goiás um 

ambiente onde diversos elementos da esquerda comunista pudessem se refugiar, por outro 

lado agia de forma rígida em relação a seus adversários políticos do plano regional59. 

O recuo era necessário. Recuo para proteger-se, para resguardar-se da 

intempérie. Recuo às suas tradições, ao passado de alegrias, opulência, grandeza e respeito. 

Valorizando sua história, reafirmando-se como origem e cimento de todas as forças 

construtivas do estado, nascedouro de tantas gerações de políticos e literatos que 

estrapolaram os limites regionais.  “Raro é o homem ilustre hoje de Goiáz que não bebeu 

ensinamentos ou que não plasmou sua individualidade nesse convívio excepcional que é o 

nosso apanágio” (CIDADE DE GOIÁS, 26.07.1940).

Uma dessas formas era o carnaval da cidade. A fama de suas festividades 

vinham de longe. Os blocos formavam-se e saiam desfilando por entre as ruas e becos. 

Compositores lançavam seus maiores sucessos, que eram tocados pelas bandas e charangas 

nos bailes realizados em clubes e sociedades recreativas. Caravanas chegavam de diversas 

partes do Estado, inclusive de Goiânia (A CIDADE DE GOIÁS, 23.02.1941), só para 

aproveitar o carnaval. Em alvoroço, A Cidade de Goiás deixava transparecer o contraste 

entre o carnaval que se realizava na nova capital – em seus clubes fechados e sem a 

participação da grande massa da população – e a antiga Vila Boa, com seu carnaval de rua 

e blocos dançantes: 

O carnaval da cidade está na hora H. Não precisamos de 
propaganda para termos um carnaval. Espontâneamente a cidade já 
vibra em pleno reino da folia. É de conhecimento público que o 
melhor carnaval do Estado é o de Goiáz.
Esse frenezi contagioso de saber brincar o carnaval é todo nosso; é 
uma característica típica da terra.

                                                          
58 “O Deputado Victor Coelho de Almeida acaba de, numa atitude de sã brasilidade aderir ao Governo. 
(...).De convicções mudancistas, sentiu-se ele constrangido no ambiente contrário, creado para derrubar 
Goiânia. Agiu portanto, não vergado por circunstâncias políticas, mas sob o império de anseios da 
coletividade anhanguerina.” Jornal de Goiânia, 25.05.1937.
59 Os deputados estaduais Jací de Assis e Alfredo Nasser foram por exemplo, acusados pelo governador de 
serem comunistas como uma estratégia de reduzir a oposição no período da transferência – mesmo sendo 
consagrado dentro da historiografia regional a sua proteção aos políticos comunista após a implantação do 
Estado Novo em 1937. Cf. MONTEIRO, Ofélia Sócrates. Op. Cit. 1979, p. 602.
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Para mostrar o que é um carnaval, bamba mesmo, basta-nos citar os 
nosso compositores e os nossos cantores e as nossas músicas. (A 
CIDADE DE GOIÁS, 14.01.1940) 

O carnaval tornou-se assim um mecanismo de extrema utilidade quando se 

desejava estabelecer as diferenças entre o antigo – já conhecido e aprovado por seus foliões 

– e o novo – formal excludente e repleto de provocativa propaganda60. Mas não era o 

único: as comemorações em homenagem à festa de Nossa Senhora do Rosário levavam à 

Vila Boa cerca de oito mil foliões, segundo os jornais mais entusiastas. A cidade da 

tradição era também a cidade do carnaval e a cidade das santas. 

O que muito chamava a atenção eram os constantes boatos que ainda se 

espalhavam pela cidade. Falavam da transferência da imagem do Senhor dos Passos para a 

nova capital (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 1987, p.54), outras vezes, da diminuição dos 

serviços postais já que a cidade caia em franco declínio demográfico (A CIDADE DE 

GOIÁS, 21.04.1940). Outras vezes eram as epidemias que se alastravam nas ruas de Goiáz, 

além de sua decadência comercial (A CIDADE DE GOIÁS, 26.05.1940).

Mas para cada um dos boatos lançados sobre a cidade cabia uma resposta 

rápida nas linhas de A Cidade de Goiás. Saiam todos em sua defesa. Goiáz, afirmavam, 

crescia, contrariando todas as expectativas daqueles que desejavam o seu fim. 

O tempo, supremo e máximo catalizador das cousas e dos 
fenômenos sociais econômicos encarregou-se de desmentir o 
pessimismo exagerado e nos mostrou que em Goiáz tudo ainda está 
virgem no terreno das possibilidades econômicas.
Tudo há renovado.
Uma transfiguração abundante no aspecto coletivo é como cartaz 
sugestivo, vivaz, convencedor do trabalho fecundo que nos 
empolga.
As casas comerciais abrem-se em novos ramos, num 
desdobramento compensador.
Em marche-marche as nossas possibilidades se enfileiram numa 
[...] de otimismo e dão demonstrações de valor inegável e 
indestrutível.
Goiáz caminha ligeiro na sua e para a sua curva ascencional! 
(CIDADE DE GOIÁS, 26.05.1940)

                                                          
60 “O carnaval este ano em Goiânia marcará época. Será sensacional, será o MELHOR DO ESTADO DE 
GOIÁZ!”. Jornal de Goiânia, 25.01.1937. Segundo Afonso Boari, ajudante de pedreiro na época da 
construção dos primeiros prédios de Goiânia, as festividades promovidas pelo Governo na Nova Capital, 
muitas delas, eram proibidas aos operários. Os fins de semana eram passados à beira do Botafogo, em 
pescarias. Cf.: PREFEITURA DE GOIÂNIA, op. cit. p.18; CHAUL, Nasr Fayad. A construção de Goiânia e 
a transferência da Capital, cap. III. 
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O comércio crescia e a população se mantinha esperançosa quanto às suas 

possibilidades futuras, “desmentindo ao mesmo tempo o derrotismo dos que descrêem na 

florescência econômica do nosso município” (A CIDADE DE GOIÁS, 26.05.1940).

Parecia claro aos habitantes, entretanto que o município apresentava sérios 

problemas a serem resolvidos. Alguns dos quais necessitavam de soluções urgentes, pelo 

bem da população e de sua imagem ancestral.

