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Resumo

O objetivo deste trabalho é construir uma história da UDN em 
Goiás, buscando traçar um mapa das forças que se aglutinaram 
para formá-la. Para operacionalizar e concretizar tal pesquisa 
fez-se necessário rever as análises do período de 1945 à 1966, 
no que se refere ao processo eleitoral, buscando localizar o 
temperamento e comportamentos de seu membros, em com 
isso, mostrar a dinâmica da agremiação. Neste trabalho, a 
UDN revelou se um partido fragmentado, devido ao 
personalismo descentralizado e, por isso, sem coesão e 
disciplina partidária. Devido a falta de fontes do próprio 
partido, a reconstrução histórica da UDN foi realizada através 
de jornais, discursos dos parlamentares goianos e biografias 
dos atores que atuaram no palco político neste período estudo.
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Introdução

É possível construir uma história da UDN a partir do problema da sucessão ao 

governo estadual, e tal história estaria interessada, principalmente, em perceber o 

comportamento do partido nos processos eleitorais, captando a sua dinâmica e o 

temperamento de seus membros, e sentir se houve crescimento eleitoral ao longo do período 

de 1945 à 1966, fundação e extinção da agremiação udenista. Ao mesmo tempo, busca-se com 

esta pesquisa mostrar a composição social dos grupos formadores do partido.

Tal história será construída acompanhando os processo eleitoral, convenções e 

campanhas, pois nestes têm-se os momentos fortes da vida partidária, um vez que, os partidos 

são em sua essência organizações criadas voluntariamente baseadas em recrutamento livre e 

são dinâmicos, pois necessitam renovar sempre os seus quadros, tendo como principal objetivo 

proporcionar poder a seus dirigentes (WEBER: 1991, 188). Porém, as convenções são 

realizadas também para se eleger os dirigentes do partido e este é um aspecto importante da 

vida partidária, e neste momento as disputas internas entre os grupos que buscam manter o 

controle da organização são visíveis, contudo, esta não será a perspectiva direta do trabalho, 

devido a falta de documentos sobre a organização interna do partido.

Assim, na luta pela direção e indicação para concorrer a um cargo eletivo o partido 

revela seus grupos formadores. E a abordagem das eleições pela história política deve captar e 
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analisar em cada momento a sua historicidade, procurando compreender os eventos que 

condicionaram o pleito, pois as "eleições definem-se no tempo nervoso dos episódios 

cotidianos da política" (JONOTTI: 2000, 458).

Desta forma, buscarei estudando as eleições goianas revelar as alianças e os 

conchavos da participação da União Democrática Nacional nos pleitos para assim mostrar o 

comportamento dos líderes nessa luta insana pelo poder. Para realizar tal tarefa é necessário, 

segundo Benevides, levar em consideração tudo o que já foi dito sobre a inviabilidade das 

coligações eleitorais, nos estados, para todos os partidos, assim como "as mazelas" da 

representação proporcional, no contexto mais amplo que incluiria a célebre suspeita de que 

"partido nacional é mesmo ficção legal". Bem como, perceber as singularidades regionais, isto 

é, a questão das UDNs que se apresenta como forte e com êxito eleitoral, fortes no sentido dos 

"notáveis", fracas, como "partido de coligação", ou fraquíssima, quase inexistentes 

(BENEVIDES: 1981, 230). E dentro deste quadro, a UDN seção Goiás revela-se ao longo de 

sua história como um partido fraco, como partido de coligação, e fragmentado, devido ao seu 

forte personalismo descentralizado.

Assim, seguindo estas orientações, buscarei realizar uma História da 

participação udenista nas eleições goianas, apresentando seu perfil histórico, buscando traçar 

um mapa das forças que se aglutinaram para formar a mesma e, com isso, perceber sua 

singularidade neste Estado Mediterrâneo. E procurar esta especificidade partidária é possível, 

pois segundo Raymundo Aron, "o poder dos partidos difere muito de acordo com a região" e 

isto devido a heterogeneidade regional (ARON, 1985,341). 

Para isso, divide-se o mesmo em três capítulos. O primeiro, debate e busca 

apresentar em uma visão geral o objeto de pesquisa e a perspectiva do pesquisador. Ao mesmo 
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tempo, faz uma revisão da literatura, mostra a perspectiva e referenciais orientadores do 

estudo e desenvolve os conceitos partido e política como valores e cultura buscando dialogar, 

principalmente, com Max Weber.

O segundo busca mostrar os caminhos da fundação da UDN em Goiás e revelar as 

origens sociais e profissionais dos udenistas goianos. A tentativa e expor a face regional do 

partido das classes médias brasileiras

Para finalizar, o terceiro capítulo é a tentativa de aproximar os conceitos 

apresentados no primeiro construindo uma história da UDN nas eleições goianas seguindo 

pari passum as suas convenções e campanhas eleitorais.



Capítulo I

"Todos nós, somos homens de partido, e homens de partido disciplinados. 
Acreditamos até como já foi aqui sustentado pelo nobre líder da UDN e por 
outros que, num regime representativo, só é possível a política dos partidos. 
Quem pensa que pode ser o homem que conversa diretamente com o povo é 
porque quer ser líder carismático. A política, numa democracia moderna, num 
país da extensão do Brasil, só é possível com partidos. Somos homens de 
partidos. Por consentimento, nos sujeitamos à disciplina do partido"

(Aliomar BALEEIRO:1994, 404)

1. Visão Geral do Objeto

1.1   Linha interpretativa
1.2   Revisão da Literatura
1.3   Partido e política como valores e cultura

1.1 Linha interpretativa

A questão partidária na bibliografia política brasileira tem um marco 

significativo com a publicação de Victor Nunes Leal, em 1949, com Coronelismo, enxada 

e voto1. Com uma tese originalíssima o autor, ao analisar a vida política dos municípios na 

Primeira República, mostra o poder dos proprietários de terras em decadência e o 

revigoramento por parte do poder público em função do regime representativo. Em suas 

palavras: "o coronelismo pressupõe ... a decadência do poder privado e funciona como 

processo de conservação do seu conteúdo residual ... Este sistema político é dominado por 

uma relação de compromisso entre o poder privado decadente e o poder público 

fortalecido" (LEAL, 1997: 276). Ao mesmo tempo, ele também, demonstra com este 

trabalho as condições e limites de funcionamento da democracia representativa no Brasil, 

                                                          

1 Além dos méritos acadêmicos do texto de Victor Nunes Leal que o transformou em obra de referência 
fundamental da literatura política brasileira, a Professora Dalva Maria Borges de Lima Dias de Souza chama 
a atenção para que não se pode esquecer que ele era também um tipo de manifesto udenista, pois ao analisar a 
república velha o autor tem em vista o momento presente da redemocratização pós-45. E segundo Bolivar 
Lamounier e Maria D'Alva Gil Kinzo, o trabalho dele faz a "ponte entre as preocupações clássicas do 
pensamento político brasileiro e os dilemas práticos que se foram se apresentando sob o regime da 
Constituição de 1946". (LAMOUNIER e KINZO: 1981, 302)
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ao analisar o fenômeno coronelista, mostrando a questão do caráter oligárquico da política 

nacional como fator estrutural de distorção das instituições representativas no e do país. 

Desta forma, o autor mostra os mecanismos que garantiriam a privatização local do poder 

político, seguindo os passos de uma análise mais ampla, Sérgio Buarque de Holanda, 

Raízes do Brasil, que sinaliza e mostra a existência de uma relação de superposição, no 

Brasil, entre sociedade privada e instituições públicas afirmando que

não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, formados 
por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do 
privado e do público. Assim, eles se caracterizam justamente pelo que separa o 
funcionário "patrimonial" do puro burocrata conforme a definição de Max 
Weber. Para o funcionário "patrimonial", a própria gestão política apresenta-se 
como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios 
que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a 
interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado Burocrático, em que 
prevalecem a especialização das funções e o esforço para se assegurarem 
garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer funções 
públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e 
muito menos de acordo com as suas capacidades próprias. Falta a tudo a 
ordenação impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático. O 
funcionalismo patrimonial pode, com a progressiva divisão das funções e com a 
racionalização, adquirir traços do burocráticos. Mas em sua essência ele é tanto 
mais diferente do burocrático, quanto mais caracterizados estejam os dois tipos. 
(HOLANDA: 1995, 145-6)

Raymondo Faoro dá continuidade a este esforço interpretativo com os Donos 

do Poder buscando nas origens portuguesas as raízes da política nacional. Ele destaca com 

sua obra o peso da estrutura estatal como condicionante do processo político.

Holanda, Nunes e Faoro não têm como objeto específico de estudo o fenômeno 

partido político, porém influenciaram de modo marcante os pesquisadores que se 

debruçaram sobre esta temática. Excluindo as divergências de orientação teórico-

metodológica os argumentos desenvolvidos a respeito do fenômeno partidário constituem 

um padrão relativamente homogêneo.

Bolivar Lamounier e Maria D'Alva Gil Kinzo afirmam que esta homogenização 

está vinculada ao fato dos pesquisadores, em parte, se mostrarem atentos ao artificialismo, 

ao pouco enraizamento dos partidos nas massas populares e à persistência de uma 

separação político-eleitoral entre o interior e os centros urbano-industriais; além do receio 

das organizações partidárias não se mostrarem atentas às demandas e necessidades do 

Brasil moderno (LAMOUNIER e KINZO:1981,302). Contudo, a pesquisadora Maria do 

Carmo Campello de Souza nega a homogeneidade asseverando que "seria errôneo supor 

que a bibliografia existente apresente um diagnóstico homogêneo e consensual sobre o 

sistema partidário. O destaque dado a certos pressupostos comuns poderia levar a crer 
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que os analistas do fenômeno partidário brasileiro de 1945 a 1964 chegaram a conclusões 

claras e uniformes" (SOUZA: 1990, 30).Entretanto, detalhando este padrão quase 

homogêneo da interpretação dos partidos na produção acadêmica das décadas de 50 e 60, a 

referida autora, assegura que a literatura sobre o tema, centrada particularmente na questão 

da representatividade, canaliza-se para três abordagens:

Primeiro deles, de cunho marcadamente jornalístico, percebe os grupos 
partidários como unidades sem sentido político ou ideológico... o segundo ... 
restringe-se a apontar, com maior ou  menor sofisticação, a fragilidade 
representativa do sistema partidário brasileiro, seja pela "carência ideológica" 
dos partidos, seja pelo controle que os grupos agrários exercem sobre eles (...) 
uma terceira abordagem vê nos partidos expressões de diferentes classes sociais 
nacionais, ou mais sutilmente, de subgrupos dessas classes (SOUZA: 1990, 33).

Segundo este padrão, assegura Regina Sampaio, "os partidos nacionais são 

caracterizados por sua inautenticidade e inconsistência ideológica, consubstanciadas na 

práticas clientelísticas e em funcionamento meramente eleitoreiro e pelo artificialismo de 

sua organização nacional" (SAMPAIO: 1982, 22). Dentro desta linha interpretativa

parece existir uma unanimidade entres os cientistas políticos, historiadores e sociólogos em 

criticar a falta de partidos fortes ideológica e programaticamente. Bem como, criticar os 

partidos tomados como propriedades de um homem ou de uma família, eles asseguravam 

que as organizações partidárias modernas deveriam ser impessoais, pois Antônio Gramsci 

ensina que

o moderno príncipe, o mito-príncipe, não pode ser uma pessoa real, um indivíduo 
concreto; só pode ser um organismo; um elemento complexo de sociedade no 
qual já tenha se iniciado a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e 
fundamentado parcialmente na ação. Este organismo já é determinado pelo 
desenvolvimento histórico, é o partido político: a primeira célula na qual se 
aglomeram germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais 
(GRAMSCI: 1976, 6)

Em outros termos, o protagonista da política não poderia ser, na época moderna, um 

herói pessoal, mas o partido político. Entretanto, afirma Vamireh Chacon, "a organização, 

por mais impessoal que seja, não pode dispensar os homens e dentre eles alguns terminam 

se destacando. Ou um dentre vários" (CHACON:1981,15). Essa personificação partidária 

era um dos fatores que provocava a inautenticidade dos partidos brasileiros, tais como, o 

PSP de Adhemar de Barros, a UDN mineira de Pedro Aleixo, o PSD goiano de Pedro 

Ludovico, o PTB de Vargas, a UDN Guanabara de Carlos Lacerda, entre outros exemplos. 

E, esta tese foi profundamente debatida por muitos analistas políticos. Para Otávio Dulci, 

havia uma espécie de consenso tácito de que tais associações não preenchiam as funções 

esperadas por uma instituição de representação moderna (DULCI:1986,14). Nesta mesma 
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linha de raciocínio, Faoro afirma que “as organizações partidárias brasileiras se 

concentram nos instrumentos de aliciar, manipular e coagir o eleitorado e não de 

traduzir-lhes os interesses, os sentimentos e as inquietações". (FAORO: 2000, 323) 

Contudo, chega um momento em que os conteúdos explicativos de um fenômeno 

cultural ficam insuficientes e as ciências da cultura entram em um processo de mudança de 

linha interpretativa, provocando inovações conceituais e teóricas nas novas pesquisas. Este 

momento de transformação, segundo Max Weber, pode ser descrito da seguinte forma

um dia, a atmosfera muda: a significação dos pontos de vista utilizados sem 
reflexão tornam-se incertos, o caminho perde-se no crepúsculo. A luz dos 
grandes problemas da cultura é deslocada para mais longe. Então a ciência se 
dispõe, ela também, a mudar seu lugar e seu aparelho de conceitos para observar 
do alto do pensamento o curso do devir. Ela segue os astros, que apenas podem 
dar um sentido e uma direção ao seu trabalho. (WEBER, Apud: COLLIOT-
THÉLÈNE: 1995, 89)

Por isso, considero pertinente as advertências de Gláucio Ary Dillon Soares e Maria 

Victoria Mesquita Benevides com relação a tese da inautenticidade dos partidos brasileiros. 

Pois, eles indicam uma nova direção e dão um novo sentido para a compreensão dos 

partidos políticos no Brasil. O primeiro, num artigo seminal, inicia a crítica desta linha 

interpretativa assegurando que

Um ponto de vista que tem grande aceitação entre os ensaístas e cientistas 
políticos brasileiros é o que afirma que os partidos políticos brasileiros são 
destituídos de conteúdo ideológico. Em verdade, êste é um dos lugares comuns 
presente nos trabalhos sôbre a política brasileira...
Assim, temos a idéia de que os partidos políticos brasileiros são ficções, sem 
função, sem poder, sem influência, sem significação.
Até certo ponto, esta crença deu origem a outra quase complementar:  a de que a 
política brasileira gravita em tôrno de pessoas e não de partidos ... E esta política 
personalista seria igualmente destituída de conteúdo ideológico (SOARES: 1965, 
49)

Para ele a generalização destas afirmações, que são ponto pacífico entre os 

estudiosos da política no Brasil, levou-o a desconfiar da validade argumentativa das 

mesmas. Pois, segundo o referido autor, estas afirmações exageram a realidade, a ponto de 

deformá-la e, isso revelava mais uma insatisfação dos pesquisadores proveniente de “uma 

definição altamente intelectualizada das funções ideológicas dos partidos políticos, às 

quais nenhum partido político pode atender.” Soares acredita que os intelectuais 

esqueciam a questão fundamental de que modelos ideais não existem na realidade e os 

pesquisadores desejavam que a realidade estudada se conformasse a seus modelos. Ele 

recorda que o modelo tem função de referência e é com referência a este modelo que se 
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pode comparar os partidos políticos, tal como existem. Pode-se, assim, verificar qual o 

afastamento que separa o mesmo do modelo ideal

a extensão dêste afastamento, evidentemente, variará de caso concreto para caso 
concreto. Entretanto, em nenhum caso êste afastamento será nulo. E, certamente, 
os partidos políticos brasileiros afastam-se bastante do modelo ideal do partido 
ideológico. Entretanto, concluir daí que partidos políticos brasileiros são 
interpermutáveis, e que tanto faz um como outro2, é fazer violência à prudência 
científica. (SOARES: 1965, 50-1)

Dentro deste debate da inautenticidade dos partidos, Benevides, em um belíssimo 

trabalho sobre "O governo Kubitschek: desenvolvimento econômico e estabilidade 

política", onde propõe refletir a partir de três pontos fundamentais: o papel dos partidos 

(especificamente a aliança PSD/PTB), o papel das forças armadas (notadamente o 

Exército, sob a chefia do general Lott) e o papel do Executivo, através de sua política 

econômica-administrativa, e afirma que "o que se pretende ...  é articular essas três 

variáveis num só padrão, a um nível de agregação alto, para qualificar aquela relativa 

estabilidade"(BENEVIDES: 1976, 26). E chama a atenção que

Como ponto de partida cabe ressaltar uma posição assumida diante do papel que 
uma certa tradição tem comumente atribuído aos partidos políticos brasileiros, ou 
seja, a de não serem partidos. Não seriam partidos políticos, mas apenas 
organizações partidárias incoerentes, o que se expressaria na sua 
heterogeneidade de interesse, na ausência ou inconsistência de programas, de 
ideologia, no individualismo das lideranças (algumas das quais poderiam ser 
qualificadas de carismáticas) e, principalmente, nas inúmeras coligações e 
flutuações eleitorais; seriam meros instrumentos de interesses imediatistas, 
visando apenas chegar ou manter-se no poder (Idem, 59)

Segue asseverando que não pretende negar em bloco tais características, pois 

considera "que essa posição negativa perde o sentido quando se pretende apreender a 

realidade política num determinado momento histórico" (idem, 60). Por isso, assume os 

partidos dentro das condições históricas como legítimos representantes de determinadas 

forças sociais atuantes no legislativo, executivo ou na sociedade em geral, entre outras 

coisas afirma que 

não tem sentido estudar partidos políticos partindo-se de sua negação. Assim, o 
que nos interessa não é seguir critérios formais para dizer o que os partidos não 

                                                          

2 Exemplo desta visão da interpemutabilidade dos partidos brasileiros está na frase de Visconde de 
Albuquerque recordada por Raymondo Faoro apontando o seguinte: "se nada parece tanto a um 'saquarema' 
como um luzia, conforme o repetido refrão do Visconde de Alburquerque, a realidade jura pela diferença 
dos partidos, com estidos e tom de voz próprias. O poder os embaraça e os confunde: o certo seria dizer que, 
no poder, nada separa saquarema de um luzia, mas o poder, na verdade, tem outra estrutura, independente 
do jogo cênico dos partidos em revezamento no ministério.
Os partidos seriam, em teoria, a opinião pública militante, autenticamente colhida nas eleições, com o povo 
genuinamente representado. Esta seria a sua nota de legitimidade e, por via deles, da Câmara dos 
Deputados, em nome da Nação, afastariam e indicariam os Governos" (FAORO: 2000, 324)
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são (não são de classe, não são nacionais, não têm ideologia própria etc.), mas 
sim, o que são. No período estudado, consideramos os partidos como expressões 
legítimas de determinados forças sociais atuando ou no legislativo, ou na 
sociedade como um todo, na medida que ofereciam uma certa imagem que 
permitia identificar correntes de opinião, de interesses etc., recuperando-se, 
assim, seu sentido político e sua unidade (BENEVIDES: 1976, 60-1)

Estes pesquisadores, juntamente com outros, buscaram responder a esta 

problemática munidos de uma nova teoria e em termos empíricos mostraram que, dentro 

dos limites institucionais, os partidos políticos no Brasil não eram fantasmagoria sem nexo

(LAMOUNIER e KINZO: 1981, 302-3). Entretanto, cabe aqui o alerta de Pedro Célio 

Alves Borges referente as obras que apresentaram elementos sugestivos para o 

questionamento da homogeneidade, artificialismo, inaltenticidade, amorfismo e 

desenraizamento dos partidos. Pois, apesar da posição crítica das referidas obras não existe 

nas mesmas qualquer defesa apaixonada de uma autenticidade ou densidade socio-

ideológica das organizações partidárias brasileiras. Eles não se esquivam de constatarem a 

ambigüidade dos partidos (Benevides), a fluidez, a incongruência, a indefinição ideológica 

(Sampaio), a descontinuidade e debilidade (Lamounier) dos partidos, contudo, propõem-se 

a dar explicações sem cair nos lugares comuns (Soares). (BORGES: 1988, 8)

Esta mudança na linha interpretativa apontada acima parece, portanto, aos meus 

olhos, uma condição sine qua non para se chegar a uma visão mais realista do partido na 

história da República brasileira. Não se pode querer visualizar os partidos perdendo de 

vista os condicionantes históricos mais amplos, pois os mesmos marcam as especificidades 

na e da formação institucional.

Assim, é errôneo afirmar que os partidos brasileiros não preenchem as funções 

partidárias como se existisse uma função abstrata divorciada dos condicionamentos 

históricos. Pois, o importante não é buscar na realidade os aspectos formais do conceito 

partido que prove sua funcionalidade, a questão deve ser exatamente o inverso como 

assegura Campello de Souza "maior ou menor eficácia no desempenho das funções 

representativas e governativas pelos agrupamentos partidários está na dependência da 

formação do Estado, ao mesmo tempo que, obviamente, é um indicador desta"

(SOUZA:1990, 31).
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Foi partindo desta premissa de buscar a especificidade dos partidos brasileiros, sem 

se preocupar em enquadrá-los nos modelos ou tipologias3 norte-americanas ou européias, 

pois como contrapõe Regina Sampaio

Por atraente que seja um tal modelo partidário, a própria inexistência de partidos 
deste tipo em outros contextos políticos, longe de descartar, antes coloca o 
problema teórico de explicar sua existência, características e relações com a 
sociedade política global - e é oportuno lembrar que grande parte dos estudos 
sobre os partidos norte-americanos, por exemplo, foi orientada pela preocupação 
de investigar os mecanismos que os impedem de se configurarem com partidos 
responsáveis e as possibilidades de constituição de um regime de partidos. 
(SAMPAIO: 1982, 24)

Desta forma, aqui, busca-se compreender o que são os partidos no contexto 

brasileiro, especificamente a UDN seção Goiás, que vivem um processo de modernização 

carregado de elementos resistentes ao mesmo. E esta modernização ou modernidade 

brasileira como afirma Luiz Sérgio Duarte da Silva é, um tipo, especial, pois,

Nos países da periferia, a herança pré-capitalista é muito pesada e resistente. Os 
processos de racionalização (intelectualização, autonomização das esferas de 
valor, 'desmagificação') são limitados ou subvertidos. O mercado, o capital, o 
trabalho assalariado e a ciência são forçados a conviver com formas de 
sociabilidade e dominação - baseadas em personalismo, religiosidade e tradição 
bastante resistentes. Tanto no seu aspecto socieconômico (a modernização) 
quanto na sua dimensão cultural  (o modernismo), a condição moderna na 
periferia tende a ser grosseira, devedora do modelo que toma e ao mesmo tempo 
lhe é imposto (SILVA: 1997, 22)

É dentro deste caldeirão sócio, econômico e cultural que se deve buscar as características 

dos partidos, pois, segundo Berstein, "aos olhos do historiador, o partido aparece 

fundamentalmente como o lugar onde se opera a mediação política" (BERSTEIN:1996, 

60).

Porém, não se pode perder de vista as condições das microconjuturas que indicam 

algumas especificidades do sistema partidário. Por isso, é fundamental o conhecimento 

                                                          
3As clássicas tipologias dos partidos e sistemas partidários são a grosso modo os de Maurice Duverger
partidos de quadros e partidos de massa, que recebeu duras críticas de Aoron Wildavsky que afirma que 
Duverger incorreu em uma "ilusão de uma história unidimensional"; Max Weber também construiu uma 
tipologia para os partidos que considero viável para a compreensão do sistema partidário brasileiro, para ele 
temos basicamente dois tipos de partidos: os partidos ideológicos, que se preocupam especificamente com a 
transformação da conjuntura do estado em uma nova ordem, e, por conseguinte, em uma nova concepção de 
sociedade a partir da busca de novos ideais políticos; e partidos de patronagem, que objetivam unicamente a 
tomada do poder para a obtenção de vantagens materiais ou imateriais, inclusive com a distribuição de 
emprego público. O tipo de partido de patronagem, aproxima-se muito da realidade nacional, as eleições e a 
chamada "revoluções" no Brasil na verdade o que estava em jogo sempre era o "cesto de pão" dos cargos 
estatais que os vencedores queriam se alimentar (WEBER, 1982: 108) e, esta idéia é corroborada, por 
Schwartzman afirmando que com os partidos "buscava-se o controle de agências governamentais com ponte 
para o exercício do clientelismo, tanto para os que já possuíam o poder, como para a incorporação de novos 
grupos, e também para a expulsão dos antigos" (SCHWARTZMANN, 1982, 122)
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mais aprofundado do período denominado de República Liberal (1945-1964)4, pois este 

conhecimento demonstra a heterogeneidade histórica da região, e coloca em questão as 

interpretações de boa parte dos trabalhos que praticam ou pretendem generalizações do que 

é regional. Em outros termos, uma história de uma agremiação partidária deve ser 

mediatizada pela história da região sustentada "ante uma verificação empírica mesmo 

sumária" (SOUZA:1990, 40). Após, pesquisas específicas embazadas teórica e 

empiricamente é possível generalizar buscando as semelhanças e as dessemelhanças desta 

agremiação pesquisada.

É com essa perspectiva que me proponho pesquisar a União Democrática Nacional 

de Goiás. A relevância do esta no fato de que a mesma foi a segunda força política do 

Estado no período de 1945 até 1965. Meu interesse pela questão levantada provém em 

parte do curso de especialista que participei na UFG, em 1999 e, também, do projeto de 

pesquisa que desenvolvi, no Centro de Pesquisa e Documentação em História e 

Arqueologia da Universidade Estadual de Goiás, sobre um deputado udenista Jalles 

Machado de Siqueira, que culminou com a publicação do livro Jalles Machado: utopia e 

modernidade. No desenrolar da mesma ficou claro, para mim, a necessidade de se estudar 

adequadamente a história da legenda partidária de que este ator da história política de 

Goiás era representante. Pois, assim, acredito que conhecendo a gênese formativa e a 

atuação da UDN de Goiás se pode lançar luzes a um lado da história de Goiás ainda não 

contada, uma história política de Goiás das forças anti-ludoviquistas. E, ao mesmo tempo, 

ficaria mais claro o posicionamento dos representantes da UDN goiana na Assembléia 

Legislativa e Câmara Federal.

Assim, o objetivo é elaborar um estudo monográfico sobre um partido específico a 

UDN-GO, por considerar necessário este tipo de pesquisa para compreensão da dinâmica 

partidária e, ao mesmo tempo, da história política de Goiás. Para operacionalizar e 

concretizar tal pesquisa fez-se necessário visitar as análises do período de 1945-1965 e, até 

mesmo, do período anterior, no qual foi gestado o sistema partidário da República Liberal.

Contudo, não tenho a intenção de fazer uma revisão da historiografia goiana, mas, 

pretendo contribuir para a análise da história política de Goiás, no referido período, 

buscando dar visibilidade à participação da UDN principalmente nos processos eleitorais 

(convenções e campanhas). Buscando mostrar os conchavos e articulações que 

                                                          
4 Este é um dos nomes que os pesquisadores atribuíram a este período, pois também é chamado de república 
populista, quarta república, entre outros.
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possibilitaram as vitórias nas eleições de 1947 e 1965 e as derrotas nas eleições de 1951, 

1953, 1958 e 1960. A intenção é dar visibilidade a esta força política em Goiás mostrando 

as articulações e ações de seus membros nas conjunturas marcantes da História Política de 

Goiás.

Nessa perspectiva são escassos os estudos existentes. Mesmo sendo insuficiente 

para uma interpretação histórica da UDN a partir das análises anteriormente realizadas 

sobre o período histórico considerado, será o ponto de apoio desta pesquisa  todos os 

trabalhos de história política realizados no Programa de Pós-graduação em História das 

Sociedades Agrárias da UFG e de outras instituições de Pesquisas referentes ao período de 

1930-1965. Porém, o contato com os dados empíricos permitirá uma melhor utilização dos 

resultados alcançados por historiadores, cientistas políticos e sociólogos, seja para 

confirmar ou rejeitar as suas conclusões.

Os dados empíricos foram levantados nas seguintes fontes:

 consulta a coleção de Jornais Locais de 1945-1965 (O Estado de Goiás, O Social, 5 de 

março, Folha de Goiás, Opção, O Popular, Jornal do Povo, A Imprensa, Buriti, entre 

outros - buscando notícias referentes as campanhas principalmente);

 consulta aos Anais da Câmara e do Senado (Discurso dos udenistas);

 consulta aos Diários da Assembléia Legislativa;

 levantamento no TRE;

 leitura de monografia e artigos de revistas especializadas referentes ao tema de 

interesse da pesquisa;

 leitura das biografias, memórias e depoimentos dos atores do cenário político goiano 

desde 1930 (Guimarães Lima, Francisco de Brito, Alfredo Nasser, Jalles Machado, 

Domingos Velasco, Câmara Filho, Mauro Borges, Lisita Junior entre outros, Verbetes 

do Dicionário Histórico-biográfico brasileiro da FGV)
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1.2 Revisão da Literatura

A UDN na literatura brasileira

São três, de meu conhecimento, as obras específicas que têm como objeto de estudo 

a UDN, são elas: A UDN e o udenismo, de Maria Victória de Mesquita Benevides; A UDN 

e o anti-populismo no Brasil, de Otávio Soares Dulci; e Partidos Políticos e classes 

sociais: a UDN na Guanabara, de Izabel Fontenelle Picaluga.

O trabalho de Benevides é muito realista. A autora, divide o mesmo em duas partes: 

uma histórica e outra sociológica. Na primeira, busca a "reconstrução da vida real da 

UDN" (BENEVIDES: 1981, 17) mostrando as raízes da mesma que surge como 

movimento de ampla frente de oposição que o "alvo da cólera será um só, unânime e 

absoluto: o regime getulista" (idem, 26). Segundo a autora, "a UDN surge como 

movimento agregador das mais variadas tendências políticas e raízes históricas. Algumas 

adesões, sob o prisma do passado aparentemente incompreensíveis ... revelam a 

predominância do cálculo político sobre as 'razões do coração' ou da memória histórica" 

(idem, 28-9)

Na época da fundação a UDN era composta por tantos grupos que Vamireh Chacon 

afirma que ela era "uma autêntica Arca de Noé (grifo meu), mas com o rumo apontado 

para o centro-direita" (CHACON: 1981, 152). E esta composição heterogênea foi tão 

marcante que, Carlos Lacerda assegurou que, "por essa ou por aquela razão, começou a 

UDN a ser um estuário, uma espécie de pot-pourri de todos os descontentes com a 

ditadura, com o governo do Getúlio Vargas. Era um saco de gatos realmente (LACERDA: 

1987, 31). Contudo, no segundo semestre de 1945 esta Arca de Noé ancorou no Monte 

Ararate e os diversos grupos que embarcaram na mesma desembarcaram e formaram várias 

pequenas agremiações partidárias de tendências de esquerda e direita. Estes tripulantes da 

Arca de Noé dividem-se, segundo Benevides, em cinco categorias:

1. as oligarquias destronadas com a Revolução de 30;
2. os antigos aliados de Getúlio, marginalizados depois de 30 ou em 37;
3. os que participaram do Estado Novo e se afastaram antes de 1945;
4. os grupos liberais com uma forte identificação regional;
5. as esquerdas. (BENEVIDES: 1981, 29)
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Para a referida autora, o que justificava o apoio dos liberais "modernos" ou de 

esquerda é o primeiro programa5 da UDN, que defendia 

além das liberdades formais, constantes no ideário liberal clássico, a plataforma 
udenista reivindicava autonomia sindical, direito de greve e pluralismo sindical; 
participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, ensino público gratuito, 
previdência social, fracionamento da propriedades rurais não devidamente 
aproveitadas (BENEVIDES: 1981, 53)

Porém, isto não justificava a participação "das elites de raízes oligárquicas ou vinculados  

a interesses econômicos naturalmente opostos a uma política de aberturas às classes 

populares. Algo esta fora do lugar: ou o programa da UDN ou certos grupos que nela 

ingressaram". (idem, 53)

Depois de remontar as raízes e o processo que possibilitou a fundação da UDN a 

autora faz um excursão pelos governos de 1946 à 1964 mostrando a participação da mesma 

que iniciou como uma oposição cordial ao Governo de Dutra e culminou com a ilusão 

udenista de conquista do poder no Governo de Jânio Quadro e no Golpismo de 64.

Na segunda parte, a autora trata de apontar a especificidade da UDN enquanto 

partido político apresentando sua diversidade e unidade; e caracterizar o udenismo 

relacionando com as ambigüidades do liberalismo, elitismo e moralismo. Benevides define 

o udenismo "como o conjunto de "ideologias" e práticas políticas que poderiam extrapolar 

os limites institucionais da UDN (o partido político) mas com ela se identificavam, no 

reconhecimento público e num circuito simbólico de mútua realimentação (BENEVIDES: 

1981, 147)

Otávio Soares Dulci da mesma forma que Benevides refaz a história da UDN 

buscando a raiz formativa e afirma que "de fato, ao se examinar a composição original do 

novo agrupamento político, chama desde logo a atenção a heterogeneidade de seus 

núcleos formadores" (DULCI:1986, 76). Porém, enquanto a tese central do trabalho de 

Benevides está ligada às ambigüidades do liberalismo udenista, que votou contra a 

cassação6 dos mandatos dos parlamentares comunistas em 1947 e na questão do petróleo 

                                                          
5 Em uma pesquisa de grande folego Vamireh Chacon faz uma sintese da história dos partidos brasileiros do 
Império a Quinta República (1831 a 1979) que inevitavelmente perde as especificidade buscada nesta 
pesquisa, porém a proposta do autor é perseguir os discursos e praxis dos partidos a partir dos programas o 
que faz com maestria. Além da análise de Chacon o trabalho foi enriquecido com a apresentação dos 
programas e documentos significativos para história das idéias dos mesmos. Nas páginas 417 a 429 tem-se os 
programas de 1945 e 1957 da União Democrática Nacional - UDN.O primeiro programa udenista, segundo 
João Almino, no período da elaboração sofreu profunda influência do grupo propriamente liberal liderado por 
Virgílio de Mello Franco.(ALMINO: 1980, 43)
6 Jalles Machado como deputado federal justifica em Ata o seu voto favorável à cassação do mandatos dos 
representante comunistas mostrando assim que a UDN não é realmente um bloco monolítico e que na 
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ficou do lado do projeto estatal; Dulci vincula a sua pesquisa ao estudo do populismo no 

Brasil e em sua opção histórica procura expor que o fenômeno populismo estava vinculado 

a formação do estado de compromisso, pois o

populismo foi então, em primeiro lugar, uma coalizão de interesses entre essas 
duas parcelas proprietárias (agricultura e industria). No nível econômico a 
política implementada no período esteve voltada para a manutenção da 
complementaridade de interesses entre tais frações dominantes, na medida em 
que conservava a estrutura rural, estimulando ao mesmo tempo a expansão da 
economia urbano-industrial (DULCI: 1986, 26)

O conceito populismo foi utilizado por ele exatamente para contrapor ao projeto da 

UDN, pois, apesar de estar inserida dentro das regras tácitas do jogo político do período 

denominado Estado Populista (1930-1964), faz opção por um outro projeto que o autor 

optou por chamar de anti-populista (assumindo a imperfeição conceitual, que contudo 

transmite a idéia de contraste que ele  queria acentuar) (DULCI:1986, 15)

Segundo ele

A UDN aparece historicamente como portadora de um projeto político 
alternativo ao que orientava o Estado Populista: um projeto de natureza liberal, 
formulado a partir de uma visão essencialmente crítica do populismo. Chamar-
lhe-emos de projeto anti-populista. Era um ponto de referência para a oposição 
ao sistema, cuja tradução prática variava de acordo com a dinâmica interna da 
UDN. Nesse sentido, a tentativa de enunciação que empreenderemos a seguir 
deve ser concebida mais como um tipo ideal, à maneira de Max Weber, do que 
como uma exposição de idéias documentadas de forma cabal e unívoca" 
(DULCI: 1986, 38)

Para o autor, mesmo sendo anti-populista a UDN possuía características afins 

com os traços tidos como viciosos do populismo: clientelismo, mandonismo e 

personalismo. A UDN, como tudo na cultura, é filha de seu tempo mesmo querendo negá-

lo teoricamente. Apesar de ter traços populistas, a hipótese levantada por ele é que a UDN 

foi a base de apoio possível para a superação do arranjo populista. Em outras palavras, o 

desmoronamento do Estado Populista em 1964 significou, em termos imediatos, a "vitória"

da UDN, do anti-populismo. No entanto, veio à selar igualmente a sua própria morte. O 

esforço levado a cabo por ela para "regenerar" a política brasileira pela supressão dos 

elementos negativos do populismo redundou na instauração do autoritarismo no país. 

Benevides corrobora esta visão afirmando que

A história udenista revela o inevitável fim a que levam as transigências e 
indefinições quanto ao confronto entre liberalismo e democracia, entre liberdade 
e igualdade. Os bravos ideais de 1945 já estavam truncados na origem; prova-o o 
afastamento da Esquerda Democrática e o descaminho da UDN, cada vez mais 
distante da proposta de ser 'um partido de centro inclinado para a esquerda'. A 

                                                                                                                                                                               
verdade existe UDNs, ver declaração de voto no trabalho FERNANDES, Clever Luiz e AQUINO, Reginaldo 
Lima. Jalles Machado: utopia e modernidade. Goianésia, UEG, 2001.p 333.
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UDN de 1964 seria a mesma de 1945. As duas journeés des dupes completariam 
a 'viagem redonda', liquidando em 'apagada e vil tristeza', o partido da eterna 
vigilância. (BENEVIDES: 1981, 282)

O partido da "revolução" não conseguiu impedir a sua própria extinção.

Dentro das interpretações da UDN, como partido que nasce e morre golpista, 

ambíguo e anti-populista perfazendo  um tipo de "viagem redonda", Izabel Fontenelle 

Picaluga afirma que "nos movimentos vitoriosos em outubro de 1945 e abril de 1964 a 

UDN foi vitoriosa e as classes populares não foram". E, a autora assegura que, estes dois 

fatos políticos (extinção do Estado Novo e Golpe de 1964) constituíram, cada um a seu 

tempo, objetivos desejados e provocados pelos membros do partido da eterna vigilância, e 

não contaram com a participação das classes populares. (PICALUGA: 1980, 23)

Ao contrário de Dulci e Benevides, que optaram por uma reconstrução de toda a 

história da UDN acompanhando governo por governo de 1945 à 1964, Picaluga faz um 

estudo de caso da UDN na Guanabara, e, a mesma , dentro de quatro conjunturas escolhida 

por ela:

1. a que se inicia até o acordo interpartidário (1945-1947);
2. a que se relaciona com o suicídio de Vargas (Agosto de 1954) e alcança a 

crise de Novembro de 1955;
3. a que envolve o processo sucessório de JK e perdura até a posse de João 

Goulart 1960-1961;
4. a que se inicia com o retorno ao presidencialismo e se completa com a 

promulgação do Ato Institucional número 2, em outubro de 1965. (idem, 23)

Ao analisar estas conjunturas dando visibilidade para a atuação da UDN a 

autora constata existência da "UDN que poderia ter sido", era a visão daqueles que 

consideravam a esfera política como uma parte independente das demais esferas da 

realidade sociocultural; e a "UDN que realmente foi", representou a concepção daqueles 

que compreendiam que a estrutura social é empiricamente indivisível, isto é , numa visão 

realista. (PICALUGA: 1980, 40).

Para mim a importância deste trabalho de Picaluga está ligado a duas coisas. 

Primeiro, serve como modelo para estudos de casos (como é esta proposta); segundo, por 

mostrar a ascensão de Carlos Lacerda dentro da UDN, pois alguns pesquisadores goianos 

indicam uma relação de proximidade entre este e a UDN de Goiás, ao ponto de Dalva 

Maria Borges de Lima Dias de Souza afirmar que "a UDN de Goiás tem, na época (1964), 

uma bancada marcadamente lacerdista" (SOUZA: 1990, 71). O que merece investigação 

mais aprofundada, pois a UDN goiana estava mais sintonizada com o desenvolvimentismo 

de JK, o que não é surpresa para ninguém, uma vez que os interesses regionais estavam em 
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primeiro lugar em detrimento a qualquer ideologia, mesmo que fosse a lacerdista7. Apesar 

de que alguns representantes goianos na Câmara Federal fossem defensores da abertura do 

capital estrangeiro. Porém, mesmo considerando o texto de Picaluga como um exemplo, 

não acompanho sua base teórica centrado no marxismo.

Além desta trilogia sobre UDN temos comentários em várias obras que buscam 

analisar a política nacional ou aspectos da mesma no período de 1945-1965. Destaco, dois 

trabalhos regionais recentes. O primeiro, a tese de doutoramento de Evandir Codato, que 

fez uma trabalho regional sobre a o PSD e UDN buscando mostrar as articularções e 

conflitos na política paranaese entre 1945 e 1960. No terceiro capítulo de seu trabalho ele 

caracterizou a unidade e diversidade do udenismo paranaense, ao mesmo tempo, 

identificou a ideologia partidária do lider da UDN no Paraná Othon Mader constuindo um 

"perfil regional" do partido (CODATO: 1991, 76).

Para o pesquisador paranaense, mesmo que Benevides afirme que a UDN no Paraná 

é constituída por duas facções uma de Londrina, formados por políticos de Minas Gerais 

transferidos para o Estado; e outra em Curitiba, constituída pelas famílias tradicionais do 

Paraná, em seu trabalho privilegiou as atividades do partido na Capital, onde foi instalado 

o Diretório Estadual. Pois, para ele, a análise da diversidade udenista, o perfil estadual, se 

inicia com o estudo da extensão e repercussão dos acordos interpartidários de 1946, no 

Estado que estabeleceu uma aliança com o PSD; e o de 1948, de âmbito federal (idem, 79). 

Além da análise destes acordos e suas repercussões dentro do partido, fruto do "realismo 

adesista" de Othon Mader e outros udenistas paranaenses, o autor utilizou para caracterizar 

este perfil regional da UDN no Paraná Atas das convenções estaduais e correspondências 

entre os parlamentares. Com uma abundante documentação e longas citações dos mesmos, 

ele mostra não só a atuação de Othon Mader, que este é, para mim, o ponto forte do seu 

trabalho; mas, com esta opção documental deixa claro qual foi a atuação da UDN 

paranaense dentro deste período escolhido por ele.

O outro trabalho, a dissertação de mestrado de Cleumar de Oliveira Moreira, se 

propõe analisar a dinâmica e desenvolvimento dos partidos políticos em Goiás de 1945-

1964. A pesquisa tem o seu mérito na construção de mapas da vida dos partidos em Goiás, 

que servem como indicações preliminares para novas pesquisas. Como mapa, o autor 

                                                          
7 O lacerdismo foi tema de um artigo seminal de Glaucio Dilon Soares apresentado as base socioideologica 
do mesmo.
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apenas indica caminhos, pois devido a amplitude do objeto não foi possível aprofundar em 

nenhum partido específico.

Outro trabalho que, não tem a UDN como objeto exclusivo, mas, merece a atenção 

nesta revisão da literatura, é o texto de Sérgio Miceli, em "Carne e osso da elite política 

brasileira pós-1930", analisando a composição das bancadas dos representantes da UDN e 

do PSD na constituinte de 1946 faz um levantamento das características econômicas e 

sociais e qualifica os mandatos discernindo as clivagens de interesses. Para  Miceli, 

as análise comparada da trajetórias sociais, profissionais e política, dos 
integrantes das bancadas do PSD e da UDN na constituinte de 1946, revela as 
diferentes modalidades de inserção desses representantes no espaço da classe 
dirigente bem como os principais núcleos de interesses sobre que se alicerçaram 
seus mandatos. A despeito de inúmeras características comuns, mormente no que 
se refere a origem social, à formação escolar e à trajetória ocupacional, as 
diferenças entre os grupos derivam, de um lado, dos laços que seus integrantes 
mantêm com setores distintos da elite econômica, bem como da posição relativa 
que ocupam na hierarquia das profissões liberais e culturais, e, de outro, do grau 
de proximidade quer em relação aos grupos dirigentes estaduais quer em relação 
ao poder central ou às "extensões" em que se desdobrou sua presença no plano 
estadual. Tais diferenças foram se cristalizando em conseqüências das 
modalidades de delegação política que tomaram vulto em meio às mudanças por 
que passaram as relações de força entre os grupos dirigentes estaduais e o 
Governo Federal a partir de 1930 e, em especial, após a instauração do Estado 
Novo. (MICELI: 1997, 561-2)

Nesta extensa citação, Miceli indica elementos que ajudam a demarcar as semelhanças e 

diferenças existente entre os representantes da UDN e do PSD durante a constituinte de 

1946, mas esta relação comparativa pode ser utilizada, também, para estabelecer a mesma 

diferenças e semelhanças das UDNs estaduais, mostrando assim as especificidades das 

mesmas. A partir desta rede de sociabilidade utilizada por ele que caracterizou os laços 

sociais, profissionais, familiares e econômicos, com isso, é possível qualificar os mandos 

locais (liderança municipal) e discernir as clivagens de interesses e fazer uma taxinomia da 

Arca de Noé goiana.

Em sua análise mostra que comparativamente a bancada udenista, na composição 

social, manteve equilíbrio entre representantes dos setores agrários e dos centro urbanos, 

segundo ele "o partido .... recrutou a maioria de seus parlamentares nos círculos de maior 

prestígio das profissões liberais e intelectuais, junto às elites de grandes proprietários 

rurais em alguns Estados nordestinos e nos remanescentes do pessoal político a serviço de 

antigos clãs oligárquicos já atuantes durante a primeira república" (MICELI: 1997, 563). 

Mesmo trabalhando com muitas variáveis, o autor  afirma que dos principais fatores de 

clivagem entre os organizadores da UDN e os do PSD estava no empenho dos udenistas 
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em fazer da atividade política um instrumento de defesa dos interesses econômicos para se 

beneficiar diretamente, pois, segundo Miceli, acreditavam que isto lhes garantiriam o 

acesso às posições de mando que haviam "herdado".( idem, 591). Concluindo, Sérgio 

Miceli, afirma que "o recurso a componentes 'classista' ... contribuiu para desvendar os 

móveis das lutas que estão na raiz das clivagens decisivas no âmbito do sistema 

partidário. (idem, 594)

Para finalizar este momento de revisão da literatura acerca da UDN, lembro do 

trabalho de Leôncio Basbaum, em sua, História Sincera da República, assegura que a 

UDN tem sua fundação em São Paulo, por meio de um grupo de intelectuais de esquerda 

que não havia aderido a Prestes e buscavam formar o primeiro grupo de oposição. Depois 

de formada, a UDN, foi invadida por todos os elementos oposicionistas ao Governo de 

Getúlio Vargas, principalmente, pela nova burguesia industrial e financeira. Para ele, "um 

ponto essencial os dois grupos em que se passou a dividir a recém-fundada UDN, (o da 

esquerda, seus fundadores e os da direita, os invasores), se encontravam: era necessário 

acabar com Getúlio, com o Estado Novo e não deixar pedra sobre pedra" (BASBAUM: 

1976, 135)

Segundo Basbaum os invasores tomaram conta da legenda e o grupo fundador de 

esquerda, vendo-se como minoria, funda, dentro mesmo da UDN, a esquerda democrática, 

a qual posteriormente transforma-se no Partido Socialista. Para ele, a UDN se caracterizava 

como partido tipicamente urbano e a base sócio-econômica da mesma era "composta da 

classe média, dos descontentes indefinidos, dos anticomunistas e oposicionista vazios"

( idem, 174-7). Entretanto, para Afonso Arinos de Melo Franco os fundadores de Basbaum 

entraram na UDN simplesmente com tática de luta contra a ditadura pois os invasores que 

ele denominou foram os verdadeiros fundadores, uma vez que

a União Democrática Nacional é legítima herdeira da tradição liberal da reforma 
dos costumes políticos e administrativos. É o estuário para onde confluíram os 
remanescentes da pregação política do civilismo, da reação republicana, da 
Aliança Liberal.
(...) nasceu ao tempo da ilegalidade dos partidos, a princípio como um ponto de 
reunião de todos os que pretendiam lutar contra a ditadura. Com o desenrolar dos 
acontecimentos, foram se afastando grupos que estavam juntos apenas pela tática 
da lutas, como os comunistas, primeiro, e os socialistas, em seguida.
Ficou, afinal, o partido, com um fisionomia própria. Representa, como ideologia, 
o liberalismo das classes médias urbanas mais cultas, o liberalismo burguês, mais 
político que social. (FRANCO: 1980, 87)

Esta visão de Basbaum, Franco e de outros historiadores políticos que vêem os 

partidos simplesmente como representantes de uma classe é no mínimo problemática, para 
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não dizer reducionista ou simplista. Pois, como adverte Berstein, não se pode pensar, como 

alguns historiadores de inspiração marxista, que um partido político não é mais que a 

organização diretamente vinculada a uma classe social confrontada com o problema do 

poder.

