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Resumo

                                                     
O Estado de Goiás despertou-se do isolamento decorrente da 

estagnação da extração aurífera, desde o f inal do século XVIII ,  com a 

chegada da Estrada de Ferro Goiás no iníc io do século XX, em 

consequência da expansão das f ronteiras agrícolas demandada pela 

cafeicultura  central izada no Centro-sul do Brasi l,  mais precisamente no 

Estado de São Paulo.

Essa f rente, entendida como modernizadora pelas suas 

radicais transformações no “arcaico” panorama existente,  processou de 

iníc io uma mudança na economia e na conf iguração espacial das regiões 

at ingidas pela ferrovia. Lentamente, a modernização manifestou-se 

também nos aspectos superestruturais, ou seja, das mentalidades.

A migração e imigração ocorreram em grande escala. As 

cidades existentes expandiram-se e novas cidades surgiram das estações 

implantadas em lugares ermos, demandando soluções urbaníst icas 

condizentes com o processo acelerado. Muitas também, embora 

experimentando o progresso, desapareceram. A modernidade fazia-se em 

todos os seus espectros: o fazer e o destruir .

Pires do Rio, uma estação que se tornou uma signif icat iva 

cidade no Estado, foi o objeto escolh ido para a anál ise dos vários fatores, 

de âmbito externo e local,  que corroboraram a sua af irmação. Em seu 

estudo é contemplado o processo de consolidação, por  migrantes e 

imigrantes, os planos urbanos desenhados para sua implantação, suas 

normas de ordenação urbana, sua arquitetura expressada por essa 

modernização e a representação da ferrovia no imaginário. Era a busca de 

uma nova imagem para as cidades goianas. Inserida nessa pesquisa está 

a arquitetura t ípica da ferrovia que veio a inf luenciar, no princípio, as 

construções locais.

Esse estudo elucida parte de uma história a inda encoberta: o 

iníc io da modernização em Goiás, sua urbanização e arquitetura.



Abstract

The State of Goiás revived from the isolation resulting from the 

stagnation of the auriferous extraction, from the end of the century XVIII, with the 

arrival of the Railroad Goiás in the beginning of the century XX because of the 

expansion of the agricultural borders demanded by the coffee growing centralized 

in the Center - South of  Brazil, in fact in the State of São Paulo.

This movement, understood as modernist because its radical 

transformations in the “archaic” existent scenery, processed at first a change in the 

economy and in the space configuration of the areas reached by the Railroad. 

Slowly, the modernization was showed up also in some ideological aspects, that is 

to say of the mentalities.

The migration and immigration happened in a large scale. The 

existent cities expanded and new cities appeared from the railway stations 

implanted in solitary places, demanding urbanistic solutions adequeted to the 

accelerated process. Many cities although trying the progress, disappeared. The 

modernity was made in all its aspects: the building and the destroying.

Pires do Rio, one of the railway stations that became a significant city 

in the State of Goiás was the chosen object for the analysis of the several factors, 

of external and local ambit, that corroborated its statement. In its study the 

consolidation process is contemplated, by migrants and immigrants, the urban 

plans drawn for its implantation, its rules of urban ordering, its architecture 

expressed by that modernization and the representation of the Railroad in the 

imaginary. It was the search of a new image for the “goianas” cities. Inserted in 

this research, it is the typical architecture of the Railroad that came to influence, at 

the beginning, the local constructions.

This study elucidates part of a history that is still hidden: the 

beginning of the modernization in Goiás, its urbanization and architecture.



INTRODUÇÃO

A nossa historiografia urbana tradicional tem, geralmente, 

concentrado seus estudos nas cidades grandes ou “históricas” que 

abarcam os temas  de grande interesse nesse fim de século, que 

são, entre outros, suas deformações urbanas  e sociais decorrentes 

do crescimento acelerado e as preservações de patr imônios 

históricos. Ainda de grande interesse dos estudiosos estão, também, 

as recentes cidades planejadas que nasceram com o status de 

sediarem capitais,  estaduais ou federais. A generalização desses 

estudos, no entanto, não se apl icam para as inúmeras cidades do 

interior brasileiro, pequenas e médias, que em sua formação ou 

desenvolvimento têm expressado a dinâmica da modernização 

urbaníst ica do início do século XX.

Embora esse projeto de trabalho fosse fruto de um grande 

interesse pela história da formação e af irmação urbana de Pires do 

Rio em Goiás, ocorrida no período de 1920 a 1940, no princípio 

houve a barreira de um sentimento de int imidação por se tratar de 

um objeto de estudo onde sua relevância como fenômeno urbano 

deveria ser bastante convincente, não bastando para tal apenas a 

intuição confirmativa. Mas, constatando esse vazio historiográf ico e 

considerando o resultado, acredita-se que esse trabalho venha 

oferecer importantes elementos para averiguação dessas 

generalizações e também criar referências para estudos 

comparativos.



O aprender a ver a cidade além de sua estrutura espacial,  

pelo reconhecimento da multidiscipl inaridade que seu estudo pode 

envolver, entendendo-a portanto, também como espaço urbano –

cenário das manifestações do homem - permit iu que, no percurso da 

pesquisa, esse objeto de estudo fosse af irmado como um 

signif icat ivo fenômeno urbano e que fossem encontrados os motivos 

para justif icá-lo. 

É dentro dessa visão ampliada que se busca desenvolver 

o estudo da cidade de Pires do Rio, sem contudo haver uma 

presunção de que se consiga trazer uma abordagem completa e 

esgotada referente ao universo de uma cidade. Não, nem tudo será 

dito. Certamente ainda f icarão facetas a serem percebidas. A própria 

magia das cidades, em suas constantes transformações, despertando 

encantos e desencantos, não permite um ponto f inal em seu estudo, 

e deverá sempre haver um fato a ser desvendado e por isso elas 

cont inuam sendo de interesse dos pesquisadores.

A concepção de cidade como criação humana tem sido de 

interesse às várias áreas da ciência, sendo abordada sob diversos e 

polêmicos pontos de vista, sem contudo conseguir contemplar as 

diversas facetas existentes na complexidade desse artefato. A esse 

respeito, o arquiteto e pesquisador Aldo Rossi considera que, 

embora esteja relacionado com as ciências humanas, o estudo 

urbano ou ciência urbana possui uma autonomia própria. Para tanto 

ele justif ica que, independentemente do ponto de vista, a análise dos 

fatos urbanos pelo que são - construções últ imas de uma elaboração 

complexa e que não podem ser compreendidos pela história da 

arquitetura, nem pela sociologia, nem pelas outras ciências 

separadamente - a cidade emerge de modo autônomo, como dado 

últ imo, como construção, como arquitetura.1

                                                          
1 Cf. ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade.  São Paulo, Martins Fontes, 1998,  p. 4.



A metodologia aqui adotada prende-se ao pensamento de 

Rossi, onde a cidade é por si mesma depositária de história e, 

portanto, o método histórico parece ser o método capaz de oferecer 

uma verif icação mais segura de qualquer hipótese sobre ela, sem 

contudo constituir  o estudo da cidade simplesmente como estudo 

histórico. Esse método é visto sob dois pontos de vista diferentes, 

mas complementares, correlatos e até confundidos em seus 

resultados: o primeiro diz respeito ao estudo da cidade como fato 

material, onde ela, como artefato, é o texto dessa história. Nesse 

ponto de vista, os registros bibl iográf icos, a história da arquitetura e 

os documentos municipais, entre outros, nos proporcionam uma 

documentação ampla porque as cidades nos são apresentadas 

através dos fatos urbanos determinantes, em que é preeminente o 

elemento histórico. O segundo ponto de vista concerne à história 

como estudo do próprio fundamento dos fatos urbanos e da sua 

estrutura. Concerne diretamente não apenas à estrutura material da 

cidade, mas também aos aspectos socioeconômicos e polít icos que 

sustentaram seu processo de formação e expansão e, até mesmo, a 

idéia que temos dela como síntese de uma série de valores: a 

imaginação coletiva. A cidade, como palco de manifestações dos 

fatos urbanos e espaço de construção de vidas de seus citadinos, 

torna-se ela própria “a memória coletiva dos povos; e como a 

memória está l igada a fatos e lugares, a cidade é o locus da memória 

coletiva.”2

A história de Pires do Rio é recente, iniciada na terceira 

década do século XX e of icialmente marcada pela inauguração da 

estação ferroviária de mesmo nome, em 9 de novembro de 1922. A 

começar pela estação, cujo nome homenageia o então Ministro da 

Viação e Obras Públ icas do Brasil , Dr.  José Pires do Rio, é uma 

história de pessoas, anônimas ou não, que acreditando no 

desenvolvimento da cidade que se formava no local para ela 

                                                          
2 ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade. São Paulo, Martins Fontes, 1998. p. 198.



convergiram, estabelecendo at ividades comerciais e de prestação de 

serviços. Dessas atividades, surgidas pela economia organizada em 

bases capital istas que avançava juntamente com os tr ilhos  da 

Estrada de Ferro Goiás - E.F.Goiás, desenvolveram-se as demais 

relações sociais e polít icas que, assentadas em uma estrutura 

urbana planejada, consolidaram uma cidade em  prazo muito rápido, 

se tomamos como referência o tempo demandado para a formação 

das demais cidades dos séculos anteriores em Goiás.

Vários fatores, pertinentes ao quadro da realidade 

brasileira e ao âmbito local, corroboraram esse processo de 

formação e af irmação da cidade, levando-a a constituir-se em 

exemplo de uma estação implantada pela E.F.Goiás, que teve um 

signif icat ivo progresso3. Nas décadas  de 40 e 50, vinculada aos 

benefícios da ferrovia, foi  uma relevante cidade em Goiás, 

sobressaindo-se não só pela sua economia, mas também e 

principalmente, pela sua consolidação urbana  em bases 

modernizadoras para o contexto regional. Tais benefícios ainda se 

f izeram até 1960, apesar das freqüentes e crescentes crises da 

E.F.Goiás e, em geral, das ferrovias brasileiras decorrentes,  

principalmente, da supremacia do sistema de transporte rodoviário 

no país.

A ferrovia traduziu-se em importante canal de 

comunicação, vinculando a cidade aos fenômenos de ordem nacional 

e consequentemente mundial, que se expressavam de maneira 

concentrada na região Centro-Sul do país, sobretudo em São Paulo. 

Esse fato, que foi fundamental para o desenvolvimento de Pires do 

Rio, fornece também, com relevância máxima, um importante campo 

de estudo referente ao embate do progresso transplantado para 

                                                          
3 NA: O termo aqui referido, aponta para a dinâmica do crescimento populacional da cidade e de sua 

economia sustentável, para os melhoramentos urbanos realizados e para o acesso de um determinado 
público aos bens e valores representativos da modernização. 



regiões tradicionais, criando, de maneira abrupta, a dicotomia 

histórica entre modernidade e sertão.

Moderno, modernidade, modernização e modernismo. 

Termos que nos remetem ao progresso, ao desenvolvimento, ao 

novo. Mas quanta complexidade nesse tema de transformação 

histórica da humanidade ao longo de séculos! 

David Harvey considera que o movimento da modernidade 

entrou em foco no século XVIII, pelo pensamento  i luminista: 

O pensamento iluminista (. . . ) abraçou a idéia do progresso e 
buscou ativamente a ruptura com a história e a tradição 
esposada pela modernidade. Foi,  sobretudo, um movimento 
secular que procurou desmistificar e dessacralizar o 
conhecimento e a  organização social para libertar  os seres 
humanos de seus grilhões.4

O moderno, um “turbi lhão de mudança”, é permeado pelo 

sent ido das contradições, do  fugidio, do efêmero, do fragmentário e 

do contingente, trazendo com isso profundas conseqüências, não 

podendo sequer respeitar seu próprio passado ou qualquer ordem 

social pré-moderna: 

Se há algum sentido na história,  há que descobri-lo e defini-lo 
a partir de dentro do turbilhão da mudança, um turbilhão que 
afeta tanto os termos da discussão como o que está sendo 
discutido. A modernidade, por conseguinte,  não apenas envolve 
uma implacável ruptura com todas e quaisquer condições 
históricas precedentes,  como é caracterizada por um 
interminável processo de rupturas e fragmentações internas 
inerentes.5  

Ainda no âmbito dessa contradição, outro aspecto 

importante para se compreender o moderno, é a “destruição criativa”: 

                                                          
4 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna.  São Paulo, Edições Loyola, 1993,  p. 23.

5 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna.  São Paulo, Edições Loyola, 1993,  p. 22.



Afinal,  como poderia um novo mundo ser criado sem se 
destruir boa parte do que viera antes? Simplesmente não se 
pode fazer um omelete sem quebrar os ovos,  como o observou 
toda uma linhagem de pensadores modernis tas de Goethe a 
Mao.6

A partir de 1850, o modernismo se manifestou  

signif icat ivamente como fenômeno urbano, através da “experiência 

do crescimento urbano explosivo (...), da forte migração para os 

centos urbanos, da industrial ização, da mecanização, da 

reorganização maciça dos ambientes construídos... ”. 7  

Para Marshall Berman, a experiência moderna, espalhada 

por todas as partes do mundo, teve seu período mais bri lhante e 

criativo da história da humanidade no século XX. Segundo ele, o 

pensamento atual sobre a  modernidade se divide em duas partes 

dist intas: “modernização em economia e polít ica, modernismo em 

arte, cultura e sensibi lidade . ”8

A concretude do movimento moderno, ainda no século 

XIX, é mostrada por Berman: 

a primeira coisa que observamos será a nova paisagem, 
altamente desenvolvida,  diferenciada e dinâmica,  na qual tem 
lugar a experiência moderna.  Trata-se de uma paisagem de
engenhos a vapor, fábricas automatizadas,  ferrovias, amplas 
novas zonas industriais; prolíficas cidades que cresceram do 
dia para a noite, quase sempre com aterradoras consequências 
para o ser humano; jornais diários,  telégrafos,  telefones e 
outros instrumento de media, que se comunicam em escala cada 
vez maior; Estados nacionais cada vez mais fortes e 
conglomerados mult inacionais de capital; movimentos sociais 
de massa,  que lutam contra essas modernizações de cima para 

                                                          
6 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Edições Loyola, 1993. p. 26.

7 Idem, ibidem, p.  33.

8 BERMAN,  Marshal.  Tudo  Que é Sólido Desmancha no Ar. São Paulo,  Companhia das Letras,  1992. 
p.  87.



baixo, contando só com seus próprios meios de modernização 
de baixo para cima; um mercado mundial  que tudo abarca,  em 
crescente expansão, capaz de um estarrecedor desperdício e 
devastação, capaz de tudo exceto solidez e estabilidade. 9          

Eram as fontes alimentadoras dos turbilhões da 

modernidade: 

(.. . ) dirigindo e manipulando todas as pessoas e instituições, 
um mercado capitalista mundial,  drasticamente f lutuante,  em 
permanente expansão. No século XX, os processos sociais que 
dão vida a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo estado de 
vir-a-ser,  vêm a chamar-se modernização”.10

Nesse processo, a burguesia mostrou sua capacidade de 

realização, através dos grandes projetos de construção f ísica –

fábricas, ferrovias, trabalhos públicos - como também dos enormes 

movimentos de pessoas – para as cidades, para fronteiras, para 

novas terras.

As ferrovias, maiores símbolos dessa era moderna depois 

da máquina a vapor, constituíram-se em esteiras propagadoras das 

transformações, como verdadeiros out-doors do “turbi lhão de 

mudança”. Através delas foram disseminados os preceitos da 

modernidade em todos os seus espectros, sendo interpretadas sob 

vários pontos de vista pelos estudiosos do assunto.

Eric Hobsbawm acrescenta à ferrovia uma considerável 

fonte inspiradora, além do próprio símbolo do triunfo do homem pela 

tecnologia: 

Nenhuma outra inovação da revolução industrial incendiou 
tanto a imaginação quanto a ferrovia,  como testemunha o fato 

                                                          
9   BERMAN, Marshal. Tudo Que é Sólido Desmancha no Ar. São Paulo, Companhia das Letras, 1992. 

p.18.

10   idem, ibidem, p. 16.



de ter sido o único produto da industrialização do século XIX 
totalmente absorvido pela imagística da poesia erudita e 
popular.11

Pela sua importância e repercussões na vida social, 

econômica, polít ica e mili tar, Fernando de Azevedo  considera o 

século XIX como o “século do caminho de ferro”. Em seu trabalho 

sobre a E.F.Noroeste do Brasil ( Baurú-SP à Corumbá-MT), a ferrovia 

torna-se um corolário de fundação de cidades, denominadas “bocas 

de sertão”, tendo como sementes as estações-fantasmas por ela 

lançadas. A espantosa rapidez com que se povoavam, se constituíam 

em um dos mais interessantes fenômenos. 12

Em uma visão voltada para a realidade trágica, Francisco 

Foot Hardman  coloca a dicotomia entre o moderno, em manifestação 

no exterior, e a selva brasileira, tendo a ferrovia Madeira – Mamoré 

como objeto de estudo: “A rota do desconhecido, calcada em um

sonho amnésico, leva-nos a esse reino dos fantasmas, em que 

representações culturais do tempo e do espaço adversas entram em 

choque. Nessa perspect iva, o progresso aparece como magia ”.13

Vista como uma das obras faraônicas do universo burguês em 

expansão e considerando seus efeitos f ísicos e espiri tuais à ferrovia, 

o autor emprega termos como “fantasmagórico”, “babél ico”,  

“sublime”, chegando ao “fetiche”: 

É que a animação ilusória dos fetiches na sociedade produtora 
de mercadorias,  embora já entranhada na maneira de os homens 
fazerem a sua vida e inerente à forma moderna das relações 

                                                          
11   HOBSBAWN, Eric J.  A Era das Revoluções, Europa 1789 - 1848.  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. 

p. 61.