Além dos costumeiros animais soltos pelas ruas, passeando livremente ou 

sendo criados nos quintais das casas centrais e periféricos – como cavalos, galinhas e 

porcos e dos cachorros vadios que se multiplicavam nos dias de maior calor61 – a 

população ainda tinha que conviver com o aumento exorbitante de mendigos que, ou 

esperavam os cidadãos em cada esquina ou perambulavam dia e noite pelas ruas, 

principalmente quando próximos a datas religiosas: “Dezenas e dezenas de pobres e alguns 

maltrapilhos e chagados vindos de longe, percorrem a cidade batendo às portas, num 

clamor lamuriento, bastante conhecido: “uma esmola pelo amor de Deus” (A CIDADE DE 

GOIÁS, 06.10.1940)

Apesar das reclamações, as notícias da elaboração de um suposto projeto de 

limpeza do Rio Vermelho e da magnífica recuperação econômica de seu Mercado 

Municipal tentava restaurar o ânimo da população. Embora não conseguissem dormir 

devido, não se sabe se à intrigante retirada de material de construção da Igreja da Matriz 

daquela cidade para outra em Bonfim – o que causara intensa imprecação de A Cidade de 

Goiás visto que segundo o periódico, a verba para a compra daquele material havia saído 

das doações dos fiéis daquela cidade, não de outra62 – ou se era somente pelo coaxar dos 

sapos que, às margens do rio, metralhavam o sono tenso de uma população espoliada e 

insegura de seu próprio futuro. Em tom emotivo até mesmo Antônio Ramos Caiado se 

declarava condoído com a conjuntura estaduana e principalmente, dos habitantes da Cidade 

                                                          
61 “(...) Os cães pululam em quantidade exagerada em toda a parte. As vacas andam de quando em vez, a 
pastar pelo jardim.” Jornal A Cidade de Goiás, 16.06.1940.
62 “Depois de paralizar uma grandiosa obra que era a construção de nossa matriz, auxiliada e custeada pelos 
habitantes desta cidade o Sr. Arcebispo de Goiáz, de uma maneira injustificada ordenou a retirada de todo o 
material aqui existente e pertencente à aludida Matriz, determinando a sua remessa para Bonfim. Seria mais 
justo que sua Rvm., o sr. Arcebispo retribuindo tantos auxílios dados pela nossa terra a Igreja, oferecesse 
todo o material e pertences do templo inacabado aos Rvms Padres Dominicanos que, no momento, 
constroem, nesta cidade a Igreja de N. S. do Rosário. Aqui fica registrado o protesto do povo de Goiáz.” 
Jornal A Cidade de Goiás, 03.03.1940. Em sua resposta o Arcebispo de Goiás rebate as acusações do jornal, 
afirmando que o material seria utilizado para a conclusão de um seminário em Bonfim. Afirmando ainda que 
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de Goiáz. Criticando o governo e a má gestão do dinheiro público esperava com isso trazer 

para si o pouco de simpatia capaz de dar ânimo à oposição:

Orgulho-me do meu passado e zelando-o, não posso ser indiferente 
à sorte do meu Estado, nesta hora dramática e sombria em que as 
violências se multiplicam, os impostos asphisiam o povo, quando a 
administração quer gastar o que não tem, quando os próprios 
próceres do situacionismo em incrementos dissidios, proclamam 
em cartas particulares que a LOUCURA impera no alto da 
administração do Estado; nesta hora, repito, deixo a comodidade e 
paz do meu lar, numa obra de sacrifício e renuncia, para afrontar as 
iras dos déspotas, em pról da santidade de uma causa, a que não 
pode ser indiferente, nenhum goyano patriota. (A COLLIGAÇÃO, 
25.08.1938).

Cidades trocadas. Capitais trocadas. Identidades trocadas: modernidade X 

tradição. Nada mais repleto de significado que a imagem de um tempo Velho sendo 

engolido por um Estado Novo. 

Desabitada por muitos, destituída de seus privilégios, amaldiçoada pelos ex-

moradores que agora viviam na nova Capital, Vila Boa tornara-se alvo de crítica de todos 

aqueles que desejavam ser agradáveis aos olhos do interventor – mesmo que os rancores de 

Ludovico não estivessem ligados àquela cidade. Goiânia era vitoriosa e Goiáz era o 

passado a ser esquecido, omitido, apagado. Mesmo que o esquecimento desse passado 

significasse também a tentativa de incorporação acrítica da tradição aos quadros de uma 

modernidade desejável, mas até então inalcançável. 

  

                                                                                                                                                                               
os recurso para a compra do material vieram de todo o estado e não somente da Cidade de Goiás, chama o 
artigo de injusto e descortêz. Jornal A Cidade de Goiás, 18.03.1940.
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CONCLUSÃO

REAJUSTE, OU A SAGRAÇÃO DO PASSADO
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Como poderia dirigir e acionar o 
desenvolvimento do colossal território goiano 
uma cidade como Goiáz, isolada, trancada pela 
tradição e pelas próprias condições topográficas 
ao progresso, e que em meio século não dá um 
passo para a frente, não se mexe, não se remoça, 
não resolve um só dos seus problemas?

Pedro Ludovico Teixeira, Relatório ao Chefe do 
Governo Provisório, 1933.

Depois de terem sido mapeados os principais elementos do ambiente tenso em 

que estava envolvida a transferência da Capital para a cidade de Goiânia, minha ênfase 

volta-se agora para os primeiros movimentos da tentativa de se aproximar dos elementos 

culturais e ideológicos relacionados a um conjunto de valores tradicionais, nucleados na 

Cidade de Goiás. A articulação entre elementos de uma visão de mundo moderna e outra

tradicional tornará perceptível o processo de reajustamento efetivado dentro do momento 

de fronteira. Se por um lado aquela tensão estabelecida entre o Velho e o Novo parecia 

indissolúvel, um expressivo grupo de intelectuais se propôs executar tal empreita. Novos e 

velhos intelectuais, próximos ou subordinados ao Governo estabeleceram as primeiras 

diretrizes dessa união.63

Visto que a imagem de cidade moderna criada para sustentar a nova Capital era 

contestada pelas forças oposicionistas e por parte da população da antiga Capital como 

uma forma de impedir sua realização, impunha-se ao Governo a necessidade de gerar 

legitimidade ao novo núcleo urbano. Para fazê-lo seria necessário o reajuste, a reintegração 

da tensão social aos quadros de uma estrutura política persistente e flexível. Mascarando o 

conflito e concluindo o movimento do qual este trabalho é tema.