Na verdade, o problema não é fácil de destrinchar, pois raras vezes ele se 
expressa nesses termos simplistas. É absolutamente óbvio que todos os partidos 
são interclassistas (grifo meu) em sua composição; mas não está menos 
comprovado que nenhum deles reflete pura e simplesmente as categorias 
socioprofissionais da população tomada em seu conjunto e em proporções 
idênticas. Existe uma ponderação que aumenta a super-representação de certas 
categorias em função da imagem que o partido passa de si mesmo, de dados 
culturais e de interesses sociais. (BERSTEIN: 1996, 76)

Este enfoque salientado por Berstein, que os partidos são interclassistas e em sua 

representação devem ser considerados os aspectos socioculturais, mostra que o fenômeno 

partido político não é simples e sim complexo, suscetível de ser pesquisado sob vários 

ângulos.

E, segundo Jean Charlot, "os diversos enfoques a respeito do estudo dos partidos se 

definem, exatamente, pelo aspecto da realidade partidária que privilegiam -  o que 

assinala, a um tempo, os méritos e limites de cada um deles" (CHARLOT: 1982, 31). Pois, 

o partido como fenômeno cultural está sujeito ao olhar do pesquisador que vai escolher os 

fatos para a análise em função do interesse próprio da pesquisa, uma vez que, como ensina 

Max Weber,

todo o conhecimento da realidade cultural é sempre um conhecimento 
subordinado a pontos de vistas especificamente particulares. Quando exigimos 
do historiador ou do sociólogo a premissa elementar de saber distinguir entre o 
essencial e o secundário, de possuir para esse fim os pontos de vista necessários, 
queremos unicamente dizer que ele deverá saber referir - consciente ou 
inconscientemente - os elementos da realidade a "valores culturais" universais, e 
destacar aquelas conexões que, para nós, se revestem de significado. E, se é 
freqüente a opinião que tais pontos de vista poderão ser "deduzidos da matéria", 
isto apenas se deve à ilusão do especialista que não se dá conta que - desde o 
início e em virtude das idéias de valor com que inconscientemente abordou  o 
tema - destacou da absoluta imensidade um fragmento ínfimo, e particularmente 
aquele que cujo exame importava (WEBER: 1992, 131)

Por isso, uma história da Arca de Noé em Goiás passa necessariamente pela escolha 

de algumas conjunturas nacionais e locais que, de uma forma ou de outra, contribuem para 

formação e démarche levando sempre em consideração os agentes concretos que 
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participaram deste processo8. E, indubitavelmente, os momentos ou fatos relevantes para a 

vida do partido são os processos eleitorais, pois é "a sucessão sempre o nó górdio de 

combinação reinante" (FAORO: 1995, 586). É dentro do debate sucessório que se 

presencia as grandes rupturas intrapartidárias. Tenho consciência que a história de um 

partido não se limita ao processo eleitoral, contudo estes são os momentos singulares na e 

da história dos mesmos. Pois, segundo Weber, os

partidos são, em sua essência mais íntima, organizações voluntariamente criadas 
e baseadas em livre recrutamento, necessariamente sempre renovado, em 
oposição a todas as corporações fixamente delimitadas pela lei ou por contrato. 
Seu objetivo é, hoje, sempre a obtenção de votos nas eleições para cargos 
políticos ou em corporações com voto (WEBER: 1999, 544)

Além disso, como salienta Benevides, é no processo eleitoral tanto no nível das 

campanhas, quanto pelo lado das alianças e coligações, implicam na escolha de certos 

mecanismos para enfrentar os problemas nacionais, regionais e locais. Assim como, a 

escolha do candidato implica em definir o relacionamento com os outros partidos 

(BENEVIDES: 1981A, 98). Desta forma, é possível produzir uma história dos partidos 

políticos a partir do problema da sucessão governamental. Tal história está interessada, 

principalmente, nos conflitos intrapartidários dando ênfase nas campanhas eleitorais. E, 

esta será a tônica desta dissertação.

                                                          
8 Sei que com esta perspectiva exposta acima entro no coração de um debate espinhoso sobre a objetividade 
da ciências da cultura e ao utilizar o clássico artigo de Weber sobre A "objetividade" do conhecimento na 
ciência social e na ciência política estou sujeito as críticas que foi produzida ao mesmo. Contudo, acredito 
que ainda hoje este posicionamento weberiano é válido. O artigo de Estevão Rezende Martins "O problema 
da objetividade nas ciências sociais", o artigo de RÜSEN, Jörn. Narratividade e objetividade nas ciências 
históricas. Textos de História:Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UnB. v. 4, nº 1, 1996. 
pp75-102., e, também,  o terceiro capítulo do livro de Rüsen, Razão Histórica ajudam a compreender os 
limites desta posição. Além disso, digno de nota é o comentário, ao mesmo tempo, desabafo do Personagem  
de Jean-Paul Sartre, em A náusea, o históriador Antoine Roquentin em crise ao notar a dificuldade natural de 
reconstruir o passado a partir dos vestígios deixados pelos personagens, pois o passado choca-se com o 
presente. Como não consegue a objetividade histórica em sua pesquisa sobre o Marques Rollebon desabafa 
afirmando que "tenho a impressão de estar fazendo um trabalho puramente imaginativo. Além do mais, estou 
convencido de que personagens de romance parecem mais verdadeiros; seriam pelo menos mais agradáveis"
(SARTRE, 1986, 31)
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1.2 Partido e política como valores e cultura.

"Um partido é uma reunião de homens que professam a mesma 
doutrina política"

(Benjamin Constant, 1816)

Chaul chama à atenção, com uma certa pitada de ironia, para o fato de nas análises 

sobre o fenômeno coronelístico em Goiás Max Weber constituiu-se como autor 

fundamental e  “fez escola” recordando as pesquisas sobre Padre João de Luís Palacín9, o 

Pedro Ludovico de  Maria Cristina Machado10, o Leopoldo de Bulhões de Maria Augusta 

Moraes11, o Xavier de Almeida de Maria Luiza de Araújo Rosa12e a Santa Dica de Lauro 

de Vasconcellos13 onde todos foram considerados, weberianamente, lideres carismáticos 

(CHAUL:1998, 23-4). Apesar de não estar analisando especificamente o coronelismo 

goiano, que se inscreve como o estudo do processo político em Goiás, para me inserir na 

escola de Weber salientada por Chaul, compreendo que Max Weber pode e será utilizado 

na reconstrução histórica da segunda força política do Estado no período da 

"redemocratização". Pois, em sua Sociologia da Dominação14, ele oferece não só os três 

tipos puros de dominação, mas, têm-se a sociologia da dominação propriamente dita onde 

ele trabalha a estrutura e funcionamento da dominação, a natureza pressupostos e 

desenvolvimento da dominação, a dominação patriarcal e patrimonial, a dominação 

carismática e sua transformação, a dominação política e hierocrática e, dentro ou articulada 

e visceralmente dependente dela, têm-se a tipologia das cidades, compreendida como 

dominação não-legítima, e a sociologia do Estado, onde apresenta o nascimento do Estado 

racional, os partidos e organizações partidárias; e, por fim, o parlamento como órgão do 

Estado. E interessa-me, principalmente, a sua visão de partido político vinculado a cultura 

e valores de um estamento ou classe.

                                                          
9 PALACIN GOMES, Luiz. O coronelismo no extremo norte de Goiás: o Padre João e as três revoluções de 
Boa Vista. Goiânia: UFG; São Paulo: Loyola, 1990.
10 Machado, Maria Cristina Teixeira. Pedro Ludovico: um tempo, um carisma, uma história. Goiânia: UFG, 
1990.
11 MORAES, Maria Augusta de Sant'Anna de. História de uma oligarquia: Bulhões. Goiânia: Oriente, 1974.
12 ROSA, Maria Luiza Araújo. História de uma transição de oligarquias - Goiás (1889-1909). Goiânia: 
UCG, 1980.
13 VASCONCELLOS, Lauro de. Santa Dica: encantamento do mundo ou coisa do povo. Goiânia: UFG, 
1991.

14 A sociologia da Dominação de Max Weber estou acompanhado a tradução de Regis Baarbosa e Karen 
Elsabe Barbosa no Livro WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da Sociologia Compreensiva. 
Brasília: UnB, 1999. Pp187-580. (v 2)
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Assim, optei por utilizar o conceito partido político dele por compreender que os 

elementos que ele vincula ao partido aproximam-se muito do movimento que deu origem a 

UDN no Brasil. Para Weber partidos políticos são em essência organizações criadas 

voluntariamente baseadas em recrutamento livre e são dinâmicos, pois necessitam renovar 

sempre os seus quadros, tendo como principal objetivo proporcionar poder a seus 

dirigentes a fim de obter cargos administrativos e, com isso, dar oportunidade ao eleito "de 

realizar fins objetivos ou de obter vantagens pessoais" materiais e imateriais (valores). 

Ainda, segundo o referido autor, eles podem ser efêmeros ou permanentes em suas 

associações que podem ser formadas por "séquito carismáticos, criadagens tradicionais e 

partidários racionais" e orientados por interesses pessoais ou por fins objetivos. (WEBER: 

1991, 188; 1993, 44;1999, 544;)

O conceito weberiano de partido se aproxima da definição do partido político 

construída por LaPalombara e Weiner a partir de quatro critérios, que os diferenciam dos 

protopartidos, são eles:

1. Uma organização durável, ou seja, uma organização cuja esperança de 
vida política seja superior à de seus dirigentes no poder; 
2. Uma organização local bem estabelecida e aparentemente durável, 
mantendo relações regulares e variadas com o escalão nacional;
3. A vontade deliberada dos dirigentes nacionais e locais da organização de 
chegar ao poder e exercê-lo, sozinhos ou com outros, e não simplesmente 
influenciar o poder; 
4. A preocupação, enfim, de procurar suporte popular através das eleições 
ou de qualquer outra maneira. (apud CHARLOT: 1982, 6-7 e 19)

Assim, "a liderança e o séquito, como elementos do recrutamento livre ... são elementos 

vitais necessários de todo partido" (WEBER: 1999, 548; 1991, 189).

Weber assegura que a essência de toda política é a luta, a conquista de aliados e de 

um séquito voluntário, pois todos os partidos aspiram o poder, e isto significa participar da 

administração e na influência sobre a ocupação dos cargos no Estado moderno.(WEBER: 

1999, 561-2). Ele entendia que como são sempre alguns poucos que fazem a política, os 

partidos necessariamente deviam organizar-se como séquito e não como corporação, pois 

os homens de confiança do partido deveriam ser líderes com carta branca para tomar 

decisões plenas. Mas, o referido autor questiona, como se efetua a seleção destes líderes do 

partido político? Quais são as qualidades exigidas para estes líderes? Ele afirma que 

primeiramente a vontade e, sobretudo, o poder do discurso demagógico são decisivos 

(WEBER: 1999, 567).
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Desta forma, só exercitara a liderança dentro do partido quem voluntariamente 

decidir lutar por poder e conseguir mantê-lo. Pois, quem participa de forma ativa da 

política luta pelo poder, quer para servir a objetivos, "ideais ou egoístas, quer como poder 

pelo poder", buscando desfrutar a sensação de prestígio atribuído pelo poder (WEBER: 

1982, 98). E estes lideres dos partidos políticos que lutam pelo poder, são "políticos de 

'vocação', no sentido mais autêntico da palavra, são em toda parte as únicas figuras 

decisivas nas correntes cruzadas da luta política pelo poder" (idem, 100).

Para Weber existem duas maneiras de fazer da política a sua vocação: ou se vive 

"para" a ou se vive "da" política. Entretanto, esse contraste não é exclusivo ou excludente. 

Pois, geralmente, as pessoas vivem ou fazem as duas coisas, em pensamento e na prática. 

Assim, "quem vive 'para' a política faz dela a sua vida, num sentido interior. Desfruta a 

posse pura e simples do poder que exerce ... seu sentimento íntimo, pela consciência de 

que sua vida tem sentido a serviço de uma 'causa' "; e quem vive "da" política é quem faz 

da mesma uma "fonte de renda". Por isso, a diferença entre as duas posturas está na 

questão econômica (idem, 105). Porém, não se pode saber que forma tomará o controle da 

política " e nem que direção se abrem oportunidades para que os talentos políticos possam 

ser levados a tarefas políticas satisfatórias". Em outros termos, o controle e as 

oportunidades intra-partidárias são incógnitas que se revelarão somente no processo, na 

luta. Todavia, Weber assegura que quem vive "da" política quase sempre ficará sujeito as 

"posições alternativas do partido como jornalistas ou funcionário diretos típicos"(idem, 

137). Com isso, ele indica que surge dentro do partido uma luta entre os burocratas e os 

lideres, pois,

o ressentimento dos temperamentos burocráticos nos partidos contra a autêntica 
liderança política interfere fortemente na atitude de alguns partidos com respeito 
à questão da parlamentarização, que significa a seleção dos líderes 
parlamentares. É claro que esta atitude combina perfeitamente com os interesses 
análogos da burocracia, pois o parlamentar profissional, como tal, é para o 
instintos dos chefes burocráticos da administração um elemento irritante, já por 
ser um fiscal incômodo e um pretendente a certa participação no poder.
(WEBER: 1999,567)

Além da vontade e do discurso demagógico, o sociólogo da cultura indica que para se 

lançar na carreira como político são necessárias  três qualidades: paixão, senso de 

responsabilidade e senso de proporções. "A paixão como dedicação a uma 'causa' também 

torne a responsabilidade para tal causa a estrela-guia da ação. Quanto a isso, é 

necessário um senso de proporção. É a qualidade psicológica decisiva do político: sua 
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capacidade de deixar que as realidades atuem sobre ele com uma concentração e uma 

calma íntimas (WEBER: 1982, 138). E, para ele,

a carreira parlamentar oferece as melhores oportunidades à ambição política e à 
vontade de assumir poder e responsabilidade, e, por outro lado, dos partidos, em 
virtude dos traços "cesaristas" da democracia de massas, se vêem obrigados a 
submeter-se à liderança de verdadeiros temperamentos e talentos políticos 
quando estes se mostram capazes de conquistar a confiança das massas ... Pois a 
probabilidade de os líderes, natos assumirem a liderança, conforme se mostra 
sempre de novo, é função das possibilidades de poder dos partidos. Em todo 
caso, nem o caráter cesarista e a demagogia de massas nem a burocratização e a 
estereotipagem dos partidos, como tais, constituem um obstáculo insuperável à 
ascensão de líderes. (WEBER: 1999,579)

Apesar de sempre ter havido partidos, no sentido de organizações para a tomada e 

orientação do poder político, os partidos modernos que lutam por votos para serem eleitos 

periodicamente pelo povo, e a liderança de demagogos e chefes partidários constituídos em 

ministros responsáveis perante a administração pública e no Parlamento, só foram 

totalmente estabelecidos pelo Ocidente (WEBER: 2001, 3).

Acompanhando o raciocínio de Max Weber, fica claro que a atividade política 

longe de ser simples é muito complexa, pois envolve muitas variáveis: valores, a dupla 

ética, interesses de classe e ou estamental, ethos político. Contudo, é possível que um 

partido tenha ligação direta com os valores e interesses de uma classe ou estamento. Pois, 

segundo ele, 

os partidos podem representar interesses determinados através da 'situação 
classista' ou 'estamental', e podem recrutar seus membros de uma ou de outra. 
Mas não precisam ser partidos exclusivamente de 'classe', nem 'estamentais'. Na 
maioria dos casos, são até certo ponto partidos de classe, e até certo ponto 
partidos estamentais, mas algumas vezes não são nenhuma das duas coisas. 
Podem representar estruturas efêmeras ou duradouras. Seus meios de alcançar o 
poder podem ser variados, indo desde a violência pura e simples, de qualquer 
espécie, à cabala de votos, através de meios grosseiros ou sutis: dinheiro, 
influência social, a força da argumentação, sugestão, embustes primários, e assim 
por diante, até as táticas mais duras ou mais habilidosas de obstrução 
parlamentar (WEBER: 1982, 227; 1999, 185-6)

Em observações gerais sobre classes, estamentos e partidos, o sociólogo alemão, 

afirma que

o fato de que eles pressupõem, necessariamente, uma relação associativa que os 
abrange, especialmente uma ação social política, dentro da qual realizam suas 
atividades, não significa que estejam restritos ao âmbito de determinada 
comunidade política. Ao contrário, desde a solidariedade de interesses dos 
oligarcas e democratas..., tem sido o normal que a relação associativa ... 
ultrapasse as fronteiras das associações políticas. (WEBER: 1999, 186)
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Como as fronteiras da associação política são ultrapassada pela relação associativa, e não 

existe partido fora desta associação, não se consegue definir se o partido representa 

interesses classista ou estamental, ou nenhum, pois a composição do mesmo pode ser 

interclassista ou interestamental. Contudo, uma coisa não se pode colar em dúvida que uma 

das funções dos partidos políticos são sempre "agregação de interesses"

(SCHWARTZMAN: 1982, 13), que é, segundo Almond e Powell, a função essencial dos 

partidos. Pois, para eles, os partidos políticos modernos são mulitfuncionais". E entre as 

funções numerosas e diversas realizadas destacam-se: função governamentais -

controlando os órgãos do poder, constituem estruturas de comuniação, funções de 

recrutamento e socialização política (SCHWARTZENBERG: 1979, 499). Segundo Roger-

Gérard Schwartzenberg, Almond e Powell atribuem no processo de socialização política 

dois tipos de socialização política: "o primeiro visa garantir continuidade, reforçando a 

cultura política existente... O segundo visa a modificação dos modelos de cultura política 

estabelecidos.(Idem, 500)

Para Almond e Powell, "o partido político pode ser considerado como a estrutura 

de agregação especializada das sociedades modernas", pois eles contribuem para dois 

processos de conversão fundamentais: a articulação e a agregação dos interesses. E,

segundo Schwartzenberg, este processos comporta três fases: a articulação, agregação e a 

decisão sobre as escolhas ( idem, 500). Segundo o referido autor, "esta agregação pode 

assumir diversos estilos: negociação pragmática, idealista intransigente e tradicionalista, 

que confia nas soluções do passado para sugerir opções políticas para o futuro" (idem, 

501). E adverte, que "o estilo da agregação dos interesses varia com a tradições culturais, 

e especialmente com o grau de secularização cultural de cada sociedade" (idem, 

501).Assim, devido a estrutura social, econômica e cultural dos partidos e sua composição 

como agregação de interesses, os partidos políticos, segundo Berstein, estão em condições 

de fornecer ao pesquisador de sua história uma considerável quantidade de informações 

sobre os grupos que se reuniram livremente tendo em vista uma ação comum, seja a 

eleição de uma pessoa (um herói, Brigadeiro Eduardo Gomes), a destruição de um regime 

(o Estado Novo), sobre o poder ou organização da sociedade. Bem como, informações de 

ordens diversas, que esclarecem o comportamento dos homens na política, e, além disso, o 

jogo complexo das forças que condicionam, motivam e dão sentido as suas ações 

(BERSTEIN: 1996, 71-2). Roger-Gérard Schwartzenberg em sua análise da obra, de 
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Almond e Powell, Comparative Politics (Boston, 1966), corrobora com Berstein afirmando 

que 

"a atividade do partido político pode modelar a cultura política em cada uma 
das suas três dimensões: Cognitiva, o partido é fonte de informações sobre os 
problemas nacionais. Afetiva, a participação nas atividades do partido aumenta 
o sentimento de pertença ao conjunto nacional, ... Avaliativa, o partido fornece 
simultaneamente os objetivos e os critérios para apreciação das realidades 
políticas ou econômicas, propõe uma ideologia, empenha os indivíduos em 
sistemas de valores novos ou confirmados (SCHWARTZENBER:1979, 500)

Então a partir da trajetória do partido é possível coletar informações sobre a história 

da região e seus problemas sócio-economico-cultural. E as fontes que podem, de certa 

forma, fornecer informações sobre a vida partidária sãos os discursos dos parlamentares, 

artigos de jornais, análises eleitorais, lista de composição partidária, entre outros. Assim, 

estudando as atividades eleitorais da UDN seção Goiás, nesta perspectiva estarei estudando 

a História Política de Goiás e os atores que atuaram nela neste período denominado da 

"redemocratização". A partir dos pronunciamentos deste agentes históricos, coletando 

informações sobre os valores e os grupos que se associaram para fundar a seção goiana do 

partido da Eterna Vigilância. Em outras palavras, compreendendo um pouco a cultura 

política formada e formadora dos grupos sociais que fizeram história neste Brasil Central, 

na fronteira brasileira



Capitulo II

"A UDN é uma História. Não foi um partido que saiu do bolso do colete de um 
ditador ou um Presidente da República. Ela é a convergência de todos os 
partidos democráticos de vários Estados, de vários setores profissionais e 
sociais, que não se conformaram nem se resignaram com o golpe de Estado de 
1937, combateram, conspiraram, ajudaram a depor aquele governo pessoal, 
puro e simples cristalizando depois seu pensamento na Constituição de 1946".

(Aliomar BALEEIRO: 1994, 387-8)

2 A UDN goiana: fundação e os udenistas

2.1   Fundação

2.2   Os udenistas

Neste capítulo buscarei mostrar como se deu a fundação da UDN em Goiás. E, ao 

mesmo tempo, revelar a origem social e profissional dos udenistas.

2.1   Fundação

Como afirma Benevides a fundação da UDN goiana foi responsabilidade de 

Domingos Neto Velasco, ex-militante da Aliança Nacional Libertadora, que 

posteriormente ingressaria na Esquerda Democrática e no Partido Socialista. A UDN de 

Goiás "consubstanciava a oposição ao principal grupo político chefiado pelo cacique do 

PSD, Pedro Ludovico (o que a impedia de agregar grupos oligárquicos de oposição, como 
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os Caiado e os Jalles Machado)(BENEVIDES: 1981, 235). A visão da pesquisadora é 

corroborada pelo udenista histórico Francisco de Britto que, em suas memórias, assegura a 

liderança de Velasco na organização da luta em Goiás contra a ditadura estadonovista. Em 

suas palavras: "coube a Domingo Neto de Velasco, um dos líderes da Esquerda 

Democrática, organizar a luta em Goiás, já que aqui não aparecia ninguém com a 

necessária disposição para tanto" (BRITTO: 1980, 161). E, em entrevista concedida a 

Eliane Garcindo Dayrell, segue afirmando que 

aqui em Goiás, a arregimentação só começou com a candidatura do Brigadeiro 
Eduardo Gomes, antes disso não havia nada, absolutamente nada. O Velasco foi 
articulador e, porque ele tinha feito aquela, o lançamento da candidatura José 
Américo à revelia dos seus companheiros, eles ... a desconfiança sobre a atuação 
dele era muito grande, né? Então, coube a mim, novamente, lá em Buriti Alegre, 
articular a coisa e tal (DAYRELL: 1984, 152)

O deputado udenista Willmar Guimarães, em um discurso pronunciado no dia 8 de 

agosto de 1947, afirma que no dia 2 de março de 1945 publicou juntamente com José 

Godoy e José Décio um violento manifesto contra Vargas intitulado "Contra o Ato 

adicional", este marcou o lançamento da Candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes no 

Estado de Goiás, e, com isso, a introdução e fundação do grande Movimento da União 

Democrática Nacional em Goiás. Assim, no dia 17 de março foi instalada a comissão 

provisória da UDN seção Goiás. Nas palavras do deputado udenista, a fundação da UDN 

aconteceu

em 17 de março, fundávamos em Goiânia a primeira comissão provisória da 
União Democrática Nacional. No dia 19 saía a lume o anunciado Jornal "Goiaz 
Livre".

Foi com as maiores dificuldades, debaixo do assoalho de uma velho 
tipografia em Anápolis, teve imediatamente parte de sua edição apreendida pela 
polícia. A delegacia de Ordem política e social achou demasiadamente 
revolucionários os têrmos das matérias expendida em suas colunas, e nos 
denunciou ao tribunal de segurança, em três processos distintos.

Já o povo goiano em pêso levanta na participação da peleja que 
abertamente se iniciava.

Como em todo país, mesmo no período mais negro da ditadura, vivia em 
Goiaz, subjugada e inconformada, uma resistência democrática que por todos os 
meios lutava contra a máquina governamental que oprimia as mais justas 
aspirações de liberdade do povo goiano.

Não seria estranhável que, em ressonância com os demais Estados. Goiaz 
se incorporasse ao movimento de recuperação das liberdades públicas. O eco da 
entrevista José Américo repercutiu profundamente em nosso Estado, daí a 
formação da Comissão Provisória da União Democrática Nacional, em 17 de 
Março de 1945, fundada por iniciativa do primeiro signatário dêste e dos Srs. 
Salomão Clementino de Faria, Domingos Velasco, José Décio Filho, José Godoy 
Garcia, que obteve o apòio dos senhores Prof. José Honorato da Silva e Souza, 
Ernani Cabral, Manoel Desmostenes, Walmir de Alencar, Newton Abernaz, 
Osvaldo Gomes de Almeida Filho, Alexandre Gabriel, Waltrudes Cunha, José 
Carneiro e outros. Formada a Comissão, foram dados poderes aos senhores 
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Domingos Velasco e César Bastos para representá-la na organização nacional do 
partido no Rio.

A comissão Provisória de Goiânia, entrou desde logo em contato com 
todos os municípios do Estado e sub-comissões foram formadas nas cidades de 
Anápolis, Formosa, Rio Verde, Morrinhos, Itumbiara, Burití-Alegre e Goiatuba.1

Os comentários sobre a fundação da UDN em Goiás apontam sempre para a cidade 

de Anápolis ao contrário de Goiânia como assegura Willmar Guimarães em seu discurso, 

acredito ser erro de compilação do Diário da Assembléia ou da memória intencional do 

deputado, que queria retirar, pelo menos no discurso, a UDN do reduto caiadista, por isso, 

em vez de Goiânia deveria estar Estado de Goiás. E o que corrobora esta desconfiança de 

colocar Goiânia como sede udenista é o depoimento de Edenval Caiado, filho de Totó 

Caiado, concedido a Míriam Bianca Amaral Ribeiro onde atesta que 

depois de 45, ele voltou (Totó Caiado), mas não como candidato. Em Goiânia 
estava impossível, porque a ditadura ainda estava muito recente, tinha muita 
perseguição. Eu e Emival estávamos advogando aqui em Anápolis. Aí, veio meu 
pai, veio César Bastos, Jalles Machado, Zaqueu Crispim, chefes políticos antigos 
que estavam firmes ainda. Foi fundado aqui (em Anápolis) porque em Goiânia 
não tinha clima (RIBEIRO:1996, 53)

Além do depoimento de Edenval Caiado, no jornal Cinco de Março edição de 13 de 

Março de 1967, também, encontra-se outro registro da fundação da UDN acontecendo em 

Anápolis anotado em uma carta aberta de Leonardo Curado. O que chama atenção em seu 

relato é a parcialidade, para ele o último dos udenistas históricos no e do partido foi 

Willmar Guimarães, em seus termos: "dos primitivos fundadores da UDN em Goiás, só 

Willmar Guimarães conseguiu sobreviver. Os demais foram afastados ou se afastaram do 

partido". Acusa que José Fleury só entrou no partido depois da morte de Getúlio, o que 

não condiz com a verdade, pois, Fleury, em 1947, era um dos representantes da UDN na 

Primeira Legislatura da Assembléia Legislativa. Apesar de sua unilateralidade e 

parcialidade, seu registro é importante pois, sinaliza para uma verdade que a luta entre Alas 

dentro da UDN foi intensa, por isso digno de ser transcrito:

Foi lançada a idéia de se formar em Goiás um partido político que viesse 
lutar pela volta do País ao regime democrático, arrancando das garras de uma 
ditadura que durou longos anos.

As bases da organização da UDN em Goiás foram lançados numa reunião 
levada à residência. Tomaram parte naquela reunião, Domingos Vellasco, 
Willmar Guimarães, José Décio, José Godoy Garcia, Newton Albernaz, 
Wartrudes Cunha, Efraim de Moraes, José Carneiro, Oscar Sabino Jr., José 
Fernandes Peixoto. Daquela reunião nasceu a Convenção de Anápolis, onde se 
estruturou o partido filiado ao já então organizado, no Rio de Janeiro. Dias.

                                                          
1 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p. 4-5.
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Dias antes, Willmar Guimarães, José Décio e José Godoy Garcia, haviam 
publicado um pequeno jornal sob o título de "Goiás Livre", por cuja publicação 
foram levadas à polícia, sendo o jornal apreendido.

De tudo isso há uma ata lavrada num livro que deve existir nos arquivos 
da atual UDN, posteriormente foi utilizado como registro de atas reuniões do 
Diretório. Em suas primeiras folhas deve estar escrito o documento. José Fleury 
não esteve na convenção de Anápolis. Este só veio ingressar na UDN ao termino 
da sua Segunda convenção realizada em Goiânia, quando foi lançada a 
candidatura do saudoso Alfredo Nasser a governador do Estado, substituída, 
depois em má-hora, pela de Jerônimo Coimbra Bueno.

Doutor Fleury só veio participar do partido, só depois de verem a "onça 
morta" ou seja depois da morte de Getúlio Vargas.
Dos primitivos fundadores da UDN em Goiás, só Willmar Guimarães conseguiu 
sobreviver. Os demais foram afastados ou se afastaram dos partido.2

Nos documentos ao descreverem a fundação da UDN apresentam alguns elementos 

comuns, que caracterizam-se pelo apelo à liberdade e a denúncia ao regime estadonovista, 

tais como: "a ditadura ainda estava muito recente", "tinha muita perseguição", "lutar 

contra a máquina que oprimia", "aspiração de liberdade", "arrancar o pais das garras de 

uma ditadura", "lutar pelo regime democrático", "peleja que abertamente se iniciava". E 

isto fica visível nos fragmentos do passado no depoimento de Edenval Caiado, no discurso 

Manifesto da Ala Independente da UDN e na Carta Aberta de Leonardo Curado. 

Compreende-se esta aspiração por liberdade dentro do contexto fundacional da UDN o fim 

do Estado Novo, na verdade ela nasce como movimento de oposição ao estadonovismo. 

Pois, nas palavras de Sandra Cavalcanti3, deputada estadual pela UDN carioca,

a UDN nasceu de um movimento de vários setores. Porque ao contrário dos 
outros ela não se chamava partido. A UDN era uma união. E era uma união 
democrática. Quando a UDN foi fundada - eu ainda estava na faculdade -, ela 
acolhe vários dos mais contraditórias correntes políticas do País. Tinha desde 
gente de direita até gente de esquerda, radical, meio centro ... Tinha de tudo. E o 
objetivo era libertar  o país daquela ditadura e daquele sistema fascista que 
estava montado no Brasil. Então, a UDN foi, na verdade, um grande movimento 
de opinião pública, principalmente de lideranças, lideranças políticas muito boas, 
que estavam todas elas afastadas quase que da vida pública, por conta da ditadura 
(DINES el tal: 2000, 39-40)

A união destas lideranças afastadas da vida pública em Goiás, para fundar a seção 

goiana da UDN, como já disse, aconteceu na cidade de Anápolis. Porém, não foi 

exclusividade da UDN ser criada nas terras anapolinas, Dayrell mostra que o Partido 

Comunista Brasileiro também se estabeleceu nesta cidade devido a seu desenvolvimento e, 

                                                          

2 Cinco de Março, 13 Março de 1967 p. 8.
3 A entrevista de Sandra Cavalcanti (nascida em Belém do Pará, em 1925, formada em Letras Clássicas pela 
PUC-RJ, vereadora e deputada estadual pela UDN carioca) foi retirada do Livro História do Poder, 
organizada por Alberto Dines, Florestan Fernandes Jr e Nelma Salomão que selecionaram em três volumes 
52 entrevistas de diversas personalidades brasileiras.
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não se pode esquecer, era o segundo colégio eleitoral de Goiás. Ribeiro aponta para o fato 

que parte da família Caiado estava instalado advogando na Cidade, principalmente os 

filhos de Antônio Ramos Caiado. (RIBEIRO: 1998, 234). E Anápolis parece constituir-se 

como um estranho espaço de liberdade no território goiano

Então no dia 17 de março de 1945, sob o assoalho da velha tipografia, aconteceu a 

escolha da comissão provisória, todavia somente no dia 28 de Novembro publicaram no 

Diário da Justiça a composição da Diretoria Estadual do Partido da "Eterna Vigilância", 

assim definida: Domingo Netto Velasco (Presidente), Zachev Chrispim (Vice-presidente), 

Newton de Assis Albernaz (Secretário) e José Honorato da Silva e Souza (Tesoureiro); e os 

membros Antônio Ramos Caiado, César da Cunha Bastos, João Teixeira Álvares Júnior, 

Manoel Demóstenes B. de Siqueira, Francisco Ayres da Silva, José da Costa Paranhos, 

Jalles Machado de Siqueira, José Camilo de Oliveira, José Mendonça, José Neto Carneiro, 

Dimas Olímpio de Paiva, Deneventuro de Queiroz, Cândido Ayres, João Luiz de Oliveira, 

Francisco Evaristo de Oliveira, Sebastião Vieira, João Dias Ramos, Felix Pereira de 

Moura, Jerônimo José de Campos Curado Fleury, João Augusto Perido, Nicanor de Faria e 

Silva, Antônio Barbosa, Deocleciano Nunes, Germiniano Carneiro de Mendonça e José 

Pereira Zeca (apud CAMPOS: 1985, 171). Nesta lista preliminar dos udenistas goianos 

comprova-se aquela heterogeneidade4 apontada por Dulci, Benevides e Picaluga em suas 

pesquisas. Como uma frente ampla de oposição a Ludovico, a UDN em Goiás compõe-se 

de lideranças de vários grupos (famílias). Por isso, pode-se, utilizando a figura de 

linguagem de Chacon, afirmar que a UDN goiana também foi uma Arca de Noé. Estes 

grupos que se reuniram para organizar a Arca de Noé estão divididos por suas tendências 

políticas e raízes históricas. Assim, com esta lista fica visível que a UDN serviu como 

locus da retomada da ação política de muitos grupos alijados depois de 1930, com a 

Revolução; e de 1937, com a instalação do Estado Novo.

A explicação para formação deste espaço de tensão onde os Caiado, Jalles 

Machado, Domingos Velasco e outros que haviam permutado "amabilidades" pela 

imprensa e outros meios, está, entre outras coisas, no decreto de maio de 1945 editado por 

Vargas "permitido o registro eleitoral de partidos que tinham unicamente caráter 

                                                          

4 A heterogeneidade da UDN goiana, em um primeiro momento, pode se compreendida como de idéias pois 
existia comunistas e  liberais no mesmo espaço partidário, posteriormente, esta heterogeneidade ficou restrita 
a questão de grupos oligarquicos formadores. Isto constitui uma especificidade da UDN goiana, pois estes 
grupos apresentação uma tendência personalistas, fazendo da mesma uma agremiação contendo uma 
personalismo descentralizado, isto é,  não existe um cacique no partido.
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nacional" (CARONE: 1985, 260), assim desarticulou à reestruturação dos antigos partidos 

oligárquicos e forçou a união das principais oligarquias estaduais. Isso segundo Míriam 

Bianca Amaral Ribeiro, assegura a retomada da ação política da família Caiado com a 

fundação da UDN (RIBEIRO: 1998, 234). Assim, como para os Caiado, a UDN 

simbolizou a retomada da ação política de todos os grupos oposicionistas ao Estado Novo. 

Por isso, o elemento agregativo do grupo udenista goiano foi o antilodoviquismo e o 

elemento diferenciador entre os dois partidos oligárquicos em Goiás relaciona-se 

diretamente com Pedro Ludovico, seguindo Thomas Skidmore, pode-se separar os dois 

grupos em os "de dentro" e os "de fora", pois os interesses, a ideologia, o programa e a 

velha prática política são muito semelhantes ao ponto de José Fleury, num depoimento 

concedido a Dayrell, afirmar que

... eu dizia sempre que, ... misturasse os estatutos do Partido Social Democrático 
e da União Democrática Nacional, ... teria dificuldade em identificar um dos 
dois. As propostas eram as mesmas. As propostas a ... em termos ideológicos, em 
termos de, de conteúdo tanto fazia, eram Partidos de centro, tanto a UDN como o 
PSD. Apenas o PSD exercia o poder. E a UDN pretendia exercê-lo achando que 
podia exercê-lo melhor. Eu, de minha parte, fui da UDN, achava que os homens, 
a equipe, a elite da UDN, era a melhor elite política do País. Mas num divergia 
se ... misturasse. Em termos ideológicos, tanto fazia ser PSD como UDN a 
ideologia era mesma. Eram partidos de centro, burgueses, num eram radicais de 
direita, absolutamente, mas era um partido democrático de centro... 
A empolgação da luta do PSD e UDN obscurecia o resto. Obscurecia, a coisa 
pegava fogo mesmo, era em termos de UDN e PSD. (apud DAYRELL: 1984, 
82-3)

Acompanhado o depoimento de José Fleury nota-se a relativização da 

modernização apontada por Carone que aconteceu nos grandes centros industrializados, 

pois no mundo rural os elementos de conservação continuaram presentes "a modernização 

da estrutura burocrática não significa que ela seja inteiramente imune a qualquer pressão 

oligarquica" Pois, mesmo com este processo de modernização aconteceu apenas uma 

contração do poder das lideranças oligarquicas.(CARONE: 1985, 259-60). Contudo, 

retenção de espaço não significa fim dos arranjos coronelísticos, por isso, o coronel não 

teve seu fim em Goiás com o advento da República Liberal como indica o deputado 

udenista

naquela época, como eu disse ..., era a parte rural, fazendeiro. Tanto o PSD como 
da UDN nós ... nossa estrutura, nosso alicerce, era sustentado pela estrutura 
rurícula dos municípios. Então, ... verifica, por exemplo, em Itaberaí era Caldas 
de um lado e o Sr. Pinheiro do outro lado. [Se fosse] para qualquer outro lá pra, 
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para Jaraguá, era Freitas d'um lado, Castro Ribeiro do outro. E, eram todos 
estrutura rural, num tenha dúvida era gente, os cabeça, os chefe moravam na 
cidade mas, a sua atuação política, se fazia através do rurícola, do agregado, do 
empregado, do homem que eles ajudava e, atuava nesse sentido. ... Isso foi; hoje 
já não é nada disso, já está ... mas, naquela época num ... num tenha duvida, a 
parte rural é que sustentava os partidos políticos talvez inconscientemente, 
levado pelas lideranças, né? (apud DAYRELL:1984, 272-3 e 353-4)

Dentro desta visão de perda de espaço, é significativo o lamento de Jalles Machado, 

no discurso sobre a mudança no código eleitoral, devido a perda de controle do eleitorado, 

provocada pelo processo de modernização, assegura que

em outros tempos, o eleitorado de massas do país, estava disseminado pelo 
interior e mais ou menos controlado pelos fazendeiros, patrões e outros 
empregadores, enfim pelas classes produtoras, diretamente interessadas pela 
ordem, pelo progresso econômico e em condições de selecionar e indicar aos 
seus eleitores, candidatos de qualidades morais e administrativas, 
experimentadas5.

Voltando a questão da semelhança e diferença entre a UDN e PSD, Francisco de 

Britto generaliza a tese da inautenticidade dos partidos nacionais e assegura que todos os 

partidos no Brasil são semelhantes. Em sua visão, os partidos brasileiros são na verdade 

fanstasmagoria sem nexo, pois acredita que o modelo de partido ideológico é que deveria 

existir na realidade histórica. Ao mesmo tempo, questiona inconscientemente o tipo de 

partido micheliano6 onde não existe uma relação democrática dentro das agremiações. 

Quem está na direção partidária define e toma decisões no e do partido. Em suas palavras: 

no Brasil, os partidos são grupos heterogêneos, sem qualquer substância 
ideológica. Por êles decidem os que constituem a cúpula, como diz 
modernamente, sem qualquer consulta aos que estão cá em baixo, na planície. 
Dái, porque os seus programas são amontoados de generalidades, alinhavadas 
para efeito de registro eleitoral7.

Assim, para ele não só os dois partidos UDN e PSD são semelhantes, mas sim 

todos os partidos no Brasil, devido a fragilidade ideológica e os programas que eram, para 

Britto, um amontoado de generalidade sem nexo. Já, o udenista Oswaldo Trigueiro, em 

entrevista a Maria Victória de Mesquita Benevides, assegura que "do ponto de vista 

nacional, nunca houve nítida diferenciação ideológica entre PSD e UDN. Mas, no âmbito 

estadual, os dois partidos se diferenciavam em razões das origens, tradições e 

                                                          

5 Discurso proferido na sessão do dia 26 de outubro de 1950 e publicado no Diário do Congresso Nacional 
de 27 de outubro de 1950. Este encontra-se no livro Jalles Machado: utopia e modernidade. pp.421-425.
6 Partido Micheliano é o partido em que a oligarquização da chefia impede a renovação do comando 
partidário, como bem observou Robert Michels em sua análise sobre os partidos.
7 Diário da Assembléia, 16 de Novembro de 1955. Ano VI n.º 557 p.5.
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peculiaridades locais" (BENEVIDES: 1981, 221). Por isso, embora aparentemente não 

havendo diferenças significativas entre PSD e UDN os dois partidos não se confundiam, 

não são interpemutáveis, como declara José Fleury, pois, o corte ludoviquista demarcava 

as fronteiras.

Desta forma apesar da semelhança ideológica, programática, de base rural entre 

outras, a diferença marcante entre PSD e UDN em Goiás estava na composição 

heterogênea da UDN, marcada por um personalismo descentralizado. E devido a esta 

formação as lutas internas e intensas comum à todos os partidos políticos, Weber já 

indicou isto, parece mais intensas dentro do grupo udenista, até mais pujante que os

combates extrapartidários. O inimigo íntimo merece oposição mais vigorosa do que o 

externo. Benevides, lembrando Ostrogorski e Key, assegura que 

a evidência da fragmentação dentro da UDN corrobora a hipótese clássica 
segundo a qual os conflitos ocorrem com maior freqüência dentro dos partidos 
do que entre partidos" (BENEVIDES: 1981, 226) e segue afirmando que 
"muitas vezes a rivalidade dos grupos dentro da UDN, em cada Estado, era mais 
aguda do que a oposição ao partido adversário o que concorria para reforçar 
coligações aparentemente espúrias (idem, 230).

Percebe-se sinais desta afirmativa, nas convenções Estaduais da UDN, no capítulo 

seguinte. 

2.1 – Os udenistas

Após descrever a fundação da UDN farei uma breve análise a partir de quadros 

mostrando o perfil profissional, local de nascimento e carreira política, essas variáveis 

ajudaram a perceber o rosto da UDN local. Como a literatura registra que o PSD se 

caracteriza como o partido oligárquico rural enquanto a UDN como partido urbano de 

classe média, essas premissas indicam que os pessedistas enquanto categoria profissional 

estariam ligados às profissões agropecuárias e os udenistas ao mundo dos profissionais 

liberais. Essa dicotomia entre o partido rural e urbano para classificar o PSD e a UDN 

oculta as especificidades regionais por isso ao analisar a composição da Assembléia 
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Legislativa goiana no período da redemocratização percebe-se que ambos se constituem 

como partidos oligárquicos. A premissa homogeneizadora não vale para o Brasil central 

pois a partir do quadro abaixo o que se verifica é uma semelhança e não dicotomia entre os 

dois partidos em sua composição profissional. 

QUADRO: Profissão ou ocupação dos deputados estaduais do UDN e PSD 1947-1967
Profissão do Parlamentar União Democrática Nacional Partido Social Democrático

Advogado
Agropecuarista
Cerealista
Comerciante
Contador
Empresário
Economista
Engenheiro
Escritor
Farmacêutico
Funcionário Público
Industrial
Jornalista
Médico
Militar
Odontólogo
Piloto Civil
Professor
Promotor
Radialista

14 – 19,72%
17 – 23,94%

0 – 0%
4 – 5,63%
2 – 2,82%
3 – 4,23%
1 – 1,41%
3 – 4,23%
2 – 2,82%
1 – 1,41%
4 – 5,63%
2 – 2,82%
5 – 7,04%
7 – 9,86%

0 – 0%
2 – 2,82%

0 – 0%
2 – 2,82%
1 – 1,41%
1 – 1,41%

25 – 21,18%
20 – 16,95%
1 – 0,85%
7 – 5,93%
3 – 2,54%
5 – 4,24%
1 – 0,85%
1 – 0,85%

0 – 0%
2 – 1,69%

22 – 18,64%
1 – 0,85%
10 – 8,47%
8 – 6,78%
1 – 0,85%
1 – 0,85%
1 – 0,85%
8 – 6,78%
1 – 0,85%

0 – 0%

Total 71 – 100% 118 – 100%

FONTE: CAMPOS, F. I.  e DUARTE, A T. o legislativo em Goiás: perfil parlamentar II  (1947-2002).
Goiânia: 2001

Dando continuidade na tentativa de apresentar um perfil sócio-profissional dos 

udenistas, segue quadro demonstrativo das características sociais e perfil de carreira de 

alguns membros da UDN.



Capítulo III

3. A UDN goiana: suas histórias nas convenções partidárias

Este capítulo tem como objetivo traçar uma história da UDN ao longo de suas 

convenções. Pois o momento eleitoral é impar na história de um partido político, pois nele 

estabelece-se o jogo de força primeiramente intrapartidária e, posteriormente, na campanha 

a luta se dá interpartidáriamente. Por isso, as convenções partidárias como locus decisivo 

na escolha dos candidatos e das possíveis coligações e alianças merecem a atenção especial 

pois ajudam na compreensão da própria dinâmica do partido. Além disso, as convenções 

também são realizadas para se eleger os dirigentes do partido e este é um aspecto 

importante da vida partidária, e neste momento as disputas internas entre os grupos que 

buscam manter o controle da organização são visíveis, contudo, esta não será a perspectiva 

deste trabalho.

3.1 As convenções udenistas

Após a peregrinação de Domingos Neto Velasco e César da Cunha Bastos, 

pelo interior de Goiás, criando os comitês eleitorais do Brigadeiro que se constituíram 

como bases municipais da UDN, aconteceu um grande comício, com a presença do 

Brigadeiro, na cidade de Uberlândia onde os líderes goianos aproveitaram e fizeram uma 

pré-convenção para escolher os possíveis candidatos aos cargos de deputado federal 

constituinte. Francisco de Britto em suas memórias recorda afirmando que

pouco tempo depois houve uma concentração política em Uberlândia, com a 
presença do Brigadeiro, e ali foram escolhidos os candidatos de Goiás à 
Constituinte Nacional. Eu e Velasco fomos escolhidos. Fiquei naturalmente 
envaidecido com a distinção, mas não ao ponto de esquecer que a causa pela qual 
estávamos lutando exigia compreensão e espírito de renúncia. Agradeci e pedi 
que o meu nome fosse substituído pelo do dr. Jales Machado de Siqueira. Ele já 
havia exercido os cargos de prefeito, de secretário de Viação e Obras Públicas, 
de diretor da Estrada de Ferro de Goiás, tinha serviços prestados ao Estado como 
engenheiro e homem de empresa. Tudo isso o credenciava melhor do que quem 
se apresentava apenas com modesto jornalista.
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Velasco não gostou da troca. Ele e o dr. Jales haviam permutado 
"amabilidades" pela imprensa, quando da campanha presidencial de 1937, e 
pareciam se detestar cordialmente (grifo meu). Alegou que o meu candidato não 
assinara o manifesto de Buriti Alegre e não estava presente à concentração, 
podendo muito bem não aceitar a minha indicação. Mas acabei vencendo a sua 
resistência. (BRITTO, 1980, 163)

Willmar Guimarães corrobora Francisco de Britto garantindo que na 

Concentração de Uberlândia o Diretório Estadual de Goiás organizou as chapas de 

deputados federais e senadores. Contudo, adverte, "o processo pelo qual foram escolhidos 

êsses candidatos não se revestiu das formalidades estatutárias. O que vale dizer, em nada 

recomendável. Todavia tendo em vista as circunstâncias do momento, êle foi tolerado." 1

3.1.1 A Abertura Democrática: a primeira convenção estadual da UDN

Assim, estes nomes escolhidos na prévia em Uberlândia deveriam passar pelo 

crivo da convenção estadual e esta aconteceu no mês de Julho de 1945 na cidade de 

Anápolis. Esta primeira convenção da UDN seção Goiás é escolhida como o marco 

fundacional da mesma. Pois nessa convenção ficou definida a formação dos diretórios 

estadual e municipais. Para Willmar Guimarães e Felix de Moura esta convenção udenista 

foi importante do ponto de vista prático e político, pois estruturou e repeliu a ala 

reacionária do partido. Em suas palavras: 

Realizou-se com êxito a Convenção e o povo começou a crer nas 
organizações partidárias com um programa traçado e a ser cumprido pelos 
candidatos que, sob a legenda da UDN, conseguissem galgar postos eletivos.