12 AZEVEDO,  Fernando de. Um Trem Corre Para o Oeste. S ão Paulo,  Melhoramentos, 1948,  p. 76.

13 HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: A Modernidade na Selva. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1988. p. 178.



materiais de existência,  acabou por mobilizar mitos e rituais de 
linhagem as mais diversas. 14

Borges, em seu estudo sobre a E.F.Goiás, considera as 

ferrovias como progresso – símbolo do homem pela tecnologia - que 

intensif icou a propagação de idéias, assimilação e unidade social,  

l ingüística e cultural, fecundando as civil izações umas pelas outras. 

Af irma-as como instrumento de colonização e dominação:

A história nos revela que as vias férreas sempre estiveram sob 
a tutela do poder econômico e político de Estados ou de 
grupos,  e sempre serviram de elemento modernizador e 
civil izador,  segundo os interesses dominantes; portanto,  não há 
como abordar o tema sem relacioná-lo à expansão capitalista 
ou imperialista. 15

As transformações modernizadoras, evidentemente, se 

deram de formas diferentes nos países e também no âmbito regional.  

Mas de uma forma  geral, no século XX, se f izeram presentes em 

todo planeta e se tornaram susceptíveis a questionamentos, próprios 

do discurso moderno, aberto em sua ampla perspectiva, às 

divergências, contradições e dualidades. No Brasil, as vicissitudes 

dos tempos modernos, em todos os seus aspectos, se deram a partir  

da segunda metade do século XIX, conf igurando mais concretamente 

no início do século XX. Com: “as transformações da economia 

brasileira, representadas principalmente pela expansão da economia 

cafeeira – que se organizou em bases capitalistas – e pela 

industrialização na região Centro-Sul a part ir do início do século 16,  

houve, conseqüentemente, uma modif icação também na estrutura 

social e urbana no Centro-Sul, sendo em seguida disseminada para 

                                                          
14 HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasm: A modernidade na Selva. São Paulo, Companhia das 
Leras, 1988,  p. 25.

15 BORGES, Barsanufo Gomides. O Despertar dos Dormentes. Goiânia, Cegraf-UFG, 1990.  p.  19.

16 Idem, ibidem, . p. 11.



outras regiões, uma vez que essas transformações da economia 

“exigiram  a expansão da frente pioneira rumo ao interior do País, 

ocupando e incorporando extensas áreas interioranas à produção 

capital ista, as quais se encontravam, até então, fora do âmbito da 

economia de mercado”. 17

As ferrovias desempenharam um papel de importância 

imensurável nesse processo:

Numa primeira etapa,  ou seja, até o f inal do século passado, 
quase que exclusivamente à economia agro-exportadora, 
ligando os centros produtores aos portos de exportação. Num 
segundo momento, a partir das primeiras  décadas deste século, 
as ferrovias passaram a servir também, como vias de expansão 
das relações capitalistas de produção. 18

A primeira metade do século XX foi de freqüentes crises 

na economia primária exportadora nacional,  devido às duas Grandes 

Guerras Mundiais e à Grande Depressão Econômica, colocando em 

evidência os l imites e ao mesmo tempo as possibil idades  do sistema 

econômico e polít ico brasileiro, propiciando o surgimento do setor 

industrial, a expansão do setor terciário, a urbanização e o progresso 

da divisão social do trabalho. A revolução de 1930, dando início à 

era Vargas (1930-1945), implicou na derrota ainda que parcial das 

oligarquias dominantes até então. Os anos posteriores criaram 

condições para o desenvolvimento do Estado burguês, como um 

sistema que englobou padrões e valores sociais e culturais 

t ipicamente burgueses onde, aos poucos, as classes sociais de 

mentalidade e interesses caracteristicamente urbanos foram-se 

impondo por  sobre as mentalidades e interesses enraizados na 
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economia primário exportadora,  consolidando uma importante 

vitória, ainda que parcial, da cidade sobre o campo. 19

Em Goiás, a penetração da Estrada de Ferro em 1912 

provocou uma signif icativa transformação nas regiões Sul e Sudeste, 

com a modernização da economia agrária e, simultaneamente, outros 

aspectos da vida social, polít ica e cultural também passaram a 

experimentar mudanças. O povoamento e, conseqüentemente, o 

processo de acelerada urbanização foram parte dessa lógica, 

ocorrendo a expansão  das cidades existentes e o surgimento de 

novas cidades. Pires do Rio, entre outras, é um exemplo de cidade 

surgida nesse processo e, através de seu estudo, espera-se  

contr ibuir para a elucidação do todo, como uma parte revelada de 

uma história ainda encoberta.  

O estudo da cidade de Pires do Rio se prende à análise 

de sua formação e af irmação urbana, no período de 1920 à 1940, 

através da investigação dos fatores que corroboraram esse processo, 

bem como da natureza do seu desenvolvimento, tendo como pano de 

fundo o avanço da modernização, a Estrada de Ferro, a 

transformação da economia brasileira e a Revolução de 1930. Na 

verdade, essas manifestações, desdobradas no intenso movimento 

migratório rumo às fronteiras agrícolas, se constituíram nos fatores 

pertinentes ao quadro da realidade brasileira que, somados aos 

fatores de âmbito local, tornaram possível o desenvolvimento do 

processo. 

O objetivo é conhecer e invest igar de que maneira se 

deram os fatos capazes de conferir à cidade sua formação e 

afirmação, considerando por um lado as dicotomias inerentes ao 

processo de modernização em um meio t ipicamente rural,  e por outro 

                                                          
19  Cf.: IANNI, Octávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização  

Brasileira, 1996. p. 70, 25 e 33.



lado, o resultado posit ivo desse processo. A part icularidade do 

objeto de estudo está no fato de ter t ido sua formação e af irmação 

tão diferenciada das demais cidades até então existentes em Goiás,  

levando em conta sua formação constituída por comerciantes 

migrantes, o pouco tempo que demandou para se emancipar 

polit icamente e o reconhecimento de uma estrutura urbana 

planejada, assegurada por instrumentos ordenadores emanados 

pelas administrações municipais. 

Pretende-se registrar, ainda, as transformações na 

arquitetura local,  expressadas nas diversas manifestações de est ilos 

das construções que vão desde as interpretações sem apuramento 

arquitetônico até alguns exemplares de signif icativa expressão do 

art-déco.   De grande interesse também é a documentação da 

arquitetura típica da E.F.Goiás, representada pelas suas estações e 

pelas residências dos funcionários. Esse acervo encontra-se hoje 

em processo de destruição, subestimado em seus valores artísticos e 

históricos.

O resultado dessa análise nos leva a reconhecer esse   

fenômeno urbano como um exemplar por excelência em Goiás, 

resultante das profundas transformações no Estado brasileiro, 

marcadamente após 1930. 

Nesse estudo, referências à eli te  dominante fazem-se 

bastante presentes. Rossi considera que:

a história da arquitetura e dos fatos urbanos realizados é 
sempre a história da arquitetura das classes dominantes.  Seria 
necessário ver dentro de que limites e com que sucesso as 
épocas de revolução contrapõem seu modo concreto de 
organizar a cidade.20

                                                          
20  ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade. São Paulo, Martins Fontes, 1998. p. 5.



A própria bibl iograf ia local de apoio é referenciada a 

partir da classe dominante. Embora limitada, é de grande peso 

emocional,  por terem seus autores vivido  nessa época, ou em parte 

dela, const ituindo-se em  memórias ricas de signif icado histórico.  

Esse referencial bibl iográf ico extrapola o sentido da 

emolduração histórica, uma vez que, referenciando no ponto de vista 

de Angela Mendes de Almeida,  fornece, além dos fatos históricos, 

um conhecimento das mentalidades, através dos valores ét icos e dos 

padrões morais dominantes e suas formas desviantes:

Numa história das mentalidades,  o recurso ao pensamento da 
classe dominante é inevitável por uma série de ordens de razão. 
Em primeiro lugar porque é sobre ela que versam as fontes 
conservadoras.  Além disso,  os textos normativos,  veio central 
dessas análises,  têm como parâmetro ideal as famílias da classe 
dominante.  Em segundo lugar porque, mesmo no caso de 
classes dominadas que gestam longamente passo a passo com a 
preparação de sua ascensão, formas de viver explicitamente 
alternativas e contrárias à da classe dominante (. . . ),  o produto 
desta gestação, esta nova mentalidade, não é elaborado 
isoladamente.  Ao contrário,  em cada sociedade, num momento 
dado, as diversas mentalidades constituem uma rede de vasos 
comunicantes onde a da classe dominante tem um papel 
determinante.21   

Essa rede, composição das mentalidades, ultrapassa seu 

sent ido individualizado, e busca em sua expressão coletiva a 

identidade do local, ou seja, a individualidade da cidade, em sua 

conformação e aspiração. Essa relação da coletividade com o lugar e 

com a idéia que se faz dele, é uma questão que se pretende também 

contemplar no presente estudo, na abordagem da metodologia em 

seu segundo ponto de vista, ou seja, a cidade como uma síntese de 

uma série de valores: a memória coletiva.

                                                          
21  ALMEIDA, Angela Mendes de. Notas Sobre a Família no Brasil. In:  ALMEIDA, Angela Mendes de 

(org.). Pensando a Família no Brasil. Rio de Janeiro, Espaço e Tempo, 1987,  p. 55.



A li teratura da América Latina colonizada soube explorar 

criativamente na linguagem do realismo fantást ico, a memória 

coletiva, onde novas dimensões se acrescentam ao mundo 

perceptível. De maneira suave e metafórica não passou despercebido 

o impacto da modernização na cultura regionalizada, para alguns 

autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e José J. 

Veiga, entre outros. Em sua obra, “A Máquina Extraviada”, José J. 

Veiga apresenta entre outros contos, o de título homônimo, tendo 

como início o diálogo:

Você sempre pergunta pelas novidades daqui desse sertão,  e 
finalmente posso lhe contar uma importante.  Fique o compadre 
sabendo que agora temos aqui  uma máquina imponente,  que 
está entusiasmando todo mundo. Desde que aqui  ela chegou, 
não me lembro quando, não sou muito bom em lembrar datas, 
quase não temos falado em outra coisa; e da maneira que o 
povo aqui se apaixona até pelos assuntos mais infantis,  é de 
admirar que ninguém tenha brigado ainda por causa dela,  a não 
ser os políticos. 22

O conto se desenvolve sobre a magia  da máquina, na 

verdade suas inúmeras partes que, descarregada na frente da 

Prefeitura local e coberta com encerados, tornou-se o centro de 

atenção de todos da cidade, desde as crianças aos velhos. Ninguém 

sabia quem encomendou a tal da máquina, mas como ela estava al i  

misteriosamente por tanto tempo, passou a ser uma parte importante 

das fest iv idades nas datas cívicas, havendo mesmo um movimento 

para declará-la como monumento municipal. E assim termina o conto:

O meu receio é que,  quando menos esperarmos, desembarque 
aqui um moço de fora,  desses despachados,  que entendem de 
tudo, olhe a máquina por fora,  por dentro,  pense um pouco e 
comece a explicar a f inalidade dela,  e para mostrar que é 
habilidoso ( eles são sempre muito habilidosos) peça na 
garagem um jogo de ferramentas,  e sem ligar a nossos protestos 
se meta por baixo da máquina e desande a apertar,  martelar, 
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engatar,  e a máquina comece a trabalhar.  Se isso acontecer, 
estará quebrado o encanto e não existirá mais máquina. 23  

Essa representação de uma comunidade em torno de um 

fenômeno que transforma seu cot idiano, tornando-se em encanto 

coletivo e até mesmo monumento,  mostra metaforicamente, além do 

signif icado do impacto da  modernidade em seus diversos espectros, 

a construção de uma memória coletiva e seu locus, ou lugar da 

memória.

Apoiando-se em Halbwachs24, Pierre Nora, mais 

recentemente, nos expõe a dist inção entre memória e história: 

A memória (. . . ) é, por natureza,  múltipla e desacelerada, 
coletiva,  plural e individualizada. A história,  ao contrário, 
pertence a todos e a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o 
universal. A memória se enraíza no concreto,  no espaço, no 
gesto,  na imagem, no objeto.  A história só se liga às 
continuidades temporais,  às evoluções e às relações das 
coisas.25

À medida em que desaparece a memória tradicional, os 

monumentos, museus, datas e festas comemorat ivas, etc. se 

transformam nos lugares de memória, material izada pela história, em 

nome de uma legit imação do passado.

A importante colocação de Rossi quanto ao método 

histórico em seu segundo ponto de vista, c itado no início desse 

texto, remete à consideração da relevante contribuição da memória 

no estudo da cidade, considerada por ele o lugar da memória. Nesse 
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Coletiva. São Paulo, Vértice Editora, 1990.

25  NORA, Pierre. Entre Memória e História: A Problemática dos Lugares. In: Projeto História n.10. São 
Paulo, Dez/93. p. 9.



aspecto, os estudos desse ital iano, datados de 1966, se prendem às 

históricas cidades européias, cuja memória encontra-se contida nos 

monumentos construídos,  fatos legados por uma antiga coletiv idade 

e que nos dá hoje, a idéia da cidade. Mas, sua visão da história, 

referenciada além do paradigma estruturalista, permite rever essa 

“memória”, tendo em vista o estudo que hoje se faz dos períodos 

recentes, def inidos por alguns historiadores como História do Tempo 

Presente: “Esse tipo de História tem como característica básica a 

presença de testemunhos vivos, que podem vigiar e contestar o 

pesquisador, afirmando sua vantagem de ter estado presente no 

momento do desenrolar dos fatos”. 26 A narrativa dos fatos pelo 

homem, como objeto da experiência, passou a se constituir  então 

em material de pesquisa pelos historiadores, desdobrando-se com 

isso as controvérsias a respeito do seu valor como documentação, da 

legit imidade da História Oral ou Fontes Orais e até mesmo de seu 

status como técnica, discipl ina ou metodologia. 

As transformações ocorr idas no campo da história em 

geral e particularmente na história  desse século, “abrindo espaço 

para o estudo do presente, do polít ico, da cultura, e reincorporando o 

papel do indivíduo no processo social”27, vem não só trazer o 

debate”28 mas também  dar maior oportunidade ao uso dos 

depoimentos orais. 

                                                          
26  FERREIRA, Marieta de Moraes. História Oral e Tempo Presente. In: MEIHY, José Carlos Sebe Bom 

(Org). (Re)Introduzindo História Oral no Brasil. São Paulo, USP, 1996,  p. 15.
27  FERREIRA, Marieta de Moraes. História Oral: Um Inventário das Diferenças. In: FERREIRA, 

Marieta de Moraes (Coord.).  Entre-Vistas: Abordagens e Usos da História Oral. Rio de Janeiro, Editora 
da Fundação Getúlio Vargas, 1994, p. 10.

28  NA: Esses debates permitiram detectar no campo denominado por história oral duas linhas de trabalho, 
não excludentes mas distintas. A primeira , utilizando o nome história oral, trabalha prioritariamente com 
os depoimentos orais como instrumentos para preencher as lacunas deixadas pelas fontes escritas e 
exigem o máximo de veracidade e objetividade nesses depoimentos. A segunda linha, na qual apoia esse 
trabalho, privilegia o estudo das representações, atribuindo um papel central às relações entre memória e 
história. A subjetividade, as deformações e a veracidade dos depoimentos não são elementos negativos, 
por não estarem essencialmente voltados para confirmar ou contestar outras fontes. FERREIRA, Marieta 
de Moraes. História Oral: Um Inventário das Diferenças. In: FERREIRA, Marieta de Moraes (Coord.).  
Entre-Vistas: Abordagens e Usos da História Oral. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 
1994, p. 9 e 10.



A diferença temporal do objeto de estudo, permite 

analisar e relacionar os fatos urbanos com a vida dos protagonistas 

da história, inscrevendo o trabalho “numa l inha historiográfica que 

denominamos história local ou microhistória, e em sintonia com esse 

posicionamento nos vimos (vemos) obrigados a reflet ir  sobre a 

posit ividade da uti l ização das fontes orais no processo de 

invest igação”.29

A parti r do momento em que se fez uso dos depoimentos 

de pessoas  que vivenciaram o período de estudo da cidade, 

percebeu-se uma representação às vezes diferenciada  dos fatos 

levantados em documentos, cr iando dessa forma algumas 

contradições. Se a princípio esse fato pareceu prejudicial,  por não 

estar indo na direção da imagem construída através das fontes 

documentais, viu-se em seguida sua grande valia para o trabalho. Os 

depoimentos enriqueceram esse estudo, no sentido de poder ser 

mostrado em paralelo, a distância entre um modelo de planejamento 

do “viver urbano” aplicado por vias dos ditames legais e a sua 

viabi lidade prát ica experimentada na real idade cot idiana do cidadão. 

É reconhecido o valor da documentação escrita existente, 

que tem servido enormemente como suporte para o estudo de Pires 

do Rio e também fornecido pistas para as questões abordadas. 

Embora parte dessas questões possa ser percebida na historiograf ia 

local, acredita-se  que o uso de depoimentos de protagonistas venha 

trazer um enriquecimento humano no relato de uma história cujo 

passado está ao alcance. E também,

Facilita(r) o estudo de atos e situações que a racionalidade de 
um momento histórico concreto impede que apareçam nos 
documentos escritos.  Assim, portanto,  as fontes orais 
possibilitam incorporar não apenas indivíduos à construção do 

                                                          

29   GARRIDO, Joan Del Alcàza i. As Fontes Orais na Pesquisa Histórica: Uma Contribuição ao Debate. In: 
Revista Brasileira de História. São Paulo, Set/92/Ago. 93, p. 33.



discurso do historiador mas nos permite conhecer e 
compreender situações insuficientemente estudadas até agora. 30

Não se espera que os depoimentos venham afi rmar “como 

aconteceu realmente”, mas que venham, nas palavras de Thompson,

contribuir para uma reconstrução mais realista do passado. A 
realidade é complexa e multifacetada; e um mérito principal da 
história oral é que,  em muito maior ampli tude do que a maioria 
das fontes,  permite que se recrie a multiplicidade original de 
pontos de vista.31  

A exposição do conteúdo  desse estudo se constituirá na 

apresentação de três capítulos. 