  

Conforme apontei no capítulo anterior, mais que núcleo ordenador da dinâmica 

política estaduana a construção de Goiânia tentou assumir também um caráter de 

                                                          
63 “a fração dominada [da classe dominante] (letrados ou ‘intelectuais’ e ‘artistas’, segundo a época) tende 
sempre a colocar o capital específico a que ela deve a sua posição, no topo da hierarquia dos princípios de 
hierarquização” Cf.: BOURDIEU, Pierre. Ob. Cit.  p. 12. 2000. Intitulo de “velhos intelectuais” os membros 
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás devido ao caráter tradicional que desejava transmitir aquela 
instituição. Chamo de “novos intelectuais” o grupo de escritores jovens e ainda não consagrados dentro do 
meio literário regional e que buscavam através da revista Oeste uma forma de iniciar ou alavancar suas 
carreiras artísticas e/ou jornalísticas.
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redefinição das orientações culturais da região. Sua ênfase procurava aproximar-se da 

ideologia do Estado Novo varguista e do ideário da Marcha para o Oeste. 

As marcas desse primeiro elemento está em seu traçado original e nos 

elementos arquitetônicos que compõem as primeiras construções do núcleo urbano. O 

projeto urbanístico elaborado por Atílio Correa Lima e levado a cabo por Armando Godoy 

deveria obedecer à função de agir como “centro de cultura, de ordem, de trabalho e de 

atividades bem coordenadas”, educando as massas populares, compondo e orientando as 

forças da coletividade e despertando “energias extraordinárias entre os que aí vivem e 

ficam sob a sua influência civilizadora” e evitando a emigração de suas elites que só se 

sentem bem “onde encontram campo vasto para as suas atividades espirituais” 

(MONTEIRO, 1979, p.49-50). 

A idéia de centro moderno e modernizador das relações sociais pode ser 

melhor entendida se examinarmos ainda duas questões importantes.

Primeiro o plano original do centro da cidade. Prevista para ser habitada por 50 

mil habitantes, Goiânia seria dividida em cinco zonas: administrativa, comercial, industrial, 

residencial e rural, cada qual abrigando as funções específicas que lhes cabia dentro de um 

planejamento global. Com localizações rigidamente estabelecidas, o setor norte, por 

exemplo, além de ser espaço privilegiado para a instalação de industrias, também seria 

servida por um bairro operário. O efeito monumental seria conseguido através da 

exploração da topografia da região, fazendo convergir as três mais importantes avenidas da 

cidade (Araguaia, Tocantins e Goiás) para seu centro administrativo. Seria a sede do 

executivo estadual que por sinal, dominaria toda a paisagem de seu centro histórico 

“acentuando assim a importância deste em relação á cidade, que na realidade deve-lhe a 

sua existência”, nas palavras do próprio Atílio.64  

Apontando progressivamente para a projeção de círculos concêntricos outras 

vias de acesso cruzariam as avenidas principais a medida que se afastassem do centro 

administrativo. A representação desejada é do próprio mapa do estado com suas ruas/rios e 

seu centro geométrico sendo cruzado no sentido Leste-Oeste pela avenida Anhanguera –

puro rasgo imaginativo que tem como referência as entradas no sertão brasileiro feitas 

pelas bandeiras paulistas.

Em segundo lugar a idéia de centro moderno seria conseguida fazendo 

oposição direta a todas as particularidades do traçado urbano da antiga Capital do estado. 

                                                          
64 Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Pedro Ludovico, pelo Engenheiro Correa Lima, p.03-05, 1935.
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Criada em sintonia com o surto mineratório do século XVIII aquela cidade mantinha o 

padrão arquitetônico marcado pela conformação ao terreno, pela irregularidade do núcleo 

original, pela topografia acidentada (localizada no fundo de um vale de onde foram 

explorados os veios auríferos), com sérias dificuldades de abastecimento de água potável, 

energia elétrica etc. Mas principalmente por abrigar dentro de si as marcas de um modo de 

fazer política vinculado ao domínio oligárquico de famílias poderosas e a um tipo de 

autoridade relacionada à tradição de cidade centenária fundada pelo figura mítica do 

bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva – o Anhanguera – e núcleo centralizador da 

administração e das decisões políticas da região. 

As justificativas para a construção de uma nova capital obedeciam ao critério 

comum de todo evento que identifica-se com momentos de ruptura e transformação de uma 

realidade há pouco passada, tal como pretendeu ser a própria revolução de 1930: valorizar 

o presente imediato e o futuro em detrimento do passado – sempre identificado como 

tempo de corrupção, vícios, atraso e decadência moral e econômica. À antiga capital, como 

vimos, impunha-se acusações de toda espécie, como forma de justificar a construção de 

Goiânia:  

Entre inverter os recursos do povo na remodelação impossível de 
uma cidade velha e inafeiçoavel ás conquistas e ás utilidades da 
vida moderna e aplicá-los na construção de uma capital nova, que 
seja a verdadeira metrópole do seu progresso – a lógica, o senso 
das realidades, o interesse comum e o futuro do próprio Estado 
gritam ao administrador bem intencionado qual a resolução que lhe 
cumpre adotar. Aí não cabe nenhuma hesitação. (MONTEIRO, 
1979, p.12) 

Como almejava o interventor Pedro Ludovico Teixeira e as forças políticas 

aliadas a este, a construção de Goiânia e a transferência da capital provocariam toda uma 

reordenação geográfica do poder político e significaria portanto a chance – a melhor e mais 

ousada chance – de se construir algo que simbolizasse o momento por que julgavam passar 

o estado e o País. Como não pudesse ser realizada uma verdadeira revolução a que era 

necessária em Goiás para modificar toda uma mentalidade acostumada com a antiga 

estrutura social, com um mesmo ritmo de desenvolvimento que perpassava o estado ao 

longo dos séculos e atendendo-se a interesses políticos e pessoais, as novas forças políticas 

concretizariam na nova capital este desejo de transformação. 
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Mas além dos interesses de deslocamento do eixo político tradicional, juntam-

se também os interesses nacionais de expansão da fronteira agrícola levada a cabo pelo 

ideário da “Marcha para o Oeste”. 