A Convenção de Anápolis, no terreno prático da política, deu resultado à 
formação de diretórios em quase todos os municípios do Estado. Salientando-se 
nesse trabalho os srs. Domingos Velasco, César Bastos, Zacheu Crispim, os 
signatários dêste, Ernani Cabral, José Carneiro, Arnaldo Sarmento e mais tarde, 
Livertino Leão Sobrinho e Salomão de Faria.

Nessa Convenção a ala reacionária quis fazer prevalecer seus princípios, 
sendo, contudo, repelida em tôda linha pelos convencionais.2

Assim, a chapa homologada foi composta para concorrer ao Senado Federal, 

Newton de Assis Albernaz e Humberto Martins Ribeiro; e a Câmara Federal, Domingos 

Netto Vellasco, Jalles Machado de Siqueira, Manoel Demóstenes B. Siqueira, Gabriel de 

Campos Guimarães, César da Cunha Basto, José da Costa Paranhos e Alfredo Nasser.

                                                          
1 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.5.
2 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.5.



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 49

Na época existia, segundo Carone, um clima de “já ganhamos” entre os 

udenistas fruto, em parte, da indecisão das lideranças do PSD e do PTB, diante da 

candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, e a decisão dos comunistas em apoiar um 

candidato próprio, Yedo Fiuza, fazendo crer aos udenistas que o nome do brigadeiro 

Eduardo Gomes era vitorioso antes da realização das eleições. 

Após uma campanha movimentada, as eleições foram realizadas no dia 2 de 

Dezembro de 1945, gerando uma grande decepção para os udenistas, pois "o entusiasmo, a 

intensa mobilização, o trabalho de organização partidária em tempo recorde, em virtude 

dos prazos legais, tudo isso fizeram supor aos partidários do Brigadeiro que o eleitorado 

iria corresponder" (DULCI: 1986, 89) positivamente nas urnas, o que não aconteceu. Os 

udenistas Willmar Guimarães e Felix de Moura atribuíram a derrota ao esmorecimento no 

ritmo da campanha devido a certeza da vitória, afirmando que

Certos da vitória foi nos encontrar o 2 de Dezembro. O ambicionado 
triunfo não apareceu. Verificou-se a corrida de candidatos; os mais espertos 
venceram. Mau grado o esmorecimento da luta em conseqüência do 29 de 
Outubro, a UDN de Goiaz levou às urnas quase trinta e dois mil eleitores só não 
conseguindo eleger três deputados em virtude do dispositivo da lei eleitoral que 
absorvia as sobras partidárias em favor da legenda majoritária. Merece especial 
referência o fato de o sr. Jales Machado de Siqueira, que apesar de candidato a 
deputado federal, indicado em Uberlândia, por uma corrente antidemocrática que 
então já se fazia sentir no seio do partido, só ter aparecido em Goiaz, às vésperas 
do pleito, a serviço exclusivo de sua própria candidaturas.

Adotando a velha praxe da deslealdade política, nos dias que antecederam 
as eleições de 2 de dezembro, o sr. Antônio Ramos Caiado, membro da 
Comissão Executiva, telegrafou a diversos municípios, indicando como 
candidatos daquelas zonas os srs. Jales Machado e Manoel Demóstenes, 
prejudicando os demais candidatos e com flagrante desrespeito à linha de 
conduta traçado pelo partido3

Reagindo contra a denúncia de que Jalles Machado havia participado do 

processo eleitoral simplesmente buscando beneficio de sua candidatura, José Fleury fez um 

discurso em defesa de seu correligionário provocando um pinga fogo no plenário. 

Segundo, o deputado estadual udenista,

Sr. José Fleury:__ Juntamente com os srs. Domingos Neto de Velasco e 
Salomão de Faria, tive oportunidade de auxiliar a campanha pró candidatura 
Eduardo Gomes, ora com dinheiro, ora trabalhando. A minha participação direta 
na política data da Segunda convenção do ano passado, da UDN. Não posso me 
calar também sôbre a acusação feita a Jales Machado. Na campanha de 1945 em 
favor de Eduardo Gomes, quem trabalhou foi Jales Machado e Domingo 
Velasco.
Sr. Felix de Moura: __ V, Excia. permite um aparte? Domingos Velasco esteve 
no Norte, em Anápolis e Uberlândia, mas Jales Machado só apareceu cinco dias 
depois.

                                                          
3 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.5.
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Sr. José Fleury: __ Êle estava em Uberlândia.
Sr. Felix de Moura: __ Não estava; o nobre deputado Willmar Guimarães 
assistiu ao comício de Uberlândia.
Sr. Willmar Guimarães: __ Êle não passou aqui mais do que oito ou dez dias.4

No final do pleito foram eleitos os seguintes representantes goianos para a 

Câmara Federal Albatêneo Caiado de Godoy, Diogenes Magalhães Silveira, Galeno 

Paranhos, João de Abreu, Guilherme Xavier de Almeida representando o PSD, Jalles 

Machado único representante da UDN e Domingos Neto Vellasco pela ED, pois Vellasco 

antes das eleições já havia saído das fileiras udenista e era representante da Esquerda 

Democrática (ED), que se constituía como grupo independente sendo, germe do futuro 

PSB.

Quadro 1: Câmara Federal: Candidatos Constituintes eleição 2/Dezembro/1945
União Democrática Nacional – UDN Partido Social Democrático - PSD

Domingo Neto Vellasco - 8.915
Jalles Machado de Siqueira - 5.447
Manoel Demóstenes Siqueira - 5.043
Gabriel de Campos Guimarães - 3.953
César da Cunha Bastos - 3.395
José da Costa Paranhos - 2.839
Alfredo Nasser – 2.230

Diogenes Magalhães Silveira - 7.705
João de Abreu - 7.147
Albatêneo Caiado de Godoy – 5.941
Galeno Paranhos - 5.534
Guilherme Xavier de Almeida - 5.3234
Vasco dos Reis Gonçalves - 4.888
Colemar Natal e Silva - 2.839

Total de votos – 31.822 Total de votos - 39.378
Fonte: TRE, Goiás, Diário da Justiça n.º 359, 28/Nov./1945. Apud. CAMPOS, F. I. Questão Agrária: Bases 
sociais da Política goiana (1930-1964) SP: FFCH/USP, 1985. p.167.(Tese de doutoramento)

E, segundo Willmar Guimarães, com a derrota do Brigadeiro e a vitória de 

Jalles Machado, que foi residir na Capital Federal, ficando abandonados a própria sorte os 

eleitores e o partido, na época em que se fazia mais necessária assistência, dramaticamente, 

afirma que

praticamente, a UDN estadual havia desaparecido, de vez que seu próprio 
Presidente, sr. Domingos Velasco, não se interessava pela sua sobrevivência. 
Entretanto os pioneiros da UDN, continuavam firmes em seus postos, sujeitos às 
perseguições de todos os gêneros.5

Entretanto, a atuação de Jalles Machado, único representante udenista goiano, 

na constituinte de 1946 deve ser compreendida dentro de um contexto mais amplo da 

própria atuação do Partido que, segundo Benevides, "estabeleceu liberdade de voto, ou 

seja, em matéria constitucional, nenhuma questão seria considerada "fechada"

"(BENEVIDES: 1981, 63) o que abriu espaço para "concessões mútuas" entre o Governo 

Dutra e a UDN culminando no acordo interpartidário.

                                                          
4 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.12.
5 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.5.
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A participação de Jalles Machado na Constituinte o revelou como parlamentar 

atuante em plenário. Logo nos trabalhos iniciais da Assembléia Nacional proferiu um 

discurso, dia 27 de Fevereiro de 1946, intitulado Advertência à Constituinte6, destacando-

se como um liberal, pelas críticas mordazes e virulentas à política econômica 

intervencionista do Governo varguista. Neste discurso, enfocando o tema da economia 

dirigida, criticou duramente a intervenção econômica dos vários órgãos estatais criados ou 

reorganizados no pós-30, tais como: DNC, IAA, SUDHEVEA, entre outros, exigindo a 

imediata extinção de todos. Com este pronunciamento demonstra está em sintonia com o 

projeto da UDN, pois, segundo Thomas Skidmore, a identidade dela se forjou exatamente 

neste antigetulismo.

Após a sua estréia, o jornalista Carlos Lacerda, que estava cobrindo os 

trabalhos constitucionais, produziu uma crônica, na qual traçou um retrato da atuação do 

constituinte goiano, afirmando

Surge um homem simples - Quando ele foi à tribuna pela primeira vez, o 
seu conterrâneo Domingo Velasco pediu a nossa atenção para esse homem alto, 
de cabelo grisalhante cortado rente, rosto brunido, queixo sólido, de ar sério 
tocado de não se sabe que vaga ironia, talvez nos olhos pequenos e brilhantes, 
adormecidos como gotas d'água numa folha de tinhorão.
O homem desenrolou uma tiras de papel e pôs-se a ler, com uma voz 
descompassada, talvez um pouco descuidada, cheia de altos e baixos 
inesperados, quase sempre mais opaca do que cortante. Metido na roupa de brim, 
parecia enorme.

Quando desceu, todos sabiam o seu nome, e não é de acreditar que se 
possa esquecer, nesta Constituinte, o nome do goiano Jales Machado. O seu 
primeiro discurso, para o qual o deputado Velasco pedia a nossa atenção quase 
como quem espera benevolência, era uma peça tão sólida quanto simples, talvez 
até demais quanto às soluções que propunha, mas irrecusáveis na sua 
argumentação.

Era realmente a voz de um homem do interior trazendo à Assembléia o 
rumor de uma confusa e obscura humanidade acaçapada na distância. Dir-se-ia 
que haviam escolhido o mais desembaraçado dos roceiros, haviam-no metido 
numa farpela, ainda assim bem coçada e algo rústica, para mandá-lo à cidade 
dizer com têm vivido, neste curto espaço de tempo, aqueles que antes também já 
tão mal iam vivendo.

Depois que identificamos a sua origem e a sua missão, o deputado Jales 
Machado confessou da tribuna, em discurso na sessão de 23 de março:
"filho de humilde sitiante do sul de Minas, dos 12 aos 17 anos, fui o que meu pai 
tinha sido, um trabalhador de roça, isto é, trabalhador de enxada, foice e 
machado. Só aos 17 anos, me foi possível ingressar no ginásio de Muzambinho, 
para em 1913 matricular-me na Escola Politécnica de São Paulo, de onde saí 
engenheiro civil em 1919. Em 1920, rumei para Goiás, onde se desenvolveu toda 
a minha vida profissional. Aí projetei construí várias usinas hidroelétricas, 
estradas e pontes; aí montei indústrias de transformação, dividi e demarquei 
terras, plantei café. Ser engenheiro no sertão, onde não há mestres de obras, 
nem operários especializados, é ser também, simultaneamente, pedreiro, 
carpinteiro, ferreiro, montador, condutor de obras; é ser, em suma, operário, e é 

                                                          
6 Este discurso encontra-se no livro Jalles Machado: Utopia e Modernidade páginas 191-6.
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o que tenho sido. Tenho, pois vivido, ininterruptamente, a vida do povo  
goiano..".

quando esse bom gigante se levanta para falar, é sempre para dizer como 
vivem os homens do interior. É então que se altéia para oferecer aquilo que 
considera a sua única contribuição: a experiência e a observação.

Borboleteiam a seu redor a doidas mariposas de uma cultura feita as 
pressas para brilhar a mais não poder. Sobe um desse otimistas profissionais para 
espalhar na sala um pó cor-de-rosa. O Deputado Jales, de Goiás, espeta diante da 
tribuna, encostado na primeira bancada, a sua enorme figura. Os braços 
compridos pendem, desajeitados. Se os nossos olhos se encontram, então, vemos 
que os seus estão se rindo, se rindo... Enquanto o homenzinho espalha a poeira 
cor-de-rosa, os olhos do goiano estão cinzentos da velha poeira dos caminhos, da 
mágoa das vidas que se desperdiçam, por si, nesses sertões 
esquecidos...(BRAGA: 2000, 273-4)

Segundo Otávio Dulci, as bancadas estaduais dos representantes da UDN na 

constituinte desenvolveram um padrão de conduta seguindo o modelo da bancada mineira 

que em abril e maio "programaram uma série de discursos, designados com "Semana 

Mineira", em que expuseram o que foi no seu Estado o Governo do Sr. Benedito 

Valadares" (DULCI: 1986, 90). Jalles Machado acompanhou esta conduta mineira ocupou 

a tribuna inúmeras vezes para desferir violento libelo contra o ex-interventor de Goiás, 

Pedro Ludovico Teixeira. Posso afirmar que o discurso Quinze anos de ditadura do ex-

interventor Pedro Ludovico7, proferido nos dias 20, 25, 26, 27 e 28 de junho, foi a 

"Semana Goiana", pois a prática foi a mesma a diferença que os mineiros tinham uma 

bancada composta de sete membros8 para revezar na tribuna.

Para Francisco de Britto o discurso de Jalles Machado

Rasgou o véu que encobria os erros e os crimes praticados em quinze anos de 
arbítrio em Goiás. Falou serena e corajosamente (grifo meu), com os 
documentos na mão, de maneira a não deixar margem à refutação dos 
adversários. Para surpresa geral, Velasco não contribui com um aparte sequer ao 
libelo feito por seu companheiro de bancada. A essa altura talvez já estivesse 
pensando numa provável recomposição com os seus antigos companheiros, pois 
não alimentava esperança de vitória da UDN nas eleições estaduais (BRITTO: 
1980, 154)

Como os mineiros, ele em uma série de pronunciamentos expôs o que foi no 

Estado de Goiás os quinze anos do Governo Pedro Ludovico acusando e criticando 

diversos aspectos de sua gestão a frente do executivo goiano. Contudo, ao contrário do que 

                                                          
7 Este discurso também encontra-se no Livro Jalles Machado: Utopia e Modernidade páginas 215 a 240.
8 A Bancada da UDN mineira era composta por setes advogados. Um excelente análise desta bancada 
udenista se encontra no texto, já referido  no primeiro capítulo, de Sérgio Miceli "Carne e Osso da elite 
brasileira no pós-30". Composta pelos seguinte membros: Gabriel de Rezende Passos (1901-1962), José 
Bonifácio Lafayette de Andrada (1904-SI), Licurgo Leite Filho ( 1914-SI), José Maria Lopes Cançado (1901-
1982), José de Magalhães Pinto (1909-1996), Milton Soares Campos (1900-1972) e José Monteiro de Castro 
(1908-SI).(BRAGA: 1998, 398-410). Os pronunciamentos dos deputados mineiros encontra-se no livro A 
Semana Mineira: discursos dos deputados udenistas de Minas Gerais na Assembléia Constituinte. Rio de 
Janeiro: Imprensa Oficial, 1946.
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Britto afirmou em suas memórias, os discursos não se constituíram como uma fala serena

pode ter sido corajosa, mas sim falou com palavras candentes de críticas à administração 

pública estadual ludoviquista. Suas frases calorosas, com linguagem apaixonada e dura,

foram recebidas como uma espécie de declaração de guerra ao ex-interventor e, também, à 

bancada pessedista, que o envolveu em acirradas polêmicas e trocas de acusações, diretas 

com o senador pessedista e indiretas com correligionários de Pedro Ludovico, "que várias 

vezes culminaram na interrupção da sessão por falta de decoro parlamentar, e 

ocasionaram o pinga-fogo que foi denominado de "pugilato goiano" durante os trabalhos 

constituintes" (BRAGA: 1998, 333).

Como amostra das polêmicas e ataques selecionei um pequeno fragmento do 

discurso onde Jalles Machado e Galeno Paranhos trocam "amabilidades".

O Sr. Jalles Machado diz - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, contra os diversos 
factos que tenho trazido ao conhecimento desta Assembléia, a nobre bancada 
pessedista de Goiaz apenas tem respondido com ataques pessoais. Não pretendo 
debater êsses ataques, nem os apartes ofensivos, indignos de um parlamentar.
O Sr. Galeno Paranhos - Como é a linguagem de V. Excia. (...)
O Sr. Jalles Machado - V. Excia esta muito enganado com relação à UDN. O 
nosso partido não tem nenhum dono. Fomos eleitos pelo povo e não como V. 
Excia. sob a proteção do Sr. Pedro Ludovico.
O Sr. Galeno Paranhos - Tanto V. Excia. quanto eu somos bem conhecidos no 
Estado de Goiaz. V. Excia. só conseguiu eleger-se usando o prestigio do nobre 
deputado Domingos Velasco, o mesmo a quem pretende agora alijar da chefia da 
UDN no Estado.
O Sr. Jalles Machado - Não respondo aos ataques pessoais. V. Excia. venha á 
tribuna para expor suas opiniões...
O Sr. Galeno Paranhos - A linguagem de V. Excia. é que não é parlamentar. 
(FERNANDES e AQUINO: 2001, 225-6)

O discurso continua truncado, com apartes ora de Galeno Paranhos ora de 

Pedro Ludovico, demonstrando a dificuldade encontrada pelo parlamentar udenista em 

"analisar" o período que Ludovico esteve no poder executivo do Estado de Goiás. E, este 

fragmento selecionado mais o trecho do memorialista Francisco de Britto indicam e são 

reveladores do clima de hostilidade vivido na cúpula udenista em Goiás. Britto lembra a 

não participação de Vellasco na "Semana Goiana" sequer com um aparte ao libelo e 

Galeno Paranhos em um de seus apartes acusa Jalles Machado de estar tramando golpe 

para alijar Vellasco da presidência da UDN seção Goiás. Ambos estão, acredito, apontando 

pelo menos para dificuldade de relacionamento entre Jalles Machado e Domingo Neto 

Vellasco, pois, segundo Britto, os dois "pareciam se detestar cordialmente" (BRITTO: 

1980, 163) Este episódio vivido pela UDN goiana, para mim, aproxima-se muito daquela 

luta descrita por Max Weber entre "o ressentimento dos temperamentos burocráticos nos 

partidos contra a autêntica liderança política" que, segundo o referido autor, é "muito 
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mais ainda quando se apresenta como possível concorrente na luta pelos cargos 

dirigentes"(WEBER:1999, 567)

Nesta queda-de-braço, entre Jalles Machado e Domingo Vellasco, Jalles 

Machado ganhou da autêntica liderança política, pois antes da eleição de 1947 aquele 

deixou a presidência estadual do partido. Assim, segundo Filadelfo Borges9,

com o afastamento de Domingos Velasco, assume a direção da UDN o médico 
João Teixeira, irmão de Pedro Ludovico. Foi ele quem dirigiu a reunião do 
Partido opositor ao irmão e procurou manter-se com muito equilíbrio visando a 
unidade do seu Grêmio (LIMA: 1987, 64)

3.1.2 A vitória udenista: a segunda convenção estadual

Em 15 de agosto de 1946 na Cidade de Goiânia reuniram os membros da União 

Democrática Nacional seção Goiás para escolher quem concorreria aos cargos de 

governador, senador e deputado estadual nas eleições de 19 de Janeiro de 1947. Como 

todas as convenções esta foi marcada pela luta, segundo Filadelfo Borges de Lima, entre 

três possíveis candidatos que polarizaram os debates entre os convencionais: César Bastos, 

Jalles Machado e Alfredo Nasser. (LIMA: 1987, 64)

Para Willmar Guimarães, a segunda Convenção udenista goiana "assinalou 

uma época na história política de Goiaz, com o triunfo pleno da democracia, 

revolucionando os método e processos da velha política de caciquismo em que os 

candidatos saiam dos Gabinetes Governamentais ou dos bolsos dos Coronéis"10

O jornalista Alfredo Nasser saiu vencedor na convenção, porém o partido 

sofreu o primeiro desgaste pois o deputado federal Jalles Machado que, segundo Willmar 

Guimarães, 

ao iniciar os trabalhos, havia feito uma exortação aos convencionais no sentido 
de, todos num compromisso de honra, se curvarem às decisões das urnas, foi o 
primeiro a se rebelar contra o resultado delas, constituindo a única nota 
dissonante do certame, provocando verdadeiro tumulto a que não faltaram 
veementes protestos dos presentes. Seu gesto antidemocrático se inspirou, 
estamos certos, no fato de não ter sido êle o eleito candidato, senão o resultado 
das urnas seria certamente acatado11

                                                          
9 Filadelfo Borges de Lima, nasceu na Cidade de Jataí-GO, em 1944 autor de Os coronéis da pol´tica, César 
Bastos: vida e obra, entre outros. Membro da União Brasileira de Escritores Goianos, do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás, da Associação Goiana de Imprensa e do Conselho de Cultura de Rio Verde 
(MARTINS: 1996, 303-4), onde reside atualmente.
10 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.6.

11 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.6.
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E, o referido deputado, assegura que Jalles Machado e o ex-senador Antônio 

Ramos Caiado saíram insatisfeitos com o resultado da convenção ao ponto de pedirem o 

afastamento de seus cargos do Diretório Estadual12. Esta pálida vitória terá outro desfecho 

e receberá cores não muito alegres na perspectiva de Nasser.

Francisco de Britto, em "Memória de outro tempo", ao recordar e relatar seu 

relacionamento com Alfredo Nasser e a segunda convenção afirma que

na segunda convocação do partido, destinada a indicar candidato ao elevado 
posto (de governador do Estado), as divergências se extremaram, registrando-se 
lamentável incidente entre ele e o Deputado Jales Machado, ambos disputando a 
preferência dos correligionários para a mesma função. Nasser foi acusado de 
fraude, o que não ficou comprovado.
Vitorioso apenas por um voto foi proclamado nosso candidato (grifos 
meu).(BRITTO: 1980, 212) 

Esta acusação de fraude na convenção udenista revelada por Britto estava 

ligada a uma irregularidade da cédula utilizada. Pois, segundo Filadelfo Borges, na ocasião 

Distribui-se uma cédula a contar com os nomes dos três candidatos: César Bastos 
– Jales Machado – Alfredo Nasser. Havia nesta cédula, contudo, uma séria 
irregularidade: a presença de uma seta a indicar para o nome de Alfredo, o que 
gerou o início de tumulto diante dos protestos de César que se retira do recinto e 
a ele retorna acompanhado de Emival Caiado, um dos mais aguerridos políticos 
udenistas. Com os ânimos serenados, os trabalhos prosseguiram e sai vitoriosa a 
proposta que Nasser antes fizera: ele para governador e César Bastos para 
senador. (LIMA: 1987, 64)

Os acontecimentos posteriores extrapartidários conjugados com o movimento 

golpista intrapartidário mudaram a decisão convencional. O deputado udenistas Willmar 

Guimarães afirma que em pouco tempo Jalles Machado e Antônio Ramos Caiado "ia-se 

consumando ... a obra de sabotagem, às candidaturas de Alfredo Nasser e César 

Bastos"13.(sic) Antes de começar a campanha eleitoral, deu-se a cisão no PSD fruto de sua 

convenção realizada no dia 3 de outubro. Uma ala inconformada com a prática do senador 

e ex-interventor goiano Pedro Ludovico que impôs como candidato a governador o seu 

primo, José Ludovico. Pois,

a candidatura de José Ludovico constituiu exclusiva imposição do seu primo sr. 
Pedro Ludovico, que jamais procurou ouvir a vontade dos próceres políticos de 
Goiás. O seu lançamento representa mero fruto de uma trama queremista, como 
se infere das palavras lidas pelo prof. Venerando de Freitas Borges, então 
prefeito da capital de Goiás, ao microfones da Rádio Club de Goiânia, no dia 
dois de março de 1945, às 21:30 horas, publicada posteriormente, em "O 
Popular" de 16 de julho de 1946. (LIMA: 1947, 211)

                                                          
12 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.6.
13 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.6.



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 56

Como a UDN, com o seu personalismo descentralizado, não estava 

solidamente unida para sustentar a candidatura de Alfredo Nasser, a aproximação com a 

dissidência pessedista provocou os ânimos do grupo insatisfeito com o resultado da 

convenção udenista que avistaram neste racha das fileiras do PSD a oportunidade da virada 

dentro do partido. Assim, segundo Willmar Guimarães, aconteceu o retorno de Jalles 

Machado, Antônio Ramos Caiado e João Afonso Borges às atividades partidárias, pois, o 

"momento era propício para se derrubar de vez as candidaturas Alfredo Nasser e César 

Bastos e destruir para todo sempre os efeitos da democrática convenção" e o argumento, 

único e exclusivo, a necessária "queda do sr. Pedro Ludovico". Não importando os 

princípios, interessava apenas aproveitar o momento e se mister "trocar um homem por 

outro" para disputar nas eleições, mesmo que este não tenha compromisso com o partido.

Era o vesgo imediatismo político em tôrno de uma vingança e capricho pessoais, 
já então monopolizavam inteiramente a direção partidária. Foram inúteis os 
esforços desenvolvidos pela corrente sadia da UDN, no sentido de evitar a 
derrocada de sua doutrina e a preservação de seus ideais moralizadores14

Dentro desta perspectiva de virada udenista contra Nasser, José Júlio 

Guimarães Lima15 relata um diálogo dele com o deputado Jalles Machado que espelhava 

bem a situação interna da UDN-GO, pois, nesse diálogo apesar de assegurar que a 

convenção udenista tinha sido feliz no lançamento da candidatura de Alfredo Nasser, fica 

visível a intenção de capitanear a escolha de outro candidato, abortando assim o resultado 

convencional.

Nas palavras de Guimarães Lima:

Estive com o Deputado Jales Machado, no Hotel Belmir, na véspera do seu 
embarque para Goiás.
__ É verdade que houve dessidências no PSD e que já se cogita de organizar uma 
coligação de partidos?
__ De fato. Minha ida a Goiás se prende à nova situação criada, pois fui 
chamado. Creio que teremos de escolher outro candidato, de comum acôrdo com 
as novas correntes surgidas.
__ E qual a razão da dissidência?
__ O Pedro Ludovico quis impôr a sua vontade exclusiva na escolha do 
candidato a governador pelo PSD, dado o afastamento do Juca16.
__ A propósito, gostaria de trocarmos idéias. Tenho para mim que, já agora, vai 

haver certa dificuldade em se escolher candidato dentro dos próprios partidos.

                                                          
14 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p. 6.
15 J. J. Guimarães Lima, nasceu em Três Pontas-MG, em 1915, foi promotor público de Anápolis, membro da 
AGL, Procurador de Justiça de Brasília (MARTINS, 1996, 329), suplente da 2.ª Legislatura na Assembléia 
Legislativa de Goiás, sendo empossado em 02 de julho de 1951 e reempossado 3 de outubro em virtude da 
licença do Deputado Estadual João Netto de Campos. (CAMPOS  e DUARTE, 1996, 109)
16 Nesta parte do diálogo fica visível que Jalles Machado demonstra não ter total conhecimento dos 
acontecimentos em Goiás, pois Juca (José) Ludovico foi o pivô da dissidência mas não um dissidente como 
afirmou o deputado neste dialogo.
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__ É meu ponto de vista, mesmo porque a UDN foi feliz no lançamento da 
candidatura do Nasser, em convenção.
__ Caso se tenha de recorrer a candidatos extra-partidos, não seria oportuna a 
indicação do nome do Jerônimo Coimbra Bueno?
__ Já pensei nisso. É um candidato ideal, pois Goiás, sobretudo no momento, 
precisa de engenheiro à testa da sua administração. Entretanto, receio que êle não 
queira imiscuir-se em política.
__ Bem, certeza não tenho. Todavia, acredito que não fugirá a êsse dever cívico, 
se fôr chamado à luta pelos seus coestaduanos, no momento em que Goiás está a 
braços com uma oligarquia sem precedentes na sua história.
__ Boa lembrança. Vou levar o nome dêle; é uma reserva e uma esperânça. 
(LIMA: 1947, 37-8)

Neste novo quadro que se descortinou Alfredo Nasser não representava os 

interesses que o haviam eleito na convenção estadual, pois agora as lideranças acreditavam 

que era necessário, para aglutinar todos udenistas e pessedistas dissidentes, um homem que 

não fosse ligado a nenhum partido, e o engenheiro Coimbra Bueno era o homem ideal, 

segundo Jalles Machado, por isso, era lícito solapar a candidaturas dos correligionários. 

Este era o capital para negociar com os dissidentes. Por isso, Nasser foi substituído por um 

homem que não tinha ligação com a UDN ou PSD, não tinha um histórico de militância 

política, e, como prêmio de consolação, recebeu a indicação para concorrer a senatória no 

lugar de César da Cunha Bastos. Assim foram abalados os relacionamentos de Nasser e 

Cunha Bastos com a UDN, o espaço dentro do partido que ajudaram a fundar começava a 

fechar-se.

O ex-deputado estadual Francisco de Britto ao recordar este momento 

histórico, em um primeiro momento não toma posição e, em seu relato, é como se Nasser 

tivesse aceitado prontamente esta mudança manobrada por lideranças descontentes do 

resultado da convenção udenista. Não se pode esquecer que, segundo Weber, a paixão é 

uma das três qualidades indicada para quem se lança na carreira política. Paixão no sentido 

de uma objetividade, de dedicação apaixonada a uma causa, não no sentido daquela 

emoção íntima, como excitação estéril (WEBER: 1982, 138). E, é possível buscar relação 

entre este acontecimento e esta idéia weberiana e afirmar que, Nasser não provocou um 

racha na UDN neste momento devido esta paixão a causa maior de ver o ludoviquismo 

fora do poder. Para José Asmar, "A perspicácia e o senso abnegado de Nasser facilitaram 

as coisas" (ASMAR: 1994, 89).

Francisco de Britto afirma, sem comentar os acontecimentos, que 

caracterizada a dissidência, foi a UDN consultada sobre a possibilidade de uma 
coligação partidária, mediante a escolha de novo candidato à chefia do Governo 
estadual. Resultou daí a candidatura do engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno à 
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Governadoria, com o deslocamento de Alfredo Nasser para a senatória 
(BRITTO: 1980, 164)

Entretanto, em um segundo momento de suas memórias, assegura lamentando 

"a UDN transigiu, no que cometeu grave erro, porque nunca mais se lhe apresentariam 

condições de eleger candidato próprio e, no momento, a dissidência pessedista só tinha 

um caminho a trilhar" (BRITTO: 1980, 213).

Aceitar os termos para a coligação, para Britto, foi um "grave erro" enquanto 

que para Vellasco "um simples ato de inteligência política". Pois, em um artigo, no Jornal 

"O Popular", dia 21 de Novembro de 1946, um dos principais signatários do movimento 

udenista em Goiás dava conta de como via o momento e as transformações que a política 

goiana estava passando. Para ele

O senador Ludovico Teixeira não soube compreender que o povo goiano, 
cansado de oligarquias e de mandonismo, está ansioso por uma política arejada, 
eminentemente democrática e progressista. Contrariando essa aspiração popular, 
que ganhava corpo dentro mesmo do PSD. - O senador Ludovico e seu Estado 
maior racharam ao meio o seu próprio partido. Feita a dissidência, a coligação 
com a UDN e a ED era uma conseqüência lógica; e o lançamento de uma 
candidatura, como a do engenheiro Coimbra Bueno, um simples ato de 
inteligência política (apud: LIMA: 1947, 114)

Para Willmar Guimarães as articulações para concretizar a coligação 

aconteceram "na calada da noite, pela madrugada a dentro, encenou-se o último ato da 

comédia. Os protagonistas, na depuração de uma lista de candidatos, estancaram-se 

frente a dois nomes: Lindolfo Louza e Coimbra Bueno. No ato final, ao cair do pano, saiu 

vitorioso o nome" de Coimbra Bueno17.

O deputado José Fleury buscando defender o seu grupo, em especial o amigo 

Jalles Machado, das acusações de Willmar Guimarães, apresenta uma versão dos 

acontecimentos substancialmente diferente. O surpreendente do relato é que: primeiro, a 

reunião com a dissidência aconteceu de forma transparente e não na calada da noite; 

segundo, motivada pelo grupo dissidente não pela diretoria da UDN goiana; terceiro Jalles 

Machado não foi elo para o entendimento com a dissidência; e, quarto, Alfredo Nasser se 

dispõe renunciar sua candidatura. Em seus termos:

Não estranhei êsse juízo trágico dos nossos companheiros, porque há um 
caso que nos impede de qualquer entendimento. É que para êles não temos 
qualidade alguma, somos deteriorados, decaídos e tudo mais, e êles são os santos 
da democracia. Assim, iniciando, com Jalles Machado, após insistência do 
mesmo deputado de não aceitar a presidência do partido, fui indicado e assumi a 
Secretaria Geral da União Democrática Nacional. Depois, começou a surgir a 
dissidência do Partido Social Democrático e fui procurado por diversos 

                                                          
17 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.7.
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elementos pessedistas, fazendo sentir a possibilidade de um entendimento. 
Assim, é, sr. Presidente, que assumi tal atitude. É preciso que se conte tôda a
história para que o povo julgue se de fato houve qualquer coisa que desmereça o 
Diretório da União Democrática Nacional. Veio uma proposta de Anápolis de 
apôio político e, em linhas gerais, um entendimento da dissidência do PSD com a 
UDN ... Nesta proposta fôra indicada a minha pessoa e então não quis recebê-los. 
Deixei-os com êles e disse-lhes que procurassem o sr. Alfredo Nasser para saber 
que solução deveria tomar. Sr. Presidente, disto resultou uma viagem à velha 
capital, de uma Comissão para auscultar alguns dos companheiros: José 
Carneiro, César Bastos e João Borges. Isto foi feito sem o meu conhecimento. 
Cheguei à sede da UDN quando soube dessa viagem. Assim, entraram em 
entendimentos com o sr. Antônio Ramos Caiado, em Goiaz. E de lá voltaram, e, 
antes de embarcarem de volta, telegrafaram o sr. Jales Machado, notificando da 
possibilidade de um entendimento da dissidência do PSD, que se esboçava no 
Estado. Devo dizer que não tomei conhecimento oficial da questão. Queria reunir 
a Comissão Executiva. De posse do telegrama, houve uma reunião no Rio e de lá 
veio aquele famoso telegrama de congratulações à União da família goiana, e 
houve quem, das nossas fileiras, criticassem a Jales Machado, de isto ter feito 
sem ouvir seus companheiros. Eu , que iginorava a verdade, devo dizer que 
também não deixei de reparar, e quando as cousas já iam fervendo, reuní a 
Comissão Executiva afim de que orientasse a Secretaria, sôbre se interessava ou 
não o entendimento com a dissidência do PSD. Nessa reunião, fizemos sentir a 
Jales Machado o mal estar de sua manifestação, porque vários Diretórios o 
sentiram e mesmo êle, Jales Machado, exibiu o telegrama do 5 companheiros 
que foram a Goiaz, que notificava e dava chance a um entendimento com a 
dissidência do PSD. E ficou assim explicado e esclarecido, que quem menos 
entrou nesse entendimento foi o sr. Jales Machado. A iniciativa não coube a ele. 
... (Em uma reunião) por unanimidade de votos foi aprovada essa ata a favor do 
entendimento, que foi assinada aprovada essa ata a favor do entendimento, que 
foi assinada por tôda a Comissão Executiva. Interessava o entendimento da UDN 
com a dissidência do PSD. Contudo, fomos procurados e não procuramos. 
Houve uma reunião preliminar na qual ficou deliberado que enviariamos uma 
comissão aos nobres companheiros para tratar o assunto.(...)

Com essa comissão reunida e que entrava em entendimento com a 
dissidência que se procurava fazer nessa ocasião, aqui chegava o nosso candidato 
Alfredo Nasser para início de sua campanha. Fui o primeiro elemento da UDN 
que esteve com S. Excia., mas apenas para dar conhecimento a Alfredo Nasser 
do ocorrido. Digo isso para que se confirme ou se desminta o que vou dizer. 
Perguntado por êle sôbre a situação e sôbre o telegrama que li aqui, fiz um 
perfeito relatório a S. Excia., e êle disse:"Fleury, a minha candidatura não me 
pertence, pertence ao meu partido. Vocês disponham como lhes aprouver e 
desde já tem a minha renúncia, se necessário fôr." Assim, tivemos o primeiro 
encontro na redação de O Popular.18

O ex-deputado estadual José Hercílio Curado Fleury19, em depoimento atribuiu 

esta virada no quadro político goiano a um infeliz discurso proferido por Pedro Ludovico, 

segundo ele

Aconteceu então que ai levantaram a minha candidatura para deputado 
estadual, nesse ínterim houve o seguinte, era para ser escolhido o governador do 
estado, o futuro governador do Estado. Veio a democratização a eleição para 
governador, então veio escolher o PSD. O PSD já era situação já, mandando. O 

                                                          
18 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.13-4.
19 José Hercílio Curado Fleury nasceu no dia 6 de março de 1910, na cidade de Corumbá-GO. Filho de César 
Dunstan Curado Fleury (dirigente do PSD na cidade) e Ana Joaquina Curado Fleury. Estudou na Faculdade 
de Direito da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1937. Deputado Estadual, suplente, na 1.ª Legislatura, 
1947-1951. Faleceu no dia 4 de Outubro de 1999. (CAMPOS e DUARTE: 2001, 255)
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Pedro Ludovico fez um discurso, fez um discurso, não fez uma convenção e esta 
convenção então ia escolher quem seria o candidato a governador, mas o Pedro 
Ludovico teve a inabilidade de apresentar o primo dele como candidato, e havia 
uma grande parte no PSD apresentou o Hosanah como candidato, Hosanah 
Guimarães.

Pedro citou o nome de José Ludovico e o Aquiles de Pina e outros 
próceres políticos de Catalão, Diógenes Sampaio, o Serafim de Carvalho 
(Sudoeste). Estes aí queriam o Hosanah para governador. Bem então tá certo vou 
fazer a eleição, mas fez a eleição mas ficou aquela marca do candidato de Pedro 
Ludovico, era todo poderoso, tinha sido interventor já era senador, fez a eleição 
na convenção, e ganhou o José Ludovico. Até ai tudo bem, tava tudo bem, mas o 
Pedro Ludovico fez um discurso que teve a inabilidade de dizer "o candidato 
derrotado", foi a gota d'água, a besteira, o pior erro de Pedro Ludovico.

O candidato derrotado, esperando que o candidato derrotado, Hosanah 
Guimarães absolva essa eleição, o Hosanah tava até disposto a absolver, mas ai a 
turma disse, não é possível. Numa convenção do mesmo partido falar em 
candidato derrotado, poderia empregar outra expressão, mas candidato derrotado 
mostrou que além de ter o primo dele como candidato, ainda chamou o outro 
candidato de derrotado. Resultado no dia seguinte reuniram esses pró 
dissidentes. A dissidência foi feita em razão disso e na escolha quem seria 
candidato a Governadoria. Aconteceu a dissidência e passou o Hosanah, um 
elemento político de muita projeção, passou a Aquiles de Pina (Anápolis), que 
dominava toda a Anápolis, o Sampaio de Catalão, o Sudoeste, Carlos Cunha lá 
do sudoeste e papai de Corumbá, e do norte João de Abreu (Deputado Federal) 
também ficou, e o Deputado Albatênio de Godoy também ficava dissidente, e o 
Senador Nero Macedo, e o Senador Nero Macedo que era muito amigo de 
Hosanah, ficou com Hosanah.20

Assim, em um manifesto lançado, em 29 de Outubro de 1946, o grupo 

dissidente explica ao povo goiano os motivos que levaram o rompimento com o PSD 

goiano. E este manifesto confirma a posição de José Hercílio Curado Fleury que indicou 

que o conclave pessedista foi resultado da imposição do "ex-ditador" goiano, que sustentou 

seu primo como candidato ao cargo de governador do Estado em um tipo de queremismo

ludoviquista. Entretanto, para a historiadora Eliane Garcindo Dayrell esta dissidência do 

PSD aconteceu ”por questões nitidamente de prestígio pessoal" (DAYRELL: 1984, 56). 

Mas, pela riqueza de detalhes e pela proximidade entre os dois documentos (depoimento de 

Curado Fleury e o Manifesto do PSD) transcrevo o manifesto ao povo goiano da 

dissidência pessedista.

Pelos motivos que adiante vão expostos, e sem preocupações de ordem 
pessoal, nós, os signatários dêste, resolvemos declara-nos em dissidência dentro 
do Partido Social Democrático, na Secção dêste Estado, e atuar no sentido de 
reconduzir às suas legítimas finalidades democráticas, que, a nosso ver, estão 
sendo desvirtuadas.

Aos seus órgãos deliberativos - Diretórios Municipais e Convenção 
Estadual - não tem sido dado exercer as próprias funções estatutárias, uma vêz 
que as resoluções da sua exclusiva competência lhes são, via de regra, 
apresentadas no ato, como fatos já consumados.

                                                          
20 Entrevista de José Hercilio Curado Fleury concedida a Cleumar de Oliveira Moreira no dia 22 de maio de 
1997 e gentilmente cedida para utilização neste trabalho.
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Estamos convencidos de que a direção do PSD neste Estado atingiu a um 
gráu de hipertrofia tal, que está sendo profundamente prejudicial aos interêsses 
gerais e partidários, impossibilitando qualquer esfôrço de leal e desinteressada 
colaboração.

Tal concentração de atribuições culminou na última Convenção Estadual 
destinada à escolha dos candidatos ao cargos de Governador do Estado, Senador 
e seu suplente e Constituintes Estaduais.

Manifesta preferência do Presidente do Partido por uma das candidaturas 
e graves irregularidades, tiraram à eleição do candidato a Governador o cunho de 
uma democrática espontaneidade.

Tão em segredo e ao sabor de estritas conveniências pessoais tem sido 
feita a escolha de nomes para os últimos cargos eletivos, que até o momento 
presente não foi pedida sugestão aos Diretórios Municipais quanto aos 
candidatos a Senador e suplente, com violação expressa dos Estatutos do Partido.

E a violação dos Estatutos é tão grave que incorre em exclusão, nos 
termos do artigo 37, letra a, dos mesmos, aquêle que por ela fôr responsável.
A escolha e eleição do candidato a Governador se realizaram em um ambiente de 
constrangimento.

Foram, à evidência, tratados como adversários e traidores os chefes de 
Diretórios Municipais e elementos pessedistas que adotaram a candidatura de 
correligionário diferente da que, embora digna, fôra entretanto previamente 
escolhida nos bastidores, para que recebesse o beneplácito da Convenção.

Nós dissidentes aceitaremos para Governadoria do Estado um candidato 
que, escolhido democraticamente, seja, neste momento difícil da vida nacional, o 
fiel intérprete dos sentimentos e do pensamento mais caros do povo goiano, 
prestigiando e secundando a ação renovadora, política, social, econômica e 
administrativa do eminente Chefe do Govêrno, General Eurico Gaspar Dutra.

Para tanto, é nosso propósito criar um ambiente em que, acima das 
paixões partidárias, se possam estruturar os órgãos governamentais com 
elementos recrutados entre as diversas correntes políticas existentes.

Sòmente assim poderemos ter eleição municipais em que a voz das urnas 
seja a expressão exata da vontade dos municípios, pois é no Município, no 
esfôrço e no desprendimento dos chefes de Diretórios e no patriotismo sadio dos 
eleitores conscientes que reside a grande fôrça da nova democracia brasileira.

Aos prezados correligionários do PSD dirigimos neste instante um apêlo 
todo especial para que, com serenidade, justiça e independência, meditem sôbre 
as razões desta dissidência e formem ao nosso lado, numa oportuna interpretação 
dos sentimentos e aspirações do povo goiano, promovendo assim a renovação 
indispensável no seio de nossa agremiação política.

Pois foi apenas dos êrros da direção do Partido que dissentimos, 
continuando, entretanto, vinculados aos nossos valorosos companheiros pelos 
laços do mesmo programa partidário e pelo élo do mesmo ideal de 
engrandecimento de nossa terra.

A dissidência não nasceu da votação dada no momento pela maioria dos 
Diretórios a um dos ilustres candidatos, mas do processos postos em prática para 
se obter tal votação.

Prometemos, de público, promover elevada campanha eleitoral, 
expurgada de atraques pessoais, indígnos dos verdadeiros idealistas.

Desejamos promover a pacificação da famílias goiana e, para tanto, longe 
de açular facções, famílias ou grupos uns contra os outros, explorando antigos 
ressentimentos e dissenções, envidaremos, envidaremos os melhores esforços 
para congregar todos os valores em tôrno de uma ação verdadeiramente 
construtiva, que não resulte de ambições pessoais.

Temos exata compreensão das responsabilidades dêste movimento, que 
não é dirigido contra pessoas ou grupo de pessoas.

A êle somos levados pela seqüência dos fatos que, precisamente há um 
não - no dia 29 de outubro, - foram desencadeados em nosso País, pelas Forças 
Armadas, com o apoio das grandes correntes políticas antagônicas.



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 62

Enfim, o nosso pensamento pode ser sintetizado nas palavras que o 
eminente Ministro Costa Neto proferiu há pouco ao assumir a Pasta da 
Justiça:"Nesta época de transição, anormalidade, e superação, não se poderá 
limitar a agir com serenidade e a decidir com Justiça. Dever-se-á ir mais adiante 
e tomar a iniciativa de invocar o espírito de compreensão, os conselhos, a 
colaboração, e a própria responsabilidade direta na administração de todos 
aquêles que representem uma cultura real, eficiente, e imprescindível, no cenário 
onde as conquistas do nosso direito público, há poucos dias consagradas, vão 
começar a sua longa e decisiva experiência.

Goiânia, 29 de Outubro de 1946.
Aquiles de Pina - Diógenes Dolival Sampaio - Membros da Comissão 

Executiva do PSD; Hosanah de Campos Guimarães - Membro do Diretório do 
PSD de Planaltina; Joaquim Câmara Filho, Claro Augusto de Godoy - Delegado 
da Secção Goiana do PSD junto ao Diretório Central; Nero Macdo de Carvalho -
Ex-Senador Federal; João d'Abreu - Deputado Federal; Albatenio Caiado de 
Godoy - Deputado Federal (LIMA: 1947, 215-9)

Contudo, apesar de acusarem Pedro Ludovico de não respeitar as decisões 

partidárias, a negociação entre dissidentes e udenistas suplantaria exatamente uma 

resolução convencional, pois, a coligação para acontecer deveria passar uma borracha na 

convenção da UDN e escolher um novo candidato à chefia do governo estadual, e a 

dissidência exigiu também o cargo de vice-governador para um de seus membros, que 

deveria ser anunciado após a eleição de 19 de Janeiro, pois a eleição para vice-

governadoria aconteceria indiretamente na Assembléia Legislativa, após a promulgação da 

Constituição Estadual.

Estes termos provocaram rachaduras dentro da UDN, porém, as duas 

exigências foram aceitas pelos udenistas, e o nome que substituiu a candidatura de Alfredo 

Nasser foi o do engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno que, segundo Francisco de Britto, 

"era inteiramente desconhecido nos meios políticos do Estado, apesar de se haver 

projetado profissionalmente como construtor de Goiânia."(BRITTO: 1980, 164)

Definida a candidatura de Coimbra Bueno pela UDN, dissidência do PSD e 

Esquerda Democrática a comissão enviou telegrama para o Rio de Janeiro comunicando-o 

da escolha de seu nome para concorrer as eleições de 19 de Janeiro na qualidade de 

candidato da coligação ao cargo de governador do Estado.