O primeiro capítulo enfoca a E.F.Goiás: suas crises e 

também resultados, sua divisão cronológica em suas duas etapas e o 

mapeamento de seu trajeto. Será ressaltado o segundo trecho da 

ferrovia, Roncador-Anápolis, por ter sido implantado em um momento 

novo na história brasileira, por conter em sua margem o objeto de 

estudo e, f inalmente, pelo fato da bibliograf ia existente não  

contemplar com maior  interesse esse trecho. A realidade 

socioeconômica e urbana do Estado, na época, será abordada, 

ressaltando a transformação com a ocupação da região atingida pela 

ferrovia, como veículo da migração, urbanização e modernização, 

considerando os novos povoamentos surgidos e os progressos 

urbanos para as cidades já existentes. Essa abordagem tem como 

f inalidade fundamentar o desenvolvimento de Pires do Rio ,tomando 

como parâmetro as demais cidades. 
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31  THOMPSON, Paul. A Voz do Passado. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992. p. 25.



A origem, formação e afirmação de Pires do Rio, em seus 

aspectos sociais, econômicos e polít icos, serão o conteúdo do 

segundo capítulo. Pretende-se investigar os fatores inerentes ao 

quadro da realidade brasileira e de âmbito local, que corroboraram o 

processo de formação e af irmação da cidade no período considerado, 

bem como a natureza de seu desenvolvimento. Será abordada a 

plena part icipação dos migrantes e imigrantes na consolidação da 

cidade que, pelas suas part icularidades, deu-se diferentemente das 

demais do Estado, tendo a ferrovia como centro das atividades, para 

a qual não faltaram as representações de devotamento. 

O terceiro capítulo, tratará  das manifestações da 

arquitetura em Pires do Rio através de seus planos urbanos, das leis 

e decretos para a ordenação da cidade e das edif icações construídas 

no período. Será analisada a morfologia urbana e as manifestações 

arquitetônicas surgidas, contextualizando-as na história do 

urbanismo e da arquitetura em que se manifestaram. Com a 

apresentação das medidas administrat ivas ordenadoras do espaço 

urbano, pretende-se mostrar o empenho para a construção de uma 

nova imagem de cidade em detrimento, muitas vezes, de uma cultura 

tradicional. Através de análise das plantas arquitetônicas de casas 

construídas na época, busca-se levantar um perf i l dessa sociedade 

pioneira, expressado pelas aspirações de “morar melhor” reveladas 

nos projetos. Finalmente, será abordada a arquitetura típica da 

E.F.Goiás.



CAPÍTULO  I

E.F.GOIÁS:  MAGIA DA MODERNIZAÇÃO NO CERRADO.

A magia, no sentido do sobrenatural, nasceu com a 

humanidade. Do século XIII  ao  XIX a sociedade dominante, através 

da “santa” inquisição, levou magos e cientistas à fogueira e à 

excomunhão. Mas, nunca um público foi tão receptivo aos 

espetáculos de magia, perpetrados pelo avanço tecnológico, como na  

modernidade. Ao contrário de outras épocas, foram aplaudidos, 

copiados e disseminados na superfície do planeta.

Tendo o século XIX como palco das primeiras sublimes 

manifestações modernas, o homem assistiu, entre outras, à mágica 

da máquina a vapor, da fotograf ia, do cinema, da energia elétrica, do 

telefone, da velocidade, transformando de maneira “lógica e natural”,  

suas vidas. O ilusionismo mágico at ingiu sua mais alta ef iciência, 

onde não cabia ser quest ionado o processo e seu efeito, e sim 

usufruir hipnoticamente seus resultados. Era, parecia, a chegada do 

aguardado e nele todos estavam prontos para embarcar em uma 

viagem sem volta e sem destino.

Não  faltaram  as  vitrines para expor as vantagens dessa 

viagem. As doze exposições universais realizadas desde meados do 

século XIX até princípios do XX, em grandes cidades européias e 

americanas, “ i luminam (i luminaram)  de   forma   ímpar  vários  

aspectos  do  ot imismo  progressista    que  impregnava  a   



atmosfera da sociedade  burguesa  em formação”1   Tanto  a 

arquitetura dos pavilhões, santuários destinados ao fet iche-

mercadoria, como os produtos em exposição espelhavam 

sedutoramente as conquistas da Revolução Industrial. O primeiro 

pavilhão Crystal Palace, em   Londres (1851), ostentava grandes 

vãos l ivres assegurados pela uti l ização da estrutura em ferro e uma 

intensa luminosidade interior, graças aos grandes panos de vidro, 

inusitados efeitos advindos de recentes conquistas tecnológicas para 

a construção.

Dentre as maravilhas mecanizadas estava o trem de ferro,  

grande símbolo dessa modernidade, por representar não só  a 

velocidade e demais vantagens, como também a magia inspiradora. 

As ferrovias, em seu complexo, foram temas para a pintura, 

fotograf ia, l iteratura e cinema, entre as artes. Foi também fonte do 

“fantasmagórico” para aqueles que t iveram a experimentação dessa 

inovação, como procura explicar Hardman: 

Essas obras nascidas do progresso técnico apresentam-se de 
modo fantasmagórico quando percebidas,  simultaneamente,  à 
luz de dois feixes conexos de relações:  (a) em suas rupturas 
espaços-temporais com o mundo circundante,  no sentido dos 
impactos tecnológicos que novos mecanismos e procedimentos 
são capazes de desencadear no plano das chamadas 
“mentalidades”; (b) em suas articulações internas,  à medida 
que características como tamanho, movimento,  justaposição de 
ferramentas simples numa estrutura mecânica complexa, ritmo, 
ruídos,  automatismo acabam compondo em si mesmas, no seu 
conjunto,  f iguras em que o exercício da mimesis redundou em 
construções monstruosas .2

As ferrovias t iveram seu impulso na primeira metade do 

século XIX na Europa e Estados Unidos, passando a representar com 
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seu crescimento uma indústria de grande porte que ,  

internacionalizada, se constituiu em um dos fatores básicos para a 

articulação do mercado mundial na segunda metade do século. 

No Brasil as ferrovias surgiram em meados do século XIX, 

sendo fortalecidas com a expansão do café e o prestígio da nova 

elite plantadora no Centro Sul, levando à abertura de novas estradas 

e ramais, como recurso imprescindível ao transporte do produto,  

entre os cafezais e as casas importadoras e exportadoras. A 

modernização do processo de produção dependente dinamizou a 

construção de ferrovias no país que, por sua vez, t inham como 

f inalidade adequá-lo e ajustá-lo ao capitalismo em expansão. 

Serviram, à princípio, para a expansão da produção agro exportadora  

e depois, nas primeira décadas do século XX, também à expansão 

das fronteiras internas do capitalismo.

As iniciativas ferroviárias, predestinadas que estavam ao 

escoamento do café, se concentravam na região paulista, cuja 

economia cafeeira se organizava em bases capital istas. Nessa 

dinâmica, novas terras para plantio eram buscadas cada vez mais 

distantes e novas  estradas de ferro eram implantadas, servindo à 

expansão das frentes do capital ismo em direção ao interior do país. 

No início de século XX, com o desenvolvimento da industrialização, o 

papel da ferrovia se ampliar ia, passando também a orientar-se no 

sent ido dos centros consumidores e de fornecedores de matéria-

prima e de excedentes al imentícios.

As ferrovias imprimiam mudanças na organização 

espacial, já observáveis no Centro-Sul desde o f inal dos oitocentos. 

Atingindo de início as cidades mais antigas, essas sofreram 

transformações imediatas em sua urbanização, e quando novas 

regiões foram alcançadas, as atividades urbanizadoras foram 

intensif icadas na produção de novos assentamentos. Esse processo 



se intensif icou no início do século XX, à medida que as ferrovias se 

estenderam para o interior do país, conjugadas às frentes pioneiras, 

inserindo  novas áreas na economia de mercado e trazendo o 

povoamento para regiões desertas através do movimento migratório.

Nesse aspecto, a Estrada de Ferro Goiás foi um 

exemplar. Com uma história regional marcada pelo isolamento, 

devido à falta de transportes e de comunicação, essa Estrada foi um 

dos agentes modernizadores e integradores da economia do Estado à 

divisão regional do trabalho, nos interesses da expansão capital ista. 

Paralelamente, outros aspectos da vida social,  polít ica e cultural de 

Goiás passaram também a se transformar.

Fruto “do empenho polí t ico de uma fração da classe 

dominante ligada a novos grupos ol igárquicos, os quais se 

interessavam pela modernização do Estado, e pela integração da 

economia regional nos quadros da economia de mercado”3 a ferrovia 

era parte de um discurso voltado ao pensamento modernizante de um 

grupo denominado “progressista”. As expectativas depositadas na 

E.F.Goiás, como indutora de um processo de transformação regional 

e com força capaz de romper gri lhões, realmente foram sat isfeitas, 

conforme relata Borges:

Com a penetração da via férrea em território goiano, os 
grilhões que prendiam a economia agrária regional a uma 
situação de quase estagnação, foram quebrados ao ritmo da 
expansão dos trilhos.  No Sul do Estado avançava o processo de 
urbanização. Algumas cidades se modernizaram e novos 
centros urbanos  surgiram. O movimento migratório iniciado no 
século passado se intensificou com a melhoria dos meios de 
transportes.  A terra,  em algumas regiões do Estado, se 
valorizou na medida em que a Estrada de Ferro incrementava a 
produção de uma renda diferencial,  desenvolvendo inclusive, 
na região da estrada de ferro,  uma certa especulação fundiária. 4
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4  idem, ibidem,  p. 87.



A E.F.Goiás, hoje Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA, 

como a maioria das Estradas de Ferro brasileiras, transita na rota do 

“progresso superado”, com um desempenho que a faz parecer estar 

andando rumo ao passado, na contramão de tudo que lhe coube ser, 

conter e propiciar.  O “futuro” representado pelos tri lhos, esvaiu-se, 

sucateou-se no século da voracidade e sobreposição, da 

efemeridade e do descartável. A E.F.Goiás, em seus símbolos, só 

não desmaterial izou-se porque ainda subsiste como um monumento 

que a memória processa em reminiscências.

A linha permanece em seu ant igo trajeto, apenas no 

trecho Anápolis - Pires do Rio, estando totalmente alterado dessa 

cidade até Araguari. O quadro em que se encontram, no entanto, não 

é diferente a não ser no detalhe quase imperceptível: a ausência dos 

tri lhos nas ant igas estações entre Pires do Rio e Araguari. Algumas 

estações e localidades ainda existentes são a materialização do 

descaso e do abandono. Lugares perdidos à margem da euforia 

desse mundo moderno, aos poucos se apagando também as marcas 

de uma época irresgatável:   

Com as ferrovias,  muito claramente,  a técnica se desgarra das 
formas que a produziram e assume feição sobrenatural.  A 
paisagem dos caminhos de ferro torna-se,  assim, remota, cujo 
duplo sentido dá conta das rupturas operadas simultaneamente 
nas relações com o tempo e com o espaço, podendo-se aí 
configurar tanto como localidade perdida quanto época 
irresgatável. 5
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1.1 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA E.F.GOIÁS

Uma ferrovia que integrasse  o Centro-Oeste ao Rio de 

Janeiro, l igando Rio-Goiás-Cuiabá,  já era desde meados do século 

XIX, uma intenção visionária de algumas autoridades do Império. No 

f inal do século, essa reivindicação, partindo de alguns poucos 

goianos com mentalidade “modernizante”, tomou espaço nos meios 

de comunicação, ressaltando sua vantagem em vista das 

potencial idades econômicas regionais. Af inal, os tri lhos da 

E.F.Mogiana se encontravam paralizados desde 1896 em Araguari, 

no Triângulo Mineiro, centro de comercialização da incipiente 

produção goiana. Mas é no início do Século XX que, efet ivamente, a 

reivindicação da ferrovia tomou corpo, inserida que estava nas idéias 

“modernizantes” da facção oligárquica l iderada por Xavier de 

Almeida, pretendente ao poder estadual. Em meio às disputas entre 

mineiros e goianos, pelos interesses cont idos no projeto da ferrovia,  

decidiu-se pela criação da Companhia Estrada de Ferro de Goiás, 

conectada com a Estrada de Ferro Mogiana em Araguari.

O que não se poderia imaginar, na época, era a dif íci l  

cruzada desse empreendimento diante dos fatos concatenados que 

viriam constantemente se antepor ao seu prosseguimento. O veículo 

da modernização quanto à  estrutura técnica, ainda em sua 

implantação, era a corporif icação do antagonismo: matéria sucateada 

que, mesmo assim, vestiu-se de símbolo da “modernidade” legada ao 

Estado de Goiás.

A lenta trajetória da E.F.Goiás constituiu-se  em duas 

etapas, sendo a primeira o trecho correspondente a  Araguari –

Roncador, no período  de 1909 à 1914, e a segunda, o trecho  

Roncador – Anápolis, no período  de 1922 à 1935. Em 1950 o ramal, 

partindo de Leopoldo de Bulhões, chegou em Goiânia, a nova capital 



do Estado (Figura I.1). Por apresentarem diferenciações em suas 

implantações e em seus resultados, os trechos serão abordados 

separadamente nessa síntese histórica.  

Depois de várias alterações no projeto original da 

ferrovia, deu-se início à construção efetiva da linha em 23 de 

dezembro de 1909, marcada pela construção da Estação Ferroviária 

de Araguarí, que deveria at ingir a cidade de Goiás, capital do 

Estado.  Três anos depois, os tri lhos cruzavam o rio Paranaíba e 

penetravam o sul do terri tório goiano.

Essa primeira etapa com 233 km de tr ilhos, incluindo o 

ramal Goiandira – Catalão de 23 km, foi construída num período 

relat ivamente curto, considerando as precárias condições técnicas de 

construção de ferrovias  na época e a dif íci l  topograf ia da região 

(Quadro I .1). 

As condições técnicas e operacionais da E.F.Goiás, a 

exemplo de outras ferrovias brasileiras implantadas na época como 

vias de penetração, eram deficientes, tornando-se pouco adequadas 

ao tráfego, principalmente devido ao seu traçado, com raios de 

curvas excessivamente curtos e rampas acentuadas, exigindo muito 

da pequena força de tração das locomotivas, fazendo com que os 

comboios fossem demasiadamente curtos, em constantes atrasos e 

as operações ferroviárias pouco lucrativas, quando não def icitárias.

As técnicas de construção da linha, visando reduzir 

custos, eram simples e até mesmo primitivas, exceto  nas travessias 

dos  grandes  rios  Paranaíba  e  Corumbá,  que  exigiram  pontes  

de grandes vãos, empregando alta tecnologia, fabricadas e montadas 

por  companhias  estrangeiras.  A  ponte  sobre  o  rio  Paranaíba,  

no  qui lômetro  53,  toda  em  estrutura  metálica, foi para a época 

um desafio da engenharia, fabricada e montada pela companhia 



f ranco-belga Nord de Liège com 237,50 m de extensão total. Sobre o 

rio Corumbá, quilômetro 201, a Ponte Epitácio Pessoa, com 138.50 m 

de extensão, também foi feita em estrutura metálica com quatro 

lances, sendo parte  fabricada nos Estados Unidos e parte na 

Bélgica.

Incoerente com seus propósitos e resultados, a 

construção da Estrada se processou da maneira mais arcaica 

possível, dentro dos recursos técnicos na época uti l izados. A mão-

de-obra se constituía de contingente de trabalhadores de outros 

estados do Centro-Sul, já com experiência, de estrangeiros como 

mão-de-obra qualif icada (principalmente portugueses e espanhóis) e 

de pessoas recrutadas na região ou provenientes de outros estados, 

para exercer o trabalho bruto. 

Os serviços de aterro e desaterro, com remoção de terra 

e rochas, eram feitos pelo braço humano, auxil iado por rústicas 

ferramentas e explosivos, e transportadas por carroças ou 

“tombadilhos” (um tipo de carroça basculante), puxados por burros 

adestrados. Os tr ilhos, dormentes e outros materiais util izados na 

construção da l inha eram transportados por uma máquina que 

acompanhava a construção da estrada. Talhadeira manual e a 

marreta eram usadas para  perfurar as rochas e colocar os 

explosivos.

Crít icas e reclamações feitas à construção da estrada de 

ferro eram constantes:  serviços executados sem método e sem 

ordem; constantes paralisações ou serviços tocados morosamente, 

muitas vezes com reduzidas turmas de operários; armazéns que não 

comportavam o f luxo de mercadorias importadas e a serem 

exportadas; comboios insuf ic ientes para o transporte de toda carga, 

acrescida com o incremento das relações comerciais; precário estado 

de conservação e de quase abandono da l inha que consumia boa 



parte do orçamento destinado ao seu prolongamento em serviços de 

reparo e reconstrução de trechos já trafegáveis. A situação se 

agravou, ainda mais, devido aos constantes atrasos e acidentes com 

os trens, decorrentes das def iciências técnicas das linhas.

Mesmo com as def ic iências apresentadas e sua 

paral isação em Roncador por oito anos , há de ser ressaltado que, 

em 1920, a E.F.Goiás f icou em terceiro lugar em saldo posit ivo entre 

as doze vias férreas administradas pelo Governo Federal. Em 1921 

ocupava o sexto lugar em renda e foi a única ferrovia federal a 

alcançar saldo posit ivo naquele ano. Em 1922 a ferrovia continuou 

sendo a única estrada de ferro da União a produzir superávite. O 

transporte de mercadorias era a principal fonte de receita desse 

trecho da ferrovia (superior a cinqüenta por cento da renda), seguido 

pelo transporte de passageiros (com mais de vinte por cento), e as 

demais receitas eram provenientes do transporte de animais, 

armazenamento e serviços de comunicação por telégrafo e telefone.6

Esse fato merece uma avaliação mais complacente do 

processo de modernização empreendido pela E.F.Goiás. Af inal,  

mesmo não se enquadrando na ponta de linha tecnológica ideal, a 

parafernália de ferro produziu os seus efeitos conf irmados pelos 

índices econômicos, indubitáveis e matemáticos. E mais: índices 

sociais, polít icos e ideológicos, embora não tão exatos, confirmam os 

avanços posit ivos. 