Goiânia seria a junção do Brasil litorâneo com o Brasil rústico e ainda por 

desbravar. Seria “uma grande idéia na vida nacional”, um símbolo. Chamando a atenção de 

todos os brasileiros para as potencialidades do interior do País, do valor e “energia moral 

do sertanejo”, e “a meio caminho andado, quer para ao extremo oeste, quer para o extremo 

leste, Goiânia [seria] de fato senhora, no porvir, de um dos mais belos destinos das cidades 

brasileiras” (OESTE, 05.06.1942).  

Às forças “progressistas” da época, o nascimento da nova capital deveria 

determinar no primeiro momento a execração, o obscurecimento de toda uma parcela do 

passado recente de Goiás. Tudo o que pudesse lembrar a velha política da “república dos 

coronéis”, tudo o que remontasse ao “atraso” da estrutura oligárquico/familiocrática a 

pouco derrotada  deveria ser desvinculada e suprimida do “novo Estado a ser inaugurado”. 

Esse novo Estado deveria “trazer a liberdade ao povo goiano escravizado” e cavar a 

“sepultura regime de opressão que anquilosava nossa terra (sic)”, como esperançavam os 

telegramas recebidos pela Junta de Governo, logo após a mudança no poder em 1930 

(VOZ DO POVO, 28.11.1930). 

Entretanto, à nova capital faltava um expediente que nem toda a força do 

interventor, nem todas as energias despendidas na realização daquela obra, poderia torná-la 

efetiva. Como cidade nascida no meio do nada, como centro urbano construído por uma 

vontade geradora e pessoal de Pedro Ludovico, a cidade de Goiânia não conseguira ainda 

construir vínculos simbólicos que legitimassem sua existência enquanto centro político do 

estado. Não conseguia firmar para seus habitantes, um lugar dentro do discurso identitário 

regional 

Era uma cidade que não poderia fundamentar-se na tradição – base dos 

discursos promovidos em defesa da cidade de Goiás e adotados por suas classes 

dominantes para consolidar a identidade e a dominação política daquela cidade – pois a 

própria idéia de sua fundação partia do pressuposto de ruptura com tudo o que pudesse 

ligar aquele tempo ao passado. Sendo a materialização desse contraste entre tempos, não 

teria o governo e o grupo político hegemônico a sua volta como aquele recurso: fazê-lo 

seria admitir o fracasso na construção de um tempo novo no estado de Goiás. 
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A solução por outro lado poderia surgir da própria idéia que permeava sua 

construção: a idéia de cidade moderna. Todavia existiam problemas de ordem material 

para levar a cabo tal empreita. Tendo seu discurso nascido antes que a própria cidade 

pudesse se materializar em solo goiano (A Cidade Invisível), percebeu-se muito cedo a 

inviabilidade de seu projeto ser adotado como no original. 

Primeiro porque apesar de construir o tipo de habitante que deveria habitar a 

Nova Capital (expresso em seu plano diretor), as práticas cotidianas dos seus primeiros 

moradores contradiziam seu discurso de modernidade. “Quando chegaram a Goiânia os 

primeiros pianos, vindos da antiga capital, os vilaboenses retomaram o gosto pelas 

reuniões familiares e saraus, quando se executavam peças eruditas e cantavam-se modinhas 

goianas” (FREITAS, 1999, p.22). 

Evidentemente referencia principal são os grupos mais abastados na nova 

capital. Ao restante da população estavam reservados outras formas de entretenimento: o 

passeio na praça, pescarias e banhos nos córregos e lagos da região. Os operários gastavam 

seu tempo livre jogando futebol e fazendo as contas de quanto deviam de seu salário 

mensal aos donos de armazéns que se localizavam próximo à cidade (PREFEITURA DE 

GOIÂNIA, 1985, p.18-19).

Problema a ser resolvido pelas classes dominantes que percebiam a grande 

possibilidade de firmarem-se no poder, a invenção de uma identidade para a cidade de 

Goiânia tentava ao mesmo tempo construir uma realidade que pudesse estabelecer uma 

ordem social capaz de dar um sentido imediato e ao mesmo tempo profundo ao mundo do 

qual se referia. Ela funcionaria como elemento de coesão e integração tanto social quanto 

moral. Poderia impor uma visão de mundo reconhecendo-a como legítima ao mesmo 

tempo que ignoraria a arbitrariedade de sua construção.

“O que nos fundamenta?”: talvez este tenha sido um dos problemas impostos 

aos intelectuais que tentavam criar uma sensação de pertencimento dentro daquela 

nascente cidade. Nesse sentido, não somente os jornais da época como o utópico Goiânia

ou o Correio Official tornavam-se instrumentos valiosos na construção de uma identidade 

que apontasse a Nova Capital como um de seus marcos simbólicos. Papel de relevo 

também foi exercido em torno do grupo de escritores da revista Oeste, que em sua efêmera 

duração (23 edições em pouco mais de 2 anos) carregava um forte apelo ao ser goiano.
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Abalizados primeiro pelo conteúdo ideológico estadonovista e da Marcha para 

o Oeste, o primeiro desafio a ser superado era tentar afirmar Goiânia como uma grande 

possibilidade 65. Materialmente – através da reerguimento da economia regional com o 

fortalecimento das exportações e a reestruturação da produção agrícola e pastoril do estado 

– e simbolicamente – através do culto ao novo, à novidade ao presente livre das amarras do 

passado, livre da autoridade da tradição e do peso da memória. Era assim que o jornal 

Goiânia via a nascente capital:

Sobretudo, o que mais encanta a nova cidade é a falta de história. 
Não há aqui grandes tradições de famílias. Ninguém se julga dono 
do governo, da cidade. Todos colaboram no sentido de que ella, de 
futuro, não tenha os defeitos de outras muitas.
Todos velam pela sua história futura e ninguém quer ser o primeiro 
a imprimir-lhe uma página triste ou vergonhosa. (GOIÂNIA, 
11.06.1936)

O princípio adotado é fácil de ser identificado. Tendo em vista uma conjuntura 

histórica tensa e conflituosa o objetivo inicial seria diferenciar-se de todos os adjetivos 

considerados maléficos e atribuídos ao período anterior a revolução de 1930 e 

consequentemente à cidade a qual estava profundamente identificada – Vila Boa. 