O telegrama, envidado no dia 31 de Outubro, foi no seguintes termos:

Temos grande satisfação comunicar ilustre conterrâneo que em reunião conjunta 
representantes credenciados dissidência pessedista, UDN e E. Democrática, 
realizada ontem residência Sr. Aquiles Pina foi seu nome escolhido 
unanimemente para candidato governador Estado nas eleições de 19 de Janeiro. 
Cords. Sauds. - Comissão Central: Caiado de Godoi, Aquiles de Pina, Diogenes 
Sampaio, João d'Abreu, Câmara Filho, Hozanah Guimarães, Jales Machado, 
Domingos Velasco, Antônio Ramos Caiado, José Hermano, José Fleuri, Nicanor 
de Faria e Silva, João Afonso Borges e, por procuração, Claro de Godoi e Nero 
de Macedo (LIMA: 1947, 38)



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 63

Guimarães Lima não data o telegrama resposta de Coimbra Bueno deixando 

aberto se ele respondeu prontamente ou demorou pensando nos inconvenientes da aventura 

de entrar na vida política. Não se sabe como ele recebeu tal solicitação. O certo que 

respondeu positivamente a proposta, eliminado o receio de Jalles Machado que achava que 

ele não iria querer se "imiscuir" em política, encaminhando a dissidência do PSD, UDN e 

ED um telegrama no seguintes termos: 

Sensibilizado agradeço indicação meu nome para Governador Constitucional de 
Goiás, aceitando-a como grande prova confiança e confôrto moral, que espero 
corresponder com redobrados esforços, a fim de alcançarmos vitória decisiva 
para governarmos com o povo, num clima amigo em que a liberdade seja 
postulado sagrado. Cords. Sauds. Jerônimo Coimbra Bueno (LIMA: 1947, 38).

No telegrama enviado no dia 31 de Outubro pela comissão composta por 

dissidentes do PSD, UDN e ED apesar de afirmarem a escolha por unanimidade salta aos 

olhos a ausência de dois udenistas históricos implicados diretamente nesta virada inicial 

das eleições goianas César da Cunha Bastos e Alfredo Nasser. E, segundo Willmar 

Guimarães, a ausência destes dois aconteceu pois formaram uma comissão para negociar 

com a dissidência do PSD composta por Jalles Machado, Antônio Ramos Caiado, João 

Afonso Borges, José Fleury e José Hermano, "com exceção do último, era o grupo 

inconformado com o resultado da Convenção de Agosto".21

Este episódio marcou a história de Cunha Bastos, UDN e Alfredo Nasser. E, 

segundo Fábio Nasser Custódio, em um pequeno esboço biográfico de Nasser, com uma 

certa dose de passionalidade e parcialidade comum a quase todas as biografias, atesta que

escolhido por unanimidade (grifo meu) candidato oficial do partido na 
disputa pelo Palácio das Esmeraldas.

Foi quando alguns companheiros, liderados pelo oponente udenista Jales 
Machado (Pai de Otávio Lage), organizaram um pequeno bloco contrário à 
indicação. Após uma breve luta em que Nasser cedeu às pressões, anulou-se a 
soberana escolha dos convencionais a pretexto de um argumento que seus 
oponentes julgaram fundamental: "Nasser não tem Dinheiro para sustentar a 
campanha".

Visando evitar um racha, ele aceita os termos de um traiçoeiro acordo: 
nas próximas eleições, em 1950, ele seria o candidato ao senado ou ao governo 
de Goiás - à sua escolha"(CUSTÓDIO: 1995, 35-6)

A visão de Custódio é confirmada, parcialmente, por Francisco de Britto, 

contudo diverge em duas questões. A primeira diferença é relativa à unanimidade, a 

convenção longe de unânime foi, segundo Britto, um verdadeiro campo de batalha pelos 

votos dos convencionais e a diferença entre os candidatos Jalles Machado e Alfredo Nasser 

                                                          
21 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.6.
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foi de um voto; e, a segunda, a responsabilidade da mudança de candidato udenista não foi 

dos correligionários de Nasser e sim exigência da dissidência pessedista "como condição 

para uma união de forças" e as alegações eram que Nasser não tinha o perfil adequado ao 

novo quadro estabelecido para aglutinar todas as correntes de oposição contra Pedro 

Ludovico, e, "até mesmo pela falta de recursos financeiros" (BRITTO: 1980, 212). Como 

se pode ver Britto relativiza o peso da questão financeira, entretanto não exclui este ponto 

que para Custódio foi o ponto central.

Após a tumultuada mudança de candidato, o primeiro tempo da luta, medindo 

forças entre os dois que iniciou na convenção estadual em agosto de 1946 terá 

continuidade em outras convenções partidárias. A campanha foi tão ou mais tumultuada 

que as reuniões de escolha do candidato.

A estratégia da campanha de Coimbra Bueno foi definida no Rio de Janeiro 

onde organizou-se um comitê de propaganda chefiada por Claro de Godoy e secretariada 

por José Júlio Guimarães Lima. Neste comitê realizavam-se as reuniões para avaliações do 

andamento da campanha, gravações de disco com discursos que deveriam transmitir pelas 

emissoras de rádio, entre outras atividades. Pode-se dizer que este comitê era um 

verdadeiro QG que dava total apoio logístico para a campanha através de constante 

comunicação com os comitês constituídos no Estado.

A tônica dos discursos da campanha pode ser sentida na leitura do primeiro 

artigo publicado no "O Triângulo" de 5 de Novembro de 1946 sobre a candidatura 

Coimbra Bueno. A necessidade de aproximar o candidato ao estado vai as beiras do 

ridículo, ao ponto de afirmarem que os escritórios da firma Coimbra Bueno & cia Ltda. 

eram "consulados dos seus coestaduanos". Além disto, o apresentavam como "construtor 

de Goiânia" (titulo que recebeu de Pedro Ludovico) e "violador de sertões" (possivelmente 

outro termo para Bandeirante). Ainda afirmam estar ao lado dos elementos sadios de 

Goiás, do outro lado os doentes de conservantismo reumático, ironia com o médico Pedro 

Ludovico. Como amostra do discurso transcrevo o artigo Rumo ao Palácio das 

Esmeraldas:

Apoiado pelos elementos sadios de Goiás, que desejam a redenção do 
grande Estado Mediterrâneo, caminha vitorioso para o Palácio das Esmeraldas o 
preclaro e eminente engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno.

Não segue de mãos vazias. Antes, cheias, refetas dos serviços que tem 
prestado não só à terra que o viu nascer, mas também ao próprio Brasil.

O candidato das fôrças Coligadas de Goiás, ou melhor dizendo, da própria 
libertação, não constitui apenas uma bandeira de esperança, mas a essência 
mesma da democracia.
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Probo, culto, realizador, Jerônimo Coimbra Bueno tem desparzido por 
onde passa a aura excelsa da bondade, estimulando uns, aconselhando outros, 
recebendo todos com idêntica cordialidade.

A vindita não encontra terreno em sua alma, porque a isenção de ânimo é 
o apanágio das suas virtudes morais.

A sua experiência foi refeita no cadinho do trabalho.
Seguí-lo é palmilhar a estrada florescente do Bem; é aspirar a horizontes 

mais amplos, porque a sua vontade férrea não concebe derrotas.
Conhecedor como raros das particularidades da vida em o nosso 

HINTERLAND, o candidato das fôrças Coligadas estreiou a sua árdua e nobre 
profissão na terra que lhe serviu de berço.

Filho do sudoeste goiano, embora educado em centros diferentes, como 
por uma dessas fatalidades do destino, foi chamado a prestar o seu concurso 
técnico à terra natal, tão logo se formara, num momento em que o erário público 
estadual atravessava enormes dificuldades.

Muitos engenheiros recusaram a sua colaboração, ou porque estavam 
assoberbados com serviços, ou porque não lhes interessavam as somíticas 
propostas; mas o certo é que se recusaram. Entretanto, Jerônimo Coimbra Bueno 
correu pressuroso ao encontro dos anelos dos seus coestaduanos; examinou o 
terreno, apresentou relatórios, pôs em prática a ciência que acabara de aprender 
durante seu curso e... eis Goiânia miraculosa, como se fôra uma constelação 
surgida da nebulosa!

Estranho plantador de cidades, como diria Bilac, não tardou que Pedro 
Ludovico desse ao engenheiro Coimbra Bueno o título honroso e justo de 
CONSTRUTOR DE GOIÂNIA.

Concluida a construção da mais moderna metrópoles brasileira, Jerônimo 
Coimbra Bueno deixa o seu Estado, a fim de emprestar a outras regiões distantes 
o concurso do seu saber, caldeado naquela oficina extraordinária que foi Goiânia.

E é assim que se tornou responsável pelos serviços de urbanização em 
doze Estados do Brasil: Cuiabá, Curitiba, Campos, Araruama, Cabo Frio, uma 
série enfim de cidades receberam o sôpro renovador do progresso, graças à 
instrumentária da sua arte.

E foi justamente êsse "violador de sertões", êsse extraordinário urbanista 
que os Partidos Coligados de Goiás foram buscar para a suprema curul da 
administração do Estado. As fôrças Coligadas de Goiás acabam de dar magnífico 
exemplo ao Brasil, rompendo a cortina de aço do conservantismo reumático, pois 
ao que parece, será no próximo advento o mais jovem Governador 
Constitucional do Brasil.

Jerônimo Coimbra Bueno jamais esteve afastado de Goiás. Onde quer que 
esteja, a sua radiante personalidade é bem o prolongamento da terra natal, pois os 
seus escritórios, espalhados por vários pontos do país, são verdadeiros 
consulados dos seus coestaduanos.

O candidato das fôrças Coligadas constitui um toque de reunir.
O povo goiano é bastante arguto para avaliar os homens e essencialmente 

digno para lhes reconhecer os serviços. Por isso, Goiás recebe, hoje, de braços 
abertos, o seu grande filho, para, através do voto livre e consciente, levá-o ao 
Palácio das Esmeraldas. (apud: LIMA: 1947, 105-7)

Os discursos em comícios, jornais e rádios são elementos importantes no 

processo eleitoral, porém não vencem eleição. A vitória acontece com a somatória de 

variáveis, que entre elas inclui: bons discursos, oradores eloqüentes, apoio técnico e 

político (Alianças e Coligações). E dois fatores fundamentais são a astucia do político 

candidato e "o tempo nervoso dos episódios cotidianos da política" (JONOTTI: 2000, 

458). Por isso, Guimarães Lima ao reconstruir a campanha eleitoral de Coimbra Bueno no 
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livro "Goiás Libertado" apresentou uma seleção de artigos de jornais, discursos e listas de 

apoio ao seu candidato. O livro expressa a pura militância do autor como secretário da 

campanha coimbrista. Mas isso não exclui a importância da obra que revela as articulações 

e os conchavos estabelecidos através da seleção documental, por isso, serve como fonte. 

Até mesmo, a ausência de Alfredo Nasser - ex-candidato ao cargo de governador e 

candidato ao senado - na reconstrução da campanha demonstra pelo menos que o 

relacionamento dele com a cúpula da UDN estava abalada, ou apenas a relação do autor 

com Nasser. Para amenizar, o autor introduziu um discurso do senador eleito defendendo o 

Governador eleito de acusações feitas pelo senador Pedro Ludovico, o que não oculta a 

lacuna existente no livro e nem a luta subterrânea, que virá a tona na década de 1950.

Como os apoios são importantes dentro do processo eleitoral, Guimarães Lima 

apresenta uma lista de políticos que, segundo ele, "trata do escol político de Goiás", ao 

meu ver, busca dar continuidade a estratégia de aproximar o "ilustre desconhecido" do 

palco político goiano. Publica, no Jornal Vanguarda editado no dia 25 de novembro de 

1946, a seguinte nota:

APÓIA À CANDIDATURA COIMBRA BUENO
Com essa candidatura estão os deputados Jales Machado, presidente da UDN; 
Domingos Velasco, da Esquerda Democrática; João d'Abreu e Caiado Godói, do 
PSD dissidente. Observe-se que estão com êsse candidato os mais prestigiosos 
parlamentares. Além desses, apoiam a sua candidatura elementos de grande valor 
político em Goiás como os srs. Diógenes Sampaio, Aquiles de Pina, membros da 
Comissão Executiva, dr. Hozanah Guimarães, presidente do PSD de Planaltina; 
dr. Câmara Filho, ex-prefeito de Anápolis e diretor de "O Popular"; Claro de 
Godói, ex-deputado federal; Nero de Macedo, ex-senador da República; Plinio 
Jaima, prefeito de Anápolis; Balduino Santa Cruz, ex-secretário de Estado; 
Hermógenes Coelho, José Lourenço Dias; Nicanor de Faria. Enfim, não é 
possível citar as centenas de adeptos que apoiam o nome do urbanista Coimbra 
Bueno. O que posso adiantar é que se trata do escol político de Goiás (LIMA: 
1947, 118)

O apoio explícito da Igreja Católica foi o "fiel da Balança" eleitoral. A 

aproximação da Igreja aconteceu devido ao apoio do Partido Comunista Brasileiro à 

candidatura de José Ludovico. Consciente da relevância do apoio providenciaram a 

reprodução da mensagem do Arcebispo de Goiás, alertando os católicos contra o 

comunismo consequentemente do candidato do PSD. Enviaram o material para quase todos 

os diretórios. Guimarães Lima notifica que o primeiro a divulgar a mensagem foi o 

Jornalista Arlindo P. Cardoso, diretor d'O Anápolis, que recebeu de D. Emmanuel a 

seguinte mensagem

Jornalista Arlindo P. Cardoso, diretor d'O Anápolis. Não é sem tempo que vimos 
agradecido congratular-nos intemerato jornalista amigo sua vibrante e altaneira 
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campanha, notadamente vésperas pleito eleitoral 19 de Janeiro contra nefasta 
ideologia comunista ateu, a qual com muita tristeza nossa encontrou apoio 
impatriótico em derradeiras combinações partidárias. Nossa atitude será de 
eterna vigilância (grifo meu) em defesa de nossa extremecida Pátria sempre mais 
unida e democrática, sob as bênçãos de Deus e da Nossa excelsa Padroeira 
Senhora Aparecida. Atenciosamente, Emmanuel, Arcebispo Goiás (LIMA: 1947, 
147)

O apoio eclesiástico foi obtido, pela comissão formada por Guimarães Lima, 

José Lourenço Dias, Togo Gomes de Almeida e Petrônio Lourenço Dias, em Silvânia no 

dia imediato à declaração pública do Partido Comunista de apoiar a candidatura 

ludoviquista (LIMA: 1947,147). Esta comissão solicitou ao arcebispo uma carta de apoio a 

candidatura coimbrista visto que havia acontecido aproximação do pessedismo com os 

comunistas. Para Dayrell isto constituiu um recurso extremo (DAYRELL: 1984, 381), 

contudo este pedido espelha a ala anticomunista da UDN. Desta forma, Dom Emmanuel 

envia carta ao Bispo Auxiliar de Goiás Dom Abel Ribeiro, solicitando verificação da 

tristíssima notícia que os comunistas estão apoiando o PSD e indica mister mudança de 

rumo em caso afirmativo. Pois, assegura ser um dever conclamar os católicos e homens de 

bom senso que, assim sendo, prestigiem o candidato da coligação. As mensagens episcopal 

foram panfletada em toda parte. No dia de 16 de Janeiro de 1947 o jornal O popular em 

primeira página anuncia:

AOS CATÓLICOS E HOMENS DE BOM SENSO
Silvânia, 13 de Janeiro de 1947
Exmo. E Revmo. Sr. Dom Abel Ribeiro
DD. Bispo Auxiliar de Goiás.

Acabo de ser surpreendido com a inesperada e tristíssima notícia (grifo 
meu) de que o Comitè do Partido Comunista de Goiás, reunido ontem em 
Goiânia, resolveu apoiar o candidato do PSD Sr. José Ludovico de Almeida, à 
Governânça do Estado; e que êsse candidato teria assumido compromisso 
horribile dictu

Peço, encarecidamente, verifique se isto é realmente positivo.
Em caso afirmativo, cumpre-nos o imperioso dever de imitando o gesto 
altamente sugestivo de Sua Emcia. O Sr. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos 
Mota, DD. Cardeal-Arcebispo de São Paulo, conclamar os católicos e todos os 
homens de bom senso, verdadeiros patriotas do nosso querido Estado de Goiás, 
para que prestigiem a candidatura do Dr. Jerônimo Coimbra Bueno, que conosco 
comunga os ideais católicos, conforme documentos autênticos já divulgados pela 
imprensa, fazendo-o com presteza e energia que o momento está exigindo de 
nossa parte.

Nesta terra anhanguerina onde há 25 anos mourejamos, mantendo a fé dos 
nossos antepassados, a fé profundamente cristã, e dissiminando larga manu
benefícios da instrução em todos seus quadrantes, não pode medrar teorias 
condenadas pelos próprios princípios fundamentais do Direito Natural. Em pleno 
regime constitucional, dentro da nossa Carta Magna, estejamos todos na 
estacada, em defesa da nossa Religião, que é a defesa de nossa Pátria.
                                                             a)  Emmanuel Gomes de Oliveira

Arcebispo metropolitano de Santana de Goiás 22

                                                          
22 Jornal O Popular, Goiânia, 16 de Janeiro de 1947. p.1.
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Para Dayrell, Jerônimo Coimbra Bueno, o candidato das forças coligadas era 

"um elemento absolutamente descompromissado com o poder oligárquico, representante 

lídimo do impulso capitalista, empresário, ligado ao capital paulista"(DAYRELL: 1984, 

56)23 e foi este candidato o vitorioso. E, após a campanha que culminou com a vitória 

udenista, dois momentos são marcantes na vida da UDN goiana: a eleição do vice-

governador e a cassação do mandatos dos parlamentares comunistas.

Conforme Francisco de Britto, "eleito por uma coligação partidária, 

começaram os seus problemas na composição do secretariado, não havendo a partir daí 

como conciliar os interesses divergentes"(BRITTO: 1980,167) da Coligação dos Partidos 

Democráticos. Considerando a UDN como o tipo de partido de patronagem entra-se no 

ponto nevrálgico, uma vez que, segundo Weber, o objetivo do mesmo é tomar o poder para 

obtenção de vantagens materiais ou imateriais, realizando fins objetivos ou simplesmente 

obter vantagens pessoais, inclusive com a distribuição de empregos públicos. E a 

composição do secretariado deve ser vista dentro deste conflito natural de interesses. No 

manifesto da Ala independente da UDN ao povo goiano, Willmar Guimarães e Felix de 

Moura, denunciam que

O grupo inconformado da Convenção de Agosto subiu as escadarias do 
Palácio e tomou assento no Poder. Não tendo o apóio popular, os velhos políticos 
derrotados, por meio de manobras, tendo a lhes garantir a retaguarda o prestígio 
dos financiadores da campanha Coimbra Bueno, colocaram seus prepostos nas 
Secretarias de Estado.

Jales Machado e Ronan Borges indicavam o sobrinho do último, sr. João 
Afonso Borges, para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública.  O grupo 
financeiro de Achiles de Pina apontava o banqueiro Benedito Batista de Abreu 
para a Secretaria da Fazenda; o Cel. Hermogenes Coelho conseguia que o dr. 
Hélio Seixo de Brito fôsse para a Secretaria de Educação e Saúde; o grupo Nero 
Macêdo - Claro Godoy impunha o "impopular" diretor de "O Popular" sr. 
Câmara Filho, para a Secretaria de Economia Pública (muito bem, aplausos)24

Esta denúncia foi rebatida por José Fleury nos seguintes termos

Na parte que me toca sôbre a organização das Secretarias, devo dizer para esta 
Casa, para me justificar perante meus amigos, que não tive a menor interferência. 
O mesmo não fazendo quanto ao sr. João Borges, por isso que a sua escolha, ao 
que me consta, se fêz em virtude de uma indicação estranha ao Partido. O sr. 
Jales Machado estava comigo e não foi consultado para isso. Quanto ao resto do 
Secretariado, foi organizado da mesma maneira, S. Excia, resolvera a escolha 
sem se curvar a influências. Devo dizer que não estive presente, não fui ouvido e 
nem tão pouco consultado. Passaram-se os dias. Como em tôda coligação, 

                                                          
23 Luiz Sérgio Duarte da Silva corrobora em nota Dayrell afirmando que a ligação de Jerônimo e Aberlardo 
Coimbra Bueno com os paulistas é de parentesco, pois a família dos goianos é de raiz paulistana quatrocetona 
e, vai mais longe, para SILVA, o apoio dos paulistas aos goianos mudancistas foi recompensado na 
construção de Brasília, pois 80% do material de construção proveio de São Paulo (SILVA: 1997, 52)
24 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.8.
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surgiram os primeiros atritos, como é muito natural e justo. Quero dizer que não 
pretendo defender a parte da Dissidência, porque sempre me limitei à minha 
alçada dentro do meu partido.25

Apesar dos conflitos Coimbra Bueno montou sua equipe de trabalho, contrariando 

seus correligionários udenistas, composta conforma quadro abaixo:

Quadro2: Composição do Secretariado do Governo Coimbra Bueno
Secretária Nome Partido Local de 

Nasc.
Data de 
Nasc.

Formação

Fazenda Levindo A Faria (2)
Benedito B. Abreu (1)

-
Anápolis-GO

Educação Hélio S. de Britto UDN Cidade de 
Goiás

7/11/
1909

Médico

Segurança 
Pública

R. Licínio de Miranda

Viação e Obras 
Públicas

Francisco Magalhães 
Filho

Interior e justiça João Afonso Borges UDN Sacramento-
MG

1908 Advogado

Agricultura, 
Industria e 
Comércio

Joaquim Câmara Filho Ex-PSD Baixa Verde-
RN

29/12/
1899

Técnico 
Agrícola

Fonte: CAMPOS, F. I. Questão Agrária: Bases sociais da política goiana (1930-1964). São Paulo: 
FFLCH/USP, 1985. p. 184.

Além desta dificuldade inicial do Governo Coimbra Bueno na composição do 

secretariado, a UDN não conseguiu eleger uma base de sustentação para bem governar 

ficando assim refém do grupo pessedista maioria na Assembléia Legislativa. Assim, a 1.ª 

Legislatura da Assembléia Legislativa de Goiás ficou composta da seguinte forma:

                                                          
25 Diário da Assembléia, dia 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.15.
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Quadro 3: Composição da Assembléia Legislativa de Goiás na 1.ª Legislatura26

22.03.47 a 31.01.51
PSD (16) UDN (10) ED (4) PCB (2)

Alberto Pinto Coelho
Balduino Silva. Caldas 
Benedito  Araújo Melo
Benedito Vaz 
Gerson Castro Costa
Getulino Artiaga
Joaquim Gomes Filho
José Peixoto  Silveira
José de Souza Porto
Misach Ferreira Júnior
Rafael A  Nascimento
Sebastião Lobo
Serafim de Carvalho
Taciano Gomes  Melo
Vital Pereira Cabral
Wilson da Paixão

Diógenes D. Sampaio
Félix Pereira  Moura
Francisco de Britto
José Camilo  Oliveira
José Fleury
José Marques Otero
José Mendonça
Ruy Brasil Cavalcanti
Urquiza Fleury  Brito
Willmar S. Guimarães

Ary Frauzino Pereira
Joaquim Gilberto
Joviano Ribeiro
Plínio Gonzaga Jayme

Abrão Isaac Neto
Afrânio de Azevedo27

Fonte: CAMPOS, F. I. e DUARTE, A  T. . O Legislativo em Goiás: História e Legislaturas. Goiânia: 
Assembléia Legislativa de Goiás, 1996. p.105-6

Para Britto, Jerônimo Coimbra não realizou o Governo que se esperava devido 

a três motivos principais: "a sua inexperiência política, a situação economico-financeira 

do após-Guerra e a oposição sistemática do PSD" (BRITTO, 1980, 167). A oposição 

sistemática no governo Coimbra Bueno foi tão acirrada que "chegou-se ao cúmulo de não 

ter conseguido a aprovação por três anos consecutivos do orçamento do Estado. A 

obstrução sistemática erigiu-se em regra sem exceção e a maioria oposicionista na 

Assembléia seguiu-a religiosamente"28.Assim, em entrevista ao Diário da Manhã, o ex-

deputado do PSD Gerson de Castro Costa, afirma que 

...a oposição a Coimbra Bueno era tão organizada que a bancada pessedista 
chegava a escalar oradores, semanalmente, para fazer críticas a determinados 
setores da administração estadual. Ora a educação, ora a saúde, ora os 
transportes, de tal modo que a totalidade do Governo estava sob constante 
vigilância, sob constante fogo das críticas oposicionistas 29.

                                                          

26 Cleumar de Oliveira Moreira realizou um trabalho monográfico de final de curso de graduação em História 
sobre a 1.ª Legislatura. A pesquisa, "História Política de Goiás: A primeira legislatura da Assembléia 
Legislativa (1947-1951)", foi aproveitada quase na totalidade em sua Dissertação de Mestrado , "História 
Política de Goiás: A dinâmica do desenvolvimento (1945-1964)". O trabalho é muito descritivo, porém, 
apresenta uma análise da vida do parlamento goiano em suas principais crises.
27 Campos e Duarte em sua pesquisa sobre o Legislativo Goiano informam que Afrânio Francisco de 
Azevedo foi, licenciado por três meses alegando interesse particular, substituído pelo suplente Paulo Alves da 
Costa no dia 24 de Março de 1947. (CAMPOS, F. I. e DUARTE, A . T., 1996, p.106)
28 Cidade de Goiás, 16 de Fevereiro de 1958. Ano XX n.º 679 p.1.
29 Diário da Manhã, 24 de outubro de 1983. p. 3.(apud CAMPOS: 1985, 176)
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O deputado udenista, Francisco de Britto, em discurso pronunciado no dia 6 de 

Julho de 1948, garante que

Quase que diàriamente, deputados da oposição ocupam esta tribuna para criticar 
atos do govêrno. Louvo, até certo ponto, essa vigilância, que é da essência do 
regime democrático. Acontece, porém, sr. Presidente, que muitas vêzes êsses 
representantes se baseiam em informações de interessados que viram os seus 
desejos contrariados. Por isso mesmo, temos dado apôio a todos os pedidos de 
informações, pois sabemos que hoje não há razões para se esconder do povo 
qualquer ato de administração pública. Há interêsse, isto, do próprio govêrno, em 
que o povo acompanhe as suas atividades, pois tudo hoje se faz dentro das mais 
rigorosas obediências aos preceitos legais. Há poucos dias o nobre deputado 
Getulino Artiaga lançou duas acusações graves ao Secretário de Educação, em 
justificação aos direitos de uma professora substituta do "Grupo Escolar Modêlo" 
desta Capital, sôbre concessão de uma bôlsa de estudos a uma sua protegida. Não 
tive dúvida, sr. Presidente, em requerer esclarecimentos àquela autoridade, pois 
tinha absoluta certeza da injustiça das acusações30

Dentro deste lamento da oposição sistemática do PSD, José Fleury suplica que

é necessário, sr. Presidente, que, após êsse requerimento, se façam cessar essas 
violências tão comuns em nosso estado, mas, também é necessário que 
desapareçam de uma vez por tôda essa demagogia, de se acusar o sr. Governador 
do Estado por qualquer acontecimento que se verifique no limite de nosso 
Estado. Pois, dia virá sr. Presidente em que a Assembléia Legislativa, por vários 
de seus membros acusará o sr. Governador pela falta de chuva, ou por estar 
chovendo de mais, pelo desabamento de uma ponte, ou fenômeno qualquer31.

Todavia, nem todas as vozes udenistas eram para defender o Governador da 

oposição sistemática. O udenista da Ala independente, Felix de Moura endossa a acusação 

dos pessedistas de que no Estado estava acontecendo perseguições. Em discurso faz uma 

retrospectiva de sua filiação as hostes udenista nos seguintes termos:

Em 1945, com aquele ideal que é peculiar tão sòmente aos moços, nós nos 
alistamentos sob a bandeira da UDN, convencidos de que o Brasil estava debaixo 
de jugo de uma das mais tristes ditaduras. Assim é, sr. Presidente, que durante 
anos lutamos nesta campanha para que se restaurasse em nossa Pátria, em nosso 
Estado, o regime de Democracia, de Liberdade e que nesta Capital fôssem 
realmente iguais, perante a lei, conforme diz a nossa própria constituição magna. 
Entretanto, sr. Presidente, terminado o Estado Novo, constitucionalizado o País, 
em nosso Estado, é grande desgôsto pensar que continuamos na mesma ordem, 
no mesmo regime de ditadura, de desacato e desrespeito aos direitos e garantias 
estaduais, estabelecidas em nossa constituição estadual e federal. Ainda ontem, 
sr. Presidente, tivemos ensejo de ouvir o nobre deputado Getulino Artiaga com 
aquela impetuosidade que lhe é peculiar e que muito o distingue nesta Casa, 
discorrer, e com justa razão, sôbre as perseguições que estão se produzindo em 
nosso Estado por parte do atual Govêrno.32

Esta posição do parlamento goiano de oposição sistemática ou, como afirma o 

documento, obstrução sistemática ao Governo coimbrista aproxima-se muito da idéia 

                                                          

30 Diário da Assembléia, 19 de Janeiro de 1949. Ano II n.º 206 p.8.
31 Diário da Assembléia, 28 de Janeiro de 1948. Ano II n.º 210 p.9.
32 Diário da Assembléia, 27 de Janeiro de 1949. Ano II n.º 209 p. 12.
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weberiana de política negativa. Para o sociólogo da cultura, o parlamento pode 

desenvolver dois tipos de políticas: a positiva e a negativa. Quando "os líderes dos partidos 

dominantes têm uma participação positiva no governo", conduzindo a administração de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo parlamento, por meio de comissões 

responsáveis pelo controle da ação do executivo, têm-se a política positiva no sentido 

weberiano. Entretanto, quando os líderes dos partidos em "um parlamento só passa apoiar 

as queixas dos cidadãos contra a administração apenas rejeitando dotações e projetos de 

lei e apresentando noções descabidas, este parlamento se exclui de participação positiva 

na direção de assuntos políticos", ou seja, este parlamento estará desenvolvendo uma 

política negativa (WEBER:1997, 55). E a oposição sistemática do PSD Goiano com sua 

política de obstrução à administração de Coimbra Bueno caracteriza-se como o tipo 

weberiano de política negativa.

Contudo, não foi só a política negativa, a oposição sistemática, do PSD que foi 

problemática neste período de ascensão udenista ao poder. A eleição para vice-governador 

do Estado provocou um cisma dentro da UDN considerando que o governo estava cedendo 

muito para dissidência pessedista, contudo o espaço de vice-governador fazia parte do 

acordo, segundo José Fleury, firmado por escrito entre os dissidentes e UDN para a 

formação da Coligação das Forças Democráticas determinando que a vice-governança 

seria ocupada por um membro eleito do grupo pessedista dissidente. Assim a escolha do 

nome de Hosanah Guimarães provocou a cisão da UDN com a formação de um grupo 

dissidente udenista, auto-denominado Ala Independente, composta por dois deputados 

Félix de Moura e Willmar Guimarães. 

Para Eliane Garcindo Dayrell a formação desta Ala Independente, "entre outras 

coisas, contra o peso da força política da dissidência do PSD e a presença de elementos 

representantes de Antigas Forças políticas estaduais anteriores a 30" (DAYRELL: 1984, 

387) o que é no mínimo estranho, uma vez que, no ato fundacional na década de 1945 a 

UDN aglutinou todas as forças de oposição para derrubar Pedro Ludovico e formar uma 

Ala Independente baseado nisto não faz sentido. Mas, na verdade, este momento revela a 

disputa de poder entre os grupos dentro da agremiação.

No Manifesto da Ala Independente os autores resumem catorze motivos que os 

levaram a dissidência udenista:

Dentre os superiores motivos que nos levaram a desligar da Coligação e 
romper com a direção da UDN estadual, destacamos os seguintes:
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1.º - A direção local da UDN se divorciou dos princípios básicos do partido, 
conduzindo-o ao desprestígio e à desmoralização;
2.º - Não defende a posição do partido junto ao Govêrno, contribuindo para a 
hegemonia da Dissidência;
3.º - Passividade e mesmo conivência ao desmandos e arbitrariedade do Govêrno 
Coimbra Bueno;
4.º - Subserviência às imposições dos chefes coligados;
5.º - O desamparo aos correligionários do interior e negligência voluntária a 
todos os assuntos vitais do partido;
7.º - Desorganização interna e externa;
8.º - O menosprêso ao cumprimento das raras decisões da Comissão Executiva e 
desconsideração às providências solicitadas pelos Diretórios Municípais;
9.º - A premeditada ação de desprestígio aos pioneiros da UDN no sentido de 
eliminá-los;
10.º - Destruição das conquistas democráticas alcançadas pela Convenção 
Estadual de Agôsto de 1946 com a restauração de velhos métodos políticos;
11.º - A despersonalização da UDN objetivada no interêsse de fundí-la com a 
Dissidência do PSD;
12.º - Cumplicidade na série de medidas anti-democráticas e ilegais levadas a 
efeito depois de concluída tôdas as votações do Projeto da Constituição;
13.º - Atitude reacionária de anuência e auxílio à imposição de um candidato a 
Vice-Governador, estranho no quadro partidário, sob o falso pretexto de cumprir 
um acôrdo já perempto por sua natureza ainti-democrática, acôrdo êsse que não 
foi referendado em Convenção e nem homologado pela direção nacional do 
partido;
14.º - Direta e insistente, participação no escuso processo adotado na eleição do 
Vice-Governador.

Resumindo êste manifesto nos catorze pontos acima, convencidos 
estamos que nossa conduta fica plenamente justificada.

Com a consciência tranqüila de haver cumprido um dever, nos 
apresentamos ao Tribunal Popular. O povo e os udenistas em geral que nos 
julguem!. 33

Contudo, Francisco de Britto assegura que, o fator determinante da formação 

deste grupo foi a escolha do nome de Hosanah Guimarães (BRITTO: 1980, 167). Ele 

reservou um bom espaço em seu livro de memória para este momento narrando, com 

riqueza de detalhes, como aconteceu a eleição para vice-governador na Assembléia 

Legislativa:

Depois de promulgada a Constituição teríamos que eleger o vice-
governador do Estado, por via indireta.
O nome indicado para o cargo representava um compromisso assumido com a 
dissidência do PSD.

A posse se daria em sessão especial, logo após a eleição. Mas tendo esta 
se verificada tranqüilamente, com os votos dos quatro deputados pessedistas 
engajados no esquema governamental e dos deputados comunistas, alheios à luta 
de grupos, o mesmo não se deu com aquela. A bancada do PSD resolveu obstruí-
la, contando com o apoio dos deputados Félix de Moura e Willmar Guimarães, 
que haviam rompido com o Governo exatamente por discordarem do nome do 
Sr. Hosanah Guimarães, escolhido para o cargo.

A atitude era puramente protelatória, mas dava à oposição a oportunidade 
de fazer com que os dissidentes udenistas lavassem de público a sua roupa suja.

                                                          
33 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.11.
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Diógenes Sampaio era o líder da nossa bancada e na véspera nos convocara para 
uma reunião em sua residência. Ali nos fez ciente de que, segundo estava 
informado, os pessedistas iriam tumultuar os trabalhos da Assembléia, inclusive 
levando para o recinto destinado ao público, com o intuito de intimidar, alguns 
conhecidos capangas.

"__ Mas não tenham receio" - disse-nos ele. "__ Todas as providências 
serão tomadas para repelir qualquer agressão. É bom que cada um leve a sua 
arma; mas se sair algum tiro não precisa fazer uso dela. Deitem-se atrás das 
bancadas e deixem o resto por minha conta" (...)

Realmente a sessão foi das mais agitadas, com as galerias cheias à cunha, 
vários elementos de péssimos precedentes identificados na primeira fila.

Às 14 horas, hora regimental, o presidente Alberto Pinto Coelho, ao 
contrário do que se esperava, declarou aberta a sessão. E tendo anunciado que, 
incontinenti, se daria a posse do vice-governador eleito, começaram a desfilar 
pela tribuna os deputados pessedistas, devidamente inscritos. Era já noite 
avançada quando os deputados Willmar Guimarães e Félix de Moura iniciaram a 
sua catilinaria, em forma de extenso manifesto ao povo goiano, justificando o 
seu comportamento, os dois se revezando na tribuna.

A bancada da Coligação mantinha-se em absoluto silêncio, atendendo a 
combinação prévia.

Pouco depois da meio noite o vice-governador  foi empossado (BRITTO: 
1980, 176-7)

O processo eleitoral estava marcado e a UDN comprometida com a dissidência 

pessedista não indicava sinais de ruptura com este compromisso firmado, e, assim, a longa 

discussão entre a Ala Independente e os dirigentes do Partido na sessão reservada para 

eleição só teria outro desdobramento se, e somente se, a dissidência libertasse a UDN do 

acordo pré-eleitoral, pois segundo José Fleury, então secretário da UDN, esclarecia em 

discurso no dia 8 de Agosto de 1947 

...somente a dissidência (pessedista) poderia nos desobrigar do compromisso que 
havíamos assumido, por escrito, para com ela. E se a dissidência tivesse proposto 
qualquer acordo, teríamos assinado. Era imperativo que nos desligássemos desse 
compromisso e assim faríamos o que fizemos com relação à eleição da mesa. No 
dia seguinte por exemplo, fui procurado pelo nobre Deputado Paulo Alves da 
Costa, para que se estabelecesse um acordo. Disse-lhe que procurasse a 
dissidência...34

Neste pronunciamento o deputado udenista demonstrou que a UDN estava refém nas mão 

da dissidência na questão da eleição do vice-governador.

Nas memórias de Francisco de Britto, um detalhe chama atenção, ao traçar um 

perfil da bancada da UDN na Assembléia Legislativa, não economizou elogios ao 

dissidente udenista Félix de Moura e críticas a Willmar Guimarães: do primeiro afirmar ser 

"o melhor orador", "dos mais inteligentes", "se alguém o aparteava a resposta vinha 

pronta, precisa e oportuna", rompeu com o Governo no início do mandato e permaneceu 

até o fim nessa posição; com relação ao segundo, assevera ser "frio e calculista", "dotado 

                                                          

34 Diário da Assembléia, 2 de Janeiro de 1948. Ano I n.º 90 p.15.
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de grande e mal cultivada inteligência", "seus discursos, gramaticalmente descuidados, 

eram petardos que provocavam incêndios", "agressivo", "atacava os adversários 

frontalmente", porém, Britto assume algumas qualidades do parlamentar, "corajoso" e 

"seus pareceres eram bem estudados e fundamentados" ao contrário de Félix logo mudou 

de atitude apoiando o Governo Coimbra Bueno. (BRITTO: 1980, 180)

Além da crise devido o surgimento da Ala Independente a UDN não conseguiu 

unidade na votação para a cassação dos comunistas. Pois, não existia consenso na e da 

UDN com relação ao processo de cassação do mandato dos representantes do PCB. O 

partido está divido em duas alas: os anti-comunistas extremados e os moderados. E este 

episódio, para Otávio Dulci, revela aspectos do legalismo udenista, "enraizado nos valores 

do liberalismo clássico" (DULCI: 1986, 67). 

Porém, o fechamento do Partido Comunista, quando foi alegado o duplo 

programa, demonstra, segundo Leôncio Basbaum, que este não havia penetrado 

profundamente na consciência das massas (BASBAUM: 1976, 191). Os cogumelos haviam 

brotado mas não enraizado, pois, para Bernardo Elis "o partido aparecia e brotava como 

cogumelo por toda a parte, então inventaram essa artimanha de cassar o registro do 

partido (DAYRELL: 1984, ). Assim, era inevitável tomar posição. E, como ele foi 

colocado fora da lei não poderia ter representantes no Congresso, nas Assembléias e nas 

Câmaras. Por isso, afirma Basbaum, "poucos meses depois, em princípios de 1948, 

perdiam todos os deputados e vereadores eleitos na legenda do PCB, seu 

mandato.(BASBAUM, 1976, 192).

Da polêmica da cassação do Partido Comunista interessa-me o posicionamento 

de dois deputados da UDN goiana Jalles Machado e José Fleury. Pois, apesar de atuarem 

em esferas diferentes federal e estadual expressam a ambigüidade da UDN, demonstram a 

falta de coesão partidária e a inexistência de uma disciplina nas decisões internas, mas, ao 

mesmo tempo, este episódio serve para retratar a heterogeneidade existente na UDN. Pois, 

o primeiro, Jalles Machado de Siqueira, professa o seu anti-comunismo, justifica seu voto 

pela cassação do mandatos dos comunistas nos seguintes termos: 

Não sendo jurista e não podendo, em consciência, discernir na controvérsia, 
levantada pelos especialistas, relativa à constitucionalidade da cassação de 
mandatos dos parlamentares comunistas, o fundamento do meu voto deveria ser 
buscado em outros fatos e argumentos.
[... a base do meu voto está ...]
Num desagravo aos brios nacionais e numa homenagem aos demais países 
democráticos e, especialmente, à América do Norte, que neste instante tudo dá 
para salvaguarda da democracia, no mundo, não devemos permitir que o nosso 
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Parlamento continue sendo a válvula por onde ainda preguem os que, dentro do 
Brasil, ficaram ao serviço da Rússia.
O meu voto portanto, sr. Presidente, não tem restrição nem de fato nem de ordem 
constitucional.
O único constrangimento que sinto é o reconhecimento da dedicação ao trabalho 
e da amizade pessoal que me ligam a vários representantes da bancada 
comunista. (FERNANDES e AQUINO, 2001, 333-5).

E, o segundo, José Fleury atesta está acompanhando a orientação da Direção 

Nacional afirmando assim sua posição contrária a cassação do mandato dos deputados 

comunistas, apesar de também professar sua fé no anti-comunismo, acima de tudo se diz 

um defensor dos princípios democráticos. Na Sessão de 16 de Abril justifica sua posição 

com o seguinte discurso:

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
A propósito do requerimento do nobre deputado Abraão Isaac Neto, que 

aprovamos em uma de nossas últimas sessões, manifestando o nosso pensamento 
contrário ao fechamento do Partido Comunista, tenho sido abordado por amigos 
e companheiros que manifestam as mais variadas opiniões. Desta maneira, 
resolvi dizer de público, desta tribuna, porque votei favoravelmente ao mesmo.

Não posso conceber democracia com restrições. Defendemos a 
pluralidade dos partidos, com condição essencial do regime democrático. Todos 
os partidos que têm o seu registro no Tribunal Eleitoral têm o direito de 
existência, desde que observem os dispositivos legais. Até que se prove, com a 
evidência dos fatos, que qualquer partido trabalha contra a Constituição Federal, 
deve ser respeitada a sua legalidade. Poder-se-á dizer que não é nossa atribuição 
saber se o Partido Comunista deve ou não ser fechado, já que para tanto existe 
um Tribunal composto de juizes cuja integridade não sofre dúvidas.

De fato, somente ao Tribunal Eleitoral caberá decidir da legalidade ou não 
do Partido Comunista, mas como representantes diretos do povo que somos, 
convidados a dar nossa opinião, penso que temos o direito de fazê-lo, já que o 
assunto, em última análise interessa ao povo.

Sinto-me à vontade para falar nesse particular, pois sou filiado a um 
partido democrático de centro, com tolerância para a esquerda a  UDN, como 
muito bem definiu Virgílio de Mello Franco, e não possuo qualquer ligação com 
o PC. Muito pelo contrário, acho-me perfeitamente integrado com a célebre frase 
de nosso grande líder Otávio Mangabeira: "anti-comunista sempre, reacionário 
nunca".

Devemos, no entanto, combater o comunismo com as  armas que a 
democracia mesma nos oferece: opondo idéias contra idéias, princípios contra 
princípios, trabalho contra trabalho, organização contra organização, propaganda 
contra propaganda. Devemos, isto sim, procurar resolver a situação dos pobres, 
dos enfermos e dos oprimidos de tôda espécie, retirando, com isto, a maior arma 
que o comunismo possui que é a desigualdade social.

Não será, estou convencido, com uma simples fechamento de um Partido, 
que desapareçam os comunistas. A idéia não se combate com medidas de fôrça. 
A fôrça só deve ser empregada contra a fôrça. Se o PC conspirar, se trabalhar 
contra a nossa constituição ou a ferir, então sim, êle ou outro qualquer partido 
que assim fizer, deverá ser declarado ilegal. Enquanto isto não suceder, penso 
não ser medida democrática cassar o registro de um partido regularmente 
registrado. Mesmo porque bem recente está em nosso espírito a impressão 
deixada por uma ditadura que nos aviltou. Defendendo a legalidade atual do PC, 
não estamos defendendo o PC. Defendemos, isto sim, os princípios democráticos 
que, para nós, são intangíveis. Defendemos a sua existência como a de qualquer 
outro que vier a ser ameaçado.
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Esta é aliás, a orientação da direção nacional da UDN, conforme 
declaração de diversos de seus lideres. Fiel, aos seus princípios que a nortearam 
desde os primeiros momentos de sua existência, a UDN será sempre uma 
sentinela na defesa dos ideais e sentimentos democráticos do nosso povo. Tenho 
dito35.

Em depoimento o deputado estadual, Francisco de Britto afirma, referindo-se à 

cassação, "Ah! Eu me lembro que naquela ocasião eu considerei aquilo um erro 

lamentável, viu? Um erro lamentável, uma violência muito grande e, é tanto que..." 

(DAYRELL: 1984, 430). Apesar de considerar a cassação comunista um lamentável erro e 

uma violência, o lado legalista do deputado udenista falou mais alto, pois ele declarou em 

discurso que "sou um fetichista de lei por que entendo, como Ruy Barbosa, que fora da lei 

não há salvação"36 e como o PCB estava fora da lei, na ilegalidade, não havia salvação 

para os representantes comunistas. Por isso que, em seu livro de memória, Memória de 

outro tempo, que perfaz 219 páginas, não dedica uma única linha a este episódio. Detalhe 

significativo, este é eminentemente de suas memórias política.

Na leitura do Arquivo da Assembléia Legislativa confirma a afirmação de 

Dayrell que "pronunciaram-se contrário à cassação também o deputado Ari Frauzino 

(ED), Getulino Artiaga (PSD), Félix de Moura, Pinto Coelho e José Fleury (UDN)"

(DAYRELL: 1984, 434). Apesar das manifestações a cassação dos comunistas foi 

inexorável, não houve o que fazer pois o PCB estava na ilegalidade. E mesmo tendo 

correntes contra e a favor dentro da UDN, ela não se desgastou. Após o recesso 

parlamentar, nos Diários da Assembléia e trabalho de Eliane Dayrell, fica visível o pouco 

caso dos parlamentares goianos no retorno aos trabalhos como se não tivesse acontecido 

nada. Em entrevista José Fleury afirma que após a cassação dos comunistas temos o acordo 

interpartidário 

... então nós tínhamos os nossos ... a Coligação e o Partido Comunista que tinha 
os dois, ficou como fiel da balança, mas pouco tempo que foi cassado, fecharam 
o Partido, então nós fazíamos a Coligação Geral...
eu vou ser franco ..., ali foi eleita a bancada de oposição e uma bancada de 
situação. E a sigla ali não interessava nada, e os dois deputados do Partido 
Comunista, como fieis de balança, eles não queriam se comprometer nem de um 
lado, nem de outro, mas fora disso, era a presença de um lado e a situação de 
outro tranqüilamente.(DAYRELL: 1984,429) 

                                                          
35 Diário da Assembléia, 29 de Abril de 1947. Ano I n.º 5 p 7.
36 Diário da Assembléia, 9 de Março de 1949. Ano II n.º 221 p 8.
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3.1.3 A luta interna e a construção da derrota: a terceira convenção estadual

A UDN no poder estadual chegou, após um mandato difícil entre outras coisas 

devido a composição desfavorável na Assembléia Legislativa, desgastada inter e 

intrapartidariamente. A tarefa da escolha do sucessor de Coimbra Bueno não era tarefa 

fácil, as lutas subterrâneas já estavam acontecendo desde 1947, as alas udenistas estavam 

se articulando em torno de nomes. Apesar da vantagem de votos obtida por Alfredo Nasser 

nas eleições anteriores, superando até mesmo o número de votos conquistado pelo 

governador Jerônimo Coimbra Bueno37, o que o qualificaria como candidato natural na 

sucessão governamental. A indicação, que teoricamente era natural, não aconteceu. O 

senador não recebeu sequer indicação para reeleição, gerando um racha no edifício 

udenista.