O Estado de Goiás, um dos estados da federação mais 

inexpressivos economicamente, t inha seus motivos em possuir uma 

estrada de ferro lucrativa enquanto outras, em regiões 

economicamente mais ricas, eram deficitárias. Primeiramente, pelo 

Estado se constituir em região de expansão da fronteira agrícola,  

                                                          
6 Cf. BORGES,  Barsanufo  Gomides.   Goiás:  Modernização  e  Crise  (1920-196).  Tese de  
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resultando em grande demanda de transporte criada pelo incremento 

das relações comerciais e inter-regionais com o desenvolvimento da 

economia de mercado, tendo a ferrovia como primeiro e principal 

meio de transporte e comunicação com o Centro-Sul do país. Em 

segundo, a E.F.Goiás, em conexão com as estradas de ferro Mogiana 

e Oeste de Minas, além de via de penetração servia a setores da 

economia voltados para o mercado interno, como a agropecuária 

goiana e a indústr ia do Sudeste, não estando sujeita aos efeitos das 

crises do comércio exterior, como a maioria das ferrovias brasileiras 

criadas para atender à economia exportadora. Finalmente, as altas 

tarifas cobradas sobre o transporte de carga, superiores às cobradas 

pela Mogiana, de Araguarí à São Paulo. Essas oneravam 

demasiadamente, por outro lado, o preço f inal dos bens primários 

exportados, prejudicando a competit ividade da produção goiana nos 

mercados do Sudeste. Somente em 1933 foram reduzidas as tarifas 

de transporte de alguns produtos.

A existência dos problemas técnicos e operacionais da 

E.F.Goiás não impediram que fossem  cumpridos seus propósitos. 

Ela acelerou as mudanças socioeconômicas e polít icas no Estado, 

passando os impostos sobre as exportações de mercadorias pela 

ferrovia, à partir de 1915, a serem uma das principais fontes de 

divisas do Governo Estadual. Foi o primeiro meio de transporte 

moderno no Estado e a principal porta de comunicação com o Cento-

Sul do país, despertando Goiás de séculos de isolamento, ou mais 

especif icamente nesse primeiro momento, a região Sul goiana, com 

repercussão  nas demais regiões do Estado. 

Decorrente da modernização da economia agrária, a 

região da estrada de ferro transformou e vinculou sua produção ao 

mercado exterior,  sem contudo proporcionar uma independência 

econômica para o Estado:



Como resultado natural do processo de modernização da 
economia agrária,  foram implantadas na região da estrada de 
ferro algumas indústrias ou agroindústrias,  como as 
charqueadas,  a indústria de couro, de banha, de beneficiamento 
de arroz,  e modernos engenhos de cana-de-açúcar,  como forma 
de melhor viabilizar as exportações agropecuárias do Estado. 
Produtos perecíveis como a carne,  o toucinho e o couro 
passaram a ser industrializados ou semi-industrializados antes 
de serem exportados.  Parte  do arroz passou também a ser 
beneficiado antes de ser enviado para os mercados do Centro-
Sul.  Estas indústrias não proporcionavam  nenhuma forma de 
independência econômica para o Estado. Pelo contrário 
funcionavam como instrumento da dependência. 7

Algumas cidades existentes nesse trecho se 

desenvolveram e povoamentos surgiram. O movimento migratório 

iniciado no século passado se intensi f icou e nesse processo, a terra 

valorizou mais. Como parte da lógica da expansão da economia de 

mercado, a “modernização” atingiu o Sul do Estado, conferindo 

progressos urbanos e arquitetônicos principalmente para as cidades 

de Catalão e Ipamerí.

A estação Roncador, quilômetro 201 à margem esquerda 

do rio Corumbá,  foi  a última  estação  desse  primeiro  trecho.   

Alcançada  em 1914, os tri lhos f icaram aí paralisados até 1922 à 

espera da conclusão da  ponte sobre o r io, a qual chegara curta dos 

Estados Unidos. Essa paralisação, por quase uma década, resultou 

em fenômenos signif icativos na região, que serão abordados adiante.

Outros contratempos cooperaram para essa paralisação 

da l inha: irregularidade contratuais; dif iculdades financeiras de 

empresas emprei teiras e subempreiteiras; conf li to armado; interesses 

econômicos e polí t icos dos mineiros; dif iculdades de importação, 

principalmente de tri lhos e materiais rodantes criadas com a Primeira 

Guerra Mundial; e também, falta de recursos f inanceiros e vontade 
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polít ica por parte dos Governantes. Esse conjunto de fatos levou a 

companhia construtora à crises insuperáveis, prejudicando tanto a 

manutenção do tráfego como o prolongamento da l inha.

Em 1920 a Companhia Estrada de Ferro de Goiás foi à 

falência, obrigando o Governo Federal a encampar a ferrovia, 

denominando-a como Estrada de Ferro Goiás, subordinada à 

Inspetoria das Estradas de Ferro da União.

A travessia do rio Corumbá em 31 de janeiro de 1922 e o 

lançamento dos tr ilhos sobre o leito da ferrovia além da margem 

direita do rio, com 85 quilômetros já construídos até Vianópolis,  

marcou o início do segundo trecho da Estrada de Ferro (Quadro I.2). 

Essa retomada da implantação dos tri lhos era ansiosamente 

aguardada pois Roncador, como ponta dos trilhos, era uma solução 

onerosa para o transporte de produtos agrícolas provenientes das 

demais regiões  além do Corumbá. Pires do Rio, no qui lômetro 218 

da ferrovia, foi a primeira estação desse trecho.

Na visão de Nogueira, essa etapa da ferrovia representou 

mais para a economia do Estado:

Nessa fase de construção foi que a ferrovia pôde, mais 
marcadamente,  soerguer o Estado. Pela conjugação de fatores 
diversos,  todos altamente posit ivos.  A ponte Epitácio Pessoa 
eliminou o rio Corumbá como obstáculo aos transportes, 
eliminando consequentemente os “portos” e os ônus que eles 
representavam. Além disso,  encostando suas pontas no bolsão 
de terras férteis do Mato Grosso Goiano, os trilhos deram a 
esta região condições de se integrar no processo  produtivo 
regional com seu fabuloso potencial. 8

A Estrada de Ferro propiciou, indiscutivelmente, a 

inserção da produção agrícola goiana no mercado nacional e também 

                                                          
8 NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d. p. 30.



faci litou a transformação local dessa produção, faci l itando o acesso 

aos equipamentos importados, necessários para seu processamento,  

conforme se vê no relato de Helou quando fundou sua agroindústria 

em Vianópolis: 

Visto o Estado de Goiás ser grande produtor de arroz,  nossa 
firma, Cecílio José Rassi & Cia. ,  ocupava-se de compras  e 
vendas do artigo,  em grande escala,  cujo montante era 
despachado para Araguari,  e São Paulo,  onde seria beneficiado. 
Resolvemos comprar e instalar uma máquina de beneficiar 
arroz e vender o artigo limpo nas praças de São Paulo,  e Belo 
Horizonte. Por intermédio da firma Theodor Wille & Cia., 
estabelecida em São Paulo,  adquirimos o maquinismo 
importado da Alemanha. Construímos um muito amplo 
barracão, onde instalamos a máquina movida a vapor, 
utilizando a casca de arroz como combustível. 9

Se a construção da primeira etapa ocorreu numa 

conjuntura favorável à expansão das ferrovias no país, nesse 

segundo momento, apesar das adversidades, fatores posi tivos 

também cooperaram. O sistema de rodovias regionais cresceu, 

embora primitivo, e aumentou a frota de veículos de transporte, 

sejam os carros de bois ou os motorizados. Essas rodovias vieram à 

princípio, complementar o trabalho da estrada de ferro, facil itando o 

transporte das produções das regiões não alcançadas por ela. Mas 

também vieram, posteriormente, competir e  arruinar o debil itado 

meio ferroviário de transporte. Deve-se considerar a redução dos 

preços dos fretes, o que, somando aos outro fatores posit ivos, 

est imularam a produtividade rural no Estado. Sobre a part icipação 

das rodovias no transporte ferroviário, Borges conf irma:

Conjugada à rede rodoviária em expansão, a ferrovia 
incrementou as relações comerciais regionais e inter-regionais. 
Novas áreas foram incorporadas à fronteira agrícola e várias 
agroindústrias foram instaladas na zona da linha de  ferro,  ta is 
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como charqueadas, indústrias de couro, de beneficiamento de 
arroz,  fábrica de banha, etc. Mesmo com a concorrência cada 
vez mais  acirrada do transporte rodoviário,  as principais 
exportações agrícolas para o Sudeste continuaram sendo 
realizadas via ferroviária até o f inal dos anos cinqüenta. 1 0

Tanto a implantação como a operacionalização da 

segunda etapa, ao contrário da primeira, foram constantemente 

pontuadas por contratempos que prejudicaram enormemente a 

rapidez dos serviços bem como a eficiência de seus transportes.

A estatização da ferrovia não alterou muito suas 

condições técnicas e f inanceiras. Embora essa tivesse condições de 

tráfego um pouco melhores, as def iciências técnicas e seus serviços 

inef icientes permaneceram durante a implantação da segunda etapa: 

Os serviços de prolongamento da Estrada na sua segunda etapa, 
como na primeira,  foram executados sem métodos adequados e 
de forma desordenada, paralisados a todo instante ou 
executados morosamente e, muitas vezes,  com reduzidas turmas 
de trabalhadores.  A precariedade técnica da linha fazia com 
que boa parte dos recursos f inanceiros destinados ao seu 
prolongamento fosse gasta em serviços de reparo e 
reconstrução de trechos já em tráfego. 11

          

A morosidade  e irregularidades do trabalho, bem como a 

inef iciência operacional em sua segunda etapa, se just if icam pelas 

crises desencadeadas a partir da década de trinta, que al iás afetou 

de modo geral o setor ferroviário brasileiro: a falta de recursos  

f inanceiros e apoio polít ico dos Governantes; a queda das 

exportações com a Depressão Econômica Mundial; a Segunda Guerra 

Mundial que dif icultou as importações de equipamentos, material 

rodante, combustíveis, tr i lhos e outros acessórios; e, f inalmente, a 

nova polí tica nacional de transporte rodoviário após 1930. Esses 
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fatos, suf icientes para debi litar a ferrovia, somados a outros, 

levaram-na ao colapso após 1940 (Quadro I.3). Os fatores que 

just if icam esse colapso estão relacionados com a decadência geral 

do setor ferroviário brasileiro, provocada pelas mudanças nacionais 

na estrutura econômica, e na polít ica de transportes após 1930. O 

vínculo das ferrovias com uma economia primário-exportadora levou-

as à ruína no f inal dos anos vinte com a queda das exportações, 

proveniente da cr ise econômica mundial. A Segunda Guerra veio 

acelerar a decadência do setor. Para a E.F.Goiás somam-se o 

sucateamento da via permanente e do material rodante e a redução 

das exportações regionais e das tar ifas em 1933, que eram a auto-

sustentação da Estrada.1 2 Pedro Ludovico Teixeira, Interventor 

Federal  em Goiás, mesmo sendo um representante direto do Governo 

Central no Estado não conseguiu alocar recursos públicos suf ic ientes 

para a ferrovia, que deveria atingir a cidade de Goiás, capital do 

Estado, e apenas alcançou Anápolis em 1935 e Goiânia, a nova 

capital , em 1950.

A Estrada de Ferro Goiás f icou novamente paralisada  na 

estação de Vianópolis por seis anos, em conseqüência da remoção 

do equipamento e material ut il izados no trecho, para atender 

interesses mineiros na implantação de estradas de ferro em Minas 

Gerais. 

Ao at ingir determinadas localidades, o f im dos tr i lhos 

atraía comerciantes que aí se f ixavam e controlavam o comércio 

local e da região,  procurando assegurar por maior tempo possível tal

priv i légio e para tanto retardavam o prolongamento das l inhas, 

usando de pressões polít icas e até mesmo subornando técnicos e 

engenheiros responsáveis pelos trabalhos de implantação da 
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ferrovia. Isso ocorreu em Roncador em 1922, em Silvânia em 1930 e 

em Anápolis em 1935, sucessivamente.

As estratégias para dif icultar o prolongamento das linhas, 

se faziam também pelas disputas polít icas ol igárquicas locais e os 

antagonismos de interesses econômicos regionais:

Os coronéis,  que desde o início opuseram à construção da l inha 
por razões ideológicas e políticas ou por não acreditarem na 
sua viabilidade econômica,  agora procuravam fazer dela 
instrumento de seus interesses particulares,  pressionando o 
governo e a direção da empresa para que os tri lhos servissem 
regiões e cidades onde se encontravam suas bases políticas. 13

Com a chegada dos tri lhos em Anápolis, houve uma 

dinamização da economia local com o aumento das at ividades 

comerciais, fazendo da cidade um pólo regional abrangendo todo o 

Centro-Norte do Estado conhecido por Mato Grosso Goiano, de 

grande produção agrícola. Esse aumento de produção acarretou 

consequentemente uma  maior demanda de transporte, “mas faltavam 

carros para as exportações de mercadorias, pr incipalmente na safra 

do arroz, obrigando o armazenamento do produto à espera do 

embarque; além da carência de carros, os comboios eram pequenos 

e muitas vezes cada trem transportava apenas um vagão”.14

Os relatórios da diretoria da E.F.Goiás atestavam uma 

queda no movimento geral do transporte no f inal da década de trinta, 

com baixa no tráfego remunerado de passageiros e de mercadorias. 

O arroz beneficiado e em casca f igurava entre as principais 

mercadorias transportadas pela Estrada de Ferro, sendo no entanto 

reduzido a mais de cinqüenta por cento, em seu transporte em 1939, 

comparado ao ano de 1938. O gado, antes transportado pela ferrovia, 
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passou a ser na sua maioria exportado por terra, devido à 

insuf iciência de “vagões gaiolas” fornecidos pela E.F.Goiás no 

período da safra. 

A argumentação de Nogueira, sobre o colapso da Estrada, 

também aponta como causa, o desequilíbrio entre a oferta de carga e 

demanda do transporte:

Ao enorme aumento da demanda de transporte,  feita pela região 
economicamente avassalada a Anápolis,  correspondeu a entrada 
em tráfego de apenas duas locomotivas.  E isso mesmo só em 
1936, em péssimas condições.  As “Mallets” eram pesadas 
demais para uma via permanente em que os trilhos estavam 
gastos e os dormentes,  apodrecidos.  Rompiam freqüentemente a 
linha e descarrilavam, impedindo o tráfego. As demais 
locomotivas,  reformadas sucessivamente,  eram as mesmas dos 
tempos iniciais da estrada.  Elas haviam devorado as matas 
próximas.  A lenha do cerrado, que passou a ser a única 
disponível,  não oferecia calorias suficientemente ao bom 
funcionamento de suas caldeiras. 15

No ponto de vista de Nogueira, esse crescente 

desequilíbrio criou condições para a corrupção dentro da 

administração: 

A obtenção de um especial para transporte de gado passou a ser 
privilégio de uns poucos,  por suborno ou pelo exercício de 
poder político.  Mercadorias despachadas - vagões inteiros,  até! 
- desapareciam em viagem. Os interessados recebiam, nesses 
casos,  um documento tristemente conhecido por sua sigla: T-9. 
Com ele instruíam pedidos de reparação pelas mercadorias 
perdidas no tráfego. A reparação ou demorava anos a sair,  ou 
não saía mesmo.16

O trecho ferroviário entre as cidades mineiras de 

Patrocínio e Ouvidor foi concluído com muito atraso, no início dos 

anos quarenta, conjugando o tráfego da E.F.Goiás à Rede Mineira de 

Viação, colocando o Estado de Goiás mais próximo ao Atlânt ico e 
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inserindo sua economia regional nos mercados de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro. 

A construção de Goiânia e a transferência da capital em 

1937 provocaram radical alteração no projeto original da E.F.Goiás, 

que se encontrava paralisada em Anápolis. Por ordem de Pedro 

Ludovico Teixeira, deu-se a implantação de um ramal ferroviário com 

90 quilômetros de extensão, partindo da estação de Leopoldo de 

Bulhões em direção à nova capital, desviando, portanto, seu objetivo 

de atingir a cidade de Goiás e alterando o cronograma de sua 

implantação.

Novamente os confrontos de interesses econômicos e 

polít icos interferiram e retardaram a construção do trecho. Estavam 

envolvidos os comerciantes anapolinos com receio de perderem seus 

priv i légios econômicos assegurados por Anápolis, como importante 

centro comercial do Estado, as ol igarquias da velha capital 

oposicionista ao grupo dissidente que tomou o poder em 1930, 

exigindo que os tri lhos fossem até a Cidade de Goiás conforme o 

projeto original e, f inalmente, os grupos tr iangulinos, que além de 

seus interesses comerciais se viam ameaçados de perderem o 

controle que até então  t inham sobre a E.F.Goiás. A oposição desses 

últ imos, aliada aos referidos grupos regionais, foi a extremos no 

sent ido de retardar a construção do ramal de Goiânia, pressionando 

o Governo Federal, desviando recursos dest inados ao prolongamento 

da linha e até sabotando os trabalhos de implantação da Estrada.