Por isso era preciso afirmar-se como uma cidade sem história, sem tradições, 

sem conchavos familiares. Goiânia, como utopia, seria uma cidade sem dono, e ao mesmo 

tempo, propriedade de todos. Um espaço onde todos viveriam juntos, unidos em profunda 

amizade e concórdia. Diferentemente de um espaço já politicamente e socialmente 

demarcado, cujas fronteiras já pareciam terem sido estabelecidas há muito, afirmada sob as 

                                                          
65  Quando da comemoração pela coroação de Jorge VI como Rei da Inglaterra, publica-se no jornal O Globo 
uma reportagem sobre as possibilidades econômicas do estado, atentando para seus recursos naturais, sua 
produção agrícola, pecuária e a exploração de niquel no estado. No mesmo jornal há também reportagens em 
inglês sobre os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, sobre a produção do 
Café brasileiro, além de outras empresas nacionais. Mais que comemorar tão importante data para os 
ingleses, o intuito do jornal era promover rrelações comerciais com aquele país. Nesse sentido o estado de 
Goiás surge na reportagem como um terreno propício para investimentos estrangeiros. Principalmente devido 
à renovação administrativa pelo qual estava passando. O estado e sua nova Capital constituíam-se assim num 
venturosa campo de negócios.  “The State of Goyaz, one of the State that more prospect presents in the furute 
is presently undergoing a period of renovadion. The men that ar presenty administrating the Stat ar under 
[varing] to release work that will benefit the community as a whole. The present Governer of the Stat Dr. 
Pedro Ludovico, has revealed real administrative capacity, and know how to choose the men thet would help 
bring about be [oficial] improcements to the State. (...) The Governor of the State, Dr. Ludovico, has 
constructed the city of “Goyânia” new capital of the State situed on the level grounds of a montain which is 
surrounded by innumerous scenes of enchating nature. Goyania is a modern city as befits the capital of this 
progressive State. The revence of the State which in 1932 reached a litle more than 5.000 contos, grew to 
more than 10.000 contos in 1936”. Jornal O Globo – Matutino, 12.05.1937. 
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bases da autoridade e consequentemente do elemento que lhe proporciona legitimidade: a 

tradição. (FRIEDRICH, 1974, p.16-20).

Além disso, destaca-se a incontestável necessidade de se criar uma idéia de 

comunidade entre os moradores da nova capital. Fechada, harmoniosa, homogênea e 

pacificada. Voltada para um único objetivo de construir uma cidade ideal, fruto do esforço 

sobre-humano de seus idealizadores para transformar o ambiente hostil, desconhecido e 

ainda não explorado num exemplo de civilidade e troca de experiência e de aprendizagem. 

Mesmo em face de todas as dificuldades, a obra maior do Estado Novo deveria cumprir seu 

papel junto à Nação. 

Recurso mais ousado foi empreendido pelos membros do IHGG (Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás) ao tentar criar um vínculo de continuidade através da 

reordenação do discurso de ruptura com o passado do qual Goiânia era a sua concretização.  

Muitas vezes com o intuito de pacificar os ânimos animados das populações 

das duas capitais – de um lado, parte da população da Cidade de Goiáz que tomara 

antipatia pela nova capital, de outro, alguns moradores de Goiânia que rebatiam as críticas 

à construção da nova cidade depreciando a antiga capital (A Cidade Impossível e a Cidade 

Violada) – o IHGG adotava sempre que necessário o tom conciliatório, mediando os 

conflitos tentando mascarar as tensões impossíveis de serem superadas. Segundo o antigo 

presidente daquela instituição, Colemar Natal e Silva, 

Nós fizemos um apelo que essas duas cidades estavam se 
hostilizando porque na velha Capital a maioria era contrária à 
mudança, deveriam viver unidas. Uma como tradição e outra como 
prenúncio do futuro.(REVISTA DO IHGG, 1940)

Devo ressaltar, entretanto, que nem mesmo dentro do próprio Instituto esse tipo 

de opinião foi sempre unânime. Criada em sua primeira reunião, datada de 17 de setembro 

de 1932 após diversas tentativas anteriores, era o IHGG a segunda maior instituição 

cultural do estado. Seus membros, provenientes da mais fina flor da sociedade goiana 

assumiam suas cadeiras com o objetivo de conservar as tradições, a cultura e a história da 

região. Segundo o jornal Voz do Povo, 

O nosso meio intelectual muito se ressentia da falta de uma 
agremiação destinada à investigação dos fatos históricos deste 
glorioso Estado, cujo passado está cheio de acontecimentos dignos 
de registro e divulgação, mas mergulhados até hoje em doloroso 
esquecimento. (VOZ DO POVO, 30.10.1932) 
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  Após aquele encontro inicial os membros do Instituto permaneceram seis anos 

sem se reunirem. O fato deveu-se, entre outras razões às violentas discussões que 

assolavam a Cidade de Goiáz devido a construção de Goiânia e a transferência da capital. 

Instaurada a polêmica no seio daquela agremiação, somente em 25 de junho de 1938, com 

15 de seus 23 membros presentes, o Instituto Histórico e Geográfico voltou à vista em 

reunião oficial. 

A situação política entretanto era bastante outra. A transferência da capital já 

havia sido efetivada. A cidade anteriormente considerada invisível e impossível tornara-se 

concreta e viável. Ludovico já conseguira a hegemonia política no estado e a oposição 

estava completamente desarticulada. Retirada a autonomia política da Cidade de Goiáz e 

com o recrudescimento do regime autoritário, qualquer embate ou crítica mesmo que 

velada ao governo era cerceada. 

Como um reflexo das cisões que ocorreram no seio da população do estado, o 

IHGG pronunciava-se a esse respeito em cuidadoso discurso:  

Fez mostrar o senhor Presidente que o Instituto após várias 
reuniões não [   ] ter intensificados os seus nem mais efficiente sua 
existência graças a um [comprida] complexo de circunstâncias de 
ordem várias dentre as quais se destacam a mudança da Capital do 
Estado, repartindo a residência dos membros da Directoria e
dividindo os sócios entre si. (ATAS DO IHGG, 25.09.1938).