Antes da convenção as articulações dos nomes estavam circulando para definir 

os candidatos potenciais para concorrem aos cargos de governador, senador e deputados 

estaduais e federais. Esta foi a mais delicada pré-convenção da história da UDN goiana, 

pois o líder mais popular do partido sentiu que o espaço intrapartidário estava fechando-se 

devido manobras de alas contrárias a sua candidatura.

Francisco de Britto, relata o momento delicado vivido pela UDN, em suas 

memórias, como se fosse uma briga pessoal entre o senador e o governador, como se não 

existisse um conflito maior entre Nasser e alas udenistas desfavoráveis a sua indicação. 

Basta lembrar a convenção anterior e as articulações coimbristas. Ao mesmo tempo, o 

relato de Britto, mostra uma versão da saída de Nasser das fileiras udenistas. Em suas 

palavras:

Em 1950 voltei a ocupar a Secretaria Geral da UDN, sendo presidente o Senador 
Alfredo Nasser. Foi quando ele e o Governador Coimbra Bueno embirraram
(grifo meu) na disputa da senatória. O nosso candidato a Governador, Dr. 
Altamiro Pacheco, não concordou com o afastamento da candidatura Nasser, mas 
não teve força para arredar Coimbra Bueno do páreo. A solução encontrada foi a 
pior possível, os dois disputando a mesma vaga, pelo PSP e pela UDN, 
respectivamente, já que Alfredo Nasser havia ingressado no Partido de Ademar 
de Barros, após uma dramática reunião do diretório udenista, em que ele leu um 
discurso de acusação aos antigos companheiros, em termos de rara agressividade. 
(BRITTO: 1980, 188-9) 

E acrescenta ainda que ele

                                                          
37 No pleito de 1947 Alfredo Nasser foi candidato a vaga de senador, obtendo 43.436 votos; e Coimbra
Bueno ao cargo de governador, obtendo 40.792 votos. Sei que este tipo de comparação é muito precária, pois 
são coisas diferentes, mas serve para indicar a popularidade de ambos.
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Vivia sempre desconfiado de que conspiravam contra ele ... Essa desconfiança 
checou ao auge de atirá-lo contra os companheiros de partido. Em reunião 
memorável, rompeu dramaticamente com a UDN, que na realidade tentava 
apenas conciliar os interesses em jogo, preservando-se de uma derrota já à vista, 
transferindo-se para o PSP (BRITTO: 1980, 213)

Existem, além desta versão de Britto, outras três narrativas deste episódio 

envolvendo Nasser e UDN, que culminou com a saída deste: uma, Fábio Nasser Custodio, 

afirma que ele rompeu  de forma dramática com a UDN no final da Convenção e "num 

discurso de improviso e inflamado" o autor atribui estas palavras ao senador udenista: 

"Meu cérebro parou, esmagado pelo rolo compressor das emoções". E, parafraseando Rui

Barbosa, finaliza: "Passa fora canalha!" (CUSTODIO: 1995, 38). A outra, José Asmar, 

com um narrativa romantizada, descreve a saída de Alfredo Nasser nos seguintes termos.

De Quarta para Quinta-feira, 5 de Outubro de 1950, ele não dorme. 
Redige manifesto desligando-se da UDN. A noite, Alberto Rassi, pertencente ao 
PSD mas amigo fraterno, em seu carro, com José Luiz Bittencourt, conduz à 
Rádio ZYG-3. E ele narra as maquinações de bastidores, a vã ponderação dos 
deputados fieis Ruy Brasil Cavalcanti e Joaquim Gilberto. Resolvem estes:

__ Lançamos dois candidatos à senatória: o Governador Coimbra Bueno e 
Nasser.

A divisão prejudica. Também,  para uma só vaga, os recursos de um e de 
outro são desiguais. E Nasser reclama de mentiras, de má-fé na formação da 
chapa e deformação aética em informação de última hora, sobe falsa desistência 
da candidatura. (ASMAR: 1994, 111)

A terceira, Rosarita Fleury, ao contrário de Custódio e Asmar não pinta com 

cores fortes este momento, ela procura amenizar o máximo e afirma que Altamiro de 

Moura Pacheco não concordava com o afastamento do senador e

Em conseqüência houve entendimentos demorados e cuidadosos até que, numa 
reunião em Palácio, ficou assestado entre Coimbra e Nasser a decisão dos dois se 
candidatarem ao mesmo tempo, ao Senado pelos partidos coligados UDN e PSP, 
a que se reuniram no decurso da campanha, o PRP, PR e PTN. Foi esse o erro 
político que seu origem à derrota, embora Altamiro percorresse o Estado todo, 
não para pedir votos, mas com a finalidade altamente elogiáveis de esclarecer 
seus planos e propósitos administrativos (no caso de vir a ser eleito) e agradecer 
as manifestações recebidas (FLEURY: 1981, 24-5) 

Assim, não se sabe ao certo qual destas versões expressa a verdade do 

afastamento de Nasser do Partido da Eterna Vigilância, se foi em uma reunião dramática 

do diretório udenista, como narra Britto; no final da convenção estadual, como afirma 

Custódio; na transmissão radiofônica, como assegura Asmar; ou na reunião palaciana 

pacificadora, como conta Fleury. O certo é que não existia espaço para ele nas fileiras da 

UDN. Por isso, transferiu-se para o PSP, contudo continuou udenista.
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Se a crise da UDN Goiás estava nesta luta entre os grupos coimbrista e 

nasseriano a UDN nacional vivia um drama no início dos debates para a sucessão 

presidencial. Com o acordo interpartidário durante o governo Dutra, a UDN alimentou a 

esperança de um político udenista suceder Dutra como um candidato de "união nacional". 

Todavia, mesmo dentro da UDN existia oposição a esta tese, mas, segundo Otávio Dulci, 

na época dos entendimentos sucessórios, contudo, ocorreu um processo de 
invalidação do acordo. José Américo, em discurso no Senado, abriu o debate 
sobre a viabilidade dos entendimentos, ao denunciar que a agitação prematura da 
campanha presidencial interpôs-se, sorrateiramente, não só anulando a evolução 
do acordo, destinado a essa última e decisiva etapa, mas ameaçando de um golpe 
mortal a própria vida partidária" (DULCI: 1987, 101). 

A inviabilidade deste acordo estava, em parte, dentro da própria UDN, pois, 

"não havia unidade entre os políticos da UDN, nenhum deles se uniria em torno dos 

outros"(LACERDA: 1987, 72).

Mesmo não existindo unidade, aconteceu no verão de 1950 um encontro em 

Petrópolis, que ficou conhecida como conferência de Petrópolis, entre o presidente Dutra e 

o Governador Milton Campos para discutir a questão sucessória. O governador mineiro 

tendo consciência que não era unanimidade nem em Minas declinou da missão unificadora 

a ser desenvolvida. Assim, lançou a candidatura do jurista Afonso Pena Júnior. Para o 

udenista goiano César Bastos, esta conferência não deveria "tratar da escolha de nomes e 

sim de encontrar uma forma satisfatória para as aspirações nacionais"38. E, segundo 

Carlos Lacerda, o lançamento da candidatura de Afonso Pena Júnior "não significava a 

chamada união nacional, apenas a tese da união entre o PSD e a UDN para evitar a 

candidatura do Getúlio e para evitar também a do Eduardo Gomes, que alguns de nós 

sabíamos derrotada de antemão" (LACERDA: 1987, 113). Porém, o grupo brigaderista 

liderado por Prado Kelly, segundo Lacerda, só apoiaria a candidatura de Afonso Pena 

Júnior se recebe a resposta positiva de Adhemar de Barros.

Todavia, Regina Sampaio assegura que, Adhemar de Barros estava interessado 

mesmo em se lançar como candidato de oposição e traçava estratégia visando obter o apoio 

de Vargas, porém, a cúpula pessepista estava dividida em relação a viabilidade da 

candidatura pois com a desincompatibilização e a entrega do Governo ao vice Novelli 

Júnior o PSP perderia a máquina governamental o que poderia ter conseqüências negativas 

nas eleições estaduais. Outro argumento dos pessepistas contrários a candidatura era que o 

                                                          

38 O Tempo, 30 de Abril de 1949 Ano I n.º 7 p.7.
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partido não contava com uma organização efetiva em todo o país e nem tinha apoio de 

nenhum partido nacional (SAMPAIO: 1982, 68-9). Assim, nos assegura a pesquisadora, 

no final de março, o Dr. Erclindo Salzano vai a Adhemar pedir instruções para a 
conversa definitiva com Getúlio Vargas. Salzano era favorável ao lançamento de 
Getúlio, tendo, na ocasião, procurado convencer Adhemar de que esta seria a 
melhor alternativa para o PSP (Idem, 69).

Porém, "ele não se conformou porque sua aspiração era a presidência da 

República, ele ficou profundamente traumatizado", entretanto, em 15 de Junho em um 

grande comício em frente ao museu do Ipiranga lançou oficialmente a candidatura de 

Vargas (Idem, 70).

Com o fracasso da fórmula mineira, afastada a candidatura de Afonso Pena 

Júnior, os brigadeiristas lançaram novamente para a presidência o Brigadeiro Eduardo 

Gomes. E, segundo Lúcia Hippolito, o PSD passou para escolha de candidato neste pleito 

por três momentos: o primeiro, representada pela procura da candidatura de consenso, o 

segundo, tentativa de entendimento com o PTB, e terceiro, definição de um candidato 

partidário. Porém, a candidatura de Cristiano Machado não conseguiu unir o partido 

dividido entre dois grupos básicos: os varguistas e os dutristas. (HIPOLLITO: 1985, 86-8).

Assim, a campanha eleitoral não poderia ser melhor para Vargas. Os dois 

maiores partidos nacionais divididos, a UDN reeditando uma candidatura já testada, o PSD 

em crise claudicante com seu candidato, e o PSB que se afastou da UDN devido ao 

comparecimento do brigadeiro à convenção do PRP, partido do ultradireitista Plínio 

Salgado. Carlos Lacerda, que não era favorável a candidatura do Brigadeiro Eduardo 

Gomes, assegurou em depoimento que 

ai começou aquela avalanche de Getúlio Vargas, que ninguém mais vencia. Os 
comícios do Brigadeiro cada dia mais melancólicos. E o Cristiano esvaziado, 
cada dia mais perdendo o apoio, que aliás nunca chegou a ter. Criou-se  até o 
verbo "cristianizar" como sinônimo de esvaziar alguém (LACERDA: 1987, 116)

Os discursos do Brigadeiro eram marcados pela erudição do redator, Prado 

Kelly (Idem, 117). Por isso, a sua pregação "não se adequava inteiramente ao momento, 

não produzia o efeito desejado. As propostas econômicas, de tom liberal, eram às vezes 

impopulares" (DULCI: 1986, 102). Assim, a nova derrota udenista já era esperada.

Como na sucessão à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes concorreu o 

arqui-inimigo da UDN, Getúlio Vargas, e sua campanha não conseguiu combater a sua 

volta. Na campanha Estadual a UDN enfrentou o seu, também, arqui-inimigo, Pedro 
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Ludovico Teixeira. Esta foi a primeira vez, das duas vezes, que Ludovico ficou na 

oposição na política estadual no período da "redemocratização", a segunda aconteceu no 

pós-64 quando encabeçou a candidatura do médico de Jaraguá José Peixoto da Silveira 

contra Otávio Lages. E como a UDN goiana estava vivendo um momento de crise que 

culminou com a saída da Alfredo Nasser, a escolha do candidato para concorrer no pleito 

não foi fácil. Apesar de existir, na opinião de César Bastos, a possibilidade de uma 

candidatura de conciliação, porém, não se posiciona favoravelmente a mesma. Pois, afirma 

que prefere a fórmula partidária. Em uma entrevista ao Jornal O Tempo, questionado se 

seria possível uma candidatura de conciliação respondeu que

em minha opinião pessoal, sim. Como todo homem de partido sou favorável á 
candidatura de um udenista e nesse sentido empregarei todos os meus esforços. 
Um candidato de coligação, experiência novas no Brasil e os fatos se 
encarregarão de provar que podem subsistir. Desejo o prosseguimento da 
Coligação da UDN e da dissidência, coligação esta que acaba mais uma vez de 
ser robustecida por ocasião da eleição da mesa da Assembléia, com espírito 
superior e coesão política39

Porém, em uma análise fria, longe do calor dos acontecimentos, é fácil indicar 

erros no processo eleitoral, na indicação de nomes e nas coligações ou alianças 

estabelecidas. Porém, no momento nem sempre é a razão que define as coisas na política. E 

novamente a UDN lança um candidato sem experiência política e não pertencente às 

fileiras udenista. O médico Altamiro de Moura Pacheco, segundo Rosarita Fleury, 

convidado por Pedro Ludovico para ajudar na organização do PSD e encabeçar a chapa 

eleitoral para a Câmara Federal, apesar da insistência do amigo, não aceitou. ”Desejava 

continuar fora da política e, em tempo algum, concordou candidatar-se a deputado 

estadual ou federal” (FLEURY: 1981, 24). 

Mesmo quando foi convidado para concorrer a vaga de governador como 

candidato das oposições coligadas ficou resistente. E, o jornal udenista, O Tempo relata 

que Altamiro de Moura Pacheco enviou uma carta ao semanário "O Popular" solicitando a 

retirada de seu nome e respectivo clichês da enquete realizada pelo jornal, uma vez que não 

era candidato e nem pretendia candidatar-se ao cargo de Governador do Estado.

Em entrevista Aquiles de Pina, o líder anapolino, comenta que a decisão de A . 

M. Pacheco veio confirmar o "que se tem dito, qual seja, a de que o ilustre médico não 

deseja definitivamente imiscuir-se de forma alguma na vida política do Estado"40. Porém, 

                                                          
39 O Tempo, 30 de Abril de 1949 Ano I n.º 7 p.1.
40 O Tempo, 1.ª de Abril de 1949 Ano I n.º 3 p.1.
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os líderes da UDN e PSP conseguiram romper com esta resistência e o retiraram de "sua 

clínica e dos seus estudos para um passeio, em traje de rigor e pista asfaltada até o 

Palácio das Esmeradas, no final da campanha já havia recolocado seu avental e voltado 

aos seus livros"41. A insistência em lançar o nome do médico A. M. Pacheco, era porque 

acreditavam que seu nome catalisava as várias correntes udenistas e pessepistas, por isso, 

"acolhido pela convenção foi escolhido com entusiasmo de vez que isso era o éco da 

opinião pública do Estado que por todos os meios com avalanche irreprimível se 

manifesta pela sua candidatura ao Governo de Goiás" 42

Todavia, ao contrário da campanha vitoriosa de Coimbra Bueno marcada por 

acusações aos desmandos do ex-interventor Pedro Ludovico, contra o queremismo

ludoviquista panfletado o discurso de Jalles Machado "quinze anos de ditadura". A 

campanha do amigo de Ludovico, A. M. Pacheco, jamais atacou "o seu respeitável 

opositor, como se verifica através do seu livro Civismo em Ação" (Idem, 25). Um 

problema dentro do processo eleitoral foi que, segundo Britto, ele "não possuía vivência 

política e repudiava certos métodos de aliciamento eleitoral. Não conseguiu, por isso 

mesmo, empolgar o eleitorado com a sua pregação" (BRITTO: 1980, 189). E o 

aliciamento eleitoral, para Weber, pode acontecer de vários meios "desde a violência pura 

e simples, de qualquer espécie, à cabala de votos, através de meios grosseiros ou sutis: 

dinheiro, influência social, a força da argumentação, sugestão, embustes primários, e 

assim por diante". (WEBER: 1982, 227). A candidatura de A M. Pacheco assume uma 

tática de autopreservação, por isso não reproduziu o esquema da campanha anterior. Parece 

não querer arriscar ser lançado no limbo (ostracismo) político em caso de derrota eleitoral.

Em uma seleção de discurso proferido ao longo da campanha, A. M. Pacheco 

em seu livro Civismo em Ação, mostra como aconteceu a sua trajetória na tentativa de ir 

rumo ao Palácio das Esmeraldas. O que chama atenção do leitor de seu livro é a distância e 

falta de persuasão em seu estilo de escrever. Se uma das tarefas do orador é ampliar tudo o 

que puder ser dito em favor de suas posição e contra a de seus adversários (SKINNER: 

1999, 183), nos discursos de Pacheco em nenhum momento existem críticas ao seu 

opositor e amigo, mais amigo que opositor. Como não existe mudança substancial nos 

mesmos, pois, a retórica, linguagem, pedantismo, intelectualismo, selecionei o discurso 

pronunciado no dia 20 de Julho de 1950, no Cine-Teatro de Goiânia, por ocasião do 

                                                          
41 Jornal de Noticias, 12 de Outubro de 1952. Apud Nasser: 1965, 13.
42 Cidade de Goiás, 30 de Julho de 1950 Ano XIII n.º 481 p.1.
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encerramento da Convenção Estadual da UDN, quando foi homologado sua candidatura ao 

cargo de Governador. Este foi o modelo/padrão de discurso proferido por ele ao longo da 

campanha. É surpreendente o elitismo, moralismo, falta de eloquência, a distância entre 

orador e público dos discursos de Altamiro de Moura Pacheco. Como se sabe o discurso é 

um elemento importantíssimo no processo eleitoral, o político necessariamente deve ser 

eloqüente para conseguir a adesão das massas. O que se percebe neste é o contrário, veja o 

modelo:

Senhores Convencionais, Exmas. Senhoras e Meus Senhores:
Na austeridade desta Convenção, onde se faz sentir o prestígio das organizações 
democráticas coligadas de Goiás, avulta incomparável o esfôrço do povo goiano 
para o revigoramento do regime, em que vivemos.
Na grandeza desta solenidade, refletindo-se a abnegação patriótica de líderes 
democráticos, consolida-se a autoridade moral de um povo, cuja pertinácia na 
defesa de seus ideais se alimenta da exuberância de energia da juventude, da 
pureza dos lares e da honradez do trabalho do homem.
Na hora atual em que se multiplica, em benefício da Pátria, a dádiva permanente 
da liberdade, oriunda da redemocratização; nesta época em que uma decidida 
cooperação no vasto campo da política, que se não afasta dos verdadeiros 
princípios sôbre os quais deve apoiar-se, impõe-se como imperativo das mentes 
bem formadas; nesta fase em que se preparam os alicerces do movimento para a 
renovação de mandatos na administração brasileira, - mister se torna que tudo se 
faça sob os auspícios e a soberania da vontade popular, a fim de que seja uma 
realidade viva a inviolabilidade da consciência, estimulando a energia criadora 
do indivíduo para o aperfeiçoamento da sociedade democrática.
Que não haja um adormecer no preparo das inteligências, despertando-as para o 
verdadeiro significado da hora presente e par uma perfeita compreensão das 
grandes responsabilidade de todos nós.
A sociedade hodierna, dominada por um evolucionismo constante, conservando 
prinicípios que se estratificaram na consciência coletiva pela excelência do bem, 
e demolindo outros porque faltos de solidez e base que lhes proporcionem 
estabilidade, - exige, como indispensável preliminar, que as fôrças fecundadoras 
dos movimentos políticos se não destituam de identificação moral, entre os 
elementos que se divergem.
Os antagonismos, na esfera de nossas atividades político-sociais, não 
ultrapassando as lindes da razão, incentivam o ânimo para o trabalho, 
aperfeiçoam o conhecimento humano e fortalecem, com o triunfo da verdade 
inalterável, instituições civis de um povo.
E os direitos do homem, consubstanciados em normas jurídicas pelo 
assentimento da coletividade que, aplicando-as, se eleva e fortalece, fortalecendo 
e elevando os fundamentos da ordem social, - sublimam-se pela execução dos 
meios que impedem a corrupção e dos princípios que zelam pela segurança das 
instituições mantenedoras do regime de liberdade, compatível com nossas 
aspirações.
Do respeito aos direitos homologados pela sociedade em benefício do indivíduo, 
e decorrentes dos deveres a que o homem é submetido pela civilização, traçando-
lhe rumos para o desempenho de qualquer atividade, - surgem e ampliam-se, 
como síntese da experiência, costumes que se transformam em prerrogativas, 
prerrogativas de que se originam leis e leis que se codificam.
São fatôres dos quais não pode prescindir a moderna estrutura social, porque de 
seu concurso e da sua influência deriva, como efeito vigoroso de causas 
determinantes, a melhoria geral do mecanismo da administração pública que, 
funcionando às claras, sob a lubrificação da dignidade, dirime, com justiça, os 
conflitos de interêsses.
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São ao mesmo tempo responsabilidades que, diretamente, incidem sôbre quem à 
frente do govêrno se coloca e que não desprezadas, o reconfortem na confiança 
do êxito, ao transpor obstáculos que se lhe anteponham, em face das exigências 
naturais da nossa formação social e política.
Com o favorecimento dêsses e de outros postulados, em sinergia, reforçando a 

ação governamental, para a firme execução da política de defesa do trabalho, 
ligada, por nexo que se não rompe, com a de medidas efetivadoras da garantia à 
propriedade, mediante leis que sejam objetivas e fàcilmente viáveis -
conquistado estará indisputável terreno para se atingir a prosperidade individual, 
de cujo concurso depende a prosperidade geral.
Mantendo-se, com firmeza e elevação, o princípio da autoridade, ao lado da 
distribuição da justiça, como reclamam os foros de povo civilizado; executando-
se, sem tibieza ou vacilações, as leis que asseguram a difusão do ensino, sob a 
multiplicidade de seus aspectos; incrementando-se, pela industrialização, a 
vitalidade da lavoura e pujança da pecuária - apoio em que se firma o comércio 
goiano; emprestando-se aos meios de transporte a orientação técnica necessária, 
e dispensando-se o devido cuidado aos problemas da saúde pública, sem 
provocar o desequilíbrio orçamentário, realizar-se-á, em marcha porfiada, obra 
de humanidade e patriotismo, restaurando-se a confiança no fortalecimento 
econômico-financeiro e revigorando-se a fé nos altos destinos de Goiás.
Senhores Convencionais:
São estas as palavras que a consciência me ordenou vos dirigisse neste grave 
momento da política nacional; neste indescriptível instante do dia de hoje, em 
que se comemora a auspiciosa efeméride goiana da promulgação da Carta Magna 
do e Estado; nesta hora em que, conduzidos pela suprema dignidade das funções 
de que vos achais revestidos, houvestes por bem conferir-me a distinção de 
candidato oficial, no próximo pleito, ao pôsto de Governador do Estado.
Senhores: Com a homenagens de meu reconhecimento, a segurança de que 
honrarei o mandato. (PACHECO:1967, 17-20)

Com Altamiro Pacheco, uma das marcas do udenismo goiano deixa de ser 

absoluta, o antiludoviquismo é relativizado, pois o candidato da UDN repudiava certos 

métodos de aliciamento eleitoral.

Além desta postura adotada por A. M. Pacheco, a violência foi uma constante 

no processo eleitoral: Primeiro, no final do comício em Nova Aurora, no Município de 

Goiandira, o deputado estadual e candidato a reeleição do PSD Getulino Artiaga foi 

assassinado. Conforme Gerson Castro Costa, Getulino Artiaga

Era um grande líder em plena atividade, que tombou rudemente em Nova 
Aurora. Como disse um orador no dia 9 de Setembro de 1950, o seu corpo ficou 
varado de balas, como as bandeiras nos campos de batalhas, ficam varadas ela 
metralhas, em vista das lutas cruentas que se travam. É, os que carregam essas 
bandeiras fazem delas um troféu. E, Getulino Artiaga, com o seu corpo 
estraçalhado de balas, foi aquela grande bandeira que conduziu o seu Partido à 
estrondosa vitória consignada no dia 3 de outubro. Ele foi, meus senhores, um 
grande general. Não um general partidário, mas do exército de salvação pública 
de Goiás. Com a suas palavras fogosa e invencível, pelas ruas, praças, pelas 
fabricas, pelas casas comerciais, ele era sem dúvida um grande general.43

                                                          

43 Diário da Assembléia, 21 de Março de 1953. Ano VII no. 392 p.7.
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Assim o referido deputado pessedista, em entrevista ao Diário da Manhã, 

afirma que "...se o candidato a Governo do PSD já estava praticamente eleito, com esse 

terrível assassinato, acabou de selar-se o resultado das eleições de 1950, amplamente 

favorável ao PSD, com a recondução  do fundador de Goiânia ao Palácio das 

Esmeraldas" (CAMPOS: 1985, 180). Além deste triste incidente, "em Leopoldo de 

Bulhões, houve um grande tiroteio durante um comício do PSD" 44 Indubitavelmente, estas 

duas coisas, a postura de Altamiro e a violência, foram decisivas para o retorno do PSD, 

isto é, de Pedro Ludovico ao poder do executivo goiano. 

Francisco de Britto, recorda este momento, de forma melancólica comenta

Mas de qualquer forma, parece fora de dúvida que o êxito do PSD se deveu 
principalmente a uma questão de sentimentalismo. A volta de Getúlio Vargas, 
com a auréola de mártir, e a morte trágica de Getulino Artiaga, em plena 
Campanha, foram as bandeiras do pessedismo.
Nunca se viu um cadáver ser tão vergonhosamente explorado como o do infeliz 
deputado. O seu sacrifício, ao invés de constituir uma perda para o PSD, 
representou a escalada para a subida dos pessedistas ao poder (BRITTO: 1980, 
189).

A coligação PSD-PTB saiu vitoriosa. As urnas, Pedro Ludovico Teixeira teve 

84.559 votos, contra 56.432 do médico e amigo Altamiro de Moura Pacheco representante 

da coligação UDN-PSP-PR-PTN-PRP. Contudo, segundo Otávio Dulci, "nessa mesma 

eleição, a UDN não logrou conservar nenhum dos Governos estaduais que lhe couberam 

em 1947". Em contra partida, ela conquistou três novos Estados: Alagoas, Santa Catarina e 

Mato Grosso. E no Pará e Paraná45 os candidatos foram eleitos com o seu apoio (DULCI: 

1986, 103)

Em uma entrevista a Revista Presença, César da Cunha Bastos admitiu que a 

derrota para Pedro Ludovico quase esfacelou a UDN goiana e foi necessário reconstruir 

diretórios em vários municípios onde perderam. Como assegura Francisco Rabelo, "nas 

eleições de 1947/48, os dois partidos assumem quase na mesma proporção a liderança dos 

municípios goianos, (PSD, 26, UDN, 22), assim como o número de eleitores (PSD - 38.981 

e UDN - 32.072)" (RABELO: 1978, 86). Nessas eleições de 1950 o apoio de eleitores ao 

PSD marca uma diferença de 21.090. A derrota foi marcante e, por isso, recordada por 

César Bastos nestas palavras

Bom, quando a ditadura de Vargas caiu, reunimos um grupo e fundamos a UDN 
no Estado. O Pedro Ludovico não levou fé, nós nos associamos a um dissidência 

                                                          
44 Jornal O Popular , 7 de Novembro de 1982.. p.23 (Caderno Especial Política)
45 Evadir CODATO em sua tese de doutorado em História mostra as articulações feitas para eleger Munhoz 
da Rocha do PR.
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do PSD e derrotamos os adversários elegendo o Jerônimo Coimbra Bueno em 
1947. Aí, nunca mais o Pedro facilitou. Em 1950, ele voltou juntamente com o 
Getúlio, tipo "fogo morro acima e água morro abaixo"46, nós tivemos uma 
derrota medonha, a UDN quase que se esfacelou (grifo meu). Nesse ponto, quase 
do zero, foram atrás de mim, e aceitei presidir o Partido. E nós nos empenhamos 
numa luta muito dura, fomos naqueles municípios onde tínhamos perdido 
refizemos diretórios47

Iniciei afirmando que esta terceira convenção e campanha eleitoral da UDN 

provocou um desgaste inter e intrapartidário memorável. Finalizo com um comentário 

quase literário de Alfredo Nasser, publicado no Jornal de Notícias, no dia 12 de Outubro de 

1952, assegurando o ódio e a dificuldade relacional entre os líderes da UDN e PSP, nos 

seguintes termos:

Durante o Govêrno do sr. Coimbra Bueno, com sombra, água fresca e 
biscoitinho de Palácio, nós nos havíamos odiado sem o menor respeito, certos de 
que o sr. Pedro Ludovico poderia não ser uma onça morta, mas seria, sem 
dúvida, um velho leão desdentado. Quando a derrota sobreveio, por 
circunstâncias outras, o ódio aumentou antes as recriminações recíprocas. Não 
havia líder oposicionista que não quebrasse esquina para evitar um encontro com 
os antigos aliados. O sr. Altamiro de Moura Pacheco, a quem havíamos tirado de 
sua clínica e dos seus estudos para um passeio, em traje de rigor e pista asfaltada, 
até o Palácio das Esmeraldas, já havia recolocado seu avental e voltado aos seus 
livros. Nos últimos dias da Campanha de 1950, quando a ofensiva pessedista 
desorientou completamente as forças da situação, êle compreendeu que se havia 
metido entre loucos, mas era tarde, pois o portão do hospício estava trancado. 
Ficou, então, de relógio à mão, aparentemente para não se atrasar nos comícios. 
Na realidade, para ver se as horas passavam mais depressa48. (grifos meus)

No final do pleito eleitoral a UDN perdeu o executivo estadual e na 

composição da Assembléia Legislativa perdeu uma cadeira. O que chama atenção nesta 

eleição é que com a cassação do PCB, o PTB e o PSP surgem neste espaço aberto, e, ao 

mesmo tempo, provocam uma renovação de 81% na composição da Assembléia 

Legislativa, a maior da História do Parlamento Goiano no período de 1947-1966, pois, dos 

trinta e dois representantes somente seis foram reeleitos sendo quatro do PSD, Gerson 

Castro Costa, José Souza Porto, Serafim de Carvalho e Wilson da Paixão; e dois da UDN, 

Diógenes Sampaio e Willmar Guimarães. Ficando a 2.ª Legislatura com a seguinte 

composição:

                                                          
46 César Bastos lançou mão de um ditado popular mineiro que afirmar "água morro abaixo, fogo morro 
acima e deputado querendo aderir, não há quem segure" (HIPPOLITO: 1985, 213)
47 Entrevista de César Bastos à Revista Presença n.º 6 Ano 1986. In: (QUEIROZ: 1997, 81)
48 Jornal de Notícias, 12 de Outubro de 1952. (Apud. NASSER: 1965, 13)
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Quadro 4: Composição da Assembléia Legislativa de Goiás na 2.ª Legislatura
15.04.51 a 31.01.55

PSD (15) UDN (9) PSP (5) PTB (3)
Antônio B. de Souza
Berenice T. Artiaga
Felipe S Serradourada
Floriano Gomes
Gerson Castro Costa
Jahyr Abrão Estrela
Jerônimo P. de Abreu
José Feliciano Ferreira
José Souza Porto
Maurício Neto Martins
Pedro Celestino Filho
Sebastião A Guerra
Sebastião G. Almeida
Serafim de Carvalho
Wilson da Paixão

Antônio José Oliveira
Antônio L. Machado
Diógenes D. Sampaio
Emival Ramos Caiado
Hélio Seixo de  Brito
José de Assis Moraes
Manoel de Siqueira
Osmar Sampaio
Willmar Guimarães

Clodoveu Alves Castro
João Netto Campos
Nicanor de Faria Silva
Salviano J. Guimarães
Walfredo C. Maia

Antônio de Queiroz
João Pires Vieira
Luís Â Milazzo

Fonte: CAMPOS, F. I. e DUARTE, A .T.. O Legislativo em Goiás: História e Legislaturas. Goiânia: 
Assembléia Legislativa de Goiás, 1996. p.108-9

3.1.4 A "vitória" frustrada: a quarta convenção estadual.

A vitória frustada da UDN com Galeno Paranhos é um capítulo interessante na 

História da UDN goiana. Pois, após a derrota humilhante e a reconstrução do partido nos 

municípios derrotados, a UDN reiniciou o processo de escolha dos possíveis nomes para 

concorrer ao processo da sucessão governamental de 1954. Contudo, antes é mister 

contextualizar, mesmo que precariamente, o Governo de Pedro Ludovico. Esta gestão foi 

marcada por atos de violência conforme registram os jornais e os discursos parlamentares 

na Assembléia Legislativa49 da época. Devido estes atos de violência a UDN e o PSP, que 

andavam brigados, foram reaproximando-se. Segundo Alfredo Nasser, "O receio de que 

                                                          
49 Nas sessão ordinária do dia 17 de Junho de 1952 Willmar Guimarães denuncia o aumento da criminalidade 
na Capital. Diário da Assembléia, 3 de Janeiro 1953, n.º 378 p.2. No Diário da Assembléia, 30 de dezembro 
de 1952 Ano VI n.º 377, na sessão ordinária do dia 17 de Junho de 1952, Emival Caiado acusa os atuais 
detentores do poder no Estado" de praticarem violência contra jornais. Nas palavras do deputado udenista, "a 
onda de violência e destinos levada a efeito no Estado de Goiás a chacina de Arnoud de Faria e Geraldo 
Pires das Chagas, na cidade de Anápolis. Posteriomente, os espancamentos do jornalista Alceu Campos e a 
sua prisão, e logo em seguida, a invasão no jornal, A Notícia da cidade de Anápolis, por elementos policiais, 
tudo obedecendo a uma ordem superior" p.3. No Diário da Assembléia de 11 de Fevereiro de 1953 Emival 
Caiado na Sessão Ordinária dia 4 de Julho de 1952 utiliza a Tribuna para denunciar a perseguição do 
Jornalista. n.º 384 .p. 8. No Diário da Assembléia, 13 de Dezembro de 1952 Ano VI n.º 373, na Sessão 
extraordinária do dia 4 de Julho  de 1952 os deputados da oposição acusam a invasão de homens armados na 
Assembléia, liderada por um sobrinho do Governador, com objetivo de intimidar os representantes 
oposicionistas. Por isso, no discurso o representante da bancadas da UDN-PSP definiram só retornar aquela 
casa quando forem tomadas medidas de segurança.p.6-8. Na primeira sessão ordinária após a trágica morte 
de Haroudo Gurgel dia 14 de Agosto de 1953, os deputados fizeram um inventário sobre o acontecimento, 
principalmente o discurso de Nicanor. Diário da Assembléia, 24 de Fevereiro de 1954 Ano V n.º 443 p. 3-4.



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 89

um desentendimento entre os oposicionistas venha dar a vitória às forças políticas 

chefiadas pelo sr. Pedro Ludovico, dissipa tôdas as divergências" e, segue afirmando,

o que me espanta é que o Governador, a esta altura de sua vida pública, possa 
acreditar na violência como fôrça de persuasão. Não sei como não percebeu, 
ainda, que a cada desmando, mais se abre o vazio à sua volta e mais a falta de 
moderação une a todos contra a sua chefia50.

O ápice destes atos de violência no Governo ludoviquista ocorreu, em agosto 

de 1953, com o assassinato do jornalista Haroldo Gurgel, que o governo foi 

responsabilizado, atribuindo o crime a jagunços do PSD. Na visão de Francisco de Britto, 

ao relator este episódio fica transparente, que, era prática comum todo tipo de violência a 

jornalistas em Goiás. Ao mesmo tempo, apesar de negar o apoio ao projeto da Polícia 

Militar que visava depor o Governador, revela que o lado legalista neste momento falou 

mais alto que o golpista da UDN. Com a narrativa, riquíssima de detalhes, conta que

No dia 8 de Agosto de 1953, às 11 horas, estava eu parado na esquina da rua 3 
com Av. Araguaia, quando um amigo chegou correndo e me disse, com o pavor 
estampado no rosto:
"__ uma coisa terrível vai acontecer, um grupo de jagunços está à procura do 
Haroldo Gurgel e vão matá-lo, na certa. Ele está no Lorde Hotel, para onde eles 
se dirigiram"
Haroldo Gurgel era o redator-chefe do Jornal "O Momento", que naquele dia 
havia publicado um suelto criticando em termos irreverentes e maliciosos o 
Diretor da Empresa Força e Luz, de propriedade do Estado. Tomei o automóvel e 
me dirigi para aquele lado, na esperança de encontrar um elemento pessedista 
responsável que impedisse a violência. Acreditava que o objetivo dos jagunços 
era surrar e desmoralizar o jornalista e jamais assassiná-lo.
Cheguei tarde demais. Antes de estacionar o carro em frente ao Grande Hotel 
ouvi tiros e vi o povo correndo pela Av. Goiás, alguns gritando de passagem: "__ 
Mataram o Haroldo Gurgel!" era verdade, infelizmente, tendo sido também 
baleado o jornalista Antônio Carneiro Vaz, diretor-proprietário do "O 
Momento".
A notícia do crime incendiou a cidade. Pouco depois um grupo de rapazes, à 
frente o poeta e jornalista José Décio Filho, desfilava pela Av. Goiás conduzindo 
o corpo do jovem assassinado, que foi depositado à entrada do Palácio das 
Esmeraldas. Dali, foi o cadáver transportado par a Assembléia Legislativa, onde 
ficou exposto à visitação pública.
A consternação era geral. O povo chorava de dor e de revolta por aquela 
juventude estupidamente sacrificada.
O sepultamento se deu no dia seguinte, com grande acompanhamento, tendo o 
cortejo que conduzia o ataúde se transformado em passeata de protesto. 
Estudantes, políticos, operários anônimos se uniram para verberar o crime 
monstruoso.
Ao defrontar o Palácio das Esmeraldas, rumo à Catedral, a multidão se deu conta 
de que havia ali um dispositivo militar montando guarda e que o próprio 
Governador Pedro Ludovico, cercado de familiares e de amigos, se mostrava em 
atitude de desafio.
À noite reuniu-se o alto comando da oposição para exame da situação, na 
residência do Dr. César da Cunha Bastos. E já havíamos deliberado, como único 
medida plausível, lançar um manifesto ao povo profligando o ato de banditismo, 
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quando recebemos um emissário da Polícia Militar que, segundo ele, estava 
disposta a depor o Governo naquela noite, desde que contasse com a cobertura 
política da oposição.
Tudo estava pronto para o gesto de represália ao clima de terror implantado na 
Capital, com a tropa exacerbada por causa da prisão do tenente Clementino 
Gomes, punido por haver protestado, de público, em discurso na Av. 
Anhanguera, contra o assassínio do jornalista.
A proposta foi repelida, por unanimidade. Não podíamos jogar 
irresponsavelmente com o destino de tantas pessoas agindo emocionalmente e 
trocando o caminho da lei pelo da violência que sempre havíamos combatido 
(BRITTO, 1980, 192-3).

O ex-deputado pessedista Gerson Castro e Costa corrobora Britto afirmando 

que

toda cidade se agitou sob o impacto da infausta notícia e o corpo do jovem 
assassinado foi carregado por populares pelas ruas até a praça Cívica, em frente 
ao Palácio do Governo, numa das maiores demonstrações de revolta jamais 
vistas no Estado de Goiás ( apud: CAMPOS, 1985, 191).

A morte de Haroldo Gurgel ajudou na união das forças de oposição, que 

resolveram publicar um boletim manifesto ao povo responsabilizando Pedro Ludovico pelo 

crime. O documento foi redigido por Alfredo Nasser e assinado por César Bastos, Jalles 

Machado, José Fleury, Hélio de Brito, Nicanor de Faria, Walfredo Maia, Clodoveu Alves 

de Castro, Lisboa Machado, João Neto de Campos, Salviano M. Guimarães, Willmar 

Guimarães, Emival Caiado, Manoel Demóstenes, Osmar Sampaio, José de Assis Moraes e 

Diógenes Sampaio. O manifesto lança as base da campanha oposicionista, com as palavras 

de ordem dos artigos de jornais e discursos: moralidade administrativa, segurança, fim do 

banditismo, entre outras. Venerando de Freitas Borges assegura que a

violenta campanha desencadeada em todos os recantos do território goiano, era o 
reflexo do ódio que explodia e envenenava o ambiente. José Ludovico de 
Almeida e seu companheiro de tantos anos - Pedro Ludovico eram os 
responsáveis pela calamidade ... bandidos e assassinos, usurpadores e 
aproveitadores da situação, eis a propaganda que enchia o terreno da política, 
naquêles dias agitados que precederam o Pleito de 195451.

Por isso, transcrevo o Boletim intitulado Ao Povo Goiano:

JAGUNÇOS do sr. Pedro Ludovico Teixeira, Governador do Estado, fuzilaram, 
hoje às 11 horas, num dos logradouros mais movimentados desta Capital, à vista 
de centenas de pessoas, o Jornalista Haroldo Gurgel e feriram gravemente o 
diretor de "O Movimento", Carneiro Vaz e seu irmão João Vaz. Os sistemáticos 
e repetidos atentados a homens de imprensa, denunciados e verberados 
inùtilmente pelas oposições coligadas e seus jornais, culminaram, assim, num ato 
de inominável selvageria, sem precedentes na história política de Goiás, 
realizado com premeditação e sangue frio, à plena luz do dia, para escárnio e 
escarmento de um nobre e culto povo. E se juntam, dessa forma, às ladroeiras 
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ostensivas de lotes e terras devolutas, à negociatas, ao assalto despudorado aos 
cofres públicos, ao nepotismo, às cenas do mais torpe vandalismo, que rebaixam 
Goiás à condição de senzala e reduzem os foros de cultura do seu povo a uma 
simples expressão de banditismo. Não é a primeira vez que o sangue dos homens 
de imprensa escorre pelas ruas de Goiás sob o tenebroso consulado do sr. Pedro 
Ludovico Teixeira. E, provàvelmente, não será a última. Mas esta luta não se 
deterá enquanto a moralidade administrativa e o respeito à integridade física dos 
cidadãos não retomarem seu curso em terras goianas; enquanto os criminosos 
não forem punidos e os ladrões da economia pública andarem insultando com a 
sua riqueza ilícita o povo faminto e desesperado. Esta luta continuará até que os 
goianos, pelas urnas, tenham corrido do poder com os homens que o enxovalham 
e degradam. Um dos assassinos, perpetrado o crime, homizou-se no próprio 
Palácio das esmeraldas, de cujas sacadas quis atirar no povo, que alí se 
aglomerava. Na hora da covardia o criminoso procurou abrigar-se sob a asa 
protetora do seu chefe e de lá é possível que a justiça humana não o tire. Mas a 
sua presença na casa que deveria ser a de todos os goianos basta para identificar 
os verdadeiros responsáveis pela tragédia. Assim, ninguém espere quaisquer 
providências por parte do Govêrno. O próprio boletim oficial assinado pelo chefe 
do Gabinete Militar da Governadoria, é um insulto aos sentimentos do povo 
goiano. O assassinato foi visto por todos e todos conhecem os criminosos, 
notórios profissionais do crime a serviço do Govêrno.
Goiânia, 8 de Agôsto de 1953. (NASSER: 1965, 20)

As repercussões foram ruins para o Estado, que se consolidava com a imagem 

de terra de banditismo. Ao ponto do historiador Cleumar Moreira indicar, em sua pesquisa, 

a existência de um sindicato do crime com o objetivo de assassinar fazendeiros, políticos, 

entre outros (MOREIRA: 2000, 73-4). Porém, a violência não é assunto novo na e da 

história política de Goiás, a historiografia regional já havia registrado esta prática52.

Com certeza, a violência foi elemento unificador das forças oposicionistas. 

Todavia, esta união era frágil pois, devido ao personalismo descentralizado, não existia 

uma liderança unificadora deste movimento. E isto fica visível quando aproxima-se do 

processo eleitoral. Contudo, a ausência de liderança catalisadora, ao contrário do que 

assegura a tese de Francisco Rabelo, que impõe como "o único sentido da UDN era o 

revanchismo", e, por isso, apoiado em entrevista, afirmava que "chegávamos às vésperas 

das eleições sem candidato para governador, pois qualquer um que se candidatasse, 

perderia. Aproveitávamos então os elementos ressentidos com Pedro Ludovico e 

lançávamos como candidato" (RABELO: 1978, 88). O momento pré-convencionais 

revelavam internamente uma UDN em luta para definir o candidato, e se fosse como relata 

o entrevistado de Rabelo o nome deveria ser consensual sem brigas, dissensões e lutas.

E, ao longo da história udenista, o que se presencia é uma luta insana pelo 

controle do partido. E a grande dificuldade era escolher um nome que aglutinasse os 
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interesses dos grupos formadores da agremiação. O que revela, para Lacerda, uma 

fragilidade da UDN a de não conseguir o consenso, pois “não havia unidade entre os 

políticos da UDN, nenhum deles se uniria em torno dos outros, a verdade é essa”

(LACERDA: 1987, 72). E esta verdade encontra-se presente em Goiás. Pois, segundo Ciro 

Lisita Júnior, a UDN goiana constituía-se como “agremiação que ... peca pelo excesso de 

individualismo e vaidade ôca de grande maioria de seus integrantes” (LISITA JÚNIOR: 

1965, 76). Evidente que um partido com este perfil não conseguiria selecionar alguém para 

unificar os interesses da agremiação e representá-la, por isso o recurso era escolher alguém 

fora, não porque não existisse liderança interna.

E o que se viu próximo a quarta convenção estadual foi o surgimento de dois 

grupos: um querendo candidato de conciliação e outro candidato do próprio partido, isto é, 

a fórmula partidária. Jalles Machado e José Fleury levantaram a bandeira do candidato 

único, com o nome de Galeno Paranhos. Entretanto, segundo Alves de Castro,

naquele dia em que o Sr. Galeno Paranhos propoz esta conciliação partidária, em 
que o seu nome foi indicado como candidato único, alguns dos presentes tiveram 
uma votação omissa para analizar. Mas antes a pressão alí existente da palavra de 
pessoas que assistiram e tomaram parte, a votação foi feita de imediato53.

E, todavia, Venerando de Freitas assevera que, os membros da Comissão 

Executiva do PSD "tôda, por unanimidade, se levantaram contra o sr. Paranhos, que se 

retirou daquela reunião abraçando o sr. Pedro Ludovico, dizendo que não queria jamais 

perder sua amizade". E Clotário de Freitas corrobora Venerando afirmando que também 

esteve presente naquela "memorável reunião, que houve no Palácio, quando foi trazido ao 

conhecimento da Direção do PSD a proposta em se dar apôio ao Sr. Galeno para o cargo 

de Governador. Aquela proposta foi reprovada, não houve voz discordante nêste ponto de 

vista"54. Assim, esta tentativa de diálogo para estudar a possibilidade de um candidato de 

conciliação não recebeu apoio do PSD e nem da UDN-PSP. Porém, esta tentativa de 

diálogo condicionou o resultado da convenção udenista.