A importância que Goiânia tinha para a polí t ica do 

desenvolvimento moderno e de unif icação nacional no Estado Novo, 

inspirada na ideologia da “Marcha para o Oeste”, sobrepujou todas 

essas bravatas. Com a chegada dos tr ilhos em Goiânia, o trecho 

Leopoldo de Bulhões – Goiânia passou a ser a linha tronco da 

Estrada e o trecho Leopoldo de Bulhões – Anápolis, o ramal. Foram 



criadas duas divisões para a estrutura organizacional da empresa, 

uma em Araguari e outra em Goiânia, onde f icou a administração 

central da E.F.Goiás.

Esse trecho da ferrovia dir igido à nova capital, embora o 

últ imo a ser construído, ainda carregou consigo as mazelas do 

sistema ferroviário, não havendo investimentos no material rodante e 

de tração, mesmo sabendo-se que o disponível já estava desgastado 

e insuf ic iente. A chegada das locomotivas a diesel,  alguns anos 

depois, encontrou um sistema arruinado.

O obsoletismo do material rodante era signif icativo, 

f icando metade das locomotivas paradas nas of icinas, que também 

eram carentes em aparelhagem. A pouca capacidade de tração das 

locomotivas não permitiam um percurso direto entre Goiânia e 

Araguarí,  havendo a troca de máquinas em Pires do Rio e em 

Goiandira, demandando tempo. Nos anos cinqüenta, no pátio da 

estação de Araguari f icavam em média 100  vagões carregados à 

espera de tração, o que induzia à busca do caminhão para transporte 

que se tornava mais econômico apesar de cobrar fretes mais caros.

Apesar de todos percalços ocorridos nessa segunda etapa 

o período, compreendido entre 1915 e 1940, possibi litou à E.F.Goiás  

manter uma certa regularidade nos serviços de transportes, traduzida 

em saldos posit ivos nos seus balanços f inanceiros em quase todos 

esses anos.17

Nesse período, deve-se ressaltar o saldo posit ivo da 

Estrada também em seus resultados urbanizadores na região 

Sudeste. Era um grande vazio demográfico, quase improdutivo,  com 

poucos núcleos urbanos, ainda arcaicos, onde a ferrovia no seu 
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traçado em direção à Capital, ia cr iando estações para controle do 

tráfego, instalando pátios de manobras, aparelhagem telegráfica e 

uma ou mais residências para funcionários, com destaque na 

moradia do chefe das instalações. Essas estações recebiam nomes 

geralmente escolhidos pela própria direção da ferrovia, muitos deles 

de origem indígena, predominantemente no primeiro trecho, ou 

homenageando altos funcionários da companhia construtora e 

polít icos, locais e do País, como ocorreu no segundo trecho. Alguns 

nomes originais também foram mudados posteriormente.

As cidades existentes nesse trecho progrediram e, 

através das estações, novas povoações surgiram, sendo que 

algumas se transformaram em signif icativas cidades para o quadro 

goiano da época.

O movimento migratório continuou avançando para o norte 

da região, acompanhando os tri lhos para explorar o comércio, buscar 

as terras abundantes e ainda baratas, intensif icando-se   mais à 

medida que a ferrovia se aproximava de Anápolis e  das boas terras 

do Mato Grosso goiano. 

O goiano Major Mauro Borges Teixeira, nomeado para a 

direção da E.F.Goiás, encampou a luta pela melhoria do transporte 

ferroviário em Goiás, procurando reorganizar os serviços de 

transportes e colocar a Estrada voltada aos interesses do Estado de 

Goiás. Em 1956, estudos realizados pela Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos, resultaram em um projeto de recuperação da 

Estrada, através da melhoria técnica da via permanente e 

reaparelhamento do equipamento e do material rodante. Com esse 

programa, foi reparado o tráfego nos trechos mais crít icos sem 

alterar o traçado def ic iente da l inha. Os tr ilhos entre Araguari e Pires 

do Rio foram subst ituídos, sem contudo trocar os dormentes gastos e 

apodrecidos. 



Os resultados dessa recuperação não se limitaram ao 

gabinete. A perícia e perspicácia, quanto aos problemas técnicos, 

passaram a não ser um código secreto somente de “ letrados”. O 

reconhecimento dos erros de traçado das l inhas incomodavam a 

consciência dos funcionários humildes, que aprenderam na l ida com 

a máquina, as manhas e insuf iciências do organismo de ferro, 

compactuando com os engenheiros os segredos insolúveis da 

geringonça moderna. Um relato de um ex-funcionário da E.F.Goiás, 

atesta essa consciência: 

Assim eu assumi aqui,  eles me mandaram o gráfico de Araguari 
à Goiânia,  à Anápolis,  da linha.  Ai que eu fui ver,  mas isso foi 
um segredo que a gente guardou. Os engenheiros falou que não 
podia contar isso.  Então (.. . ) fui ver pelo gráfico e pelas curvas 
que nós tinha: não tinha nenhuma  curva de Araguari  à Goiânia 
e à Anápolis que tivesse locada ela certa.  Porque os mestres de 
linha ia lá antigamente e só puxava a linha para cima (. . . ) e 
aquilo foi  distanciando ela do local dela.  (.. . ) Quando devia ser 
curva,  ela era uma tangente.  Então, quando eu peguei aquilo, 
saí na linha,  voltei ,  falei: isso não tem jeito não! Fui em 
Goiânia, conversando com o residente,  ele falou: já vi isso aqui 
também, mas isso ai ,  vão fazer um silêncio nisso ai.  (. . . ) Do 
jeito que ela tava,  mudava ela completamente,  a posição da 
curva.  Isso ai que jogava o trem no chão. A linha tava 
completamente deslocada.18

A construção de Brasí lia, a partir de 1957, conferiu à 

E.F.Goiás uma relativa importância econômica e estratégica. 

Esperava-se da ferrovia uma estrutura de    t ransporte suficiente 

para abastecer o  grande canteiro de obras, mas a morosidade  no 

reaparelhamento da linha não atendia a grande demanda de 

transporte de material requerida para a construção da nova capital, o 

que acabou sendo em grande parte realizada por caminhões.

                                                          
18  Depoimento em 17/10/99, do Sr. Benedito Vicente Júnior, 71 anos, , residente em Pires do Rio. Iniciou 

como ferroviário, em 1948, na via permanente, chegando a feitor.



A precariedade do transporte ferroviário foi denunciada 

pela imprensa da época, como se viu na manchete estampada em O 

Globo: “Três dias de trem moroso separam o Rio de Brasí l ia”. Sobre 

uma das viagens de trem ao Planalto Central, a matéria dizia:

Em 1958, uma viagem para Brasília,  saindo do Rio,  chegava ao 
terminal ferroviário de Anápolis depois de mais de 60 horas de 
viagem. Desta cidade, alcançava-se o canteiro de obras da nova 
Capital com mais seis horas percorridas por ônibus ou 
caminhões.19

O plano de transportes do Governo Kubitschek previa a 

l igação, via estrada de ferro, de Brasí l ia com o sistema nacional,  

sendo aprovado em 1959 o projeto para a construção do ramal da 

E.F.Goiás entre Surubi e Pires do Rio, que foi concluído na década 

de sessenta, l igando a Capital do país à RFFSA, à qual a E.F.Goiás 

estava incorporada desde 1957. A construção desse ramal levou 

também à completa alteração do trajeto do trecho Pires do Rio –

Araguari, posteriormente. Esse novo trajeto acarretou na ret irada dos 

ant igos tri lhos da Estrada, deixando várias estações reduzidas  

somente às suas plataformas, ocultas pela pastagem. As terras, de 

propriedade da RFFSA, foram adquir idas pelos fazendeiros locais. 

É no bojo do plano de transportes desse governo que 

também surgiram as primeiras rodovias asfal tadas em Goiás, visando 

l igar Brasí lia a todas capitais estaduais. Se por um lado era o “novo” 

progresso chegando, decretava-se também o colapso do “velho” 

progresso: 

Paralelamente à Estrada de Ferro de Goiás,  concorrendo com 
ela,  roubando-lhe cargas que lhe eram vitais,  construíram-se 
duas vias asfaltadas,  uma em cada margem: a BR-153 e a BR-
050. A primeira se converteu num eixo de transportes a que se 
entregou uma missão que à ferrovia deveria racionalmente 

                                                          
19  BORGES, Barsanufo Gomides. Goiás: Modernização e Crise (1920-1960). Tese de   Doutoramento –

USP.  São Paulo, 1994, p. 105.



caber.  A esse eixo, o governo goiano fez ligações rodoviárias 
asfaltadas, de derivação.20

Realmente e de modo irreversível,  os novos tempos 

buscaram ao invés de tri lhos, tr i lhas asfált icas para simbolizar o 

progresso:

Sacrificada em sua intensidade de tráfego, operando com fretes 
baixos,  sem renovação de recursos materiais nem conservação 
dos já existentes,  a ferrovia foi condenada a uma ruína 
inexorável.  Converteu-se num sistema que já ninguém sequer 
conhece nem quer conhecer.  Triste e humilhada transportadora 
quase que exclusivamente de petróleo,  a ferrovia permanece 
colaborando diretamente para o sistema transportador que com 
ela concorre e que tem contribuído para sua destruição. 
Estranha e inteiramente ignorada nas cidades que percorre, 
convertida por ignorância em trambolho para os planejamentos 
urbanos, corroeu-se totalmente.  21

Assim como as demais ferrovias brasileiras, a E.F Goiás 

não superou suas deficiências  como meio de transporte e nem 

sobrepujou a imposição dos novos projetos rodoviários para 

integração do país. No f inal dos anos cinqüenta, conjugada com a 

E.F.Mogiana em Araguari e com a Rede Mineira de Viação em 

Goiandira, o transporte ferroviário no Estado contava com 495 

quilômetros de extensão, dos quais 428 pertencentes à E.F.Goiás, 

cumprindo seu papel histórico como estrada de penetração pioneira e 

como via de integração da economia goiana à dinâmica capital ista do 

Sudeste do país.

                                                          
20   NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d., p. 111.

21   Idem, ibidem,  p. 111.











1.2 - E.F.GOIÁS: VEÍCULO DA MIGRAÇÃO, URBANIZAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO.

Na esteira da ferrovia eram deixadas as marcas 

modernizadoras,  não apenas de ordem econômica, mas também 

espacial e ideológica, alterando os aspectos da vida social, polít ica e 

cultural da região e imprimindo um sentido de “urbanidade” na 

população. Despertava-se de uma era de isolamento, com 

predominância econômica e ideológica estr itamente rural, marcada 

pela produção de subsistência e pela pecuária extensiva, em que os 

povoamentos se faziam pela formação de fazendas que em seguida 

se const ituíam em “patrimônios” urbanos. 2 2

O trem chegou. Às 13:00 horas do dia 7 de setembro de 

1935, em Anápolis. A população assistiu emocionada ao surgimento 

do “gigante de aço”, que vinha acordar os anapolinos de uma 

expectativa sonhadora para a realidade do otimismo e do progresso: 

“Dentre em pouco, ouviremos o si lvo dos pulmões de aço da 

locomotiva, como que a dizer ao povo anapolino que se desperte, 

que se levante, que se anime que não há mais razão para 

esmorecimentos”2 3

Depois de vinte e seis anos de implantação, a ferrovia 

atravessou 428 km de sertão e f inalmente alcançou as férteis “terras 

prometidas” do Mato Grosso goiano, impingindo na sua passagem os 

sinais de mudança. Foi uma trajetória lenta, repleta de def iciências 

técnicas e operacionais, mas que guardava os melhores auspícios 

para a sua ponta de chegada.

                                                          
22   NA: Modelo do povoamento goiano no século XIX. As formações urbanas originavam de “patrimônios” 

ou “capelas”, que consistiam na convergência das populações rurais para determinado local, em terras 
doadas pelos fazendeiros para ser erguida uma igreja, surgindo aí as funções comerciais e religiosas, 
dando-se início a um povoado, um arraial e depois uma cidade, demandando um longo período de 
solidificação.

23   Jornal Voz do Sul, in: POLONIAL, Juscelino Martins.. Anápolis nos Tempos da Ferrovia.  Anápolis, 
Associação Educativa Evangélica. Dissertação de Mestrado-UFG,Goiânia,1 995. p. 4



Anápolis como ponto f inal acolheu os passageiros dessa 

ferrovia, migrantes e imigrantes de longas jornadas e de ansiosas 

esperas em outros pontos anteriores. Com origem datada de 1870 e 

elevada a município em 1892, seu desenvolvimento paulat ino teve o 

grande e irreversível momento com a chegada da Estrada de Ferro, 

passando a ser o maior centro comercial e um dos mais populosos 

municípios do Estado. Esse fato se deveu à grande leva de migrantes 

para o local, atraídos pelas terras férteis da região denominada Mato 

Grosso goiano. Essa supremacia foi aos poucos perdendo lugar para 

a nova e vizinha capital Goiânia, f icando Anápolis na posição de 

segunda cidade do Estado, permanecendo assim até os dias de hoje.

A história de Goiás nesses dois úl timos séculos, é uma 

história de migrações. Se no século XIX esses f luxos avançaram na 

ocupação primária do campo, f icando para depois as formações 

urbanas, na primeira metade do século XX, se intensif icaram e se 

voltaram também para a formação de povoamentos e o crescimento 

das cidades. Consequentemente, resultou em intensa fragmentação 

espacial da região a part ir de 1940, através da criação de novos 

municípios, pela emancipação dos distri tos em franco 

desenvolvimento. A Estrada de Ferro teve importante papel nesse 

processo, transportando massas humanas que, ao longo de sua 

trajetória, se estabeleceram nas localidades, permaneceram ou 

seguiram adiante acompanhando as pontas dos tr ilhos e f inalmente, 

disseminaram-se pelo terri tório a partir de Anápolis.  

Constituída em sua maioria de paul istas e mineiros, 

grande número de imigrantes estrangeiros também cruzaram o rio 

Paranaíba, chamando a atenção para a predominância dos árabes ou 

“turcos”, como eram chamados por serem provenientes de territórios 

que, até o f inal da Primeira Guerra Mundial, est iveram sob o controle 

da Turquia (Quadro I.4). Paulistas e mineiros procuraram Goiás  para 

a criação e agricultura em geral, uma vez que o custo das terras em 



suas regiões de origem elevaram-se em função da marcha do café. 

Os espanhóis e i talianos, muitos deles vindos como funcionários ou 

operários qualif icados da E.F.Goiás, f ixaram-se na região, 

dedicando-se às instalações de charqueadas, fábricas de banha e 

grandes máquinas de benefic iamento de arroz. Os árabes dedicaram-

se preferencialmente ao comércio varejista e atacadista. O número 

de estrangeiros em Goiás, em 1940, fez-se representat ivo na região 

da Estrada de Ferro, com 45% somente nas quatro principais 

cidades, como é mostrado pelos dados do IBGE, onde a 

concentração maior deu-se em Anápolis, dest ino f inal dos tr i lhos 

(Quadro I .5).

Tendo São Paulo como referência de chegada no Brasil , 

pela demanda da mão de obra nas lavouras do café e na nascente 

industrialização, muitos imigrantes procuraram as frentes pioneiras 

em direção ao interior do país, acentuadamente nas primeiras 

décadas do século XX:

A dinamização econômica do sul,  sudeste e sudoeste de Goiás 
no cenário estadual vai atrair ondas de imigrações que 
ansiavam em participar das oportunidades inerentes às áreas 
pioneiras. Novas empresas se instalam nessas regiões 
ampliando o seu fluxo comercial.  As relações comerciais 
regionais e inter-regionais se incrementaram, desenvolvendo 
um ativo comércio importador e exportador,  surgindo na região 
sudeste expressivos centros comerciais (Ipameri,  Catalão, Pires 
do Rio) que vão substituir as cidades do Triângulo Mineiro no 
controle do comercio regional. É nessa região que vai 
concentrar o maior contigente de imigrantes de origem árabe, 
atraídos pela potencialidade das atividades comerciais.  Tais 
imigrantes vão acompanhar o alargamento dos trilhos,  
instalando-se nos pontos mais avançados da Estrada de Ferro e 
estabelecendo com São Paulo um ativo comércio inter-
regional.2 4

                                                          
24  NUNES, Heliane Prudente.  Imigração   Árabe   em  Goiás  1880-1970.  Tese de Doutorado, USP, 

1996,  p. 136.



Nunes, estudiosa do f luxo imigratório árabe em Goiás, 

mostra e justif ica a inserção dos imigrantes árabes no processo 

pioneirista:

A imersão dos imigrantes árabes pioneiros em Goiás ocorre, 
inicialmente,  através da atividade do comércio ambulante 
representado pelo “mascate”.  Havia várias razões para a 
predominância do comércio ambulante entre os primeiros 
imigrantes sírios e libaneses.  É importante ressaltar que o 
território conhecido como “Grande Síria,  em virtude da sua 
localização geográfica estratégica entre o Ocidente e o Oriente, 
havia sido desde muito tempo um importante centro comercial. 
Comprar e vender é uma atividade  com profundas raízes entre 
os habitantes do Mediterrâneo Oriental. . . .Assim, a facilidade e 
a propensão para trabalhar no comércio também deve ser 
associado ao fato de muitos deles já terem exercido  tais 
atividades em seus países de origem. Além do mais,  os 
imigrantes árabes,  ao chegarem em Goiás,  se deparavam com 
uma sociedade em vias de se urbanizar e aproveitavam o 
comércio como um espaço ideal de inserção profissional. 2 5

A colônia árabe, com maior expressividade e 

representatividade nesse f luxo, exemplif ica em sua saga, o 

deslocamento dos imigrantes e migrantes. Vindos muitas vezes do 

Triângulo Mineiro, base anterior a Goiás,  encontraram no 

problemático avanço da Estrada de Ferro o veículo para suas 

experimentações comerciais, fazendo de suas constantes 

paral isações oportunidades para estabelecer suas at iv idades, 

acreditando que o melhor lugar estaria por vir.   