Mas nem tudo era discordância dentro do Instituto. Na verdade, após aquele 

momento bastante conflitivo da transferência da capital, com a decretação do Estado novo, 

voltou a reinar a paz e a calma dentro do estado. A Assembléia Legislativa fechara suas 

portas e o DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda – coibia qualquer tipo de 

publicidade contrária ao governo. 

Estando agora diretamente vinculado ao estado, o IHGG ganhara uma nova 

sede em 1940 e tornara-se um promotor das grandes realizações do governo de Ludovico e 

do regime getulhista. 

Além disso o governador tornara-se nada menos que Presidente de Honra do 

Instituto. Conseguira a princípio a aceitação de seus membros como guardião e promotor 

da cultura, história e tradição daquela sociedade, tal como ocorria com qualquer um de 
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seus membros66. A contradição que envolvia esse ato – a personalidade que incorporava a 

modernidade dentro do estado, rompendo com todo o passado considerado pelos 

mudancistas de atraso e decadência tornara-se em pouco tempo o defensor dessa mesma 

herança – foi simplesmente esquecida em função dos novos interesses que estavam ali 

representados.  

O próprio Instituto, além de legítimo representante da tradição cultural daquele 

povo passou a considerar-se também como um dos importantes símbolos culturais dos 

novos tempos:

Na Nova Capital que é, ao mesmo tempo, a síntese de todas as 
conquistas e glórias do Passado, a consciência do momento 
histórico da civilização Presente e a previsão arrojada, sábia, 
científica, do Futuro – não era possível que se deixasse de erguer 
uma guarida para a cultura da história, para o estudo da geografia. 
(REVISTA DO IHGG, 1940).

O objetivo principal daquela instituição era de preservação da cultura goiana. 

Mas para isso era necessário restabelecer (ou inventar) uma ponte de ligação entre o 

passado do estado de Goiás e sua nova Capital. Uma síntese entre passado, presente e 

futuro deveria ser criada no sentido de reunir o capital simbólico necessário para a 

consolidação ideológica de Goiânia. O que antes era tratado como ruptura seria agora 

apropriado como momento de síntese de toda uma realidade de glórias e conquistas 

passadas. Após a cessação do conflito – mesmo que por vias dolorosas à oposição –

tornava-se necessário buscar a legitimidade da obra mudancista, mesmo nos ambientes 

mais desfavoráveis a ela. Era o momento de reajustar a estrutura política local às 

conformações conjunturais.

Mas essa ligação, evidentemente, não poderia ser dirigida sob todos os seus 

aspectos. O ainda recente discurso mudancista de ruptura estava muito presente nas mentes 

e nos corações das populações daquelas duas cidades. As feridas criadas com a 

transferência da Capital ainda estavam por cicatrizar. O ponto estratégico era criar um 

ambiente favorável para que se operasse aquela tentativa de união entre o moderno e o 

tradicional. Se por um lado certas características da antiga Vila Boa deveriam ser 

suprimidas ou mesmo esquecidas nos discursos, outras deveriam ser reafirmadas, buscando 

                                                          
66 Mas uma história e cultura específica. Aquela que valorizava a trajetória do branco civilizador, 
evidentemente. Muito pouco se escreve em suas Atas sobre as comunidades indígenas que habitavam a 
região.
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angariar importantes simpatias. Mecanismo sutil para aqueles que desejam traduzir 

simpatias e agrados em apoio político e legitimidade.

A ênfase agora direcionava-se para considerá-la como o centro cultural de onde 

haviam brotado toda a inteligência goiana, como o núcleo promotor de todas as glórias 

conquistadas pela região desbravada pelo destemido Anhanguera. Determinava-se assim 

um expressivo vínculo entre o antigo movimento de ocupação do interior do Brasil, 

promovido pelas expedições das bandeiras e monções dos séculos XVII e XVIII com o 

novo bandeirantismo da Marcha para o Oeste. Nesse sentido a tradicionalização da Cidade 

de Goiáz funcionaria como uma via de mão dupla, legitimando o vínculo com Goiânia, a 

capital símbolo do novo bandeirantismo varguista e atuando também como uma estratégia 

de sobrevivência para Vila Boa após a transferência da Capital. 

Para construir essa ligação portanto era necessário primeiramente estabelecer 

uma continuidade com a cidade que significava o próprio passado do estado de Goiás. A 

antiga Vila Boa, monumento vivo de toda a trajetória da história de Goiás era agora objeto 

de reflexão: uma união – antes impensável – deveria ocorrer entre as duas cidades. A 

centenária Vila Boa, com suas ruas tortas e casas rústicas tornaria-se o gérmen da cidade 

de Goiânia: cidade planejada, de traços firmes e impessoais e prédios em estilo art Déco. 

Nos dizeres dos membros do Instituto aquelas duas cidades se completavam, deveriam se 

entender e precisavam viver unidas. 

Quero finalizar nossas palavras volvendo o pensamento para a 
vetusta cidade de Goiáz, berço da glória que hoje consagramos.
Para aquele centro cultural onde sempre cintilam inteligencia de 
escól projetando sobre todos os [guardiantes] do Estado as luzes de 
uma intelectualidade vigorosa e fina: onde existiu a primeira 
Academia de Letras de Goiáz, onde se fez ouvir o estro [maruioso] 
de nossos poetas onde a música, as letras, as artes tiveram seus 
mais apaixonados cultores, onde mesmo se registraram as pugmas 
mais ardorosas e brilhantes de nossas lides jornalísticas – onde se 
fundou o nosso Instituto Histórico , para lá que se deve volver neste 
instante o nosso pensamento, numa saldação cheia de sadia 
cordialidade na qual a cidade nova se confraterniza com a cidade 
antiga.
Seja nos lícitos repetir agora mais estas palavras que já mais uma 
vez tivemos ensejo de proferir pela imprensa: Goiânia a cidade das 
realizações ousadas dos empreendimentos e iniciativas felizes e 
construtoras em todos em todos (sic!) os setores da atividade 
humana, a cidade que já nasceu grande e já traduz tão bem a 
vertigem do progresso e da civilização contemporânea, não pode 
viver sem Goiáz, o berço querido de tantas tradições preciosas que 
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um dever cívico imperioso nos induz, não só a guardar como 
defender.
Goiânia e Goiás são duas cidades que se completam, que devem se 
entender e que precisam viver unidas uma é a tradição – é o 
passado repleto de recordações gratas e afetivas, de glórias 
legítimas de louros imprecindiveis, outra é a cidade do presente e 
do futuro – a materialização do espírito da época e um prenúncio da 
vertigem do porvir. (ATAS DO IHGG, 06.07.1938)