Para Francisco de Britto esta convenção marcou a história da UDN em Goiás, 

pois novamente a UDN, em coligação com o PSP, lançava um candidato alheio às fileiras 

udenistas; e o deputado federal Jalles Machado abandonava discreta e temporariamente a 

atividade político partidário. Em seus termos, no livro Memória de outro tempo, relata que

No fim do ano de 1953, o então deputado José Fleury, após entendimentos no 
Rio de Janeiro, veio a Goiânia para sondar os correligionários sobre a 
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possibilidade de aceitação do nome do Deputado Galeno Paranhos, do PSD, 
como candidato de conciliação ao Governo do Estado.
Fracassou na Missão, não encontrando receptividade nem na UDN nem no PSP.
Poucos dias depois estávamos novamente reunidos para ouvir as razões do 
deputado Jales Machado em defesa do esquema galenista, que consistia no 
seguinte: o nome de Galeno seria proposto ao PSD como candidato único, 
visando a uma trégua política que seria benêfica ao Estado; se a proposta fosse 
recusada, Galeno romperia com o seu partido, passando a apoiar o candidato 
lançado pela oposição.
Se bem me lembro fui o único a discordar do plano. Estranhei que justamente o 
deputado Jales Machado, que sempre se batera na UDN pelo candidato 
partidário, viesse agora defender ponto de vista contrário, em termos que eu 
considerava humilhante.
Visivelmente agastado com a observação, o deputado esclareceu bem o seu 
pensamento: se o nome de Galeno fosse aceito, o que lhe parecia muito difícil, 
teríamos um período de calma na política do Estado; caso contrário, contaríamos 
com valioso reforço na luta pela sucessão, já agora com candidato saído das 
nossas fileiras.
Procurei o Deputado Jales Machado mais tarde, no Hotel, pra dizer-lhe que, uma 
vez rejeitado polo PSD, o que me parecia mais viável, o deputado Paranhos 
acabaria se impondo como candidato da oposição.
"__ O compromisso dele é de apoiar o candidato que a oposição indicar" __ 
Afirmou o deputado Jales Machado.
Aconteceu exatamente como eu previra. Repelido o acordo pelo PSD, deu-se o 
rompimento de Galeno, como combinado. Entretanto, dias mais tarde, reunido o 
comando oposicionistas para nova análise da situação, o deputado Willmar 
Guimarães, falando em nome da maioria, dava como definitiva a candidatura 
Galeno Paranhos, a menos que a oposição quisesse "Cometer uma felonia!"
Decepcionado, o deputado Jales Machado retirou-se para sua fazenda, viajando 
depois para o exterior (BRITTO: 1980, 200)

Esta manobra no lançamento da candidatura de Galeno Paranhos pela UDN 

provocou um pequeno abalou na diretoria do partido, pois, conforme Filadelfo Borges, 

como as lideranças udenistas não conseguiam se reunir para debater a questão, pois não 

obtinham o número regimental e reuniões eram marcadas e suspensas irritando 

profundamente o presidente do partido César da Cunha Basto, que resolveu diante desse 

impasse retirar-se para sua fazenda próximo a cidade de Rio Verde. Sendo surpreendido 

pelo rádio com o lançamento da candidatura Galeno Paranhos. O biografo de César Basto 

relata este momento udenista com as seguintes palavras:

O tempo corria e as oposições não se decidiam. Reuniões eram 
marcadas e suspensas por falta de número regimental. Irritado com as definições, 
César Bastos viaja para sua fazenda, em Rio Verde. Mal aporta ele na sua terra e 
os fatos acontecem rapidamente. Em Catalão, seu cunhado Willmar Guimarães, 
lança a candidatura de Galeno Paranhos e o fazia com a concordância de Jales 
Machado que chegava do Rio de Janeiro, acompanhado de José Fleury e 
maquinava a indicação do dissidente pessedista. Pela rádio, o presidente regional 
da UDN é informado. Com a candidatura de Galeno Paranhos, evidenciava-se o 
racha no seio do forte PSD. O anapolino Achiles de Pina comandava a 
dissidência. Uma comissão de oposicionistas, formada, entre outros, pelo 
deputado estadual Manoel Demóstenes e pelo federal João D’Abreu, avista-se 
com o prestigioso cardeal do pessedismo anapolino que, diante daquela 
delegação, teria provocado, com a mesma, este diálogo:
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__ Há seriedade nesta visita dos senhores?
__ Por que esta pergunta?
__ Porque não estou vendo aqui o presidente da UDN, César Bastos.
E à revelia de César Bastos e sem a sua presença, UDN-PSP e mais a 

dissidência do PSD consturaram a candidatura de Galeno Paranhos. César 
magoou-se. O companheiro de todos os momentos se viu ofendido com a atitude 
dos seus aliados que deliberaram assunto tão importante sem consultá-lo e sem 
que estivesse presente. Ofendia-se com velhos correligionários que o 
encontraram solidário nos momentos difíceis para a UDN e estes lançavam um 
nome que não pertencia às hostes da oposição.

Constrangidos com a reprimenda de Achiles de Pina, Alfredo Nasser 
desloca-se a Rio Verde junto com o deputado estadual Antônio Lisboa Machado. 
Queria cada um dar satisfações ao presidente do maior partido oposicionista. E 
de César Bastos ouviram: “tomaram decisões sem a minha presença e sem a 
minha presença devem oficializá-las. Não vou presidir a convenção da UDN”.

(...) Imploraram a César Bastos. Insistiram e quebraram a sua resistência 
e ele voltou a estender a mão visando a paz dentro da UDN. (LIMA: 1987, 79-
80)

O autor segue revelando os bastidores da convenção udenista e assegura que, o 

deputado federal Jalles Machado recuou do apoio que havia dado de público a Galeno 

Paranhos, declarando que não passava de manobra para dividir o PSD. A partir de 

depoimentos, Filadelfo Borges, reconstruiu um diálogo de César Bastos e Jalles Machado 

que optei transcrever:

___ Você incita a briga do Galeno com o PSD e depois retira o apoio ao nome de 
Galeno antes da convenção. Por que você faz isto, Jalles?
___ Ora, César, eu manobro com o Galeno para dividir mais o PSD. É muito 
melhor enfrentar o inimigo esfacelado que unido.
___ É o tipo de jogada política que não faz meu gênero. Isto não é brincadeira, 
Jales. ___ Concluiu César Bastos.
___ Galeno é candidato não meu, César ___ finalizou Jales Machado de 
Siqueira. (LIMA: 1987, 82)

Na convenção da UDN goiana, em dezembro de 1953, Francisco de Britto e 

Davi Cossac defenderam a tese do candidato partidário, contrários ao nome indicado pelo 

Diretório Estadual. Para ele Galeno Paranhos era um adesista oportunista, "com a 

finalidade exclusiva de ser candidato do adversário da véspera, depois de se ver rejeitado 

pelos seus correligionários" (BRITTO: 1980, 201). Entretanto, a minoria se submeteram à 

vontade da maioria, e, a candidatura de Paranhos foi confirmada. Ao mesmo tempo, foram 

indicados para concorrer ao cargo de senador Coimbra Bueno e Alfredo Nasser.55

Esta tomada de atitude da UDN goiana de lançar um candidato dissidente das 

fileiras pessedista provocou reações do grupo situacionista e, por isso, ela se vê obrigada a 

responder as acusações de que não tinham candidato a altura para o cargo de Governador. 

                                                          
55 Jornal Cidade de Goiás, 6 de Dezembro de 1953. Ano XVI  n.º 583. p.1.



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 95

O deputado estadual Venerando de Freitas, um porta voz desta opinião situacionista, 

afirmou em discurso que

veio a campanha para a sucessão de Pedro Ludovico, em 1954. E a oposição não 
contanto em seus quadros com um elemento capaz de enfrentar o Sr. José 
Ludovico, procurou suprir a sua deficiência, buscando nas hostes pessedistas, um 
velho e denodado companheiro, eleito então deputado federal, por várias 
legislaturas, pelo partido majoritário56.

E, no editorial do Jornal do Povo, Paulo Braga ao rebater esta acusação busca 

(de)marcar a diferença entre a UDN e o PSD através da trajetória histórica do PSD goiano. 

E esta história delineada por ele revela, o que Lúcia Hippolito concluiu em sua pesquisa, "o 

PSD é o partido micheliano por excelência" (HIPPOLITO: 1985, 135). Em suas palavras:

Os jornais do situacionismo escrevem constantemente que a oposição coligadas 
não tem candidatos à Governadoria do Estado, razão pela qual foi procura o 
deputado Galeno Paranhos, pertencente ao PSD.
Vamos examinar esta inverdade que o situacionismo lança a todo instante como 
se fôsse ela, para nós motivo de desagregação na nossa vontade de vencer.
A começar de 1930, época em que o sr. Pedro Ludovico assumiu a direção 
política estadual, tem êle a doce esperança de transformar Goiás numa dinastia. 
Os fatos passados e recentes comprovam esta afirmativa.
Terminando o período da intevendoria, graças ao 29 de Outubro, na convenção 
que realizou para escolha do candidato ao cargo de governador, contava o PSD 
com homens da envergadura de Achiles de Pina, Taciano de Melo, Hosanah 
Guimarães, Galeno Paranhos, Colemar Natal, Serafim de Carvalho, Claro de 
Godoi, Misac Ferreira Júnior, Rogéri da Paraúna, José Porto, Elpídio Brandão e 
outros. Estes homens postos à margem porque o sr. Pedro Ludovico já escolhera, 
com seu sucessor, o sr. José Ludovico de Almeida, membro de sua família. 
A repulsa que tal preferência provocou é conhecida de todos. Houve uma 
fragmentação do PSD surgindo aí a oposição, que vem honrando as tradições 
democráticas de Goiás.
Assumindo o Govêrno voltou o dr. Pedro a acalentar o seu não esquecido desejo 
de se perpetuar no poder por intermédio de membros de sua família, 
descendentes ou colaterais. Já estava há muito no seu bôlso do colete o nome que 
deveria herdar o poder. Era êle, pela segunda vêz, à falta de outro parente em 
condições, o sr. José Ludovico. Contra esta prepotência de absolutismo de poder, 
contra esta ameaça de dinastia, se levantou no PSD um homem, Galeno 
Paranhos. Veio se juntar àqueles que vêem em Goiás outros homens, bem mais à 
altura de exercer o mandato de primeira magistrado estadual. com a sua atitude 
desassombrada não só protestou contra a escolha de agora, bem como alertou o 
povo votante de Goiás para a trama que se realiza, entre paredes, para que o sr. 
José Ludovico, terminando o mandato, ceda o seu lugar ao sr. Mauro Borges, da 
descendência do sr. Pedro Ludovico.
Possui a oposição homens capazes de exercer o pôsto de Governador. São êles 
tantos que difícil se tornará para o eleitorado a escolha. Isto não acontece no PSD 
porque não muda: Ludovico, Ludovico e Ludovico.
Poderia, neste caso, a oposição deixar de prestigiar a atitude espartana do 
deputado Galeno Paranhos? Não, por que êle terá imitadores. Nem todo o PSD é 
constituído de homens sem virtudes, sem o apanágio que lhes vem do partido.
O nome que o sr. Pedro Ludovico pretende, mais uma vez aproveitar par a 
candidatura pessedista não possui o espírito democrático que é, hoje, o 
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sustentáculo da liberdade e não tem a ambição de colocar Goiás acima dos 
interêsses da Família.57

Assim, o processo eleitoral foi uns dos mais tumultuados. Denúncias de 

fraudes e violência foram registradas por solicitação de candidatos e partidos. Segundo 

Willmar Guimarães,

no processamento das eleições de Goiânia se deu aquela Balbúrdia, que todos 
viram. Provamos, com certidões, que nesta capital 747 elementos votaram mais 
de duas vezes. Foram entregues títulos em branco, com assinatura do Juiz, para 
serem preenchidos pelos cabos eleitorais...[O Desembargador Alceu Galvão] 
declarou pela Folha de Goiás, que houve centenas de eleitores fantasma em 
Goiânia58 (grifo meu). 

O deputado pessepista afirma que "perdemos as eleições em Goiânia, porque 

não podemos suportar o peso do eleitorado fantasma, fabricados pela química de um Juiz 

irresponsável e venal” 59

No interior, na Cidade de Ipameri, o candidato a prefeito udenista, David 

Cossac, invadiu residências armado, gerando pânico e insegurança, e, na Cidade de 

Jandaia, houve fraudes no alistamento eleitoral, com a falsificação de mais de 200 títulos 

eleitorais. "Para completar o quadro, o material destinado à votação, que vinha do Rio de 

Janeiro, ficou retido nos Correios, o que quase impediu a realização do pleito a 3 de 

outubro" de 1954.60

No jornal A Imprensa a oposição tentava empolgar os leitores afirmando a 

coesão das hostes oposicionistas e a desagregação do pessedismo. Indicando líderes 

políticos locais e regionais que apoiavam a candidatura de Galeno Paranhos. Na edição de 

28 de Fevereiro de 1954, o jornalista Edésio Daher, revela o conteúdo da carta que ele 

recebeu do líder anapolino Coronel Achiles de Pina onde expões as razões pelas quais 

assumiu a candidatura da coligação UDN/PSP e qualifica o candidato como "o moço capaz 

de realizar essa política de inovação e de renovação de valores ... e com ele teremos um 

clima de realisações efetivas, no setor da administração, de ações elevadas, no campo 

político"61
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1955.
60 O Popular, edição 7 de Novembro de 1982 p. 23. (Caderno Especial Política.).
61 A Imprensa , 28 de Fevereiro de 1954, Ano II n.º 58.
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No final o entusiasmo udenista venceu, mas não levou. Pois, o Jornal Cidade 

de Goiás assegura que, "há quem afirme, com segurança, que as oposições venceram nas 

urnas, mas que poderosas forças estranhas à vontade do eleitorado modificaram 

grosseiramente o veredicto das urnas democráticas" 62 E, conforme Emival Caiado, 

Galeno Paranhos foi vitorioso, entretanto, a anulação de 12 mil votos do Interior e a 

realização de eleições suplementares garantiram a vitória do PSD. Então, em entrevista 

concedida a Míriam Bianca Ribeiro, o ex-deputado udenista desabava "se quando a gente 

perde, tá perdido. E quando ganha não leva, então isso não é democracia. Então eu vou 

conspirar na área militar" (RIBEIRO, 1996, 55). Revelando o lado golpista da UDN 

goiana. Para César Bastos, o processo eleitoral, "foi uma fraude grosseira do Tribunal, 

pois ganhamos as eleições, mas não levamos" 63 e confessa que esta fraude roubou-lhe 

também o mandato de deputado federal, declarando a Filadelfo Borges que “... diante de 

tantas adulterações do produto da urna, deixei de ser o mais votado da UDN e fiquei na 

primeira suplência. O PSD não me queria na Câmara Federal (LIMA: 1987, 78). Já o 

udenista Antônio Lisboa Machado assegura que o resultado das eleições foram 

manipuladas pelo partidarismo e facciosidade do desembargador Alceu Galvão, pois, "ele 

com alguns juizes espoliaram o nosso candidato, tirou dele a vitória. Deixou de atender a 

vários recursos nossos"64

Na história udenista, o interessante neste processo eleitoral é que ele foi 

marcado por várias "denúncias de fraudes, impugnação de urnas e um processo na justiça 

que, no final do período acabou dando ganho de causa ao candidato Galeno Paranhos. Só 

que, quando saiu a sentença, já estava praticamente vencido o prazo para o qual havia 

sido realizado aquela eleição" 65. Assim, a UDN venceu nas urnas e judicialmente, mas 

não governou. 

O fato é que o resultado prevaleceu deixando José Ludovico de Almeida no 

poder até 31 de Janeiro de 1959, quando transmitiu a governadoria para José Feliciano. Os 

números desta eleição foram: Juca Ludovico, candidato do PSD/PTB, teve 106.540 votos, 

ou 50,3% dos votos validos; contra 105.412, ou 49,7%, atribuídos ao candidato da 

coligação UDN/PSP, o ex-pessedista dissidente, Galeno Paranhos. (CAMPOS, 1985, 211)

                                                          
62 Cidade de Goiás, 16 de Fevereiro de 1958 Ano XX n.º 679 p.1.
63 Entrevista de César Bastos à Revista Presença n.º 6 ano 1986 Editada por Consuelo Nasser. In QUEIROZ: 
1997, 81 -
64 Diário da Assembléia, 6 de Julho de 1955 Ano VI n.º 514 p. 6.
65 O Popular,  7 de Novembro de 1982 p.23. (Caderno Especial Política).
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Na disputa para senátoria os vitoriosos foram o candidato da Coligação 

UDN/PSP, o ex-governador Jerônimo Coimbra Bueno, com 103.590 votos, ou 25,3% dos 

votos válidos, seguido pelo candidato do PSD/PTB, o velho cacique Pedro Ludovico 

Teixeira, com 103.470, ou 25,2%. Os derrotados no pleito senatorial foram Alfredo Nasser, 

obteve 101.694 votos, ou 24,7%; e Dário Délio Cardoso com 101.716 ou 24,8%. Neste 

ponto, a UDN apesar de não ocupar as duas cadeiras do senado, quebrou o monopólio do 

PSD/PTB que estavam ocupando as três cadeiras senatoriais goianas. Na Câmara Federal 

as oito cadeiras foram dividida ao meio apesar da diferença de votos atribuídas as duas 

legendas: o PSD/PTB obteve 108.767 votos, ou 52,9%; e UDN/PSP 96.680, ou 47,1% dos 

votos válidos. (CAMPOS, 1985, 212-3) Ficando como representantes de Goiás na Câmara 

Federal os seguintes deputados:

Quadro 5: Bancada Goiana na Câmara Federal Legislatura 1955-1959
UDN/PSP PSD/PTB

César da Cunha Bastos
Emival Ramos Caiado
João d'Abreu
Nicanor Silva

Anísio Rocha
Benedito Vaz
Cônego José Trindade
Wagner Estelita 

Total de votos - 96.680 Total de votos - 108.767
Fonte: FLEISCHER, D. V. Deputados Brasileiros 1946-1967. Brasília: Câmara dos Deputados, 1981.

Na Assembléia Legislativa a UDN e o PSD perderam um representante cada, e 

o crescimento do PSP e PTB, indicado anteriormente, continuou nesta eleição. Porém, para 

mim, o que chama atenção nesta legislatura é que não houve renovação. Pois, 40% dos 

representantes conseguiram se reeleger, isto é, dos trinta e dois representantes, onze se 

reelegeram sendo seis do PSD, Berenice Artiaga, Gerson Castro Costa, Jahyr Abrão 

Estrela, Jerônimo de Abreu, Pedro Celestino Filho e Wilson da Paixão; três da UDN, 

Antônio José Oliveira, Antônio Machado e Willmar Guimarães; e dois do PTB, Antônio de 

Queiroz e Luiz Milazzo; e, dois, Francisco de Britto (UDN) e Misach Costa Ferreira (PSD) 

estavam retornando pois haviam participado da 1.ª Legislatura. Desta forma a composição 

da Assembléia ficou como mostra o seguinte quadro:
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Quadro 6: Composição da Assembléia Legislativa de Goiás na 3.ª Legislatura66

01.02.55 a 31.01.59
PSD (14) UDN (9) PSP (5) PTB (4)

Agenor Diamantino
Berenice T. Artiaga
Clotário de Freitas
Cylleneo França
Gerson Castro Costa
Jahyr Abrão Estrela
Jerônimo P. de Abreu
José Santos Freire
Misach Costa Ferreira
Natal G. de Araújo
Nelson Siqueira
Pedro Celestino Filho
Venerando F. Borges
Wilson da Paixão

Antônio José Oliveira
Antônio L. Machado
Ary D. de Almeida
Edmundo J. M. Neto
Felicíssimo E. S. Neto
Francisco de Britto
José Augusto Ferreira
Waldir Castro Quinta
Willmar Guimarães

Gabriel C. Guimarães
Joviano R. Segóvia
Lincoln Xavier Nunes
Mario Mendonça Neto
Paulo Limírio Malheiro

Almerinda M. Arantes
Antônio de Queiroz
Antônio R. Monteiro
Luiz A . Milazzo

Fonte: CAMPOS, F. I. e DUARTE, A .T.. O Legislativo em Goiás: História e Legislaturas. Goiânia: 
Assembléia Legislativa de Goiás, 1996. p.112

Como indiquei no início, a preocupação deste trabalho, seria localizar as crises 

intrapartidárias, e os momentos convencionais ímpares, pois constituem momentos de luta. 

E nesta convenção demonstra a perda de força do deputado Jalles Machado e o 

distanciamento deste do grupo de Totó Caiado. As conjunturas forçaram o afastamento de 

Jalles Machado, que retornará a vida partidária somente na década de 1960.

3.1.5 Ufa! Até que enfim um udenista: a quinta convenção estadual 

Juca Ludovico imprimiu um governo marcadamente pacificador. No discurso 

de posse, segundo Hélio Rocha, "pediu o apoio da sociedade, inclusive das forças

eventualmente adversárias no plano político-eleitorais, em todos os casos em que os 

interesses transcendentais do Estado prevalecerem. Queria fazer um governo sem 

rancores, sem vinganças, o bem-comum acima de tudo"67.

                                                          

66 Bruno Domingues Cunha fez um trabalho monográfico de final de graduação em História buscando 
analisar a dinâmica partidária e o processo de modernização do Estado de Goiás na terceira legislatura. A 
pesquisa apresenta uma relação de oposição sistemática da UDN ao governo Juca Ludovico, porém não se 
detêm como esta virou pacto na aprovação do projeto prorrogacionista. Existe duas lacunas no texto de 
Cunha: primeira não apresentou a composição partidária da Assembléia Legislativa, com um tabela ou lista 
dos parlamentares, as comissões e seu membros, a formação da mesa diretora. Elementos que ajudariam ao 
leitor para acompanhar sua análise. E, Segunda, não definiu conceitos básicos para sua propostas de trabalho, 
sistema ou dinâmica partidário e modernização.
67 Discurso de posse do Governador José Ludovico de Almeida. (Apud: ROCHA: 1998,56).
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Apesar dos debates calorosos na Assembléia Legislativa sobre a legalidade do 

processo eleitoral e do ambiente de inquietação vivido pela sociedade goiana, reconstruído 

em discurso na Assembléia Legislativa, pelo pessedista Venerando de Freitas nos seguintes 

termos:

Depois de uma luta tremenda, em que tudo fêz a Coligação UDN-PSP, usando de 
todas as armas possíveis e imagináveis para, na batalha judiciária comandada 
pelo Sr. Ernani Cabral, anular o veredicto da vontade popular. Foram dias de 
angústia, dias de expectativas que vivia a família pessedista, pois, no Govêrno da 
República, encontrava-se um adversário de Getúlio Vargas e, consequentemente, 
contrário aos Partidos que abrigaram a candidatura de José Ludovico de 
Almeida. Nas esquinas, nos cafés, nos microfones, em tôda a parte, anunciavam 
os arautos da intriga a vitória da oposição. Pregava-se a desordem e a desarmonia 
no seio da família goiana. Agitava-se o ambiente, o propósito de provocar um 
clima de inquietação capaz de perturbar o Govêrno, não lhe permitindo tréguas 
para exercer tranqüilamente a sua missão. Tudo fizeram para aniquilar o sr. José 
Ludovico de Almeida, cuja serenidade e cujas altas qualidades de homem 
público, hoje o credenciam no conceito de sues concidadãos, como excepcional 
administrador. Não adiantou o combate, ferrenho e odioso, desencadeado pelas 
oposições68

O surpreendente aconteceu, a UDN fez uma oposição cordial ao governo de 

José Ludovico de Almeida, que no final virou pacto. Ao ponto de o udenista, Francisco de 

Britto e o udeno-pessepista, Alfredo Nasser levantarem a bandeira de prorrogação do 

mandato do pessedista ilegitimamente no poder. E, significativo é o diálogo reconstruído 

por Nasser, em seu discurso no encerramento da Convenção da UDN, entre os dois 

representantes da oposição e o Governador Juca Ludovico no Palácio das Esmeraldas:

Ali, no salão de despachos, olhando para o aparêlho de ar refrigerado que não 
funcionava e para as janelas que não se abriam, fomos diretos ao assunto:
__ Senhor governador, o quadro da vida estadual na hora em que se pede o apoio 
das oposições e o sacrifício dos seus interêsses partidários, é estarrecedor. Conte 
conosco. Nada queremos do seu govêrno, nem favores, nem mercês. Temos um 
programa (grifo meu). Aquí está. Cumpra-o e terá bem merecido da terra.
__ As oposições nada reivindicam? __ Perguntou-nos o sr. José Ludovico.
__ Nada, fora do interêsse público. E ainda há mais: se um dos nossos, 
companheiros, qualquer que seja ele, aceitar um favor, sequer, do seu govêrno, 
será expulso pùblicamente das fileiras oposicionistas.
Tôdas essa declarações constataram, posteriormente, de documentos oficiais. 
Sinceramente comovido, embora sem nos ter servido, ainda, uma chicara de café, 
o governador disse uma grande frase:
__ Os senhores tomaram uma decisão revolucionária que só o futuro poderá 
interpretar em tôda a sua grandeza e significação.69

                                                          
68 Diário da Assembléia, 17 de Julho de 1957 Ano IX n.º 779 p. 8.

69 Jornal de Notícias, 11 de Maio de 1958. p.2-3.
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E este programa citado por Nasser que assegurava o apoio das oposições ao 

projeto, segundo Francisco de Britto, era constituído dos seguintes tópicos: respeito aos 

direitos individuais, defesa do patrimônio público (terras devolutas principalmente), 

contratação de servidores somente mediante concurso público, licitação na compra de 

material e nos contratos para prestação de serviços, isenção e imparcialidade do executivo 

nos pleitos eleitorais e democratização do ensino. Nota-se no pronunciamento do deputado 

udenista, os argumentos vagos e generalizantes que serviram como base para o 

compromisso das oposições à reforma constitucional. E este vago programa oposicionista, 

segundo ele, foi aceito pelo governador sem retoques. Assim, nos diz Britto, "inaugurava-

se em Goiás, um novo estilo de convivência política, com a proscrição dos sovados 

métodos da oposição sistemática e do govêrno autoritário e despótico" 70

Assim, no dia 14 de Agosto de 1956, o pessedista Pinheiro de Abreu, Líder da 

maioria na Casa, em nome de uma comissão pluripartidária, apresentou na Assembléia a 

emenda constitucional com o objetivo de prorrogar os mandatos do governador e prefeitos 

goianos, visando promover a coincidência dos mandatos eletivos dos cargos para os 

executivos, com o do Presidente da República. O que em um mandato tampão ou a criação 

do dispositivo que permitia a reeleição, também, resolveria. Contudo, no discurso Pinheiro 

de Abreu justifica a emenda prorrogacionista afirmando a necessidade de manter o 

"governador de todos os goianos" para o progresso de Goiás no que se refere a 

eletrificação das cidades (construção de Cachoeira Dourada), modernização da 

administração e, especialmente, da educação escolar, entre outros benefícios que traria a 

felicidade ao povo goiano. Os argumentos são no mínimo interessantes, por isso transcrevo 

o documento:

Para realizar o que tem realizado, em tão curto espaço de tempo, é preciso que se 
diga, de uma vez por tôdas, que tem contado, não só com a cooperação dos 
dignos auxiliares de que inteligentemente soube cercar-se, senão também com a 
da Assembléia Legislativa, que colocando acima das conveniências partidárias os 
supremos interêsses do Estado, provas há dado de elevada compreensão e do alto 
patriotismo. Não se faz necessário que, a respeito de tudo isso, se venha, aqui 
rememorar o muito que se tem feito. Porque o nobre povo goiano, fiel 
testemunha de todos os tempos, aí está para apresentar a sua manifestação 
insuspeita. Não se nega, porque dá na vista, a fase de recuperação o de progresso, 
que o Estado vem experimentando, dia a dia. Em todos os setores da 
administração pública, a palavra de ordem é TRABALHAR. É a feliz norma, que 
se impôs o Govêrno, que luta titânica desenvolve, visando ao bem estar do povo, 
ao soerguimento de Goiás, para o que não mede sacrifícios de nenhuma espécie, 
agasalhando sempre, a esperança de que alcançará os objetivos, que lhe norteiam 
os sábios passos. Homem experimentado, já não tem dúvida o Dr. José Ludovico 
de Almeida de que, com a ajuda de Deus e bôa vontade dos goianos, que 

                                                          
70 Diário da Assembléia, 10 de Maio de 1958 Ano X n.º 870 p. 6.
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idealizou, para o qual tem carinhos especiais. Por isso mesmo, já se esboçou, no 
seio da Assembléia, ganhando a simpatia geral, um movimento, que se dirige no 
sentido unânime de reforma da Constituição do Estado com a finalidade de 
permitir a prorrogação do mandato do Governador José Ludovico de Almeida, 
para que o seu término coincida com o do Presidente da República. Já foi 
elaborado e nêsse momento, dou entrada nesta casa do projeto, que, além do 
mais, prevê a prorrogação dos mandatos de todos os prefeitos eleitos não só em 
1954, mas também posteriormente. E em breve se dará a mais ampla informação 
em torno de assuntos de tão magna importância e que foi objeto de amadurecidos 
estudos, devendo, por isso, lograr a aprovação de todos quantos querem a 
grandeza do Estado. Como líder da maioria na Assembléia Legislativa, é do meu 
dever dar conhecimento de tudo ao distinto povo goiano, que bem compreenderá 
o alto sentido da tarefa, que se tem em mira. Disse, e repito, que já ninguém 
ignora os empreendimentos de vulto a que meteu ombros o operoso Governador 
do Estado, Dr. José Ludovico de Almeida. Seus propósitos e sadios anseios na 
solução dos problemas, que tanto já prendem a atenção do povo goiano, já 
repetidamente os tem exteriorizado S. Excia, sempre que oportunidade se lhe 
oferece para tanto. Aí está o plano gigantesco da eletrificação da eletrificação do 
Estado, que já é, em verdade, uma realidade, que ninguém poderá contestar. 
Ontem, era a inauguração do Rochedo. Mas o Dr. José Ludovico de Almeida, 
administrador de visão larga e esclarecida, convenceu-se de que não bastava. Daí 
os planos de Cachoeira Dourada, cuja execução se vem fazendo em ritmo 
acelerado, dando a plena certeza de que, em breve não Goiânia, senão também 
outras cidades do Estado, se beneficiarão de grande empreendimento, que lhes 
abrirá as portas do progresso, abrindo, outrossim, as de um futuro de franca 
prosperidade para o povo goiano. Também para o setor da Educação, vem o 
Governador elaborando projeto, com a qual visa a introduzir novos métodos para 
a difusão do ensino, formando mais eficiente, como o estão a exigir os interêsses 
do Estado, que não deve ficar indiferente ao movimento, que se processa, nêsse 
particular, em outras unidades da Federação. E, para cercamento de série de 
problemas de base, que o Govêrno está enfrentando, sem desfalecimento algum, 
não é demais que se lembre, aqui, ainda que ligeiramente, o dá mudança da 
Capital da República para o Planalto Goiano. O Dr. José Ludovico já traçou e 
vem executando todos os planos, que possam acelerar, tornando-o em realidade, 
o sonho de todos os brasileiros, que outro não é senão a transferência da sede do 
Govêrno Federal para o local escolhido para ser a Capital Federal. Agora, é claro 
que, para se levar a cabo tudo isso, se faz mister a imediata reforma da 
Constituição Estadual, a fim de ser prorrogado o mandato do Sr. Governador, 
ponto êsse em que se conta com a adesão de todos os Partidos, que, para o bem 
de Goiás e felicidade do povo goiano, já deixaram de lado as divergências, que 
os afastavam uns dos outros. E o momento já não comporta hesitação, nem 
fraqueza. Porque tudo se quer fazer para o supremo bem do Estado e para a 
felicidade do seu povo.71

Na continuidade de defesa do processo n.º 514/56, o ex-senador e presidente do 

PSP Alfredo Nasser concedeu uma entrevista coletiva à imprensa goianiense para mostrar 

a posição das bancadas udenista e pessepista confirmando o apoio à reforma 

constitucional, contudo, firmando a "oposição cordial", que as mesmas continuaram o 

combate e a crítica ao governo, "nos casos que estejam em desarcôrdo com a 

coletividade". Para ele, este apoio estava sendo realizado com uma dose enorme de 

sacrifício, patriotismo, não existia adesismo, não aconteceu barganha e muito menos 

                                                          
71 Diário da Assembléia, 5 de Dezembro de 1956. Ano VII n.º  685 p. 3-4.
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comércio de vantagens, pois o udeno-pessepista, reafirma nesta entrevista o diálogo com o 

Governador que o acordo aconteceria sem o recebimento de nada. Conforme Nasser,

a oposição não deve ser uma força cega - As obras do Governador não podem ser 
seccionadas e nem enfraquecidas pelas lutas de sua sucessão - Se estão errados 
os Deputados em prorrogar por mais um ano, o Govêrno do Sr. José Ludovico, 
então o patriotismo é uma palavra vã72.

E, segue afirmando, que "a oposição não deve ser uma fôrça céga adstrita ao 

único objetivo de destruir o govêrno constituído, para substituí-lo".73

Estas sentenças de Nasser contradizem a longa trajetória das oposições 

goianas, quiçá brasileiras. Será mesmo mudança de mentalidade na política estadual? ou 

oportunismo da oposição, para mudar as peças no grande tabuleiro do poder goiano, já que 

o velho cacique era aglutinador das idéias anti-prorrogacionistas? Pois, na cultura política 

nacional, entendimento entre oposição e governo desinteressado representa novidade. 

Pode-se até mesmo afirmar transformação ou, um termo caro aos historiadores, evolução 

na mentalidade política dos goianos. Pois, a proposta de apoio da oposição cordial UDN-

PSP, estava firmada exatamente nestes termos: Não receberemos nada em troca.

No arquivo da Assembléia têm-se vários discursos referentes a este projeto que 

são reveladores do clima estabelecido no momento. Surpreende o fato de poucas vozes 

surgirem contra, todavia, o parlamento ficou dividido entre dois grupos básicos: os prós e 

os anti-prorrogacionistas. Como o projeto recebeu um parecer favorável da Comissão de 

Constituição e Justiça74. A reforma constitucional prorrogacionista foi colocado em 

votação, na sessão do dia 2 de Outubro de 1956. Nessa sessão ordinária presidida por 

Queiroz Barreto, compareceram os seguintes deputados: Celestino Filho, Queiroz Barreto, 

Castro Costa, Natal Gonçalves, Almerinda Arantes, Diamantino, Wilson da Paixão, Waldir 

Quinta, Lisboa Machado, Felicismo Neto, Nelson Siqueira, Mendonça Neto, Rezende 

Monteiro, Ferreira Júnior, Clotário de Freitas, Gabriel Guimarães, Francisco de Britto, 

Antônio Oliveira, Pinheiro de Abreu, Cilinêu França, Berenice Artiaga, Almir Turiscco, 

Ary Demóstenes, Estêla, Moraes Neto, José Freire Rincon e Venerando de Freitas75.

                                                          
72 Diário da Assembléia, 8 de Dezembro de 1956. Ano VII n.º 686 p. 8. 
73 Diário da Assembléia, 12 de Dezembro de 1956. Ano VII n.º 687 p 1.
74 A Comissão de Constituição e Justiça estava composta pelos seguintes membros: José Augusto Ferreira 
(UDN), Edmundo J. Moraes Neto (UDN), Lincoln Xavier Nunes (PSP), Antônio Resende Monteiro (PTB), 
Pedro Celestino da Silva Filho (PSD), Wilson da Paixão (PSD), Gerson Castro Costa (PSD) e Presidida por 
Nelson Siqueira (PSD). Diário da Assembléia, 21 de Janeiro de 1957. Ano VII n.º 697.
75 Diário da Assembléia, 6 de Fevereiro de 1957, Ano VII n.º 704 p 3.
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Assim que foi colocado em votação, o pessedista Jahyr Abrão Estela fez longa 

consideração acerca da constitucionalidade da reforma, questionando para quem era 

conveniente tal projeto, quais as vantagens e desvantagens para o povo goiano e cúpula dos 

partidos. Concluindo a justificativa de seu voto nestes termos: 

espero que os meus companheiros de bancada, sem ressentimento e sem mágoas, 
compreendam a sinceridade de meu gesto, diante destas convicções jurídicas e 
compreendam que meu voto a êste parecer, só pode ser um: Não. Por ser ilegal, 
por ser inconstitucional e por ser inoportuna esta Reforma.76

Outro parlamentar a se posicionar contra o parecer foi a petebista Almerinda 

Arantes, que rompeu com o acordo partidário, justificando o seu voto contra a prorrogação 

por considerar "tôda prorrogação de mandato imoral" e propôs, como saída democrática 

para este impasse gerado pela reforma constitucional, a reeleição, pois "só o povo pode 

prorrogar e ninguém mais". E finaliza seu discurso com as seguintes palavras:

Não apoiarei a prorrogação do mandato do Governador, primeiro por ser 
inconstitucional; por ser o mesmo contra o meu partido e meus correligionários; 
que não cumpriu o acôrdo firmado com o PTB que deu apôio à sua candidatura; 
que nega a pagar o salário mínimo; que até hoje não mandou a mensagem 
aumentando o vencimento do funcionalismo público que está a morrer de fome; 
que não atende aos trabalhistas; que há dois anos não faz promoção dos 
funcionários, direito que não lhe é facultativo e sim taxativo; que abandona os 
correligionários que o elegeram e que vive de amores com os que os 
combateram77

Após, o pronunciamento de Almerinda, o líder petebista Almir Turisco 

solicitou a palavra e condenou taxativamente a atitude de sua correligionária e afirmou que 

o voto dela não exprimiu o pensamento do trabalhismo goiano asseverando que

a bancada trabalhista, afinal, reprova o gesto de rebeldia de um de seu 
representante porque o Governador do Estado tem mantido soberanamente o 
acôrdo celebrado entre os partidos PSD-PTB, quando do pleito de 1950 e por 
isso continuará prestigiando êsse acôrdo que sòmente a Convenção do Partido 
poderá anular78.

Encerrada a primeira votação, 23 deputados votaram favoráveis e 4 contra79. 

Na segunda votação os prorrogacionistas ampliaram os votos favoráveis. Na sessão do dia 

13 de Maio de 1957, o projeto foi novamente colocado em votação e a mesma cantinela foi 

debatida. Os pró afirmando a constitucionalidade e os contra assegurando a 

inconstitucionalidade do referido projeto. Não houve mudança substancial nos argumentos 
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dos deputados. E na contagem final de votos 29 deputados votaram a favor e 2 contra, tudo 

indica que os donos dos votos contrários a emenda constitucional foram Jahyr Estela e 

Almerinda Arantes. Assim, alcançados os 2/3 na votação o presidente da mesa declarou 

aprovada a matéria80. Assim o grupo pró-prorrogacionista saiu vitorioso.

Logo após a aprovação da emenda os deputados, com exceção de dois, 

dirigiram-se ao Palácio das Esmeraldas, para comunicar ao Governador o resultado final 

dos debates sobre o projeto 514/46. A comunicação foi feita pelo líder da maioria, o 

deputado pessedista Pinheiro de Abreu. Nesta ocasião, ao receber o comunicado, José 

Ludovico de Almeida agradeceu aos representantes do povo e acentuou

Com este pedido o nosso Estado oferece à Nação, e ao mundo, justamente 
quando a humanidade vive horas sombrias, de incompreensão e discórdia, um 
bom exemplo de união e civismo, fôrças vitais para a prosperidade, bem estar e o 
engrandecimento dos povos. De minha parte, orgulho-me de haver concorrido, 
embora sem tal objetivo, para a viabilidade dêsse acontecimento, através da luta 
a que me consagrei desde o primeiro dia do meu governo, pela união da política 
estadual, em tôrno dos altos interêsses coletivos e dos esforços ingentes com que 
venho procurando realizar um administração à altura das necessidade, dos aneios 
e da formação democrática do povo goiano...
Resta-me, agora, pedir ao senhor onipotente e magnânimo, para que eu possa 
continuar correspondendo à confiança e à esperança dos meus concidadãos, que 
não me deixe sem a sua assistência e a luz de sua inspiração81

E, segundo Alfredo Nasser, resolveram realizar um grande comício no centro 

de Goiânia, na Praça dos Bandeirantes, para homenagear o governador e os deputados que 

haviam votado favoravelmente. Entretanto, ele acusa que, poucos deputados situacionistas 

e secretários de estado compareceram ao evento. Na oportunidade o porta-voz oficial das 

oposições goiana afirmou que

a prorrogação é um programa de trabalho, não é uma crônica de libertinagem. É 
um movimento de salvação pública, não é um expediente de violação 
constitucional. Os motivos que a determinaram, prevalecem. O seu espírito 
continua. O governador gostou dessa tirada. Daí por diante a idéia da pacificação 
teria que surgir e surgiu.82

Mas como conciliar pacificação e conflito no campo? O governo da 

pacificação foi obrigado a tentar solucionar, mesmo que teoricamente, os conflitos de 

terras vividos em Trombas e Formoso. Mas a busca por soluções só iniciou quando a 

imprensa em nível nacional realizou reportagens em que os ”camponeses denunciavam a 

opressão dos grileiros, cabos eleitorais do PSD” (CARNEIRO: 1988, 158). Assim, a 
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proximidade da oposição com o governo pessedista ficou abalada, pois, a pesquisadora 

revela que, a UDN tomou partido dos posseiros os defendendo através dos jornais, e esta 

defesa foi capitaneada por Alfredo Nasser. 

Esta tomada de posição udenista, partido composto de muitos fazendeiros, de 

apoio aos camponeses envolvidos no conflito revela a heterogeneidade da agremiação. A 

ala que apoiou a campesinato ganhou o apoio deles, pois, segundo um depoente de Maria 

Esperança Fernandes Carneiro, ”nas próximas eleições nós fechamos com a UDN que no 

parlamento e na imprensa só dava ganho de causa prá gente” (idem, 158).

Entretanto, a relação dos conflitos de Trombas e Formoso com o projeto de 

prorrogação deve ser tema de uma outra investigação, pois na leitura do Arquivo não 

consegui estabelecer vínculos entre os discurso dos oposicionistas em defesa dos posseiros 

com os de apoia a prorrogação do mandato do “governador de todos os goianos”.

Esta postura dos oposicionistas de apoio e defesa da emenda prorrogacionista 

teve uma repercussão negativa, alguns jornalistas goianos teceram duras críticas ao 

comportamento dos dois maiores partidos de oposição em Goiás, a UDN e PSP. Até 

mesmo, o Jornal Católico, Brasil Central, entra em campanha contra a prorrogação 

afirmando a inconstitucionalidade e o golpe na democracia provocado pelo projeto. Em um 

artigo Cley de Barros Loyola assegura que José Ludovico governou sem oposição, pois as 

oposições desertaram de sua nobre missão. Em suas palavras:

Aos observadores mais realistas e imparciais, o momento político vivido em 
nosso estado traz sérias aprensões. Vivemos numa época acomodativa. Depois 
de dois quadriênios de encarniçadas e cruentas lutas partidárias, entrou-se numa 
fase de calmaria, no âmbito regional, com o vento do comum acôrdo insuflando 
as bandeiras das diversas facções. As oposições, antes com o seu pavilhão de 
intransigência e combate desfraldado em qualquer terreno, foi magnietizada pelo 
atual govêrno, aderido sem restrições. Milagre de algum taumaturgo político? 
NÃO. Trocado em miúdos o fenômeno a que o povo assiste estarrecido, 
sintetiza-se no seguinte:
Falha em líderes e vítima dos próprios erros, a coligação udeno-progressitas foi-
se estiolando, em Goiás, até perder toda aquêle vigor, que 1946 lhe valeu grande 
triunfo nas eleições estaduais.
Muito contribuiu para o seu crepúsculo o histórico instante atravessado pelos 
goianos, a cujo govêrno estava reservada a glória de participar de um movimento 
absorvente e da envergadura da mudança na Capital Federal. Temendo o 
ostracismo, uniram-se hoje aos adversários de ontem. Vão ao cúmulo de uma 
prorrogação inconstitucional, depois de terem, juntamente com os situacionistas 
mistificado a opinião pública. Consumou-se, assim, a dupla traição à 
DEMOCRACIA. Traíram o povo para poderem desfrutar do poder conluidos. 
Temos em Goiás um democracia mutilada em sua essência. A oposição deve 
sempre existir para profligar os erros da administração; seja ela boa ou má, 
jamais faltam senões a combater. A conduta de um govêrno não pode ser, 
antecipadamente, representada por uma linha reta, devido às injunções a que 
todos se subordinam e a falibilidade própria do gênero humano. Há também altos 
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e baixos. E evidente a possibilidade de desmandos por parte dos gestores das 
causas públicas. E se êsses deslizes sucederem no futuro, ninguém de nada 
saberá, pois não há vigilância, fiscalização dos homens públicos. Aos que 
competia tal missão, desertaram de seu nobre dever. em conseqüência, o vulgo 
todo está cismado. Êle sabe perfeitamente que nenhum govêrno é imarcescível.83

E a campanha do Brasil Central continuou firme contra o projeto 

prorrogacionista. Acusando que aprovação do projeto provocou uma grande confusão 

política no Estado. E, assegura que apesar do silêncio oposicionista, Goiás ficou com dois 

partidos: o dos pró e o dos contra à prorrogação. Mas, o articulista do jornal, denuncia 

também que os situacionistas que deveriam estar comemorando a aprovação não 

demonstram entusiasmos com este continuismo. Em suas palavras:

Com a prorrogação de mandato do Governador e prefeitos goianos, a política 
estadual ficou um miscelânea que ninguém entende. Os pessedistas, que deviam 
ser os mais satisfeitos com a medida, pois foi o seu presidente, ora ocupante do 
Palácio das Esmeradas, o mais beneficiado aparecem ser os mais descontentes. 
Nas oposições raramente levanta-se uma voz para verberar a atitude 
prorrogacionistas de seus pares. Na Câmara Federal, então, não houve um só que 
protestasse contra ela. Enquanto isso, alguns pessedistas, principalmente o 
deputado Anísio Rocha, não perdem uma oportunidade de manifestar-se 
contrários ao ato que reformou a constituição do nosso estado. O próprio senador 
Pedro Ludovico declarou que em tese era contra prorrogações de mandatos, mas 
não podia tomar, em Goiás, partido contrário a prorrogação do mandato, do 
governador eleito por seu partido.
Quem mais sofre e lucra com tudo isso, entretanto, parece ser o sr. Camargo 
Júnior, que, embora secretário do PSD goiano, é acusado de udenista, 
integralista, etc., Pelos que são contra, e, ao mesmo tempo, elogiado pelos que 
são pró. Com isso êle vai ganhando ainda evidência política, o que não deixa de 
ser bom para um pretendente ao Palácio das Esmeraldas.
Enquanto o STF não se manifestar a respeito, em Goiás, continuará existindo 
apenas dois partidos: o dos pró e o dos contra a prorrogação.84

Entre os pessedistas não satisfeitos com a aprovação do projeto temos o deputado 

Venerando de Freitas Borges. Na sessão ordinária do dia 9 de Julho de 1957, assume a 

tribuna da Assembléia Legislativa para ler um manifesto que revela sua insatisfação e, 

entre outras coisas, a crise vivida pelo PSD goiano devido, em parte, ao apoio, defesa e 

aprovação das oposições ao projeto prorrogacionista, que gerou um distanciamento entre o 

senador Pedro Ludovico e o governador José Ludovico. Para ele, os culpados eram os 

líderes oposicionistas. Acusando-os de se tornarem arautos da intriga nos arraiais 

pessedistas. E esta acusação provocou trocas de veementes apartes a seu discurso. 
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Venerando iniciou seu pronunciamento fazendo uma retrospectiva dos pleitos eleitorais 

goianos85 e afirmou que

Fracassada nas urnas, cansada de tantas derrotas, vê a oposição fugir-lhe o 
terreno, sente o frio da desgraça política e toma uma decisão que, até certo ponto, 
viria trazer-lhe aparência de vitória larga na chamada como fizeram com o sr. 
Altamiro Pacheco, o Sr. Galeno Paranhos. Era bagaço do qual haviam extraído a 
seiva. Procura sobreviver-se através de sistemática campanha contra o senador 
Pedro Ludovico, semeando por todos os meios e por tôdas as formas a intriga 
nos arraiais pessedistas, de vez que a batalha judiciária, préviamente anunciada 
pelos arautos da oposição, se havia diluído em vazios conceitos e em ôcas 
palavras ditadas aos microfones.
A política "da mão estendida" de José Ludovico é golpe de morte nos campos da 
oposição, obrigadas a reconhecer os inegáveis méritos do Governador. As 
atitudes vieram confirmar as qualidades de homem público que por vêzes 
proclamadas por nós na campanha eleitoral. Aderindo uma política de 
apaziguamento, desarmada ... hoje, desmoralizados estão os sacerdotes da 
oposição. Não mais existe oposição em Goiás. Está morta e apenas constituiu 
num grupo adverso a  Pedro Ludovico, tendo como lema "dividir para reinar". 
Sabem que Pedro e José, unidos como sempre estiveram, são fôrças invencíveis 
e fortaleza inexpugnável. Sabem que jamais irão ao poder, senão através da 
confusão que semeiam no campo político, procurando passar por defensores do 
Govêrno e atirá-lo contra os seus verdadeiros e leais amigos.
Querem destruir os elos mais fortes da cadeia, que tantas vitórias consolidaram e 
que o "engenho e arte" dos fomentadores da intriga e da cizânia jamais 
conseguirá partir.
O sr. Francisco de Britto (UDN) - V. Excia. disse que nós somos os arautos da 
intriga. Não temos nada a ver com a economia interna do PSD e, se existe, como 
disse o "O Popular", angú com pimenta, nós não o fizemos.
O Sr. Venerando - Quero dizer que não seremos nós que vamos comer o angú, 
com ou sem pimenta.
O Sr. Lincoln Xavier - V. Excia. com suas palavras está querendo dizer que 
estamos destruíndo o elo que liga o Sr. Pedro Ludovico ao Sr. José Ludovico!
O Sr. Venerando - Todos os movimento estão sendo conduzidos neste sentido. A 
oposição diz coisas aqui de Pedro Ludovico que jamais passaram pelo seu 
intimo. Sei de inúmeras explorações em tôrno de seu nome e estou convencido 
de que Pedro Ludovico é homem de atitudes definidas e não permite que 
ninguém fale por êle, nem mesmo os seus correligionários. Há poucos dias o 
"Jornal de Notícias", em manchete, disse que o Senador Pedro Ludovico era o 
autor da campanha contra a prorrogação de mandatos. Todo mundo sabe das 
minhas ligações com S. Excia...
O Sr. Francisco de Britto - E é mesmo.
O Sr. Venerando de Freitas - E, quando tenho de somar uma atitude de grande 
envergadura não deixo de comunicar-me com ele, chamo o testemunho dos meus 
nobres colegas: Castro Costa, Almir Turisco e Clotário de Freitas, jamais S. 
Excia. foi contrário a prorrogação, em Goiás.
O Sr. Morais Neto - V. Excia me permite uma aparte? E quanto ao 
pronunciamento do Sr. Pedro Ludovico no Senado, que me diz V. Excia.
O Sr. Venerando - V. Excia. sabe que êle é coerente com as suas atitudes. Antes 
de se falar, aqui em prorrogação, êle havia se manifestado contra a prorrogação 
de mandatos dos deputados federais e senadores.
O Sr. Nelson Siqueira - V. Excia me permite um aparte. Não há contradições. 
Em todos os seus pronunciamentos, nesta questão, e ele fez questão de frizar, 
que não poderia ser contrário a prorrogação de mandato daquêle que havia 
ajudado a eleger-se. Mas, eu da minha parte acredito, como já tive oportunidade 
de dizer dessa tribuna, na sinceridade de propósito das oposições, quando nos 
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ajudou a votar a prorrogação de mandatos. Entretanto, estou completamente de 
acôrdo com V. Excia. quando diz que a oposição, posteriormente a votação do 
projeto, quis fazer o jôgo de separar o Senador Pedro Ludovico do atual 
Governador, abrindo uma brecha, esperando no futuro, vitórias eleitorais.
O Sr. Lincoln Xavier - V. Excia. me permite um aparte? Quero lembrar a V. 
Excia. que por ocasição da propositura do projeto da prorrogação de Mandatos, 
nós fomos chamados a colaborar, votamos porque de fato atendemos aquêles 
apêlos em benefício de Goiás. Nós, no dia certo, aquí estivemos, votamos e êle 
está aprovado. Agora perguntamos: somos nós que combatemos, somos nós que 
nos insurgimos contra a prorrogação? V. Excia. pode verificar, que todos os 
elementos da oposição votaram obedientemente ao compromisso assumido, 
quando ali apuseram as suas assinaturas. Sempre nos manifestamos em prol do 
bem do Estado e V. Excia agora nos quer dar um lugar que não ocupamos, qual 
seja o de entrar nos domínios da economia interna do  PSD. V. Excia. está dando 
a oposição  um lugar que, absolutamente, nunca pensávamos desfrutar, isto é, o 
de ter fôrça de intrometer na economia interna do PSD.
O Sr Venerando - Aliás, não estou procurando dar um lugar a oposição, estou 
procurando situar os fatos 86

Contudo, a história da reforma constitucional goiana não termina aqui. O 

Supremo Tribunal Federal a declara inconstitucional e a Assembléia é obrigada a retrair. 