Bourhan Helou, um imigrante sír io, escreveu suas 

memórias no intuito de passar para seu f ilhos e netos suas 

experiências de vida. Chegando em São Paulo, Helou foi 

aconselhado por amigos a seguir para Goiás em busca de novas 

oportunidades. Em 1914 chegou à cidade de Catalão, onde 

empregou-se no escritório de um comerciante árabe. No final desse 

                                                          
25  NUNES, Heliane Prudente.   A imigração Árabe em Goiás 1880-1970.  Tese de Doutorado, USP, 1996,  

p. 147 e 148.



mesmo ano instalou-se em Ipameri como associado da f irma “Calixto 

Miguel & Irmãos”. Em 1919 Helou associou-se ao armazém “Cecíl io 

José Rassi & Cia”,  em Roncador, de onde saiu em janeiro de 1923, 

em direção à Tapiocanga, ponta dos tri lhos além rio Corumbá. Nessa 

estação sua permanência foi curta, pois o fazendeiro local não se 

dispôs a conceder terras para a formação de um povoado, mudando-

se em outubro de 1924 para a estação de Tavares (Vianópolis),  

juntamente com a f irma Cecíl io José Rassi & Cia. Com a morte de 

Cecí lio José Rassi em 1932 e a dissolução da f irma, Helou seguiu 

para Anápolis, recomeçando a vida. No ano de 1940 seguiu viagem 

de mudança def ini tiva para Campinas, na época, cidade próxima à 

Goiânia.

O deslocamento dos pioneiros, verdadeiro êxodo, 

signif icava também o deslocamento do progresso, que avançava em 

conjunto com a Estrada de Ferro, deixando muitas vezes para trás 

uma situação desencadeada mas não af irmada, carregada de 

debil idades que propiciavam um enfraquecimento do processo. E 

assim ocorreu, nessa trajetória, uma relativa desaceleração, ao longo 

do tempo, no desenvolvimento das cidades deixadas pela Estrada de 

Ferro. 

Para a abordagem das transformações ocorridas na 

região da ferrovia, devem ser considerados dois momentos, 

sinal izados por diferentes aspectos que atuaram como divisores na 

história. Do ponto de vista geográf ico, a barreira  do rio Corumbá, 

onde, somada às dif iculdades f inanceiras da E.F.Goiás, resultou na 

sua implantação em duas etapas, distanciadas de quase uma década 

(1914 à 1922), período que ficou paralisada em Roncador. 

Esse tempo, estendido até o f inal dos anos vinte, foi 

suf ic iente para ocorrerem as transformações econômicas no cenário 

brasileiro, acompanhadas pelas modif icações sócio-polít icas. A 



explosão da  cr ise capital ista repercut iu no Brasil com profunda 

intensidade no setor agrícola de exportação, possibi l itando maior 

desenvolvimento do setor industrial e comercial interno. O divisor 

histórico se tornou mais nít ido a part ir da Revolução de 30, pois o 

conjunto das medidas tomadas em seguida pelos governos Federal e 

Estadual, isto é, a suspensão das barreiras comerciais, a intervenção 

no mercado de trabalho, a criação de Goiânia e a Marcha para o 

Oeste, permitiu a aceleração da economia de mercado em Goiás. 

Tudo isso al terou sistematicamente o quadro regional em vários 

aspectos: aumento do fluxo migratório, e consequentemente da 

população e de núcleos urbanos, e o crescimento do valor das 

exportações do Estado. Após 1940, favoreceu a ampliação do setor 

industrial representado pelas pequenas empresas e pelo comércio 

interno.2 6 Acrescenta-se também, nesse quadro, a chegada da 

ferrovia em Anápolis, onde estacionou, cooperando enormemente 

para as alterações regionais em todos os níveis.

Esse conjunto de fatos def ine, para esse estudo, os dois 

momentos da história da E.F.Goiás em seus resultados 

modif icadores da estrutura regional,  antes e depois de 1930, ou 

melhor, sua primeira e segunda etapa, tomando como referência a 

sua implantação. A divisão em dois momentos, no entanto, não anula 

a visão que se deve ter da Estrada como um todo, visto que para 

esse estudo, essa divisão serve tão somente para verif icar diferentes 

resultados nas regiões Sul e Sudeste do Estado, considerando cada 

qual na contextualização dos fatos.

   

                                                          
26 Cf.  CHAUL, Nasr Fayad. et alli. História Política de Catalão. Goiânia, Editora UFG, 1994. p. 153 a 161.



1.2.a – Primeira etapa: Trecho Araguari – Roncador .

A E.F.Goiás, quando atingiu o Sul de Goiás em 1912, 

encontrou uma região já f irmada em suas funções produtivas 

regionalizada, estruturada dentro do binômio “fazenda-patrimônio” e 

pelo f luxo das primitivas estradas. A proximidade com a divisa da 

região do Triângulo Mineiro, permit ia uma relativa comunicação que 

eliminava o Sul de um completo isolamento. A região, const ituída dos 

grandes municípios de Catalão e Ipamerí, acolheu longo trecho da 

ferrovia, mas posteriormente se fragmentou, devido as emancipações 

de vários distritos que experimentaram, com a Estrada, o sinal do 

progresso.  

A cidade de Catalão, que não foi contemplada 

diretamente com a E.F.Goiás, mas sim com um ramal desde 

Goiandira, teve seu impulso desenvolvimentista com a chegada da  

ferrovia em 1913. Com origem nas primeiras décadas do século XIX, 

seu povoamento se deu segundo a t ipologia “patrimônio”, se 

elevando a cidade em 1859, embora com a esmagadora 

predominância dos valores rurais, não fugindo da real idade da 

época.

Considerada em 1900 a segunda cidade do Estado, com 

1.500 habitantes (a Capital t inha 5.000), havia nessa época 

dezessete ruas e praças, quase todas pequenas, com reduzido 

número de casas. Sua produção de cereais t inha nas cidades de 

Araguarí e Uberaba, no Triângulo Mineiro, seus principais centros 

importadores e para São Paulo exportava banha, toucinho, manteiga 

e charque.2 7

                                                          
27  Cf.  CHAUL, Nasr Fayad. et alli. História Política de Catalão.  Goiânia, Editora UFG,  1994.  p. 120, 

148 e 149.



O crescimento populacional do município, com 

aproximadamente 18.000 km2, se fez acelerado nas duas primeiras 

décadas do século XX: em 1910 tinha  25.000  habitantes,  chegando  

em  1920  com  38.574,  o mais populoso do Estado, de acordo com 

o IBGE. São números a princípio ot imistas, mas que também 

expressam a baixa ocupação espacial , revelando uma realidade 

terri torial do Estado: 1,4 hab/km2 e 2,1 hab/km2, respect ivamente. 

Nesse período o número de ruas e praças aumentaram 

signif icat ivamente e foram instaladas 293 novas f irmas comerciais, 

até o ano de 1915. Mas, esse incremento comercial t inha ainda por 

base a produção agrícola, com 82% da população municipal voltada 

à essa atividade, como é mostrado nos dados do IBGE no censo de 

1920. A  arrecadação municipal, entre 1917 e 1921, foi a maior do 

Estado, seguida pela de Ipameri e Santa Rita do Paranaíba 

(Itumbiara), fortes municípios que também despontavam.

Na década de trinta, o município perdeu o primeiro lugar, 

mas ainda se manteve como um dos mais prósperos. Contendo três 

estações da E.F.Goiás que se desagregaram de seu município 

(Anhanguera, Cumari e Goiandira), seu terr itório diminuiu, decaindo 

sua arrecadação, sua população e também a primazia de ser a porta 

de entrada da ferrovia, que já estava chegando na sala de visitas de 

Goiás, realizando outros fenômenos no seu caminhar casa adentro.

Em 1940, dados do censo do IBGE mostravam a posição 

do município em sétimo lugar em população no Estado. A 

desaceleração de Catalão, como se deu nas demais cidades da 

ferrovia, teve seus motivos.

Para Chaul, quanto à economia, sua produção 

agropecuária decaiu em relação às demais cidades do Estado 

(Ipameri, Rio Verde e Jataí),  mais pelo fato dessas cidades terem, a 



partir de 30, o respaldo polít ico da época e menos pelo desempenho 

comercial e f inanceiro de Catalão. Mas, ao mesmo tempo, ele 

reconhece o desvio da cidade, quanto ao progresso, ao se empolgar 

demasiadamente com o movimento comercial, sem ativar uma 

industrialização, e continuar essencialmente agrícola, com um 

comércio local e uma pequena indústr ia de transformação dos 

produtos agrários. Levanta-se a hipótese da inf luência desse relat ivo 

declínio na retração da vida polít ica de Catalão, que passou a ser de 

interesse puramente local, quase sem vinculação com o mundo 

exterior e com participação das mesmas famíl ias e dos mesmos 

grupos.28

Goiandira, estação inaugurada em 1913, foi também uma 

revelação da Estrada, com um signif icativo desenvolvimento 

comercial e crescimento de sua população. Em 1940, segundo dados 

do IBGE, al i  se encontravam 43 estabelecimentos comerciais 

(comércio a varejo, atacado e misto), 33 empresas e indústrias e 

10.265 habitantes no município, sendo 1.787 na cidade sede. Diante 

do privi légio da cidade como entroncamento de ferrovias, seu 

progresso foi acentuado: em 1950 sua população urbana cresceu 

para 2.652 habitantes.

O desenvolvimento de Ipameri, sem dúvida, foi um dos 

maiores fenômenos da Estrada de Ferro, que chegou em 1913, 

principalmente pela sua sustentabil idade em todo processo. A  

origem da cidade data do início do século XIX, foi emancipada a 

município de Entre-Rios em 1858 e teve seu desenvolvimento urbano 

também segundo a t ipologia “patr imônio”, às margens do ribeirão 

Vai-Vem. Em 1920, o extenso município era o quarto mais populoso 

do Estado, com 19.227 habitantes, estando adiante Goiás, Morrinhos 

e Catalão. Com uma história parecida com Catalão, quanto ao 
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desenvolvimento nessas primeiras duas décadas dos novecentos, 

82% dessa população era voltada às at ividades agrícolas. Mas na 

década de trinta, ápice de seu progresso, sua população rural 

decaiu, com grande crescimento da urbana, f icando como terceira 

cidade do Estado, tendo à frente Anápolis e Goiânia, segundo o 

censo de 1940. Esse crescimento urbano era assegurado pelo grande 

centro de comércio al i estabelecido pelas empresas e pelas 

indústrias. Seu extenso município, com 7.409 km², contendo algumas 

estações da Estrada de Ferro, das quais sobressaiu Urutaí, teve um 

aumento signif icativo em sua população. Em 1950, com a 

fragmentação de seu terri tór io, sua população diminuiu, mas embora 

sem grande alteração populacional,  a cidade f icou entre as quatro 

maiores do Estado.

O sentido de “urbanidade” nessas cidades, primeiras a 

sent irem o impacto da modernização com o advento da ferrovia, 

foram sem dúvida signif icat ivos, a começar pelo aspecto ideológico: 

As idéias liberais ganharam maior expressão e significado na 
sociedade regional  e teve início o processo de mudança 
ideológica.  Concorreram para as transformações de idéias  e 
valores,  os meios de transportes,  a imigração, as relações 
comerciais e os meios de comunicação, particularmente a 
imprensa,  que na época era um dos principais veículos de 
propagação de novas idéias.  Jornais como o “Lavoura e 
Comércio” de Uberaba, o “Estado de São Paulo” e outros, 
chegavam regularmente a Ipameri,  Catalão e à Capital goiana. 29

Catalão teve a primeira Lei Orgânica Municipal em 1916 e 

Ipameri já possuía seu Código de Postura Municipal desde 1874. A 

educação (através das escolas públicas), a construção de edif ícios 

públicos,  os  códigos tributários e  as legislações urbanísticas, entre 

outras, foram medidas comuns. O embelezamento da cidade era 

preocupação das administrações municipais: normas para edif icação, 
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casas de alto pé direito (evitando os típicos casebres da pobre 

arquitetura colonial vernacular), muros com bom acabamento (em 

Catalão exigia-se que os muros fossem cobertos com telhas!), praças 

arborizadas, ruas abauladas e sarjetadas, a serem pavimentadas 

posteriormente. O arruamento da expansão urbana era feito no 

“moderno” sistema tabuleiro de xadrez, com ruas mais amplas e em 

malha ortogonal, contrapondo ao sistema expontâneo e irregular 

dessas cidades “patrimônios”.  A energia elétr ica e i luminação pública 

eram a maior busca  dos administradores: em Catalão se deu em 

1923 e em Ipameri nessa mesma década. Levando algumas 

primazias nesse processo, Ipameri foi a primeira cidade goiana a 

inaugurar, em 1915, um cinema e a receber uma agência do Banco 

do Brasil , em 1921.

A  estação  de   Roncador  se const ituiu em um fenômeno 

particular e  curioso,  f ruto da paralisação da ferrovia nesse local no 

período de 1914 a 1922.  Durante essa paralisação, a estação se 

transformou em importante terminal porto-ferroviário, passando de 

simples estação para ser um dos maiores centros comerciais ao 

longo da ferrovia, de convergência e irradiação de todos 

acontecimentos econômicos. Const ituiu em porta principal para o 

meio exterior,  controlando o comércio do interior goiano, 

principalmente do Sudeste e do Centro, que já se encontravam 

l igados à Roncador por rodovias.  Passou a ser um núcleo 

populacional de mais de duzentas casas improvisadas ou 

semipermanentes,  “onde pouco se dormia e muito se trabalhava”.30

Borges descreve assim o local :

O povoado contava com todas as características de zona de 
ocupação e expansão da economia capitalista: além de 
inúmeros armazéns e firmas comerciais,  dispunha de hotéis, 
casas de diversão noturna e prostíbulos,  com grande número de 
mulheres,  sendo essas uma das inúmeras mercadorias 
importadas de Minas e São Paulo.  Era intensa a circulação de 
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dinheiro,  criando oportunidades para múltiplas atividades 
lucrativas,  atraindo para a região grande número de pessoas, 
inclusive aventureiros e criminosos.  Toda esta composição 
sócio-econômica  fazia com que a violência fosse frequente. 3 1

Sua função de entreposto comercial,  entre o Centro-Sul 

do País e o interior goiano, é relatado por Helou. O local descrito se 

refere à margem oposta, em pleno mato, onde já haviam f irmas 

controladoras do fluxo das mercadorias: 

A essa Estação da E. F.  os negociantes de São Paulo e do Rio 
de Janeiro,  despachavam as mercadorias destinadas a 
negociantes do Interior do Estado, que eram recebidas,  por 
intermédio das três firmas estabelecidas,  no outro lado do rio 
Corumbá, como comissários.  As mercadorias destinadas ao 
interior,  eram transportadas em carros toldados e puxados por 
bois (20 bois por carro).  As três casas comerciais no Roncador 
são: 1) Felismino Viana. 2) Francisco Fróes.  3) Cecílio José 
Rassi & Cia.  O lugar é isolado sem moradores em pleno mato.  
(.. . ) Não lamentamos o abandono do nosso imóvel em 
Roncador, composto de um grande armazem e poucos quartos,  
cujo piso era terra batida e paredes de pau a pique, rebocadas 
de barro,  portas de madeira ordinária. A área do terreno não 
era de nossa propriedade, mas de aluguel . 3 2

A f inal ização da construção da ponte sobre o r io Corumbá 

e a retomada dos serviços de implantação da ferrovia decretaram o 

f im da provisória e insustentável Roncador que perdera o grande 

priv i légio de ser a ponta dos trilhos.

As regiões Sul e Sudoeste do Estado det inham nesse 

início de século, o potencial econômico goiano, embora não havendo 

uma maior part ic ipação dessas regiões no campo polí tico estadual. O 

Sul contava ainda com o alto índice de urbanização e  

desenvolvimento de suas cidades, incrementadas pela paralisação da 

ferrovia em Roncador. Essa paralisação permit iu o desencadeamento 
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de um processo de desenvolvimento acelerado e concentrado, 

tornando as demais regiões dependentes das cidades de Catalão e 

Ipamerí que tiveram nesse período o apogeu de seus progressos. O 

Sudoeste, representado pelos grandes municípios de Rio Verde e 

Jataí,  despontava nessa época com sua larga produção 

agropecuária e grande população, mas sem avanço na urbanização,  

constituindo-se em uma região predominantemente rural. A 

construção da ponte Afonso Pena, em 1909, sobre o rio Paranaíba 

em Itumbiara, assegurava ao Sudoeste um intercâmbio comercial 

com o Centro-Sul do país o que a tornava, de certa maneira, 

independente do meio ferroviário quanto ao intercâmbio comercial,  

mas, à parte do dinamismo urbano trazido pelos tri lhos.

1.2.b – Segunda Etapa: Trecho Roncador – Anápolis

A despovoada região que se estendia além Corumbá, na 

rota da ferrovia, era composta pelos municípios de Santa Cruz, 

Campo Formoso (Orizona), Bonfim (Silvânia) e Anápolis. Santa Cruz 

e Bonfim, com origem na extração aurífera, amargavam a estagnação 

durante o século XIX, mas se equilibravam na tradição histórica e em 

uma economia basicamente de subisistência. Esses dois extensos 

municípios também sofreram, posteriormente, a fragmentação de 

seus territórios, em conseqüência da emancipação de seus distri tos, 

muitos deles servidos pela ferrovia.

José Sêneca Lobo, em sua obra “Bonfim de Goiás –

Minha Terra e Minha Gente”, transpõe, pela graça de sua sensível 

memória, o cot idiano da cidade de Silvânia, como é denominada 

hoje. Esse quadro de costumes, nas duas primeiras décadas do 

século XX, elucida a vida da isolada região Sudeste, já que existiam 

afinidades de características entre as localidades pelo próprio 

conf inamento regional. Serve, portanto, como referência histórica 



passível de aplicação nesse estudo, no sent ido de sinalizar um 

tempo antes do advento da E.F.Goiás na referida região.