A própria figura de Pedro Ludovico também participava dessa tentativa de 

união, dando a tônica de sentimentalismo e nostalgia tão necessários nesse tipo de 

empreita. Nascido em Vila Boa e por muitos considerado um traidor de sua terra natal, o 

interventor procurava formas de quebrar as resistências dos antigos vilaboenses. Escrevia 

um de seus correligionários que,

como eu, Pedro Ludovico deve guardar, também na retina de seus 
olhos, a belleza dos arredores de Goyas, dos pontos 
excepcionalmente pitorescos, taes como a Cachoeira grande, a 
Lapinha, o Canal e tantos outros, onde brincávamos, sentindo, 
quiçá acompanhando bando de meninas garrulas, a primeira evoção 
do amor, a belleza do luar e a simplicidade bucolica da poesia 
goyana descenndo por assim dizer, do alto de Santa Bárbara. 
(GOIÂNIA, 06.09.1937)

Todas as formas de reunir as duas cidades numa só idéia eram tentadas. No dia 

26 de julho de 1938, por exemplo, era lançada a pedra fundamental do prédio que seria 

construída a nova sede do IHGG. Com a presença de seus membros e demais autoridades 

do estado – incluindo o governador, figura presente nas principais reuniões do Instituto – o 

senhor Lacerda de Atayde faz belíssimo discurso lembrando aos presentes que naquele 

mesmo dia do ano de 1727,

se plantava a primeira pedra para a construção da Igreja no Arraial 
fundado com o nome de Sant'Anna, ao fazê-lo evocamos, 
primeiramente do fundo do misticismo salutar a imagem da querida 
Padroeira de Goiás, Nossa Senhora de Santana, sob cujos auspícios 
se organizou e se guiou a bandeira gloriosa do Anhanguera. (ATAS 
DO IHGG, 26.12.1938)

O que nos importa aqui é o recurso ao elemento simbólico dentro daquela 

Instituição como mecanismo para a geração de coesão entre as duas cidades. Tanto por 

seus membros quanto pelo próprio governador que estava presente àquele evento. Antes de 
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encerrada a 34° sessão do IHGG, Colemar Natal, Albatenio de Godoy e Fleury Curado “na 

qualidade de filhos da Cidade de Goiás” submeteram àquela reunião uma proposta de que 

o Instituto apresentasse ao Interventor “as suas congratulações pelo gesto significativo indo 

passar a data histórica do descobrimento na Antiga Capital do Estado” 67.  

A partir de 39 essas tentativas de construção de uma continuidade entre Vila 

Boa e Goiânia ganham maior eco. O IHGG trabalha como intermediário entre as duas 

cidades a fim de dissolver os rancores existentes e transformar a Cidade de Goiáz em 

Cidade histórica (ATAS DO IHGG, 29.07.1939) Mas era também uma forma de acalmar 

os ânimos e avançar na formação da identidade regional que, acreditavam, se 

consolidariam com o tempo. 

O Presidente do Instituto não se cansava de afirmar em seus discursos que 

“Goiânia e Goiáz represemtam duas cidade que precisam viver em harmonia para 

conseguirem seu deslumbrante futuro”, sendo calorosamente aplaudido pelos presentes às 

reuniões (ATAS DO IHGG, 29.07.1939). Outros exaltavam seu grande amor à velha 

cidade de Goiáz, descrevendo em pormenor suas grandezas. E haviam ainda aqueles que se 

autodenominavam intermediários da voz popular da antiga Capital, procurando assim 

angariar simpatias dos dois lados. Em seu discurso de posse, o senhor Lacerda de Atayde 

por exemplo, 

Finalizou dizendo-se intermediário e mensageiro da amizade entre 
Goiáz e Goiânia. Dirigiu um apelo a S. Exia. Dr. Interventor para 
que por decreto do governo, considerasse a antiga capital do Estado 
Cidade histórica.(ATAS DO IHGG, 29.07.1939) 

O outro extremo desse projeto político tinha seu centro de ação situado na linha 

editorial da revista Oeste e os jovens intelectuais do estado reunidos em torno daquela 

publicação. Patrocinada pelo governo Oeste tem seu primeiro número lançado no dia do 

batismo cultural de Goiânia, 05 de julho de 1942. Seu projeto tinha um objetivo 

pragmático, de troca de favores entre duas partes. De um lado um segmento da 

intelectualidade goiana teria dos políticos do estado os recursos necessários para a 

fundação de um periódico e sua divulgação dentro e fora dos limites do estado. De outro 

                                                          
67 Cf. Atas do IHGG, 05.08.1941. Note-se ainda que tempos depois, o então governador Mauro Borges –
filho de Ludovico – assinaria um decreto transformando a Cidade de Goiás em Capital do estado por dez dias 
a cada ano, e conseqüentemente transferindo a sede do governo por esse período de tempo. 
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lado, essa mesma elite política receberia em troca o apoio dos mesmos e o trabalho de 

propaganda maciça ao longo de suas páginas.68

Na página inicial da primeira edição o periódico anunciava-se como “o veículo 

oficial do pensamento moço de Goiaz”. Seus esforços caminhavam no sentido de projetar 

para o presente e principalmente para o futuro os resultados do ato fundacional da nova 

Capital. O passado não era ignorado. Mas o seu horizonte de expectativa é que constituía-

se o núcleo para o qual dirigia-se sua ação. O peso ideológico estava focalizado mais uma 

vez na idéia de ser ela uma grande possibilidade. 

Como em todo ato fundacional existiam os temas mais recorrentes e que 

exploravam tais interesses. Aqui também a ovação à personalidade de Pedro Ludovico 

Teixeira e à cidade de Goiânia eram os grandes motes dos textos apresentados.