Segundo Francisco de Britto, em discurso na Assembléia, a decisão do Supremo foi 

influenciada pelos senadores Pedro Ludovico e Domingos Vellasco, apesar de alguns 

pessedistas afirmarem o contrário, que Ludovico não era contra o prorrogacionismo87.

Com a reforma constitucional prorrogacionista mutilada pelo Supremo 

Tribunal Federal, segundo Venerando de Freitas, 

tôdas as atenções então se voltaram para o pleito de 3 de outubro e os candidatos 
começam já a expontar no tablado. Os partidos procuram articular-se em tôrno 
de fôrmulas que permitam a escolha de um nome que reúna os requisitos 
necessários à chamada pacificação 88.

Assim, iniciou o processo de escolha de nomes para substituir Juca Ludovico. 

Porém, a idéia de pacificação com candidato único foi ventilada como último recurso e 

resquício da emenda derrotada no STF dos adeptos do continuismo. E o nome do médico 

Sílvio de Melo, chefe político pessedista de Morrinhos, era o aglutinador desta idéia 

pacificadora sugerida pelo Governador em comum acordo com as oposições. Entretanto, 

este entendimento não agradava ao senador Pedro Ludovico que cada vez mais ficava 

distante do chefe do executivo goiano. Esta separação litigiosa entre Pedro e Juca 

provocada pela oposição, segundo Venerando de Freitas, é relatada pela Folha de Goiás

nas seguintes palavras:
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Dia a dia mais se separam os srs. Juca e Pedro. A situação atual entre os dois é 
verdadeiramente tensa. O senador Pedro Ludovico Teixeira torpedeou a 
candidatura Sílvio de Melo o que quer dizer: afundou a pacificação. Enquanto o 
sr. José Ludovico volta a insistir naquele nome de comum acordo com as 
oposições. Enquanto isso os oposicionistas apertam o cerco com receio de o 
rompimento não sair até o 16 de março.
Oposicionistas nós primeiros dias de carnaval, em grande número e 
constantemente, visitaram o Governador Juca em sua casa de campo. O tempo 
urge e eles querem descalçar as botas da pacificação. Até o dia 16/03 tudo devera 
estar decidido, vez que a convenção do PSD se realizará naquele dia.89

Com o veto ludoviquista à candidatura Sílvio de Melo, pois o candidato de sua 

preferência era José Feliciano Ferreira, então secretário da Educação e cunhado de Serafim 

de Carvalho, chefe político de Jataí90, as tentativas de uma sucessão sem luta eleitoral foi 

frustrada. Francisco de Britto assegura, com um ar de certa perplexidade, que

o governador José Ludovico de Almeida, combatido sub-reptidamente no episódio da 
reforma constitucional pelos próprios companheiros, fracassou na pacificação, passando 
pela decepção amarga de ver o seu candidato repelido violentamente por quem só deveria 
ter motivos para aplaudir e apoiar êsse candidato91

E, também, revelador desta frustração está no lamento, com um “otimista”, de 

Alfredo Nasser ao garantir, que,

de minha parte, no âmbito limitado de minha influência pessoal, e política, tudo 
fiz para que, ajudando a Goiás, como os seus interêsses reclamavam e reclamam, 
não vos levasse aos sacrifícios de uma campanha eleitoral. Mas o PSD quer lutar. 
Então vamos dar uma surra nêle de criar bicheira. Depois a gente põe criolina.92

Assim, com o fim da pacificação, aconteceu a virada no comportamento das 

oposições dos goianos. Os partidos que antes fizeram um tipo de "oposição cordial"

iniciaram tardiamente uma oposição real ao Governo. E um marco desta mudança de 

atitude pode ser vista no discurso de Francisco de Britto, pronunciado na sessão ordinária 

do dia 23 de Abril de 1958, na Assembléia Legislativa. Nesta denuncia que o "governador 

de todos os goianos" fracassou com o projeto de pacificação, pois tornou-se parcial 

utilizando até de suborno como arma de aliciamento político. Conclui afirmando que 

o homem que deseja passar à posteridade como "governador de todos os 
goianos", com esta encarnação falsa do "magistrado moderno" rola do pedestal e 
se confunde com quantos se deixaram envolver pela política sem horizontes. As 
palavras nada significam se não são confirmadas por atos inequívocos. Se o sr. 
José Ludovico de Almeida quer manter o título ambicionado, se pretende mesmo 
ser um governador diferente, não desminta a si mesmo, nem alimente a 
esperança de iludir os seus co-estaduanos. A opinião pública está vigilante e 
julgará S. Excia inexoravelmente 93
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Entretanto, esta mudança "radical" de comportamento oposicionista não causou 

espantos ou surpresa, pois, sem um candidato único e a proximidade da eleição estadual 

era necessário desvencilhar do apoio ao governo e assumir verdadeira oposição.

O líder da maioria, deputado Gerson Castro Costa, durante o discurso do 

udenista procura rebater as críticas à administração de Juca Ludovico e apontando as 

contradições do líder das oposições94. O Jornal pessedista, Diário da Tarde, afirma que 

Castro Costa pulverizou  as acusações do presidente da UDN goiana e questiona se 

somente agora, "quando os oposicionistas viam ser impossível a cisão no partido 

majoritário, é que o govêrno se apresenta cheio de defeitos, parcial, deixando de ser para 

todos". Além disso, o articulista tenta expor ao ridículo o deputado udenista afirmando que 

não existia acordo entre UDN e PTB e utilizando um aparte do petebista Almir Turisco de 

Araújo que afirma desconhecer tal acordo escondendo a outra parte do mesmo que 

assegura uma divisão dentro do Partido trabalhista. Diante das investidas, o articulista do 

Diário da Tarde assegura que, Francisco de Britto "desceu da tribuna um tanto nervoso"95.

O interessante de tudo isso é que, tanto o relato jornalístico e o discursos de 

Britto e Castro Costa, são reveladores do namoro da UDN, se não com o PTB, pelo menos 

com a dissidência petebista goiana. Por isso, Pedro Célio Borges afirma, em sua pesquisa, 

que, neste pleito de 1958, aconteceu uma "coligação branca" entre este dois partidos 

(BORGES: 1988, 38). Pois, apesar da negação textual do deputado petebista Almir Turisco 

em um aparte acaba revelando a existência de um grupo dissidente ligados ao partido da 

antivarguista. Em sua palavra. "quero explicar que êste grupo do PTB que está fazendo 

acordo com a UDN ou com as oposições, não representa absolutamente a unanimidade do 

partido"96

Assim, os partidos começaram articular para realizar suas convenções e o 

Estado entrou no campo de batalha eleitoral para escolher o sucessor de Juca Ludovico, 

preencher uma das três vagas no Senado e renovar os representantes na Câmara Federal e 

Assembléia Legislativa.

Depois de três eleições, as vozes dos udenistas que lutavam pela fórmula 

partidária conseguiram a indicação do udenista histórico César da Cunha Bastos. Francisco 

de Britto relata o momento com as seguintes palavras:

                                                          
94 Diário da Assembléia, 14 de Maio de 1958 Ano X n.º 871 p. 3-5.
95 Diário da Tarde, 24 de Abril de 1958 Ano III n.º 473 p.1.
96 Diário da Assembléia, 14 de Maio de 1958 Ano X n.º 871 p.3.
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O candidato da coligação UDN-PSP, pela primeira vez um udenista histórico, foi 
o Dr. César da Cunha Bastos. Fez ele uma campanha de alto nível, que entretanto 
não conseguiu sensibilizar o eleitorado. Sua linguagem era mais doutrinária -
"Não compro nem vendo mentiras", disse ele no discurso com que se apresentou 
ao povo como postulante à Governadoria. Essa frase, que bem definia o seu 
caráter, foi o primeiro passo para a derrota. Porque, infelizmente, em política, a 
mentira vale muito mais. (BRITTO: 1980, 206)

Francisco de Britto, ao contrário de César Bastos, parecia está em sintonia com 

o pensamento do sociólogo alemão, Max Weber, que assegura como regra básica para 

carreira política a vontade e a demagogia.

Novamente as eleições diretas para governadoria do Estado de Goiás 

polarizavam entre os candidatos da Coligação UDN-PSP, o udenista César Bastos, e do 

PSD, José Feliciano. E a tão sonhada fórmula partidária não deu certo, a UDN saiu 

derrotada. Pois, embora César Bastos tivesse apoio de udenistas, pessepistas e, até mesmo, 

dos petebistas não conseguiu vencer, pois, nas urnas obteve 114.994 votos contra 151.565 

de José Feliciano. O candidato udenista, recordando o processo eleitoral, em entrevista ao 

Jornal Diário da Manhã, assegura que perdeu as eleições

a partir do instante em que falei, durante discursos de comício em Uruaçu, que 
empossado à frente do Governo destinaria um trato de terra a cada posseiro, a 
preço simbólico. Uruaçu era centro nervoso das operações de José Porfírio. A 
reação contra mim, por parte de fazendeiros com idéias de latifundiários 
começou aí97.

Já o candidato pessedista, José Feliciano ao recordar o pleito apresenta um rico 

depoimento sobre sua campanha vitoriosa. Como existe um padrão de comportamento 

produzido pela cultura geral e política em particular, acredito que este depoimento revela a 

própria dinâmica, estrutura e métodos utilizados pelos políticos na época. Assim, ele 

mostra que o candidato ao executivo e ao senado forjavam um tipo de apoio mútuo 

dividindo as despesas de campanha, pois, os candidatos aos cargos de deputado estadual e 

federal se arrumavam como podiam. A dinâmica de campanha acontecia com a formação 

de caravanas para peregrinar pelo Estado. Nesta peregrinação passavam, cidade por cidade, 

realizando passeatas, do aeroporto até o local do comício; a multidão que se concentrava 

esperando os candidatos eram animados pelos políticos da região, pois, segundo Feliciano, 

ainda não existia costume de contratar bandas e cantores profissionais para animar os 

comícios; banquete na casa de um líder local; e bailes onde os candidatos permaneciam 

dançando com as mulheres mais velhas até de madrugada. Em suas palavras:

                                                          
97 Diário da Manhã, 6 e Agosto de 1981.(apud. CAMPOS:1985, 218)
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Nos acordamos cedo. Nós procuramos trabalhar já nos primeiros clarões do dia. 
Saímos pelo estado fazendo comícios, sondando as bases, consultando políticos e 
pedindo apoio em todo o interior. O resultado da Convenção foi amplamente 
comentado em todo o Estado e isso nos favoreceu. A primeira coisa que eu fiz 
após a convenção, foi um agradecimento público por ter chegado até aquele 
estágio ... Então era o meu avião. Todas as despesas foram custeadas pela minha 
família. O candidato a senador também me apoiava, fazia despesas. Os 
candidatos a deputado se arrumavam como podiam e formávamos uma caravana 
enorme rumo ao interior. Se por acaso entrasse um avião do Estado em nossa 
campanha, imediatamente os nossos adversários estavam tirando fotos e 
publicando nos jornais. Nós considerávamos esse trabalho dos oposicionistas 
como uma boa fiscalização no sentido de coibir o uso da coisa pública ...
As estradas eram muito ruins. Tínhamos de usar o avião como única saída. 
Acontece, porém, que muitas vezes devíamos ir do aeroporto até a cidade a pé e 
quase sempre a distância era de cinco a seis quilômetros. Foi por isso que 
gastamos três pares de botina. Pelo ritmo da campanha, pelo sistema adotado na 
época, quando chegávamos à cidade havia uma grande passeata. No norte, por 
exemplo, não havia carro. Então descíamos do avião e fazíamos tudo aquilo a pé. 
No local do comício, a multidão já estava esperando. Só que não havia bandas de 
música nem cantores profissionais animando o comício. Os próprios políticos da 
região é que faziam discursos e se encarregavam de entreter os presentes, 
enquanto a caravana de políticos não chegava. Os cinco quilômetros de dança, 
evidentemente, foram medidos pelos tamanhos dos salões em que 
participávamos dos bailes do PSD, em cada uma das cidades onde íamos. Nós 
saímos do comício e após participar de um banquete na casa de algum líder 
político da região, nos dirigíamos para o baile, onde tínhamos de permanecer 
firmes até de madrugada. Mas não procurávamos moças bonitas para trabalhar. 
Dançávamos com as velhas, as líderes políticas, que nos rendiam votos. As 
moças muitas vezes não interessavam para os políticos, porque elas não rendiam 
votos. Eram comícios animados e bailes mais animados ainda, muitas vezes 
realizados numa bela Segunda-feira e que só terminava na manhã de Terça. 
Como estávamos á procura dos votos, tínhamos de suportar tudo e não dar sinais 
de cansaço. No dia seguinte, tudo se repetia novamente.
... as campanhas era muito exaltadas. Geralmente havia os famosos acertos de 
contas entre os adversários. Em campanha política não se pode desprezar três 
elementos importantíssimos e voláteis: gasolina, pinga e foguetes. Isso dava uma 
certa exaltação ao pessoal e muitas vezes durante comícios, apareciam elementos 
esfaqueados com intestino à mostra. Tivemos assassinatos, muitas brigas. 
Geralmente, quando íamos numa cidade, ou antes da nossa chegada, ou depois, 
acontecia uma coisa desagradável. E durante os comícios a gente ainda pedia, 
recomendava para que não fizessem distúrbios, que evitassem brigas, mas não 
havia meios de conter a violência98

No mesmo depoimento ele admite existiu um respeito mútuo, porém

Esse respeito não significava dar colher de chá um ao outro, mas os candidatos 
se respeitavam porque eram homens de conduta ilibada, eram homens de 
projeção social, econômica e política. o ambiente era diferente. Não havia 
molecagem na campanha. Eu tive como adversário um homem de muita projeção 
no sudoeste goiano, o Dr. César da Cunha Bastos, que militou na política durante 
muito tempo, desde a revolução de 30. Era um candidato de muito peso eleitoral, 
um bom candidato. Então tivemos de trabalhar muito e começamos cedo nossa 
campanha.99

                                                          
98 O Popular, 7 de Novembro de 1982 p 24. (Caderno Especial Política)
99 O Popular, 7 de Novembro de 1982 p 24. (Caderno Especial Política)
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O udenista Francisco de Britto em seu conto “Dia de Eleição”100, como José 

Feliciano em seu depoimento, apresenta elementos da cultura política brasileira. Neste 

conto, em uma visão aparentemente caricaturada da realidade, mostra elementos de uma 

cultura política de fronteira tipo: eleitorado sem convicção política, semi-analfabeto, presa 

fácil nas mãos do trocadores de cédulas, formação de “quartéis” onde aconteciam festas, 

serviam refeições e de onde saiam escoltados por cabos eleitorais até a seção eleitoral, e a 

violência. Este elementos culturais aparecem em uma narrativa atraente, desinteressada e 

rica. O autor oferece traços de uma cultura do Brasil Central em um ambientação do dia de 

eleição no hinterland brasileiro. E esta ambientação apresenta o dia de eleição como já foi 

afirmado, como o “tempo nervoso”, tenso, elétrico, festivo e violento. Assim, por 

considerar relevante, transcrevo o conto de Britto:

Madrugadão ainda a população da cidadezinha pasmacenta foi despertada 
pelo ronco de caminhões e pelo buzinar de automóveis deslocando-se para tôdas 
as direções. E mal o dia clareou as ruas ganharam aspectos festivo com um 
mundão degente andando acima e abaixo, quase correndo, e mais automóveis 
apressados levantando poeira, cruzando-se em disparada louca apesar dos 
buracos que, com o pó sutil, quase impalpável, constituíam o flagelo da cidade.

Nesse dia se elegiam o nôvo prefeito e a nova edilidade e os partidos se 
empenhavam furiosamente na luta pela vitória dos seus candidatos.

Muito antes de as secções eleitorais começarem a funcionar as filas já se 
estendiam diante delas, o pessoal citadino ansioso por exercer o sagrado direito 
do voto. Os cabos eleitorais, principalmente, tinham pressa em depositar o seu 
voto na urna, ficando assim em liberdade para a batalha de rua que iam travar.

A situação ali estava muito equilibrada, dependendo a  vitória dêsse 
eleitorado que, não possuindo qualquer convicção política se deixa envolver 
pelos mais espertos. Havia também o grande número dos que se dizem 
partidários mas que, semi-analfabetos, são prêsa fácil na mão dos trocadores de 
cédulas.

A fim de evitar êsse golpe muito conhecido os partidos organizavam 
“quarteis” onde eram servidas as refeições e de onde os eleitores saiam 
devidamente escoltados até à secção respectiva.

Evoluindo no sentido de maior segurança o “quartel” do coronel Fabrício 
havia chegado à condição de autêntico curral, com a única saida muito bem 
guardada para evitar qualquer contato com os adversários.

O fato constituía um escândalo e uma violência mas inda assim a 
oposição, mas bem arregimentada, contava ganhar o pleito, como das outras 
vêzes, embora por escassa margem de votos.

Ambos os partidos admitiam o equilíbrio de fôrças e qualquer cochilo 
poderia levar à derrota.

À medida que o dia ia avançando mais intenso se  tornava  o movimento 
de automóveis na cidade já que, em dia de eleições, ninguém quer dar um passo 

                                                          
100 BRITTO, Francisco de. Terras bárbaras: contos. Goiânia: DEC, 1969.pp. 203-6
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a pé. Contudo, o ambiente que era eletrizante e ameaçador durante a campanha 
de propaganda, mostrava-se agora sereno, cada qual procurando evitar choques 
que pudessem invalidar a vitória à vista. Apenas, de vez em quando, uma 
discussão ligeira, um cabo eleitoral que ia reclamar ao Juiz de Direito contra 
irregularidades que estavam sendo praticadas.

Como chefe governista o coronel Fabrício, muito ignorante, se julgava 
autorizado a passar por cima das leis retendo títulos que lhe tinham sido 
vendidos ou de eleitores humildes ou indecisos. E quando a reclamação do 
partido oposicionista era tomada em consideração pelo magistrado êle berrava 
furioso:

___ Estão vendo? Eu estou cansado de dizer que êsse corno é contra nós. 
Mas deixa estar que quando passar a eleição êle vai me pagar essa safadeza. Tiro 
esse bisca daqui de qualquer jeito.

Mas apesar de tudo o coronel Fabrício era um homem inteligente. Por 
volta do meio-dia, tendo em vista o movimento do seu “quartel”, manifestou a 
alguns amigos a sua descrença na vitória. Um fazendeiro dono de muitos votos, 
que lhe prometera apoio, não havia aparecido.

___ Fomos traidos __ dizia desalentado. __ Cadê o pessoal do “Fundão”? 
Só dali eu esperava de vinte a vinte e cinco eleitores. Aquêle Silvino não nega 
que é mesmo cabra sem raça.

Alguém saiu para verificar e voltou com a informação de que o povo do 
Silvino estava no quartel da oposição.

___Eu não disse? Safado! Mas êle vai me pagar com língua de palmo!
A partir daí os companheiros do coronel Fabrício se tornaram ainda mais 

ativos e agressivos, querendo tirar a diferença a qualquer custo. Achavam que 
trabalhando bem ainda tinham possibilidade de ganhar a parada. O negócio era 
não bambear no último instante. Um voto, em tal circunstância, podia ser 
decisivo.

Outro fato contribuía para aumentar a inquietação do coronel Fabrício: 
muito cedo, escuro ainda, despachara um caminhão para buscar o eleitorado da 
sua fazenda e êsse caminhão não voltava. Era um pulo, apenas três léguas, não 
havia explicação para aquela demora. De instante a instante puxava o relógio, 
olhava as horas, soltava um praga. Já estava desconfiado de que o motorista se 
macomunara com o pessoal da oposição. E o pior é que o caminhão estava 
fazendo falta, tinha que ir buscar eleitores em outros lugares.

___ Mando tirar o couro daquele cachorro!
Também no quartel da oposição o clima não era de muita euforia. Dizia-

se que muitos eleitores oposiçionistas estavam detidos no “curral” do coronel 
Fabricio e mais, que estava havendo muita traição por causa do dinheiro grosso 
que estava correndo. O Juiz, solicitado a intervir, pedia calma e compreensão. 
Uma devassa nos domínios governistas poderia trazer graves consequências, e 
mesmo êle não tinha muita confiança na polícia. Alguns mais exaltados 
acusavam-no de moleza, de patifaria e até de conivência com o coronel Fabrício.

Pouco antes das duas horas chegou o caminhão com o pessoal da fazenda 
do coronel. O motorista justificou a demora dizendo que o caminhão enguiçara, 
não queria puxar nem à mão de Deus Padre.

Afinal, dos vinte e cinco passageiros, apenas dez eram eleitores. O resto –
na maioria mulheres e crianças – tinha vindo participar da festa, comer 
churrasco. O coronel Fabrício, mal podendo se conter, deu ordem para que 
fôssem conduzidos às respectivas secções. Mas na hora de entrar no automóvel o 
Tião da Belarmina, gente de tôda confiança, verificou que havia esquecido o 
título em casa.

O coronel coçou a cabeça, fulo de raiva, um palavrão na ponta da língua. 
A sua vontade era socar o focinho do miserável. Conteve-se, entretanto. 
Chamou-o à parte:

___ Olha, Tião, você tem que ir buscar o seu título. Não podemos perder 
nem um voto nesta eleição. Às cinco horas em ponto, veja bem, às cinco horas 
termina a votação. Vou lhe arrumar um cavalo; será que dá tempo.

___ Bamo vê, seu coroné.
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___ No Retiro você troca de animal, está ouvindo?
___ Tô uvindo, coroné.
Tião partiu a tôda. Quem o visse na estrada julgaria que o pobre 

endoidecera. É que Tião conhecia muito bem o coronel Fabrício e sabia que 
estaria despachado da fazenda se não desse o voto naquele dia.

No Retiro já o cavalo dava sinais de afrontamento. Suava e bufava que 
nem um fole. Tião trocou de montaria e continuou em disparada. No seu rancho 
mal teve tempo de pegar o título que estava muito bem guardado no fundo da 
mala. Faltando dez minutos para as cinco êle apeou na porta do coronel. O 
cavalo estava molhado como se tivesse atravessado um rio a nado.

___ Muito bem, Tião. Você chegou ainda a tempo mas está em cima da 
hora.

E o coronel, pondo-lhe as cédulas na mão, empurrou-o rumo ao Grupo 
Escolar, onde deveria votar.

Á noite, enquanto esperava que o caminhão o levasse de volta ao seu 
rancho Tião descansava numa cadeira, pitando o seu cigarro de palha, com a 
roupa suja de poeira como se tivesse passado o dia rolando no chão.

O coronel Fabrício pôs-lhe a mão pesada no ombro, com o semblante já 
mais desanuviado.

___ Como é, Tião, você correu muito mas acabou dando o seu voto, hein?
___ Com os poder de Deus, coroné!
___ Você não deixou ninguém trocar aquêles papeizinhos que eu lhe deí?
___ Pra falá a verdade, seu coroné, quando eu ia confrontando a cadeia 

topei com o dotô Vicente. Conversa vai, conversa vem, êle me priguntô se eu já 
tinha votado. Eu disse que não e êle pediu pra vê se tava tudo certo. Ao dispois 
êle disse que os papel tava sujo e marrotado e me deu ôtros. Tudo legal, seu 
coroné.

O coronel Fabrício ficou pálido de raiva. Agarrou Tião pelo peito da 
camisa, sacudiu-o violentamente.

___ Idiota! Burro! Cretino!
O dr. Vicente era um dos principais chefes da oposição. (BRITTO: 1969, 

203-6)

E o interessante é que estes elementos da cultura política de fronteira que 

apareceram no depoimento do pessedista José Feliciano, no conto de Francisco de Britto, 

também, surgem no discurso do deputado federal Jalles Machado, que no dia 26 de 

Outubro de 1950 fez uma análise do pleito de 3 de Outubro de 1950 afirmando: 

Vou proferir algumas palavras de advertência e crítica com relação ao panorama 
eleitoral brasileiro. E quero prevenir que não há nessas palavras amarguras de 
candidato derrotado porque, por enquanto, meu nome está na frente dos 
candidatos udenistas, na apurações eleitorais de Goiás.
Proclamam por aí que o pleito de 3 de outubro foi um grandioso espetáculo de 
civismo e de democracia. Assim o foi para aqueles que de longe, de palanque, 
apenas enxergam a superfície. Para aqueles que, como nós, o sentiram de perto, 
em profundidade e extensão, só podem Ter motivos de preocupação, sendo de 
desalento. Na realidade nada mais degradante e desalentador que o quadro, 
repetido em cada localidade brasileira, da cabala desenfreada, da caça ao eleitor, 
inocente e ingênuo, disputado, quase agredido, alternativamente por um ou por 
outro cabo eleitoral, numa sucessiva troca de cédulas, muitas vezes a trôco de 
dinheiro. E, na sua grande maioria, conformados, quando não ufanos, de se 
verem alvos de tantas atenções interesseiras. Isto para aqueles que escapavam à 
escolta dos cabos eleitorais, profissão das mais rendosas, e não tinham a 
liberdade de abandonar os quarteis antes do exercício do sagrado direito do 
voto. Tive oportudnidade de assistir o funcionamento de uma dessas 
organizações eleitorais. Os caminhões despejavam os eleitores, pela única 
entrada do quartel. A saída só era permitida, após rigorosa revista, em direção às 
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respectivas sessões eleitorais, devidamente vigiados, para, como autômatas, 
laçarem nas urnas as cédulas recebidas, à saída do quartel.
Enquanto isso, uma chusma de outros cabos, nas ruas, em automóveis, abordava 
eleitores de outras agremiações, induzindo-os a um passeio durante o qual 
trocavam-lhes as cédulas e depois, trazidas às secções onde outros cabos, já 
portadores de senhas, os escoltavam até o recinto.
Eis aí, não se falando na compra de títulos, na cabala através do oferecimento de 
roupas, calçado, chapéu, etc., nas compressões de várias formas, o quadro geral 
das eleições no Brasil. No interior, 90% dos votantes de 3 de outubro não 
saberiam dizer, ao deixar o recinto da mesa, o número e os nomes dos seus 
candidatos. Esta a nossa realidade, a nossa maior farsa nacional.101

Assim, voltando para o resultado das eleições. Verifica-se que, além da derrota 

ao executivo goiano, a UDN sofreu mais uma perda na eleição para Composição da 

Assembléia Legislativa. Entre todos os partidos, nesta eleição, cem candidatos 

concorreram às trinta e duas vagas da Assembléia Legislativa. E neste pleito 

compareceram as urnas 291.481 eleitores, "de um total de poucos mais de 300 mil 

inscritos. Isso significa que o índice de abstenção foi um dos mais baixos da História de 

Goiás"102. E deste 291. 481, o PSD obteve 137.167 votos, isto é, 47,1%, que lhe garantiu 

18 cadeiras na Assembléia Legislativa; já a UDN/PSP (Coligação Democrática) 83.320, ou 

seja, 28,6 %, que lhe garantiram 10 representantes, sendo 8 da UDN e 2 do PSP; e o PTB 

apesar de estabelecer aliança com UDN/PSP para eleição ao executivo, conseguiu sozinho 

34.074, isto é, 11,7% dos votos validos, o que lhe assegurou 5 vagas no Legislativo goiano. 

A coligação PDC/PRP, denominada União Popular, obteve 7.867 votos o que não garantiu 

nenhum representante (CAMPOS: 1985, 228). Francisco Itami Campos comenta que, "ao 

que parece, os setores tradicionais, seja do PSD que se opõem ao Governador, seja da 

UDN-PSP, foram os grandes derrotados nesta eleição goiana" (Idem, 244). E, realmente 

comparando as duas composições da Assembléia verifica-se que o PSP que antes tinha 

cinco representantes ficou com dois, a UDN de nove reduziu para oito, e o PSD apesar da 

ampliação numérica de quatorze para dezoito, segundo Campos, sofreu uma redução no 

setor tradicional.

Dado interessante desta eleição é que aconteceu a segunda maior renovação na 

Composição da Assembléia Legislativa de Goiás, a primeira ocorreu na 2.ª Legislatura 

com a cassação dos comunistas, pois apenas nove deputados foram reeleitos sendo seis do 

PSD, Clotário de Freitas, José Santos Freires, Nelson Siqueira, Pedro Celestino Filho, 

                                                          
101 Discurso proferido na sessão do dia 26 de Outubro de 1950 e publicado no Diária do Congresso Nacional 
de 27 de Outubro de l950.(In: FERNANDES e AQUINO: 2001, 421-23)
102 O Popular, 7 de Novembro de 1982 p 25.(Caderno Especial Política)



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 118

Venerando F. Borges, Wilson da Paixão e Antônio Queiroz103; um do PTB Almerinda M. 

Arantes; e um da UDN, Waldir Castro Quinta.

Assim, a composição da Assembléia Legislativa de Goiás na 4.ª Legislatura 

ficou como segue o quadro:

Quadro 7: Composição da Assembléia Legislativa de Goiás na 4.ª Legislatura
01.02.59 a 31.01.63

PSD (18) UDN (8) PSP (2) PTB (4)
Adervaldo de Oliveira
Almir Turisco Araújo
Ana Braga Queiroz
Antônio Queiroz
Clepito A . de  Araújo
Clotário de Freitas
Edson M. de Godoy
João B. Rabelo
José Santos Freire
José Souza Porto
Luiziano Ferreira
Nelson Siqueira
Pedro Celestino Filho
Sebastião Arantes
Tércio Caldas
Venerando F. Borges
Vespasiano C Ferreira
Wilson da Paixão

Adail Viana Santana
Ary Ribeiro Valadão
Calixto Antônio
Darcy Gomes Marinho
Genésio Souza Reis
Getúlio Vaz Costa
Nelson Castro Ribeiro
Waldir Castro Quinta

João Juarez Bernades
Joaquim B. A Cordeiro

Almerinda M. Arantes
Cristovam  E. Santos
Haroldo Silva Duarte
Luiz Fernando Silva

Fonte: CAMPOS, F. I. e DUARTE, A. T. O Legislativo em Goiás: História e Legislaturas. Goiânia: 
Assembléia Legislativa de Goiás, 1996. p.115-6

3.1.6 Juca Ludovico no satélite da UDN: a sexta convenção estadual.

Se, por um lado, José Feliciano tenta marcar uma ruptura com o seu antecessor 

mantendo distância dos grupos oposicionistas, por outro, dá continuidade, pois o seu 

programa de governo contemplava as mesmas preocupações de Juca Ludovico. Já, no final 

da convenção pessedista, no dia 28 de abril de 1958, em seu discurso antecipa este plano 

apoiado em um tripé: estrada, escola e energia. Em suas palavras, “Num Govêrno 

excepcional de dois anos lutarei para atender aos supremos reclamos do Estado, tendo em 

vista as aspirações gerais e focalizando, objetivamente, o trinômio administrativo –

escola, energia, estrada”104 Para ele, tomando esta atitude de afastamento estaria 

realizando uma administração pessedista sem barganhar apoio, a não ser a de seu partido. 

Por isso, afirma:

                                                          
103 O deputado Antônio Queiroz pertencia ao PTB mas mudou de partido e foi reeleito como pessedista. 
104 Diário da Tarde, 29 de Abril de 1958. Ano III n.º 477. P7
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Prestigiei intensamente os diretórios municipais do PSD, porque achava que 
neles estavam as melhores figuras do município, em todos os setores. Havia uma 
seleção de pessoas para compor então o diretório e esse diretório era a expressão 
política do município. Eu, por exemplo, nomeava professor de acordo com o 
diretório e digo isso hoje com todo orgulho de já ter feito, porque a orientação 
era a seguinte: o diretório, na vaga de qualquer professora, podia indicar uma 
outra normalista desde que o município não tivesse uma professora normalista; o 
diretório poderia nomear uma leiga, que teria obrigação de se submeter a um 
curso que a Secretaria de Educação dava para o aperfeiçoamento da candidata. 
Assim, nomeava de acordo com o diretório e não era só professora não, nenhum 
diretório queria autoridades que não eram competentes, autoridades venais, 
autoridade corruptas, professores analfabetos, escolas sem material escolar, 
nenguém quer, nenhum diretório queria, de maneira que isso foi uma norma do 
meu governo, essencialmente pessedista e em meu discurso de posse eu falei isso 
que a posição dos diretórios contrários ao PSD era fiscalizar a vida 
administrativa do Estado no governo do PSD, que era um governo transparente, 
um governo limpo, então dessa forma tinha que prestigiar mesmo aquele que eu 
achava o melhor de todos. Isto livrou o Estado da inconveniência das barganhas. 
Eu não tive de barganhar apoio.105(grifos meus)

Analisando este depoimento de José Feliciano é possível questionar, qual a 

diferença deste governo essencialmente pessedista com os arranjos coronelisticos antes de 

30 ? Ele afirma com orgulho que não barganhou apoio, mas explicita a barganha existente 

entre o governo e os diretórios de seu partido. Qual a diferença deste tipo de barganha e a 

realizada por Juca Ludovico? Assim, até que ponto a construção de Goiânia e transferência 

da Capital provocaram transformações, modernização, no Brasil Central? É claro que não 

quero ser apressado em afirmar que estes dois acontecimentos fundamentais para o Brasil 

e, especialmente, Goiás não provocaram mudança. Porém, esta modernização aconteceu 

respeitando o tempo de cada componente da Cultura. A economia, a urbanização, as 

rodovias, os meios de comunicação, a eletrificação, entre outras transformações que 

aconteceram no hinterland brasileiro são visíveis pois são materializáveis. Contudo, os 

valores, a ética, o comportamento, a cultura política de um determinado espaço-tempo não 

se modifica no ato da construção de edifícios ou abertura e pavimentação de estradas, o 

tempo das mudanças mentais obedecem outro ritmo. Por isso, é possível práticas tão 

arcaicas em meio ao símbolo do moderno.

Por isso, mesmo estando dentro do período histórico denominado Estado 

Populista. Este fenômeno em Goiás chegou em sua decadência. Pois, o PSP e PTB que 

eram os partidos populistas por excelências aqui não contavam com políticos da escola 

adhemarista. O líder do populismo goiano será o filho do velho cacique. Mesmo assim, o 

maurismo está distante do janismo, adhemarismo e varguismo verdadeiros ícones do 

populismo brasileiro. O maior discípulo desta escola em Goiás ainda estava nascendo na 

                                                          
105 Depoimento de José Feliciano In ROCHA: 1998, 68-9.



Capítulo III - A UDN goiana: suas história nas convenções partidárias 120

carreira política o vereador Iris Resende Machado. Entretanto, o irismo foi abortado com a 

cassação do prefeito de Goiânia em 1969, por isso ele não foi forjado no populismo 

clássico, mas, sim em um populismo "redivivo" 106na década de 80. Se nos grandes centros 

urbanos o fenômeno político mais importante era o populismo, no mundo rural ainda 

predominam os laços coronelísticos. O novo e o velho, o moderno e o arcaico, convivendo 

no mesmo tempo e espaço provocando tensões.

Assim esta administração que faz questão de mostrar a sua forma mais arcaíca 

nas perseguições, na definição dos cargos públicos, não mediada pelo concurso público 

realizado de forma burocrática, por isso, impessoal, mas, pela indicação pessoal do 

diretório municipal do partido. É a reedição do velho patrimonialismo impregnado na 

cultura brasileira. A dificuldade de estabelecer fronteiras definidas entre os domínios do 

privado e do público. Por isso, segundo Francisco Itami Campos,

tão logo assume o governo José Feliciano Ferreira exonera mil duzentos e oitenta 
e um servidores públicos nomeados em Janeiro. O governador alega que as 
nomeações 'vieram derruir princípios de ordem legal e adminsitrativa' . Políticos 
ligados ao ex-governador José Ludovico afirmam que a intensão do governador 
Feliciano é atingir àquele(CAMPOS: 1985, 219).

A velha prática coronelistica.

Mas, nessa administração temos ao lado desta prática arcaíca realizações 

profundamente modernas: continuidade na construção da Usina Hidrelétrica Cachoeira 

Dourada, abertura e pavimentação de rodovias e construção e ampliação de escolas107. 

Além disso, temos "a contribuição para construção de Brasília" no processo de 

desapropriação de terras iniciada no governo de Juca Ludovico e a criação da Universidade 

de Goiás.

Após a participação efetiva na questão da fixação da data para transferência da 

Capital Federal, Emival Caiado autor do projeto Lei n.º 3.273, de l.º de outubro que 

estabeleceu a data de 21 de Abril de 1960108 para acontecer a mudança oficial da Nova 

Capital se viu em evidência e deu-lhe forças para pleitear a candidatura de Governador do 

Estado pela UDN. Entretanto, o jornal Brasil Central indicava que, a candidatura do 

deputado udenista era um simples balão de ensaio, pois essa ameaça de candidatura 

                                                          
106 Erland Bilac Alves Medeiros em sua dissertação de mestrado faz uma estudo do populismo em Goiás, 
analisando a trajetória política de Íris Rezende Machado, entretanto, não afirma que o irismo caracteriza-se 
como um populismo redivivo.
107 Depoimento de José Feliciano In ROCHA: 1998, 69.
108 O escritor goiano José Asmar apresentou o projeto lei na integra em seu livro O legislador da construção 
de Brasília. Páginas 231-2.
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caiadista não passava de uma estratagema para fortalecer o seu nome e surgir como 

candidato forte nas eleições governamentais de 1965. O articulista do jornal afirma que

A noticia recentemente divulgada por um matutino desta capital segundo a qual 
o deputado federal Emival Caiado voltaram a disputar a sucessão do sr. José 
Feliciano Ferreira causou grande repercussão nos meios políticos de Goiânia, 
embora não chegasse a provocar o pronunciamento, como era de se esperar, de 
nenhum chefe político. O fato, entretanto, não chegou a repercutir dentro do 
legislativo estadual.
Quando o sr. Emival Caiado, de comum acordo com o presidente Juscelino 
Kubitschek afixou a data de 21 de Abril de 1960 para a transferência oficial da 
Capital da República para Brasília, tinha-se como certa a sua candidatura ao 
Palácio da Esmeraldas. Houve até mesmo impressão de milhares de cartazes 
alusivos ao fato e o deputado federal pela UDN nada disse a respeito. 
Posteriormente, afirmou ser candidato em potencial para, mais tarde, retirar sua 
candidatura ainda no nascedouro.
Finalmente, nos primeiros dias da semana em curso, o sr. Emival Caiado, através 
de seu porta-voz, surgiu ante os olhos do eleitorado como candidato, causando 
enorme surpresa. E sua candidatura está de pé, segundo afirmam seus 
correligionários e cabos eleitorais, para combater Ludovico, seja êle de que 
partido fõr.
Fontes ligadas ao próprio senhor Emival Caiado, entretanto, maliciosamente, 
fazem transparecer que a candidatura do sr. Caiado à suprema magistratura do 
Estado não passa realmente de um balão de ensaio. Observadores políticos vêm 
na candidatura do sr. Emival Caiado apenas um estratagema político muito 
habilidoso, com o qual pretendem prender a maior corrente possível de opinião 
público em tôrno de seu nome para depois, sentindo-se fortalecido com o apoio 
público renunciar a candidatura em troca de um apoio maciço das oposições para 
surgir realmente como condidato a Governador em 1965 ou então o que é mais 
viável, como candidato ao senado daqui a dois anos.109

Neste processo eleitoral a UDN não lançou candidato próprio apenas apoio o 

candidato do PSP, o ex-governador do Estado José Ludovico de Almeida. Após aquela 

tentativa de prorrogação do seu mandato, que pareceu mais uma tentativa de golpe branco

no líder maior do pessedismo goiano, o relacionamento dele com Pedro Ludovico ficou 

profundamente abalado. E como o PSP goiano surgiu como reduto de ex-pessedistas, pois, 

não se pode esquecer que a criação do mesmo deveu-se a dissidência do PSD em 1947, 

Juca Ludovico abrigou-se nesta agremiação satélite da UDN e foi lançado como candidato 

ao cargo de Governador pela coligação UDN-PSP. Por isso, Mauro Borges em depoimento 

afirmou, como se ainda existisse uma relação política de proximidade entre Pedro e Juca, 

que as oposições e

seus integrantes procuravam cindir nossas fileiras e por isso mesmo escolheram 
um candidato que antes pertencia ao nosso partido, José Ludovico de Almeida, 
que era de inteira confiança de meu pai, Pedro Ludovico Teixeira. Ele era um 
candidato muito prestígio e de muito valor, mas eu consegui sair vitorioso.
Naquela época não contávamos com televisão, como contamos hoje pelo menos 
para divulgar os nomes dos candidatos. Toda a campanha tinha que ser feita na 

                                                          
109 Brasil Central, 13 de maio de 1960. Ano XXX  n.º 76/60.
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base da palavra de cada um. O rádio influiu bastante na época e ele foi bem 
utilizado110

Neste mesmo depoimento, Mauro Borges apresenta as características da cultura 

política brasileira afirmando que o fato de ter um pessedista no executivo estadual 

garantiram vantagens de “ordem psicológica” o que “ajudou na vitoria”. Bem sabemos, o 

que representa vantagens psicológicas. A utilização da máquina na campanha de Mauro 

Borge indicada por ele mesmo é confirmada por Lisita Júnior, em uma linguagem 

apaixonada e repleta de ressentimento afirma, nos seguinte termos:

O sr. Mauro Borges teve seu nome homologado pela convenção regional do PSD 
por ser filho de quem é. Inegàvelmente, o senador Pedro Ludovico exerceca, nos 
últimos 34 anos, influência impressionante na vida política de Goiás. Assim, a 
candidatura Mauro Borges, ao govêrno do Estado nascia em razão dos vínculos 
de família com o chefe do PSD goiano, sem que para tanto houvesse êle 
bagagem política suficiente para se submeter à apreciação dos delegados 
municipais presentes à convenção.
Quem conhece bem a máquina política de Goiás sabe muito bem que o sr. Mauro 
Borges se elegeu deputado federal em 1958 (e foi o mais votado), graças à sua 
condição de filho do senador Pedro Ludovico. Antes disso sempre foi figura 
inexpressiva e nem mesmo residia em Goiás, desconhecendo, por completo, a 
mecânica política estadual. Havia sido chamado, pelo pai, para servir de teste no 
balão de ensaio ardentemente planejado pelo senador Ludovico para ter um filho 
na governadoria. Aprovado no teste, o sr. Mauro Borges saia candidato do PSD. 
Delegados do interior se viram tolhidos, não lhes restando, portanto, outra 
alternativa, surgindo daí a candidatura.
Vitoriosa a indicação de seu nome no congresso pessedista, o candidato Mauro 
Borges iniciou cerrada campanha eleitoral, fazendo prolongada peregrinação per 
todos os municipios. A participação do senador Ludovico esta cumprida. O 
restante caberia à máquina administrativa completar.
Era governador o sr. José Feliciano Ferreira, no meu entendimento o político 
mais hábil e inteligente de Goiás, haja vista seu prudente silêncio no curso dos 
acontecimentos que precederam ao 26 de Novembro. Naquele ano, isto é, em 
1960, eu trabalhava como redator chefe do diário “Brasil Central”, juntamente 
com o então Pe. Serra. No dia 12 de setembro recebia eu do Secretário de 
Interior e Justiça convite para acompanhar, como jornalista, o governador 
Feliciano, com sua comitiva, para uma série de inaugurações pelo interior, 
através de viagens que se prolongaram até o dia 30 daquele mês, último prazo 
previsto por lei para propaganda eleitoral. A jornada, que se inicara por 
Pirenópolis, chegou ao fim na cidade de Goiás com um grande comício. Havia 
dia em que fazíamos viagens por três e quatro cidades diferentes, numa perua 
Willys da Loteria do Estado. Viajávamos sempre em grupo e o nosso era 
composto dos jornalistas Hélio de Oliveira, Goiá Mavale, Leon Borges 
(falecido), Francisco Koslovski, operador de som da Rádio Clube, Rubens 
Rocha, cinegrafista de São Paulo, sendo que em outros grupos iam Itabaina de 
Moura, Cunha Júnior e o cinegrafista Jamil Merjane. Tôdas as despesas eram 
pagas pela CELG, como pagamento por “publicação de seu interêsse”. A 
peregrinação tinha, em verdade, o seguinte objetivo -: inauguração de obras 
públicas, notadamente serviço de iluminação, sempre em meio a grandes 
concentrações populares, com comícios para a campanha do candidato Mauro 
Borges, o qual jamais nos acompanhou para afastar suspeitas, muito embora tudo 
fôsse feito com uma evidência mais que cristalina.