A auto-suf iciência, derivada do próprio isolamento e da 

capacidade criat iva e de produção necessária à subsistência, 

permitia um mundo onde a dicotomia entre cidade e campo era tênue 

e o dinheiro em espécie, quase desnecessário. Ciente da diferença 

imensurável dos costumes, o autor já avisa que “Na minha infância, 

por exemplo, os meninos vest iam camisolas até os nove anos ou dez 

anos de idade, quando podiam usar calças.”3 3

A garantia dos gêneros al imentícios era assegurada pela 

auto produção, fazendo-se desnecessário serem repassados pelas  

casas comerciais,  quase inexistentes:  

Todo mundo criava e custeava na cidade vacas, cavalos,  burros, 
jumentos,  etc.  (.. . ) A maioria da população era mista,  meio 
urbana, meio rural.  Pois todos ou quase todos tinham as suas 
lavouras de plantação fora da cidade, das quais ti ravam os 
gêneros alimentícios de primeira necessidade. Praticamente, 
ninguém comprava arroz,  feijão,  toucinho e muito menos frutas 
e verduras,  porque todos os cultivavam. As casas de vendas 
daquele tempo comercializavam apenas bebidas,  sal e alguma 
cousa enlatada,  como sardinhas,  cocadas,  etc.  (.. . ) A vida nas 
cidades era quase a mesma do campo, da fazenda, com auto-
suficiência.  À exceção do sal,  que era buscado de longe, desde 
o Campo Santana, no Rio de Janeiro,  até  Araguari e Roncador, 
em tropas34 e carros  de bois,  tudo o mais era produzido nas 
próprias localidades.  O açúcar era produzido pelos próprios 
engenhos de madeira,  fabricados em casa,  mais tarde 
substi tuídos pelos engenhos de ferro. 35
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As construções da época uti l izavam técnicas antigas e de 

fáci l execução, que eram adotadas por todos, constituindo em um 

processo construt ivo tradicional, vernacular:

Até o ano 1919, só eram conhecidas em Bonfim e alhures as 
construções de casas ou sobrados com o emprego de madeiras 
na estrutura: esteios,  baldrames, linhas traves,  etc. ; as paredes 
de “pau a pique” ou mais modernamente de adobes; os pisos ou 
eram de assoalho ou de terra batida e  o forro ou estuque, de 
tábuas.  Ninguém naquele tempo podia compreender outro tipo 
de construção.3 6

A precariedade das habitações, aos olhos de hoje, pode 

parecer enorme. Mas não havia tanta distinção entre os ricos e os 

pobres na questão do morar, pois o luxo e o excesso não existiam. O 

conforto era o próprio resultado dos costumes e das tarefas 

produtivas caseiras, onde os f i lhos também part icipavam:

As casas de residências não dispunham de quaisquer 
instalações de água, luz ou sanitários.  As construções eram 
primitivas.  As casas dos mais ricos eram assoalhadas,  mas as 
das classes médias abaixo eram de terra batida.  Os banhos eram 
de bacia em casa,  durante a  semana. Aos sábados,  os homens 
iam ao córrego mais próximo  “lavar  o  corpo”.  (. . . )  Nas  
nossas  casas  se  fazia  de tudo,  suprindo-se        os  
moradores  com  os  próprios recursos.   A iluminação  caseira 
era com velas de sebo, feitas  também  em  casa.   Cozido  o  
sebo, enquanto derretido, era colocado nas  formas 
confeccionadas pelos funileiros.  Para isso havia uma técnica 
especial que bem aprendi,  ajudando a minha mãe. (. . . ) Essa 
operação era feita aos sábados de cada semana, fabricando-se 
velas para a semana seguinte,  até o outro sábado. 37

Nessas tarefas caseiras, para a fabricação do necessário, 

se   incluíam, também, o fazer as vestimentas da famíl ia. Essa 

tarefa,  entre  outras,  propiciava  o  envolvimento   de   mão-de-obra 
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especializada fora de casa, com a qual, geralmente, eram feitos os 

acertos por trocas de matéria prima ou de produto confeccionado. A 

complexa tarefa não deixa de ser um assombro diante das facil idades 

oferecidas no complexo mundo de hoje:

Para se vest irem, plantavam o algodão,  o qual,  colhido, era 
descaroçado em moendinhas de madeiras,  adredemente 
preparadas,  chamadas “escaroçadores”,  no mesmo processo de 
passar a cana no engenho. A seguir,  o algodão era carcado, 
operação também que exigia técnica e prática,  para ser f iado 
em rodas acionadas com pé ou no fuso manual.  Com os fios 
assim obtidos faziam-se os novelos,  tanto de algodão como de 
lã,  os quais eram entregues a tecedeiras,  mulheres que 
possuíam o tear,  fabricado de madeira e operado com mãos e 
pés.  Faziam-se tecidos lindos para calças e camisas de homens, 
cobertas de todas as cores,  algumas maravilhosas no desenho e 
na arte. 3 8

Todos tinham os meios de transportes, que eram feitos 

pelo carro-de-bois e pelos cargueiros (para o transporte de cargas 

pesadas e médias, respectivamente) e o cavalo, para o transporte 

individual de pessoas.

Através desses meios de transportes existentes, carros-

de-bois ou tropas, os cinemas chegavam às cidades, carregados de 

uma para a outra, de tempos em tempos, fazendo suas mudas 

apresentações em praças abertas. Esse modo de viajar com o 

cinema, no mesmo sistema dos circos, levou-os a serem 

denominados de “cinemas ambulantes”. 

Os meios de comunicação, precários, just if icavam o 

isolamento da região. Silvânia só veio a ter o primeiro rádio, um 

aparelho primitivo com fone de ouvido, em 1925, levado pelo bispo 

Dom Emmanuel. O conhecimento dos fatos que ocorr iam no mundo 

chegava como  coisa ant iga, pois “As notícias do Rio e São Paulo, 
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vinham de mês em mês, pelos jornais trazidos pelo correio, serviço 

feito nas costas de burros.”39 Para se enviar um telegrama, era 

preciso mandar um cavaleiro de Silvânia até Corumbá de Goiás, 

distante mais de oitenta quilômetros, onde havia o Telégrafo 

Nacional. Somente em 1925, o correio em Silvânia passou a ser 

semanal, sinal de um progresso que se aproximava e por isso foi 

digno de comemoração pelo “grande acontecimento”.

Na década de vinte, com a travessia da ferrovia sobre o 

rio Corumbá, deu-se início na região a um gradativo processo de 

transformação que remetiam a indícios de progresso. O impacto das 

invenções modernas que entravam na região  pode ser avaliado, no 

nível emocional, pelas representações feitas pelas pessoas que, pela 

primeira vez, com elas tomaram contato, tateando e absorvendo os 

símbolos do progresso. 

No campo da construção civi l , um interessante fato, 

ocorrido aproximadamente em 1920, é relatado por Lobo. Com o 

propósito de construir um moderno Grupo Escolar na cidade de 

Silvânia, seu Intendente Municipal trouxe de Araguari o pedreiro, um 

mestre de obra ital iano. Juntamente com outro italiano, residente em 

Silvânia e especial ista em cerâmica como “paneleiro”, resolveram 

usar o abundante barro local para fabricação dos ti jolos a serem 

uti l izados na obra, o que resultou na primeira olaria da região. Para 

construir o prédio ut il izaram  o inédito cimento, importado e 

embalado em barricas de zinco, e também a cal virgem, que pela 

primeira vez era vista na cidade. Tudo isso sob a admiração de todos 

que, não tendo muito o que fazer, f icavam observando as novidades 

da construção: “água queimar a cal”,  al icerces e o mais espantoso: 

cantos do prédio em colunas de ti jolos! Casa sem esteios? Vai cair 

na certa! Essas preocupações foram parar no Conselho Municipal 
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que, após demorados debates, decretou que o ital iano construtor se 

tornaria, daí em diante, responsável pelo que ocorresse, uma vez 

que ele havia feito uma obra sem esteios e sem baldrames. 

Nessas memórias, Lobo relata que, em sua infância, 1919 

foi o ano  que mais emoções e maiores conhecimentos lhe 

proporcionou. Em Campo Formoso, conheceu os primeiros 

automóveis recém chegados, que provocou na cidade uma festa 

popular improvisada no Largo da Igreja, atraindo todos os moradores 

para contemplarem, extasiados, “os dois monstros” que chegavam: 

“Confesso que a emoção e o entusiasmo da minha mente menina 

foram grandes. Sobretudo as personalidades dos dois heróis 

motoristas, cujos feitos, se comparados no tempo e no espaço com 

os astronautas de hoje, ganhariam longe.”4 0 Ao trem de ferro, visto 

pela primeira vez  em Roncador, dedicou estas lembranças: 

Hospedamo-nos no Hotel da Estação, junto aos trilhos da 
estrada de ferro,  no qual passei a noite quase sem dormir 
encantado com o barulho das locomotivas a vapor,  em 
manobras.  Ali conheci,  também pela primeira vez,  o trem de 
ferro.  Que monstro,  comparado ao fordinho . 41

Surgiram os primeiros automóveis na região e também as 

empresas de transporte colet ivo, integrando as demais localidades 

ao final dos tr i lhos. As primeiras empresas foram a Auto-Viação 

Goyana, de Roncador à Cidade de Goiás, passando por Santa Cruz, 

Bela vista, Campinas e Curralinho (Itaberaí) e a Auto-viação 

Roncador-Anápolis, via Bonfim. Consequentemente as  incipientes 

estradas, simples tri lhas abertas à enxada, foram sendo melhoradas, 
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visando a exploração do transporte coletivo e de carga  com as 

novas máquinas, integrando cada vez mais toda região à ferrovia.

As estradas, em grande parte do Estado, antecederam a 

ferrovia e foram mult ipl icadas pela necessidade de alcançar os 

terminais ferroviários, pr incipalmente no período de paralisação da 

ferrovia em Roncador, por quase uma década. A princípio usadas 

pelos carros de bois e tropas, essas estradas serviram também aos 

transportes rodoviários, a cargo das autoviações part iculares, que 

passaram a assumir a construção, conservação e exploração 

econômica das rodovias. O poder públ ico fazia as concessões e o 

erário estadual subsidiava a construção das rodovias. As companhias 

exploradoras t inham como principal fonte de receita, além do 

transporte de carga e de passageiros, os valores abusivos de 

pedágio, cobrados de quem por elas transitava.

Nessa contextualização regional,  foi inaugurada, em 9 de 

novembro 1922, a estação de Pires do Rio, no município de Santa 

Cruz, pr imeira  a ser instalada  à margem direita do Corumbá e, 

como se verá nesse estudo, foi a estação revelação da E.F.Goiás. 

Pode-se af irmar que foi a estação que deu certo, no sentido de ter 

correspondido dinamicamente e com resultados bastante posit ivos, 

ao propósito da ferrovia em seu processo de povoamento e 

urbanização. Da estação originou-se, em pouco tempo, uma cidade 

emancipada polit icamente, apresentando consideráveis índices de 

desenvolvimento em diversos aspectos, a serem contemplados de 

maneira mais ampla nesse estudo, que a considera como um 

exemplar por excelência para análise e referência urbana nesse 

contexto histórico de Goiás.  

A Estação de Tavares, instalada em 1924 no município de 

Bonfim, deu origem à cidade de Vianópolis que, apesar de seu 

grande progresso na época, teve seu desenvolvimento estagnado. O 



avanço da Estrada em direção ao norte deslocava nessa direção os 

migrantes e com eles, as chances do progresso. Mas, Vianópolis,  

com a ferrovia paralisada por seis anos na cidade, soube usufruir dos 

efêmeros priv ilégios concedidos às localidades no f inal dos tr i lhos: 

Desde que a locomotiva da estrada de ferro apitou, pela 
primeira vez,  nas cercanias de Tavares, surgiu uma povoação 
com todos os requisitos da vida moderna,  que,  dia a dia,  está 
colhendo louros,  tanto no campo comercial,  como no campo 
industrial. 4 2

Sob os olhos de Helou, pode-se rever o progresso dessa 

cidade a partir de outubro de 1924, quando para lá se mudou:

Vianópolis (. . . ) teve um desenvolvimento rápido; moradores 
afluiram de tôda a parte,  surgiram casas comerciais,  Agência 
de Banco, uma capela e um cinema. Não faltaram consultórios 
de dentistas,  médicos,  um hotel,  uma máquina de beneficiar  
arroz,   propriedade  de nossa firma, Cecílio José Rassi & C., 
um posto de venda de gasolina Atlantic também da firma 
C.J.R.C. 43

Os sinais do rápido progresso trouxeram para a infante 

cidade, ainda no final dos anos vinte, uma agência do Banco 

Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, única agência bancária que 

servia a toda a região, inclusive Pires do Rio, que aí movimentou sua 

receita municipal por bom tempo.  

Os novos tempos, marcados pelo advento da nascente 

industrialização, são vistos por Helou de maneira ot imista, 

simbolizando o progresso material e humano das classes mais 

modestas,  como se pode conferir em trechos de seu discurso, na 

inauguração  da  máquina  de  benefic iar  arroz,  em  Vianópol is,   de 
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43  Idem, ibidem,  p. 73.



propriedade da f irma Cecíl io José Rassi & Cia, da qual era sócio. 

Percebe-se, também, a part icipação e l iderança desses imigrantes, 

com suas visões coerentes quanto ao processo do desenvolvimento 

econômico regional, carregada de sent imentos de agradecimento e 

sat isfação:

Sejais benvindos,  meus senhores! . . .  A satisfação que nos 
enche o coração de júbilo é originada de um sentimento ainda 
mais nobre e mais elevado, qual é o do patriotismo. Com a 
instalação de uma máquina de beneficiar arroz,  de última e 
mais perfeita criação do engenho humano, na matéria,  dotamos 
a futurosa cidade de Vianópolis,  em particular,  e o querido 
Estado de Goiás,  em geral,  de um fator de progresso,  de um 
índice de adiantada civilização. Os mestres de economia 
nacional ensinam que as indústrias são consideradas padrão de 
progresso de um povo. As indústrias são grandes cooperadoras 
da formação das elites.  Basta mencionar que as invenções,  
frutos de estudo,  esforços e sacrifícios de tôda sorte, 
constituem o princípio vital das grandes indústrias.  Foram as 
máquinas que reduziram o preço de custo das utilidades,  pondo 
ao alcance das bolsa mais modestas,  o que dantes era  privilégio 
dos ricos. A máquina,  aumentando sua produtividade, afasta o 
homem do trabalho manual embrutecedor,  aguça-lhe a 
inteligência,  e permite a elevação do nível dos salários.  A 
redução das horas de trabalho favorece as possibilidades de 
instrução proletária, enfim, sorte da humanidade (. . . ). 44

Experiente dos fenômenos urbanos ocorridos na Estrada 

de Ferro, reconheceu na industr ial ização, o processo vigoroso para a 

afirmação de uma cidade: “Uma povoação é semelhante a um corpo 

orgânico e está sujeita a aumento, diminuição ou desaparecimento, 

conforme as circunstâncias em que vive. Mais uma indústr ia é mais 

sangue puro que corre nas veias desse corpo”. 4 5 Em sinal de 

reconhecimento à terra que o acolheu, reconhecimento esse, comum 

aos árabes, exaltou f inalmente a cidade:  

                                                          
44 HELOU, Bourhan. Memórias de um Imigrante. Goiânia, Gráfica Oriente, 1969. p. 75.

45 Idem, ibidem,  p. 76.



Vianópolis,  a querida Vianópolis vive e viverá sempre mais 
forte,  mais radiante,  mais próspera,  com seu mui relacionado 
comércio,  com suas múltiplas indústrias,  com a sua Agência 
bancária,  com seus distintos habitantes,  com os seus preclaros 
profissionais de medicina,  farmácia e arte dentaria,  com seu 
salubérrimo clima, seus confortantes hotéis e pensões e 
especialmente com seu querido fundador e protetor Sua 
Excelência o Senador Felismino de Souza Viana. Vianópolis 
está no caminho de brilhar entre as indústrias,  vetustas cidades 
do Estado, não lhe falta, para isso,  comércio,  indústria,  nem 
filhos ardorosos e de boa vontade. 4 6

De estação à cidade, Vianópolis teve como seu grande 

protetor,  e considerado fundador, o senador Felismino de Souza 

Viana, que, or iginário da cidade de Bonfim, adquir iu terras no local e 

loteou parte para a formação da cidade, ao lado da estação, cuja 

emancipação à município se deu em 1948. O auge de seu 

desenvolvimento se deu nas décadas de trinta e quarenta, como 

mostram os dados do IBGE: o distrito em 1940,  contava com 2.420 

habitantes, sendo 1.168 a população urbana, e em 1950, 6.001 e 

1.588 respectivamente. Esses dados demonstram um menor 

crescimento urbano em prol do rural,  agrário, já vinculado ao grande 

centro produtor e processador, que era Anápol is.

Bonfim teve, sem explicação, a estação afastada cinco 

quilômetros da cidade, com o nome de Caturama. Depois de quase 

seis anos estacionada em Vianóplois, à dezoito quilômetros de 

Bonfim, a ferrovia já não const ituía em novidade para os 

bonfinenses, como relata Lobo:

Foi plantada em plena chapada, a cinco quilômetros da cidade. 
Para tanto,  desmontaram a metade de um morro,  levantando a 
estação bem em frente ao paredão do corte que mede mais de 
quatro metros de altura.  Mal cabem duas composições entre  a 
gare e o corte.  São dessas cousas que os técnicos resolvem e 
que nós,  leigos,  não temos o direito de dar palpites.  Devido a 
essa localização, ficou sendo uma cousa morta a estação. 
Apenas nas horas de embarque e desembarque ali compareciam 
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os passageiros.  Fora dessas horas,  f icava o agente ferroviário 
isolado do mundo e de todos e era difíci l  algum lá permanecer 
por mais de seis meses.47

A chegada da ferrovia, em 1930, encontrou a cidade em 

processo de reanimação, marcado principalmente pelos 

empreendimentos na área  da educação, através das instituições 

salesianas: o Seminário Santa Cruz, o Ginásio Anchieta para rapazes 

(com ensino secundário) e o Inst ituto Nossa Senhora Auxiliadora 

(também com o curso normal) para as moças. Com regime de 

internato e externato, esses colégios foram buscados regionalmente 

pelos jovens, a partir de 1930, considerando-se a escassez de 

estabelecimentos de ensino secundário no Estado e a faci l idade de 

comunicação através da Estrada de Ferro.