Aí está por que dissemos, linhas atrás, que a edificação de Goiânia, 
cidade que só a vontade de um Pedro Lucovico poderia erguer, 
representa um fato sociológico inédito no País, em virtude de 
traduzir um movimento centrífugo, isto é, que parte do centro de 
nosso território para se irradiar para a periferia. Jamais havíamos os 
brasileiros assistido, em tal longitude, a um esforço local tão 
alevantado em prol da civilização do oeste. (OESTE, 05.07.1942)

Obra e autor eram indissociáveis. Ludovico era pintado com vias cores do 

maior benfeitor do estado, aquele cujos atos “veiculou a seiva inovadora de uma geração 

rumo aos processos de revitalização política” (OESTE, 05.07.1942). Nesta ovação a 

Ludovico até sua mãe, dona Josefina ganhava destaque nas suas páginas.

Modelo de Mãe, um símbolo vivo e perfeito de tuas virtudes e de 
teu ímenso poder de criadora da força, modeladora de espírito e 
semeadora de ideais fecundos que se convertem em outras tantas 
fontes de bens para a humanidade que sofre, confia e espera. (...) 
Dona Josefina, honrando com sua efígie as páginas desta Revista, 
simboliza, em sua serena beleza, A Mãe Goiana. (OESTE, 1983, 
p.39)

É interessante notar que a mesma estratégia de culto a personalidade 

empreendida no período do Estado Novo para referir-se a Getúlio Vargas, era utilizada 

para tratar de Pedro Ludovico. Construindo assim a imagem mítica daquele político dentro 

                                                          
68 “Aos escritores seriam dadas algumas benemerêcias consubstanciadas na revista e sua divulgação, 
enquanto os políticos receberiam o apoio da intelectualidade e o trabalho (gratuito) da propaganda. Dessa 
barganha surgiu “Oeste”. Cf.: revista Oeste, 1983, p. 21.
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do cenário regional – como pode ser demonstrada através da crítica à tradição 

historiográfica realizada no primeiro Capítulo. 

Quanto à cidade de Goiânia, o sentido de sua novidade – ainda que carregando 

certos elementos da idéia de ruptura com a realidade passada – seguia o mesmo princípio 

de unidade formulado pelos membros do IHGG. A ênfase girava em torno da idéia de que 

a Nova Capital representava uma verdadeira síntese de todo a história do estado, e porque 

não dizer do País: era a ideologia da Marcha para o Oeste incorporando Goiânia como um 

dos símbolos da nova brasilidade que estaria sendo fundada a partir da revolução de 1930 e 

ainda com mais ênfase com o golpe de 10 de novembro de 1937. 

Nesse sentido, não seria por acaso que Vargas se tornaria o primeiro chefe de 

estado a abandonar os estreitos limites do litoral e adentrar para o interior do Brasil, em 

agosto de 1940. Sua visita à nova Capital continha todo o simbolismo necessário para 

fortalecer a idéia de união entre o passado, presente e futuro. 

Goiânia não é a cidade populosa, não é o arranha-céu que não tem, 
não é o luxo dos salões, não é a receita pública fabulosa, nem 
tampouco os cassinos que porventura queiram ver. É uma grande 
idéia na vida nacional, é um símbolo. (OESTE, 1983, p.35)

Essa estreita união entre passado e presente revelou ainda outras faces, como 

por exemplo no movimento de construção e soerguimento de uma estátua em homenagem 

“Aos GOYANOS, nobre estirpe dos BANDEIRANTES” como declara sua dedicatória. O 

monumento fora implantado no eixo de cruzamento entre as avenidas Anhanguera e Goiás.  

Sua elaboração, idealizada por volta do ano de 1939 pelos alunos do Centro Acadêmico XI 

de agosto da Faculdade de Direito de São Paulo, fora apoiada pelos governantes dos dois 

estados através da doação de verba para a sua construção. Na data de sua inauguração 

houve discursos promovidos por bacharéis e estudantes do curso de Direito, como o jovem 

Ulisses Guimarães. 

As edições seguintes da revista Oeste só foram colocadas em circulação a partir 

de 1943. O caráter literário de suas páginas já estaria nesse momento bastante 

comprometido com a ideologia do Estado Novo. Assim como em suas edições seguintes, o 

elemento político tornar-se-ia cada vez mais presente e explícito. Até que em seus últimos 

números, em 1944 suas páginas tornaram-se quase que totalmente dedicadas a Getúlio 

Vargas, Pedro Ludovico Teixeira, a política estadual, nacional e internacional, a 

propaganda da economia goiana e às festas cívicas.
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Quanto a Goiânia, esta continuava a ser tratada como a “metrópole do oeste”, a 

“capital do sertão”. Em artigo intitulado “O sentido ideológico de Goiânia” Castro Costa 

torna a construir a linha de continuidade existente entre a nova capital e o movimento de 

ocupação do interior do Brasil. Segundo este, a edificação ideológica da construção de 

Goiânia tinha suas raízes no passado remoto das “quadras aventurosas das bandeiras”. O 

texto aponta Goiânia como o elemento dinamizador da economia regional, inserindo-o 

efetivamente dentro da dinâmica econômica nacional. (OESTE, 1983, p.35) 

Apesar de também recorrer a um passado idealizado e venturoso, a ênfase da 

revista continuou sendo o porvir. Aquilo que Goiânia poderia vir a ser caso o mundo 

político e o mundo social reunissem as condições suficientes para manter-se naquela 

trajetória. 

Ao criar mecanismos que pudessem tratar como continuidade o que antes 

sempre fora encarado como ruptura, tentou-se assim desprezar e esconder as reais tensões 

que estavam expressas no próprio processo histórico de que era fruto a construção de 

Goiânia e a transferência da Capital. Procedimento legítimo quando deseja-se produzir 

sentido, orientação e identidade para seus habitantes. A intensão de reunir modernidade e 

tradição dentro de um mesmo projeto político promoveria no período o reajuste necessário 

à manutenção da estrutura social vigente. As orientações de caráter transformador foram 

absorvidas plasticamente e incorporadas sob novas cores ao ambiente sócio-político 

regional. Dessa forma, a afirmação de tais laços constituiu-se numa estratégia de 

engenhosa conformação do presente, flexível projeção do futuro e artificial sacralização do 

passado. 
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