                                                          
110 O Popular, 7 de Novembro de 1982 p. 29. (Caderno Especial Política)
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Ao pronunciar seus discursos, o governador Feliciano aludia ao acontecimento e, 
em determinado ponto da oração se voltava para os jornalistas, notadamente para 
o pessoal de rádio e pedia para não gravar os trechos seguintes. E dizia ao 
eleitorado da cidade visitada: “... se Mauro ganhar a eleição aqui com mais de 
duzentos votos de vantagem, construirei uma estrada de primeira classe ligando-
a à rodovia principal; se ganhar com mais de quinhentos votos, voltarei aqui 
antes do término do meu mandato para inaugurar um grupo escolar que vou 
construir para vocês; se a diferença fôr superior a dois mil votos, dar-lhes-ei um 
ginásio”.(grifo meu)
__ Verdade que o sr. José Feliciano cumpriu integralmente tôdas as promessas 
que fizera. Não me compele dizer se isso deve ser considerado pecado mortal, 
mas tenho comigo que o governador Feliciano foi um govêrno inteiramente 
voltado para os problemas dos municípios, a ponto de sofrer o impacto do 
desprêzo do governador Mauro Borges, enciumado com o prestígio que 
desfrutava no interior o seu antecessor. Pecado ou não, foi o sr. José Feliciano o 
principal eleitor do ex-governador, contribuindo com pelo menos sessenta por 
cento para a vitória maurista em 1960.
Assim se encerrava o período pré e pós eleitoral cujos resultados foram a vitória, 
esmagadora, do candidato Mauro Borges sôbre o sr. José Ludovico de Almeida, 
triunfo que correspondeu à habilidade do governador José Feliciano e ao fato de 
ser o candidato laureado filho do senador Pedro Ludovico. Nada mais.
Eleito e reconhecido pelo TRE governador do Estado, o sr. Mauro Borges 
iniciou uma viagem de repouso pela Europa, visitando países da “cortina de 
ferro”, escola maléfica para sua inexperiência política. Tal cruzeiro exerceu forte 
influência no espírito ainda mal formado do governador eleito, contribuição não 
menos amarga para o melancólico destino do sr. Mauro Borges, pois na época 
não tinha êle capacidade bastante de assimilação e discernimento eminentemente 
políticos. (LISITA JÚNIOR: 1965, 29-32)

É inegável que a candidatura de Mauro Borges sofreu influência direta de seu 

pai, entretanto, Francisco Rabelo assegura que,

A candidatura de Cel. Mauro Borge Teixeira a Governador foi uma candidatura 
muito trabalhada, formou-se um comitê pró-Mauro Borges dirigido 
principalmente por duas pessoas, que eram o Cônego José Trindade e o 
Advogado Hermano Vieira. Eles conseguiram captar com antecedência a 
manifestação de todos os diretórios do interior. De modo que sua candidatura era 
praticamente imbatível, mesmo porque atrás da ação deste comitê, havia o 
poderio, a força de seu pai, o ex-senador Pedro L. Teixeira (RABELO: 1978, 
88). 

Mesmo sendo produto das articulações ludoviquista, a campanha maurista 

marcou uma mudança significativa. Pois, enquanto, a UDN ficou na mesmice utilizando os 

espaços nos e dos jornais para apresentar listas de lideranças locais que apoiavam Juca 

Ludovico, assegurando a coesão das oposições e as dissidências pessedistas. Mauro Borges 

usava para apresentar o seu plano de governo conhecido como Plano MB. Parece que 

Goiás começou respirar ares de modernidade na cultura política. Acredito que este 

festejado Plano MB indicado pela produção historiografica como mudança, o que de fato é, 

expressa também um reflexo da campanha JK para presidente e os seus planos de metas.
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No final, nas eleições de 03 de outubro de 1960, esta campanha planejada e 

trabalhada foi vitoriosa e a UDN amarga mais uma derrota. Nas urnas, a coligação 

PSD/PTB/PTN obteve 160.365 votos e Juca Ludovico ( UDN/PSP ), 130.968 votos. E 

Mauro Borges inicia o seu governo marcado por tensões devido à renúncia de Jânio 

Quadros e o processo da legalidade da posse de João Goulart, o golpe civil militar de 1964 

e a deposição de Mauro Borges111. 

Para Rabelo, a vitória de Mauro e a década de 60 marcaram o início de uma 

renovação partidária na história do PSD goiano, contudo, dentro do jogo político 

tradicional. Na visão do pesquisador, a candidatura de Mauro Borges exemplifica este 

processo renovador. Entretanto, Francisco Itami Campos compreende que, existe um 

processo maior de renovação política em Goiás. Indicando o acordo de 1957, com cara de 

golpe branco, de prorrogação frustado de mandado de Juca Ludovico como marco desta 

renovação dos quadros partidários. Pois, na história goiana o acordo entre Juca e os 

oposicionistas (UDN e seu satélite PSP) marca uma mudança na cultura política, na visão 

de Campos, pois tem-se presente a questão camponesa. (CAMPOS: 1985, 223). Porém, 

esta relação entre a prorrogação e os conflitos camponeses merecem uma análise.

Ao longo do governo de Mauro Borges em 1963 o debate sucessório revelava a 

crise dos partidos oligarquicos goianos. E a leitura dos jornais locais são indicativos dessa 

crise renovadora dos quadros partidários. O deputado Emival Caiado com apoio de alguns 

deputados federais udenistas e pessepistas volta a entrar no palco como possível candidato. 

Entretanto, grupos ligados ao deputado Jalles Machado não davam apoiam a candidatura 

caiadista. Além disso, Olímpio Jaime indica o início da conspiração udenista em Goiás 

afirmando que, ele, Irapuam, Manoel dos Reis, Bebé Borges, Carlos Coelho, José Fleury, 

Camargo Junior entre outros, fundaram a Frente de Mobilização Democrática orientada por 

Carlos Lacerda e essa entidade tinha o objetivo de defender a propriedade privada mas 

assegura que “sua finalidade precipua era o preparo da zona rural para a revolução”112

Porém, na expectativa do processo eleitoral em 1964, formou-se três grupos 

dentro da UDN goiana os favoráveis a candidatura de Emival, os contrários e os neutros, 

que parece constituir-se maioria. A crise udenista de 1963 se arrastou até 1965, pois devido 

                                                          
111 Referente a este período ver os trabalhos de Francisco Chagas Evangelista Rabelo, Governo Mauro 
Borges: Tradicionalismo, Planejamento e Mobilização Social em Goiás,  Maria Dulce Loyola Teixeira, 
Mauro Borges e a crise político militar de 1961 em Goiás: movimento da legalidade e Dalva Maria Borges de 
Lima Dias de Souza, 1964 em Goiás: o ovo da serpente: militares e proprietários de terras na gestação da 
ditadura.
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ao golpe civil-militar e a deposição do Governador o processo e o debate da sucessão 

foram prorrogados. O jornal católico Brasil Central na época sinaliza para esta crise 

udenista. O articulista do jornal afirma que

O grupo da UDN na Estado que se situou em plano de neutralidade diante do 
conflito interno verificado a partir da escôlha do deputado Emival Caiado, como 
candidato oficial do Partido, emitiu no fim da semana um pronunciamento sôbre 
a questão, em que afirma ser normal nas conjunturas políticas a verificação de 
conflitos no âmbito de cada agremiação, como aliás ocorre no momento com o 
PSD e outros partidos.
Tal grupo dá ênfase assim ao fato de que não está a UDN goiano -  segundo as 
observações que colhe – sofrendo uma crise anormal e rara, mas frequente na 
colocação de problemas políticos e comum para as gréis que formam posição 
após discutí-las. Dizendo que a crise decorre do ônus que todos os partidos 
devem pagar pelo estilo democrático que procuram, o grupo neutro udenista 
manifesta a convicção de que o partido saberá suportar os efeitos das 
divergências dos últimos dias para reagrupar-se mais adiante em plano de 
unidade total.
O mesmo otimismo, contudo, não é sentido nas áreas que, em virtude da 
antecipação de uma escôlha para a sucessão, situaram-se em campos distintos e 
conflitantes113

É relevante perceber que mesmo diante da crise do partido, Emival Caiado 

insiste em sustentar a sua candidatura ao governo de Goiás, buscando inclusive apoio de 

fora do Estado, como é o caso do governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Essa 

insistência representa que o golpe em nível estadual já estava sendo gestado, para Goiás o 

26 de novembro, data da deposição de Mauro Borges é mais importante do que o 1.ª de 

abril, pois simboliza a inserção udenista no poder estadual. A motivação de Emival Caiado, 

que, segundo Lisita Junior, até comprou um jornal denominado Diário do Oeste que tinha 

como objetivo realizar uma campanha contra o governo de Mauro Borges, essa atitude 

pode ser interpretada como uma tentativa de busca de apoio dos militares para a sua 

candidatura e por isso afirma, “que as alterações introduzidas no quadro geral na situação 

não o prejudicam pelo contrário – frisa – muito me estimulam”.114

Com relação a a conspiração udenista contra Mauro Borge paira mais duvidas 

que certezas. Recentemente o ex-governador indagado pelo Jornal Opção sobre os nomes 

dos conspiradores obteve a seguinte respostas: 

Não posso falar. Não estava muito por dentro dessas ações. A única coisa que 
sei, uma coisa muito séria, aliás, que chega a ser cômica, é que tramaram o 
assassinato de um udenista de projeção para culpar meu governo. Fizeram uma 
reunião para escolher quem deveria morrer. O primeiro a ser cogitado foi o 

                                                                                                                                                                               
112 Depoimento de Olimpio Jaime concedido a Luiz Alberto de Queiroz no dia 14/07/1997. In QUEIROZ: 
1997, 167.
113 Brasil Central, 8 de dezembro de 1963. Ano XXX n.º 440/63 p.3.
114 Brasil Centra, 9 de agosto de 1964. Ano XXX n.º 475/94 p. 3.
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coronel Arnaldo, mas acharam que sua morte não teria repercussão. Pensaram 
em outros nomes, como o Dante Ungarelli. Aí lembraram-se que ele era pai de 
família, com sete filhos. Por fim, escolheram o Eli Mesquita. Mas realmente não 
sei quem conspirou em Goiás, por parte da UDN, para me derrubar. Daquele 
lado, há muita sombra115(grifo meu)

Desta resposta significativo é a constatação de Mauro que a história da UDN 

goiana esta repleta de sombras. Entretanto, Nigel Guido Spenciere  aponta os udenista na 

Assembléia Legislativa como uns dos responsáveis pela campanha. Pois, o Governo 

maurista  ”enfrentava uma oposição aguerrida e obstinada, a combatelo sem trêguas. E os 

valorosos sequazes da UDN .... faziam da Assembléia Legislativa a caixa de ressonância 

de uma luta audaciosa e birrenta, em clima de permanete excitação”.116 Esta campanha 

contra Mauro Borge pode ser analisada como continuidade do golpe de 1.ª de abril, pois os 

udenistas goianos se consideraram frustados com a evolução revolucionária, conforme 

Souza, o inconformismo da UDN estava ligado ao fato de assumirem a paternidade da 

revolução, mas perceberem que “o espaço de poder revolucionário em Goiás já se 

encontrava ocupado pelo Governador Mauro Borges” (SOUZA: 1990, 71). O Brasil 

Central anuncia que a UDN goiana enviou um manifesto ao presidente Castelo Branco 

acusando os desvios da revolução e reivindicando “um lar ao sol para os udenistas 

goianos”117

Porém não era só a UDN que estava passando por momento de crise. Pois, o 

PSD também estava passando por crise neste início de debate sucessório. Os jornais da 

época mostram a existência do “neo-pessedismo” goiano, que resolveu disputar poder com 

o velho cacique. Este neo-pessedismo está vinculado a renovação do PSD apontado por 

Rabelo em sua pesquisa. E o articulista Coriolano Soares, revela a divisão do sólido PSD 

de Ludovico, afirmando que três grupos dentro do partido ludoviquista entram em choque 

para a sucessão de Mauro Borges. Nas palavras do jornalista:

O acontecimento político de maior ressonância na semana foi, sem dúvida, a 
divugação do manifesto dos deputados federais do PSD, em que o problema da 
sucessão é situado em um conceito hostil ao neo-pessedismo no qual se enquadra 
o mais forte até agora dos possíveis candidatos, que é o secretário Ary 
Demósthenes de Almeida. A investida dos deputados – srs. Castro Costa, 
Benedito Vaz, Peixoto da Silveira, Anísio Rocha, Celestino Filho, Geraldo de 
Pina e José Freire – encerra uma atitude de auto-defesa. Pelo menos em quatro 
dêles são localizados ponderáveis ambições referentes à sucessão do sr. Mauro 
Borges. E, como cresce o sr. Ary Demosthenes, entenderam êles que lhes seria 

                                                          
115 Jornal Opção, 9 a 15 de Setembro de 2001.Ano XXVI n.º 1.366 p. A30
116 Depoimento de Nigel Guido Spenciere a Luiz Alberto de Queiroz. In: QUEIROZ: 1997, 97.
117 Brasil Central, 26 de julho de 1964 Ano XXX n.º 473/64 p.3.
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melhor abrir luta contra o esquema em desenvolvimento que tem o secretário do 
Govêrno no seu centro.
Precipitaram um nôvo jôgo e se julgaram no direito de ditar as suas regras. 
Consta, contudo, que houve acentuadas irritações de parte do senador Pedro 
Ludovico, a quem o manifesto foi entregue. As irritações chegaram até o sr. 
Mauro Borges. E o manifesto, ou pode se esvaziar ou pode gerar uma crise, 
sendo difícil, contudo, que se prevaleçam sôbre interesses maiores as exigências 
pura e simplesmente formuladas no seu texto.
De outra parte, sentido hostilizado, reagiu todo o neo-pessedismo em evidência e 
que não é uma parcela vazia dentro dos quadros gerais do partido, senão uma 
fôrça a serviço de uma renovação contra a qual se insurgem os deputados 
federais que precipitaram o choque, no principal episódio político da semana que 
passou118

Quadro 7:Composição da Assembléia Legislativa de Goiás na 5.ª Legislatura
01.02.63 a 31.01.67

PSD (20) UDN/PSP119(9) PDC/MTR120 (3) PTB/PSB121 (5)
Adaiton Oliveira Moraes
Almir Turisco Araújo
Anapolino Silvério Faria
Antônio A Magalhães
Clotário de Freitas
Domingos Mendes Silva
Eliezer José Penna
Francisco Maranhão
Iris Rezende Machado
Jayme Florentino Farias
João Abrahão Sobrinho
José Barbosa Reis
José E. Brito Miranda
José Sebba
José T. Rodrigues Filho
Luziano F. de Carvalho
Osires Teixeira
Sebastião Arantes
Vespasiano C. Ferreira
Walteno Cunha Barbosa

Ary Ribeiro Valadão
Darcy Gomes Marinho
Eurico Barbosa Santos
Genésio Borges Andrade
Getúlio Vaz da Costa
Joaquim B. A Cordeiro
Joaquim O J. Meirelles
Olímpio Jayme
Sidney Ferreira

Elcival Ramos Caiado
Gustavo B. Santa Cruz
João C. Castro. Vaz

Almerinda M. Arantes
Edmar Souza Rezende
Gilberto Santana Filho
José Porfírio de Souza
Raimundo S. Amaral

Fonte: CAMPOS, F. I. e DUARTE, A. T. O Legislativo em Goiás: História e Legislaturas. Goiânia: 
Assembléia Legislativa de Goiás, 1996. p.119-20

3.1.7 Sob a égide dos militares: a última convenção estadual

Após o Novembro goiano, operada a intervenção federal no Estado, depondo-

se Mauro Borges, o interventor indicado por Castelo Branco, coronel Carlos de Meira 

Mattos “dispunha de 60 dias para obter da Assembléia Legislativa o afastamento do 

governador e a indicação de um nome que pacificasse o Estado” (SOUZA: 1990, 111)

                                                          
118 Brasil Central, 17 de Novembro de 1963. Ano XXX n.º 437/63 p.3.
119 Coligação Democrática
120 Aliança Democrática Cristã.
121 Coligação Popular.
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Dentro da normalidade, com a intervenção e a deposição do governador, o 

deputado Resende Monteiro como vice-governador legalmente eleito seria empossado. 

Todavia, como representante petebista na composição promovida em 1960 com o PSD e 

como o PTB rompera com Mauro Borges ele nunca assumiu o Governo. Mesmo não se 

tratando de uma situação normal, foi necessário que o Interventor Federal negociasse a 

renuncia de Resende Monteiro para que a governadoria ficasse tecnicamente vaga122.

Dentro desta mesmo lógica da normalidade política, a Assembléia Legislativa 

com os poderes legais para defenir os rumos de Goiás, pois ela se constitui como o fôro 

especial e privativo que juga os crimes de responsabilidade do governador, com a 

composição amplamente favorável ao governador pessedista dificilmente perderia. Os 

analistas da época não acreditavam em uma derrota de Mauro Borges, veja esta analise 

realizada pela revista brasiliense Fatos & Fotos

A Assembléia Legislativa de Goiás, que pela lei 1.079 é o fôro especial e 
privativo que juga os crimes de responsabilidade do governador, tem 39 
deputados ... Trinta deputados são governistas, estando apenas nove na oposição. 
Na maioria, entram 21 deputados do PSD, dois da UDN dissidente (Eurico 
Barbosa e Genésio Andradade), dois do PDC (Gustavo Balduíno e João Neto) e 
cinco do PTB (Osiris Teixeira, Gilberto Santana, Edmar Resende, Raimundo 
Amaral e Almerinda Arantes). Os cinco do PTB estão agora a favor do 
governador, embora antes tivessem mantido linha de independência e até de 
oposição. Mesmo que o PTB retire seu apoio ao Governador e se alie aos noves 
da UDN e PSP, o que é pouco provável, ainda aí a maioria a favor de Mauro 
Borges será de 11 votos – o suficiente para a rejeição do impeachment. Com o 
encerramento da sessão legislativa em 15 de Novembro, a Assembléia foi 
convocada para um período extraordinário de um mês, a partir do dia 16. À 
primeira sessão compareceram sòmente nove deputados. Nos dias seguintes, a 
freqüência continuou diminuta, não havendo quorum para qualquer 
deliberação123

Entretanto, a lógica que prevaleceu não foi a partidária do analista político, o 

que aconteceu de fato foi a reedição de um antigo enigma dos anéis e dos dedos. Os 

deputados da maioria pessedista ressolveram entregar os anéis ao invés dos dedos. Por 

isso, no dia 7 de Janeiro de 1965, Castello Branco indica o Marechal Ribas Júnior, em 

sessão extraordinária, a Assembléia Legislativa num acordo interpartidário “declara a 

vacância do cargo de Governador e determina o arquivamento do processo contra Mauro 

Borges, apesar dos protestos da UDN, que queria conceder a licença para que o 

Governador fosse processado” (SOUZA: 1990, 111). O udenista Sidney Ferreira afirma 

que

                                                          
122 O Popular, 7 de Novembro de 1982. p.30. (Caderno Especial de Política)
123 Fatos & Fotos, 28 de Novembro de 1964 Ano IV n.º 200 p. 10.
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Entendo, portanto, que a denuncia deve ser recebida pela Assembléia Legislativa 
e no sentido de que ela permita a apuração total dos crimes capitalados pela 
autoria da 4.ª Região Militar, com base nos processos instalado por determinação 
do ilustre General Hugo Penasco Alvim...
O arquivamento puro e simples dos processos não se justifica. Não se pode 
permitir o processamento dos acessórios e impedir que processe o principal124

Assim no mesmo dia, a Assembléia procede a votação por escrutínio secreto 

para definir o novo governador que teria a missão de pacificar o Estado. Dando 

continuidade a gestão do Interventor, pois, segundo o deputado Antônio Magalhães, 

“encontramos no Interventor Cel. Carlos de Meira Mattos a sensatez que tanto lhe era 

necessária, como pacificador das fôrças políticas ... Esperamos que, empossados o 

Governador e Vice-governador, nos quais confiamos e Goiás confia, o Estado reconquiste 

a sua paz e continue no caminho de sua vocação desenvolvimentista e democrática125.

Todos os 39 deputados estavam presentes na sessão e votaram. E foi o 

resultado da eleição foio seguinte: Para governador, Marechal Emílio Rodrigues Ribas 

Júnior, 32 votos; Benedito Vaz, 1 voto; Mauro Borges, 2 votos; em Branco 4 votos; Para 

vice-governador,  deputado Almir Turisco, 29 votos em branco 10 votos126. Sendo 

declarado eleita para Governador do Estado, Marechal Emílio R. Ribas Júnior e vice-

governador o deputado Almir Turisco.

Atrás do acordo interpartidário que aprovou a vacância do Governo e a eleição 

de Ribas Júnior estava a divisão dos cargos em três terços como indica Dalva Maria 

Borges Souza.: “1/3 para coligação UDN-PSP-PTB-PDC, 1/3 para o PSD e 1/3 de sua 

livre escolha” (SOUZA: 1990, 112).

Assim, Ribas Júnior assume o mandato para completar o mandato abortado e 

após divisão do “cesto de pães” os partidos iniciaram a movimentação para a escolha dos 

candidatos que disputariam a eleição de 1965.

Emival Caiado já havia lançado sua candidatura à sucessão governamental de 

1965, como insinua o articulista do Brasil Central em 1960. Agora lança candidatura não 

como “simples balão de ensaio”, mas pretendia concorrer ao cargo do executivo goiano. 

Todavia a cúpula partidária, chefiada por Jalles Machado, era contrária a dindicação. E 

essa restrição da direção regional, segundo Souza, obrigou os caiadistas a buscarem “apoio 

em Carlos Lacerda, que já se anunciara candidato à presidência” (SOUZA: 1990, 71)

                                                          
124 Diário da Assembléia, 6 de Setembro de 1965. Ano XV n.º 1542. p.2.
125 Diário da Assembléia, 6 de Setembro de 1965. Ano XV n.º 1542.p. 5.
126 Diário da Assembléia, 6 de Setembro de 1965. Ano XV n.º 1542.p.3.
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Diante desse impasse, a pesquisadora afirma que:

Como a cúpula da UDN resistia à candidatura de Emival Caiado e não conseguia 
chegar a um outro nome, Ribas dá um ultimatum: se a UDN não escolhesse 
imediatamente o candidato, o Governo se decidiria por apoiar Castro Costa, o 
candidato antiludoviquista do PSD. A UDN se debate entre Emival Caiado, 
Alfredo Nasser, Benedito Ferreira e Camargo Júnior (SOUZA: 1990, 113)

Ao longo da História da UDN goiana apesar da dificuldade interna, devido 

principalmente do personalismo descentralizado, os lideres udenistas levavam apenas um 

representante à convenção partidária, para evitar o desgastes e dissidências. Contudo, em 

1947, aconteceu de dois que dois lideres concorrerem a indicação voto a voto Jalles 

Machado e Alfredo Nasser e no final quem saiu perdendo foi o partido devido as manobras 

pós-convenção, como foi indicado anteriormente. E, agora o partido da eterna vigilância, 

não conseguiu consenso e, é obrigado a indicar dois nomes para sua convenção em maio de 

1965: Otávio Lages de Siqueira e Emival Ramos Caiado. Otávio Lage venceu.

Entretanto, o coordenador da campanha de Otávio Lage, José Balduino em 

entrevista ao Jornal O Popular assegura não ter conhecimento dos fatos que levaram a 

convenção a homologar o nome de Otávio Lage em detrimento do favorito Emival 

Caidado. Pois, afirma o depoente, “na ocasição, Otávio Lage não tinha nenhuma 

expressão política, tendo sido prefeito de Goianésia, uma cidade também na época de 

muito pouca expressividade na contexto Estadual. Só se sabia que Otávio era filho de 

Jalles Machado, um político atuante”127.

Olímpio Jayme explica a derrota de Emival Caidado na convenção udenista 

com sendo um veto dos militares, pois segundo ele, “o presidente Castello Branco 

colocou-se frontalmente contra essa candidatura e, vetando-a alegou que a revolução não 

havia destruído uma oligarquia para restabelecer outra”.128 No mesmo depoimento, 

Olímpio Jayme assegura, que a candidatura de Otávio Lage só se consolidou face ao 

intenso trabalho deo Mal. Ribas junto  ao presidente.  

Entretanto, para Otávio Lages a sua indicação e vitória na convenção udenista 

aconteceu por falta de opção e desejo de mudança. Em suas palavras:

Foi falta mais de opção. Uma turma de gente nova assim, como o pessoal lá de 
Goiatuba, de Itumbiara, de Pontalina, Ceres, um pessoal assim que é novo, fazia 
política mas não tinha ainda vivência. Eu tinha um bagagem, filho do Jales 
Machado que já tinha sido prefeito de Buriti, secretário de Viação do Estado e 

                                                          
127 O Popular, 7 de Novembro de 1982.p31 (Caderno Especial de Política)
128 Depoimento de Olímpio Jayme a Luiz Alberto de Queiroz realizado em 14 de julho de 1997. In: 
QUEIROZ: 1997, 169.
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deputado já por três vezes. Então a gente sentia que houve realmente um 
interesse novo por um candidato diferente. Nós tínhamos feito uma 
administração na prefeitura de Goianésia que, pelo escasso recurso, acho que 
estava indo bem e isso parece que ajudou muito a escolha de um homem novo 
que só tinha compromisso com o povo, como dizia o refrão, essa realidade foi a 
mentalidade que levou o pessoal a me escolher.129

O Jornal O Popular aponta mas não prova que “na época um correligionário 

entrou com recurso objetivando anular a convenção. O processo subiu para as mãos da 

UDN em nível nacional e acabou sendo arquivado. Diante disso, muitos elementos do 

Partido ficaram divididos e só entraram propriamente na campanha depois de algum 

tempo”130.

Antes da campanha do udenista Otávio Lages veja como se deu a escolha do 

candidado pessedista. Neste período o PSD não era o mesmo, pois tinha passado por uma 

experiência traumática e se via na obrigação de voltar ao poder democraticamente coroado 

pelo voto popular. Por isso, o processo de escolha do nome que iria concorrer não 

aconteceu em clima tranqüilo. Pois, Pedro Ludovico vetou a indicação do deputado federal 

Gerson Castro Costa, temendo a sua infidelidade partidária e impôs o nome do médico 

José Peixoto da Silveira. Sérgio Paulo Moreyra, em uma depoimento, revela o democrata 

autoritário que foi Pedro Lodovico, recordando a convenção pessedista em 1965. Ele 

afirma que

A última lembrança política que tenho do velho cacique é a convenção do PSD em 
1965. Ao longo de todos os anos de exercício no poder, Pedro Ludovico nunca 
teve muita tolerância com os correligionários dotados de autodeterminação. As 
mais diversas razões levaram para a oposição homens como Coimbra Bueno, 
Diógenes Sampaio, Camargo Júnior, Múcio Teixeira, José Ludovico de Almeida e 
outros, assim como afastaram da política muitos nomes expressivos.
Em 1965, um ano após o afastamento brutal de Mauro Borges, o PSD reunia-se em 
convenção para escolher o candidato ao governo estadual. Antes mesmo de aberta 
a convenção o senador, havia vetado as pretensões do deputado Gerson de Castro 
Costa. Autoritariamente, impôs ao partido o nome de José Peixoto da Silveira, seu 
antigo secretário de Estado. Na sessão final Castro Costa toma a palavra e verbera 
de forma veemente e brilhante a imposição.
No alto da Galeria do novo prédio da Assembléia Legislativa assisti perplexo ao 
fim desse discurso. Muito jovem e inexperiente, pensava eu que naquela hora o 
partido se desfaria. Nada disso aconteceu. Terminado o discurso, poucos foram os 
que aplaudiram solidariamente. A subserviência prevalecia. Na presidência, o 
senador bateu a campainha fez-se silêncio e ele disse: “solicito ao sr. Secretário 
que registre em Ata o protesto do nobre deputado Gerson de Castro Costa” 131

                                                          
129 Depoimento de Otávio Lage de Siqueira concedido a Hélio Rocha In: ROCHA: 1998, 106-114.
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Depois das convenções, uma marcada pelo autoritarismo de Pedro Ludovico, e 

a outra pelo jogo de interesses políticos, dada as divisões internas as campanhas foram 

bastante acirrada. Em um longo depoimento o candidato pessedista Peixoto da Silveria 

revela como foi, em sua perspectiva, a sua campanha eleitoral. Apesar da distancia 

temporal entre a derrota (1965) e a entrevista (1982) o desabafo do ex-deputado é muito 

passional, por isso interessante. Ele afirma que:

Comecei minha campanha nas regiões mais facilmente atingíveis como a própria 
Capital, Anápolis, Itumbiara, Rio Verde e outras. Depois parti para o Norte, 
percorrendo todos os Municipios de avião. Eu não fui conhecer o norte na 
ocasião. Quando fui secretário da saúde de Pedro Ludovico em 51, fundei o 
serviço itinerante de saúde, que atendia todas as populações do norte, eu percorri 
toda a região bem como o nordeste do Estado. Embora houvesse na época 
comícios concorridos, muita gente da zona rural não participava porque nem 
sempre tinha como vir à cidade participar .acredito que na época o rádio foi a 
melhor arma de que dispusemos, porque a televisão era ainda uma regalia de 
Goiânia e talvez Anápolis. Já o rádio penetrava o interior e qualquer pessoa da 
zona rural tinha o seu radinho de pilhas”132

Quando questionado sobre como receberá o resultado das eleições, Peixoto da 

Silveira foi taxativo afirmando que recebeu o resultado 

Como quem é vencido num campo de batalha, no sentido literal da palavra. A 
campanha em Goiás não foi eleitoral, foi militar. Nunca tinha vindo ao Estado 
tanto militar, do Exército e da Polícia Federal. Não falando do Interventor que 
tinha vindo para Goiás e que certamente tinhas essas qualidades, nunca tinha 
vindo a Goiás um comandante de Região Militar. Na época dessas eleições, não 
só veio a Goiânia como em todas as cidades onde podia descer um avião 
Douglas. Acompanhado de um secto de sargentos, tenentes e coronéis, o chefe 
da Região Militar dizia-se apolítico e convocava os líderes políticos de todos os 
partidos para uma reunião. Na reunião ele dizia que votar nesse tal Peixoto da 
Silveira é votar em comunista. E não adianta votar nele porque não toma posse. 
Nós viemos aqui avisar. Uma afirmação dessa, naquela época, tinha muita 
influência. O exercito era uma instituição respeitada e a palavra de um 
comandante era um ultimato. Hoje, talvez as pessoas não reagissem assim à uma 
pressão dessas. Talvez funcionasse até como um agente negativo. Além disso, 
em cada cidade permaneceu um sargento, um tenente ou um coronel, que 
acompanhava a apuração das eleições. Em Rio Verde, por exemplo, um policial 
próximo da mesa das apurações impediu que um fiscal do nosso partido 
acompanhasse os trabalhos. Nosso fiscal, Sebastião Arantes, ao dialogar com o 
policial se identificando como fiscal, recebeu a resposta que poderia ficar fora, 
depois ele lhe passava o resultado das urnas. Insistindo com o policial, afirmando 
que  ele não podia atirar sob a mesa os votos em branco e que eles deveriam ser 
carimbados e depois computados, obteve a resposta: pode deixá-los aí mesmo 
que depois eu os apanho .não precisa se preocupar com isso. Lamentavelmente 
essas coisas aconteceram em várias cidades do interior. Por isso é que digo, a 
campanha não foi política, foi militar.133
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Indubitavelmente, como o Brasil estava sob a égide militar, o processo eleitoral 

de 1965 foi sui generis e os depoimentos indicam muito bem esta particularidade do 

momento histórico na política nacional. E é compreensível, mesmo após tanto tempo, este 

desabafo do ex-candidato a revolta de perceber que nada adiantaria naquele momento, 

perceber que as cartas já estavam marcadas e o derrotado já era conhecido antes do final da 

partida. Todavia, Otávio Lages e os seis partidários afirmam que houve transparecia no 

processo e as acusações de Peixoto não passa de despeito. Mas os pesquisadores da política 

goiana asseguram que a “vitória” udenista é pelo menos problemática devido as conjuntura 

nacional e local. Para Pedro Célio Alves Borges, a vitória de Otávio Lage foi a “a virada 

que o movimento militar impõe na política goiana” (BORGES: 1988, 51)

Dois depoimentos colhidos em momentos diferentes mas que podem ser lidos 

como respostas as acusações de Peixoto da Silveira de fraudes eleitorais. O primeiro, o 

coordenador da campanha udenista de forma direta, afirma que

para qualquer perdedor, a culpa da derrota é sempre atribuída à isso ou aquilo. 
Nas eleições de 65, os partidos tiveram oportunidade de agir livremente, colocar 
seus fiscais em ação e não havia possibilidades de fraudes. Com relação à 
apuração propriamente dita, quero reafirmar que acredito na lisura dos juizes 
eleitorais e nem mesmo por pensamento admito que eles tenham ajudado Otávio 
Lage. Mesmo porque se tivessem agido de má fé, a Otávio jamais eles ajudariam 
porque eram todos da confiança de Pedro Ludovico, que apoiava plenamente o 
Peixoto da Silveira134

O udenista Otávio Lage atribuiu sua vitória ao bom desempenho na campanha, 

aos seu estilo “popular” e relativiza a participação dos militares no resultado afirmando 

que o movimento militar ajudou mas não foi determinante. Para ele, Pedro Ludovico

Ajudou na campanha. Fez o que pôde. Dr. Peixoto era um homem bom, tinha 
tudo de bom, um médico competente, mas talvez não fosse na ocasião o 
candidato ideal, embora tivesse sido Secretário de Estado, era um homem de 
bem, mas não estava preparado. Talvez precisasse ser mais aberto, popular. Para 
mim foi uma satisfação disputar com ele: a minha vitória ficou mais valorizada. 
Na minha campanha, o fato de eu chegar em uma cidade em manga-de-camisa, 
andando a cavalo, dirigindo um trator, enquanto ele chegava de terno, andando 
com muito cuidado, isto prejudicou-o muito, atrapalhou a sua campanha. Mas 
nós tinhamos a nosso favor a Revolução de 64, que muito nos ajudou. Tínhamos 
o apoio popular. Posteriormente foi ela perdendo aceleração na sua popularidade 
inicial porque, realmente, o seu grande gestor era o Presidente Castello Branco, 
que, infelizmente, morreu fora de hora.135

                                                          
134 O Popular, 7 de Novembro de 1982.p31 (Caderno Especial de Política)
135 Depoimento de Otávio Lage de Siqueira concedido a Luiz Alberto de Queiroz no dia 25 de Julho de 1997. 
In QUEIROZ: 1997, 154.
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Este estilo popular na campanha de Otávio lhe garantiu o slogan de campanha: 

Chapeu Atolado. José Balduino que este slogan contribuiu muito para eleição e

“foram os nossos próprios adversários que nos deram a idéia para a frase. Com o 
objetivo de menosprezar o candidato udenista, um concorrente do PSD chamou-
o de chapéu atolado, durante um comício, para dizer que era um roceiro, um 
despretparado para execer o cargo de governador. Como a campanha de Otávio 
foi desenvolvida toda ela voltada para o homem do campo, cuja população na 
época era bastante numerosa, o apelido pegou e deu bons resultados” 136

A campanha voltada para o hinterland não espelha nenhuma vocação política 

interiorana, pois, na verdade o espaço urbano e, principalmente, na Capital estava fechado 

para o representante da Revolução de 64 pois a não aceitação do nome de Otávio nos meios 

jovens em Goiânia obrigou como estratégia de campanha focalizar sua atenção no homem 

do campo pois, segundo Balduíno, como

estávamos no início da Revolução de 64, uma fase conturbada que influiu muito 
no comportamento do eleitorado mais jovem. Ninguém aceitava um candidato da 
Revolução, principalmente em se tratando de universitários, estudantes 
secundaristas e toda a ala jovem. Soma-se à isso a intervenção militar sofrida por 
Goías no ano anterior, através da marechal Emílio Ribas, e o próprio povo se 
sentia intimidado pela prepotência de Brasília.137

O cientista social Pedro Célio Borges em sua pesquisa sobre o 

bipartidarismo em Goiás apresenta dois quadros com o resultado da campanha de 1965 que 

dão uma visibilidade dos municípios onde a UDN conseguiu tirar a diferença desta rejeição 

do nome de Otávio na Capital. A vitória de Otávio Lage aconteceu com os votos do 

interior e com a segunda menor margens de diferença entre os candidatos. Otávio Lage 

elegeu-se governador com 4.143 votos à frente de Peixoto da Silveira. Borges mostra que o 

candidato udenista ganhou em 119 municípios, sendo que, 22 onde o PSD elegeu prefeitos. 

E assegura que é “notável o crescimento da estrutura udenista no interior, pois sempre 

saíra inferiorizada nas eleições municipiais. Nas últimas, realizadas em 1960, elegera 

(somando as do PSP) apenas 71 prefeitos e o PSD/PTB 112.” (BORGES: 1988, 52). 

Porém, a pesquisadora Dalva de Souza atribui estava virada udenista nos municípios ao 

adesismo, traço característico da sociedade tradicional.

Mas, conforme Olímpio Jayme, “ferida as eleições, o PSD teria ganho não 

fossem as manipulações desenvolvidas, inclusive com o Cel. Pitanga Maia participando 

ostensivamente na elaboração dos mapas de votação. Assim foi eleito Governador do 

                                                          
136 O Popular, 7 de Novembro de 1982.p31 (Caderno Especial de Política)
137 O Popular, 7 de Novembro de 1982.p31 (Caderno Especial de Política)
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Estado, o ex-prefeito de Goianésia, Eng.º Otávio Lage, filho do deputado Jales 

Machado”.138

O processo eleitoral foi conturbado e de fato não se sabe como foi, pois este 

momento histórico está sobre uma grande sombra da história política de Goiás. Na verdade 

a história da UDN em Goiás ainda constitui-se como sombra, principalmente na questão da 

organização interna.

                                                          
138 Depoimento de Olímpio Jayme a Luiz Alberto de Queiroz realizado em 14 de julho de 1997. In: 
QUEIROZ: 1997, 169.
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O objetivo deste trabalho foi construir a história da UDN a partir do problemas 

da sucessão ao governo do Estado de Goiás, em outras palavras, perceber o 

comportamento do partido nos processos eleitorais, captando a sua dinâmica e o 

temperamento de seus membros, sentir o crescimento eleitoral ao longo do período 

estudado e a composição social de seus membros. 

A trajetória da UDN mostra que uma das especificidades mais relevantes do 

partido é a falta de coesão partidária. E esta provocou ao longo dos processos eleitorais a 

busca de elementos externos para disputar os pleitos para o governo estadual. Essa falta de 

unidade, conseqüência da existência de várias lideranças personalistas no interior do 

partido fruto, conforme Lisita Júnior, da  “vaidade oca” de seus membros, minavam 

qualquer tentativa de ascensão de um líder que ofuscasse o brilho político das demais. Isto 

explica porque as lideranças autênticas não conseguiam espaço dentro do partido e também 

o fato de a UDN sempre buscar candidatos fora do partido.

Os fatos políticos apresentados nesta pesquisa confirmam o comportamento 

político levantado acima. Em 1947, quando da primeira eleição para governador do Estado 

após o fim do Estado Novo, o partido em convenção indicou o nome de Alfredo Nasser, 

líder autêntico, que tinha fôlego eleitoral para ganhar as eleições. Ao invés disso, as 

façcões do partido articulam um golpe contra a sua candidatura, apoiando um elemento 

externo. Isto demonstra que o germe golpista já estava incubado na UDN desde a sua 

fundação e que não seriam permitidas ascensões de lideranças autênticas, mesmo que o 

custo fosse a derrota eleitoral. Essa intolerância com relação as lideranças autênticas 

provoca um asfixiamento político obrigando-as a saírem do partido.

Em 1950,  a indicação de Altamiro de Moura Pacheco, figura inexpressiva 

politicamente, no lugar de Alfredo Nasser, o candidato natural do partido, que se elegeu na 

senatória em 1947 obtendo mais votos do que o próprio governador Coimbra Bueno, não 
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sendo indicado nem para o senado, graças a articulações realizadas pelas oligarquias no 

interior do partido que sufocaram a ascensão deste líder. A UDN perde a sua maior 

liderança autêntica, Alfredo Nasser, que sentindo não ter mais espaço no partido, filia-se ao 

PSP. A UDN é derrotada de forma esmagadora pelo PSD, que tinha como candidato, Pedro 

Ludovico, abrindo a possibilidade de perpetuação do mesmo no poder. Segundo César 

Bastos, “nós tivemos uma derrota mendonha, a UDN quase que se esfacelou”1. Como 

explicar que a UDN, possuindo um candidato de peso eleitoral optasse pela candidatura de 

um elemento sem militância política? A resposta a esta encontra-se, em parte, na lógica 

interna do partido, ou seja, o que pesa nas decisões partidárias não é só o calculismo 

político, racional e burocrático por essência, mas as “vaidades ocas”, isto é, o personalismo 

descentralizado dos líderes e oligarquias no interior do partido.

É relevante perceber que apesar de tanto personalismo o partido não se 

desagrega, o episódio relevador deste fato foi a indicação do ex-pessedista Galeno 

Paranhos, que não tendo espaço em seu partido, o PSD, buscou candidatar-se com o apoio 

da UDN. Em 1954, a UDN passa pela sua primeira prova de fogo, ou seja, a capacidade do 

partido em absorver forças desagregadoras capazes de destruir a estrutura do próprio 

partido. O fator que desencadeou a crise foi a indicação de Galeno Paranhos como 

candidato de conciliação, indicação realizada por Jalles Machado e José Fleury, que no 

entanto foi rejeitada pelo PSD e por parte da UDN e PSP. Colocada na ordem do dia, o 

PSD logo rejeitou a proposta, e a UDN, não conseguia quorum em suas reuniões para 

definir a questão. O fato da UDN não conseguir se reunir demonstra que as tendências 

personalistas dentro do partido eram muito fortes, ou seja, ninguém queria se comprometer 

expondo sua real opinião a respeito do assunto. Como na UDN a parte é maior que o todo, 

o grupo ligados a Willmar Guimarães, cunhado do presidente do partido, César Bastos, à 

revelia do indecisa UDN, lança a candidatura de Paranhos. Assim, cria-se um fato político 

irreversível. 

Mais revelador ainda do personalismo descentralizado udenista é a reação do 

presidente do partido, César Bastos, que se sentiu ofendido com a atitude de Willmar 

Guimarães que lançou a candidatura de Paranhos sem consultá-lo, fato que demonstra a 

fragilidade institucional udenista cujo presidente não consegue sequer reunir seus membros 

para uma prévia da convenção partidária. Essa fragilidade institucional é conseqüência do 

                                                          

1 Entrevista de César da Cunha Bastos à revista Presença n.º 6 no ano de 1986. In: QUEIROZ: 1997, 81.
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personalismo descentralizado, onde os vários são elementos autônomos e o que vale não 

são as decisões partidárias e sim dos membros individualmente. A eleição de 1954 foi mais 

um elemento frustrante na conturbada história da UDN goiana pois seu candidato, Galeno 

Paranhos, ganhou mas não levou, pois a vitória do candidato do PSD, Juca Ludovico, foi 

questionada juridicamente como fraudulenta, levando o caso para ser decidido pelo 

Supremo Tribunal Eleitoral, que tardiamente deu ganho de causa a Paranhos, que não 

tomou posse por ter expirado o mandato para o qual tinha sido eleito, este fato só reforçou 

ainda mais as atitudes golpistas da UDN goiana.

Como explicar então que um partido com forças tão desagregadoras 

conseguisse se manter, mesmo com uma frágil unidade? Logo após o lançamento da 

candidatura de Paranhos, o presidente do partido, Cunha Bastos, reage não aceitando 

sequer participar da convenção para indicação do mesmo. Jalles Machado que num 

primeiro momento apoiou Paranhos retira seu apoio, demonstrando fortes ligações com 

Bastos, pois sua estratégia era dividir o PSD. Esse fato produziu o afastamento dos Caiado 

com Jalles Machado, pois os primeiros apoiaram a candidatura de Paranhos, o resultado da 

crise foi o afastamento definitivo entre essas duas oligarquias. É relevante notar que apesar 

deste afastamento o divórcio político não ocorreu, pois as duas oligarquias permaneceram 

na UDN. Como explicar isto? Para Mauro Borges, há muitas sombras na UDN, ou seja, 

somente com a ampliação das pesquisas essa frágil unidade poderá ser de fato desvendada.

Após caloroso debates na Assembléia Legislativa contra o processo eleitoral 

que resultou na vitória de Juca Ludovico em 1954, os udenistas não só absorveram a 

derrota como apoiaram, defenderam e aprovaram a prorrogação do mandato de Juca 

Ludovico em 1957. Em 1956 houve a apresentação do projeto de emenda constitucional  

com apoio da UDN e do PSP para a prorrogação do mandado do então governador que foi 

definitivamente aprovado em 1957 com vitória quase unânime. Esse fato provocou uma 

união entre os membros da UDN, que pela primeira vez, não havia uma voz discordante 

contestando a decisão do partido de apoio ao prorrogacionismo. Porém, essa convergência 

de opiniões, não pode ser entendida como a extinção da fragmentação política pois a 

coalizão aconteceu como elemento externo as disputas intrapartidárias, o que estava em 

jogo não era a ascensão de um membro do partido mas alguém de fora, o que não 

ameaçaria as lideranças udenistas. O projeto prorrogacionista foi mutilado pelo STF, tendo 

iniciado um novo processo eleitoral onde a UDN, pela primeira vez, utilizou a fórmula 
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partidária convencional, quer seja a de lançar um membro de seu próprio partido para a 

eleição, no caso, Cunha Bastos.

A indicação de Cunha Bastos, liderança histórico da UDN, não pode ser 

entendida como uma exceção à lógica udenista, quer seja, a de criar obstáculos à ascensão 

de qualquer liderança que pudesse ofuscar o conjunto pois, ao longo da história o que se 

viu foi o impedimento de candidatos que manifestavam sua vontade de concorrer pelo 

partido ao cargo de executivo estadual, o que não é o caso de Cunha Bastos, que segundo 

Filadelfo Borges, não desejava concorrer ao pleito de 58. Portanto foi uma candidatura 

forçada, e portanto, já nasceu derrotada. Ao invés de negar a lógica udenista, acaba por 

confirmá-la, ou seja, a prática em indicar candidatos inexpressivos eleitoralmente ou 

elementos externos como forma de não ofender os brios das lideranças udenistas.

Para finalizar o processo eleitoral da década de 60 seguiu a mesma lógica pois 

Emilval Caiado, candidato com fôlego eleitoral, teve sua candidatura duplamente abortada, 

a primeira com o apoio do candidato satélite da UDN, o PSP, indicando o nome do ex-

pessedistas e ex-governador, Juca Ludovico, que foi derrotado nas eleições de 1960 e, no 

segundo momento, apesar de, durante o governo de Mauro Borges,  insistir em afirmar que 

desejava ser candidato ao executivo estadual, e mesmo assim foi derrotado nas convenções 

do partido, indicando o também inexpressivo prefeito de Goianésia, Otávio Lages de 

Siqueira.  

O baixo desempenho eleitoral do partido é conseqüência desse comportamento 

político em apoiar lideranças inexpressivas e sem histórico de militância o que acarretou 

uma seqüência de derrotas que acabaram por reforçar a sua atitude golpista, isto é, a UDN 

construiu suas próprias derrotas devido as suas lutas internas que não possibilitavam uma 

coesão partidária que pudesse dar sustentação às lutas externas ao partido. Mesmo no 

parlamento estadual goiano o que se viu foi uma momento de estabilidade e depois um 

descrecimo na representação do partido. Ao contrário do que se divulga sobre a UDN 

nacional, a UDN goiana não é um partido cuja origem social de seus membros está ligado 

às classes médias urbanas pois como se pode percebeu a maioria tem origem rural.

A análise histórica mostrou uma UDN que viveu de crises constantes, frutos de 

um comportamento político de ocas vaidades que emperrava sua máquina política e 

eleitoral construindo, sucessão após sucessão, suas próprias derrotas, porém o aspecto mais 

revelador é a existência de sombras que ocultam outros elementos da história udenista em 

Goiás, que serão desvendadas com novas investigações. 
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