Ainda no f inal da década de vinte, a cidade já 

experimentava o progresso. A Empresa  Força e Luz, inaugurada em 

1927, chegou a abastecer por um período, além de Silvânia, as 

cidades de Leopoldo de Bulhões e Vianópolis. Em 1929 foi feito o 

serviço de fornecimento de água encanada na cidade. O cinema, em 

sala própria para projeção, foi instalado em 1930 e o processo de 

urbanização deu-se início em 1932 com a inauguração do jardim 

Público da cidade.

Com raízes na mineração, o arraial de Nosso Senhor do 

Bonfim é datado de 1774, elevado à condição de cidade de Bonfim 

em 1857 e passando-se a denominar Silvânia em 1948. A população 

do município em 1887, “15.000 almas”, comparada com a fornecida 

pelo IBGE em 1920, 12.621 habitantes, demonstra sua estagnação 

nessa passagem de século. O censo de 1940 mostra a retomada de 

seu crescimento populacional, 21.358 habitantes, número esse 
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assegurado pelos  desenvolvidos distritos de Leopoldo de Bulhões e 

Vianópolis, ambos nas l inhas da Estrada de Ferro. Nesse período, a 

participação desses progressistas distr itos colocou o município em 

considerável posição no Estado com sua produção agrícola e 

comercial, mas com insignif icante quantidade de estabelecimentos de  

indústrias e empresas, que se deslocavam para Anápolis.  

A emancipação desses distritos e o vácuo deixado pela 

passagem da ferrovia, decaiu sua população para 14.980 habitantes,  

segundo o censo de 1950. Com um alto percentual de população 

rural, a cidade de Silvânia não se expressou quanto ao crescimento, 

tendo a sua população urbana na ordem de 1.675 e 1.484 habitantes, 

em 1940 e 1950, respectivamente.

Leopoldo  de  Bulhões 48  foi  a  denominação  da   estação  

inaugurada  em  1931, distante de Silvânia apenas dezoito 

quilômetros e localizada em seu município. 

Com característ icas históricas similares à Vianópolis 

quanto à formação urbana, Leopoldo de Bulhões não teve igual 

expressão nesse período, mesmo com os tri lhos aí paralisados por 

algum tempo. A aproximação com Anápolis, distante apenas 48 Km e 

já alcançada por rodovia, fazia dessa localidade apenas uma parada 

para baldeação, pois todos ou quase todos queriam chegar à 

Anápolis. Seu desenvolvimento acentua-se mais no final dos anos 

quarenta, ao contrário das demais estações anteriores, motivado 

pela  implantação do ramal ferroviário que, part indo dessa estação, 

seguiu em direção à Goiânia, a nova capital. Como entroncamento 

ferroviário e município independente, em 1950 sua população era de 
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ferrovia e, portanto, não apoiou. Para outros, passou a apoia-la e reivindica-la, depois de ter sido 
convencido de sua importância para o Estado. 



7.090 habitantes, signif icando setenta por cento de crescimento em 

relação à 1940, segundo dados do IBGE. Sua população urbana 

nesse período mais que duplicou, de 893 habitantes para 1801, 

representando 25% de toda população, índice superior ao de 1940, 

que era de 17%. 

Santa Cruz e Orizona, foram cidades que, embora não 

servidas diretamente pela  ferrovia, t iveram a sua influência no 

desenrolar de suas histórias. A primeira, distante 28 Km da ferrovia, 

teve uma experiência negativa com o desdobramento de todo 

processo posit ivo da E.F.Goiás e  será abordada em  capítulo 

posterior.

Orizona teve sua base ferroviária na estação de Egerineu 

Teixeira49, inaugurada em  1923  com  o  nome de  Ubatan,  distante 

10 Km.  A  cidade,  com  origem  no  modelo “patr imônio”  em  

meados  do  século XIX, tornou-se independente poli t icamente  de  

Santa  Cruz  em  1906,  passando  de  Capela dos Correias a Campo 

Formoso. A história da cidade, no ponto de vista de interesse a esse  

estudo, é marcada pelo pioneir ismo no transporte rodoviário regional, 

antes mesmo do ferroviário, com a criação da Autoviação e 

Transportadora “Roncador-Anápolis” de propriedade do orizonense 

Pio José da Silva, equipada de autos para cargas e para passageiros 

que vinham de trem até Roncador com destino à Orizona, Vianópolis,  

Silvânia, Leopoldo de Bulhões e Anápolis, lugares ainda incipientes, 

com outros nomes, mas promissores pela esperança da chegada da 

ferrovia. 

Pelo fato da ferrovia estar distante, coube à cidade 

apenas o eco do apito do progresso instantâneo que passava ao 

lado. À margem desse processo e próxima à Pires do Rio, não houve 
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questões políticas  em 1938, em sua terra.



um desenvolvimento urbano substancial para a cidade no período. A 

alta porcentagem da população rural , mantida acima de 90%, e os 

bons índices da produção agropecuária nos três recenseamentos 

aqui considerados, comprovavam a vocação do município. Sua 

população urbana que certamente aumentou a part ir de 1920, tendo 

seu ápice em 1930, manteve-se quase inalterada em 1940 e 1950, 

com apenas 1.002 e 1.168 habitantes respect ivamente, de acordo 

com os números do IBGE.

A avaliação das transformações modernizadoras na região 

Sudeste, pode ser demonstrada pelo conjunto de mudanças ocorr idas 

nessas cidades enfocadas. No aspecto demográf ico, todas elas 

t iveram a grande arrancada na década de trinta, mas houve uma 

desaceleração no dinâmico crescimento das cidades que se 

local izavam mais próximas à Anápolis. O movimento migratório nessa 

direção intensif icou, atraindo um contingente  que já se encontrava 

estabelecido ao longo da ferrovia, provocando certa estagnação no 

crescimento populacional urbano, principalmente em Vianópolis,  

Silvânia e Leopoldo de Bulhões. Essa últ ima recuperou seu 

crescimento após 1950 e Pires do Rio dobrou sua população. 

Grandes feitos para épocas dif íceis de desenvolvimento.  

O curto espaço de tempo, pouco mais que uma década, 

referenciado pela entrada da ferrovia na região e sua chegada em 

Anápolis,  foi um desafio para os municípios se af irmarem em suas 

bases, tendo em vista os novos acontecimentos que vir iam abalar as 

frágeis estruturas plantadas. Na segunda metade dos anos trinta, os  

interesses e convergências estavam voltados para a região que 

compreendia dois importantes fenômenos urbanos em Goiás: Goiânia 

e Anápolis. O primeiro pela representação da modernização do 

Estado, para onde eram concentrados todos os esforços polít icos 

para sua viabilidade e credibil idade. O segundo, pela certeza da 

prosperidade econômica. Essas prerrogativas tornaram essas 



cidades imbatíveis no territór io goiano, em todos aspectos, a partir 

de 1940. Para as demais promissoras cidades da ferrovia, em seus 

dois trechos, foi legada a dif ícil ginást ica do equilíbrio no novo 

quadro de desenvolvimento do Estado.

1.2.c – Algumas Considerações

Para o fechamento dessa panorâmica a respeito do 

desenvolvimento das cidades e seus municípios ao longo da ferrovia, 

cabe, além de algumas considerações, também uma explicação sobre 

os dados adotados para o “desenvolvimento” aqui considerado. 

Sabe-se que os dados do IBGE, principalmente em seus 

recenseamentos de 1920 e 1940, trazem dúvidas pelas dif iculdades e 

inexperiência na realização desse trabalho àquela  época. Mas foram  

uti l izados, junto a outros de diferentes fontes, por se constituírem 

ainda em dados reconhecidos para estudos comparat ivos. 

O desenvolvimento aqui tratado se refere principalmente 

ao urbano e, nesse sent ido, são bastante ut i l izados os dados 

demográf icos, ampliados muitas vezes aos municípios, uma vez que 

o povoamento, urbano ou não, é de interesse ao estudo. Entendendo 

que os dados econômicos são parâmetros de importância para o 

desenvolvimento, seja da cidade ou município, ut il izou-se também 

alguns números indicadores de uma economia mais urbana, 

representada pelos estabelecimentos  de comércio,  de empresas e  

de indústrias locais. 

Nessas considerações, é de interesse  enfocar a 

relevância da região da E.F.Goiás no contexto do desenvolvimento 

urbano e econômico do Estado, e inserida nesse contexto, a 

participação de Pires do Rio no quadro de desenvolvimento das 



cidades da ferrovia e no cenário estadual. Para tanto acrescentaram-

se outros dados que, acredita-se, venham referenciar mais o critério 

de desenvolvimento urbano e econômico municipal, tendo como 

parâmetro, a proporcionalidade terri torial dos municípios (Quadro 

I.6).

Em 1920, os quarenta e nove municípios estaduais 

apresentavam números que demostravam a baixa densidade 

populacional relativa, devido à grande extensão territorial desses 

municípios. Catalão, em primeira posição no Estado em números 

absolutos, contava com 2,1 hab/km2, bem acima da média no estado 

que era de 0,7 hab/km2. Em população, vinham atrás  Morrinhos, 

Goiás, Ipameri,  Pedro Afonso e Anápolis.  Os dois municípios da 

Estrada, se colocavam, portanto, entre os quatro mais populosos do 

Estado, com alto índice de população voltada às at iv idades agrícolas 

(ambos com 82%), pouco abaixo das demais (média de 90%), exceto 

Goiás (62%), devido à sua função administrativa.

O terri tório goiano passou a ter uma certa “leitura” nas 

duas décadas seguintes, quanto ao seu desenvolvimento, polarizado 

que estava em regiões identif icáveis, todas ao Sul do Estado: região 

da Estrada, Sudoeste e  Goiânia. 50

Goiânia e Goiás, no censo de 1940, passaram a ter a 

maior população do município, mas em população urbana na cidade 

sede, Goiânia e Anápolis lideravam e assim continuam até os dias de 

hoje. A ant iga capital passou a perder várias l ideranças, a part ir  

dessa década. Os sete municípios da Estrada, que eram pequenos 

em relação aos demais do Estado, abrigavam quase um quinto da 

população estadual (18%), Goiânia e Goiás 11% e o Sudoeste 11%. 

Quanto à sua população absoluta do município, Pires do Rio não 

apresentava números signif icat ivos, pois era o menor da Estrada e 
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um dos menores do Estado, mas mesmo assim estava em quarto 

lugar na Estrada, tendo Silvânia (com dois prósperos distr itos na 

ferrovia), Ipameri, Catalão e Anápolis à sua frente. No entanto, era 

um município de al ta densidade populacional, acima de todos outros 

da Estrada, que era a região goiana mais adensada, se igualando à 

Goiânia e  inferior apenas à Anápolis. Esse dado comprova que na 

Estrada, no município de Pires do Rio foi onde ocorreu o maior 

fenômeno de povoamento relativo. 

De importante consideração é, também, a relação da 

população urbana e rural. A região da Estrada agregava 26% da 

população urbana, a quarta parte de toda população urbana do 

Estado. Os números mostram que na Estrada, como nas demais 

regiões    (média de 83%), era alta a incidência da população rural,   

estando  apenas  Ipameri  e  Pires  do  Rio  abaixo  dessa  média. 

Em outro raciocínio,  o município de Pires do Rio encontrava-se em 

quarta posição no Estado, em percentual de população urbana e 

suburbana na sede e nos distritos, atrás de Anápolis, Ipameri e 

Goiânia. Era o terceiro município da Estrada em percentual da 

população morando em cidades. Para esse estudo, um dado de 

grande importância. 

As seis mais populosas cidades, depois de Goiânia e 

Anápolis,  eram Ipameri, Goiás, Rio Verde, Catalão, Pires do Rio e 

Jataí. Novamente a Estrada fez-se  relevante, com quatro cidades 

entre as sete maiores do Estado. Nessa classif icação , observa-se a 

supremacia da recente capital Goiânia, com quase o dobro da 

população de Anápolis, e a boa posição das cidades de Rio Verde e 

Jataí, no Sudoeste goiano. Pires do Rio estava em quarta colocação 

na Estrada e em sét ima posição entre as cinqüenta e duas cidades 

sedes de municípios do Estado. Uma posição assustadora para uma 

cidade com dezoito anos de existência e apenas dez de emancipação 

polít ica, comparada com as demais, seculares ou quase.



O comércio, representado pelos estabelecimentos do 

comércio a varejo, atacado e misto, signif icando as transformação 

das at iv idades econômicas e essencialmente urbanas, estava  25% 

concentrado na Estrada, sendo que 15% do restante se localizavam 

em Goiânia e Goiás. As empresas e estabelecimentos industr iais, 

também representando as transformações, foram, sem dúvida, mais 

signif icat ivas na Estrada, acolhendo 37%, sendo que do restante, 

13% se concentravam em Goiânia. Esses dados mostram, portanto, a 

participação da região da Estrada nas at ividades econômicas 

voltadas à incrementação da urbanização no Estado.

A produção agrícola, em1939, de arroz, farinha de 

mandioca, fei jão, mandioca e milho,  coloca os municípios do Norte e 

do Sudoeste na l iderança. Como o IBGE não mostra a área de 

produção, mas sim a quantidade de estabelecimentos recenseados, 

f ica sem base uma proporcionalidade matemática correta. Mas 

deduz-se que, sendo maiores esses municípios, logicamente, 

maiores seriam suas produções agrícolas. Nesse raciocínio, 

produção em relação à área do município, se aplicado para as 

cidades da Estrada, pode-se concluir que Pires do Rio, embora com 

baixa tonelagem total de produção, teve resultado excelente, pouco 

abaixo de Catalão e Ipameri. Nesse mesmo ponto de vista, Pires do 

Rio se equipara com Rio Verde e supera Jatai.

Um dado de fundamental importância para esse estudo, 

que se refere diretamente à modernização urbana, trata-se da 

natureza técnica construt iva das edif icações. Considerando que a 

alvenaria de t ijolos foi uma técnica inovadora nesse período para a 

região, pode-se afirmar que Pires do Rio foi o município do Estado 

que mais edif icou segundo a técnica “moderna”, com 54% de suas 

construções em ti jolos. Catalão com apenas 30% era o índice mais 

próximo. Esse dado demonstra que a nascente cidade pôde usufruir 



dessa novidade, enquanto que nas demais antigas cidades,  ainda 

predominavam largamente outras técnicas, madeira e outra natureza. 

De qualquer maneira, conf iando nesses dados, é assustadora a 

manutenção das tradicionais técnicas de construção nas edif icações 

em geral, inclusive em Pires do Rio. 

Em 1950 eram setenta e sete municípios, resultado do 

processo de desmembramento territorial a part ir  de 1940, estando 

onze deles na Estrada.  A  participação  da Estrada  na  população  

total de  Goiás,  caiu  para 14%.  Catalão  e  Ipameri t iveram  seus 

terri tórios municipais  diminuídos, mas, enquanto Catalão 

permaneceu na mesma posição em relação ao ano de 1940, Ipameri 

teve sua população municipal em queda, passando para a décima 

quarta posição no Estado. Pires do Rio, com o desmembramento de 

Santa Cruz, perdeu extensão (apenas 900 km²), população e sua 

posição no Estado, mas continuou a ser o quarto município da 

Estrada. Consequentemente subiu signif icativamente a população 

relat iva de todos eles, enquanto a porcentagem de população rural 

diminuiu. Pires do Rio foi o município com maior taxa de população 

urbana na Estrada, equiparada com Anápolis e com Trindade, que 

não era na ferrovia, e só abaixo de Goiânia.

A cidade de Ipameri perdeu sua terceira posição para 

Trindade, cidade ant iga vizinha à Goiânia, com crescimento de sua 

população decorrente dessa proximidade. Catalão, Goiás, Rio Verde, 

Pires do Rio e Jataí eram as demais grandes cidades, não alterando 

muito o quadro de 1940. A Estrada ainda se fez relevante, com 

quatro cidades entre as nove maiores de Goiás. Pires do Rio, embora 

tendo dobrado sua população na década de quarenta, continuava 

como quarta cidade da ferrovia e a oitava do Estado, comprovando 

estar afirmada como cidade. 



Há de ser ressaltado que Catalão, Jataí e Rio Verde 

contavam com grande população em situação suburbana (41%, 35% 

e 30% respect ivamente),  entendendo-se por submoradias em locais 

desprovidos das melhorias urbanas. Os números para Pires do Rio 

mostravam um índice bem maior de população usufruindo de 

qualidade urbana: apenas 20% era denominada suburbana. 





CAPITULO II

PIRES DO RIO: A CONSOLIDAÇÃO DE UMA CIDADE 

FERROVIÁRIA

“Algum pesquisador escreveu que as cidades têm tantas 

origens quanto o número destas mesmas”.1

Essa declaração por certo explica a complexidade desse 

fenômeno, justif icando uma certa inércia, quando se trata de 

mergulhos profundos na história das cidades. Mas, faz-se necessário 

ressaltar, porque interessa mais diretamente ao conteúdo desse 

capítulo, a estreita relação entre o mercantil ismo e a formação das 

aglomerações urbanas desde suas origens, bem como a visão da 

cidade como uma situação geográf ica , onde vários fatores contrários 

se interagem em um processo dialét ico. 

Existentes  desde  a  antigüidade, as cidades entraram 

em  contradição  com o  campo  do  qual  surgiram,  transformando   

a  cultura  puramente  camponesa  em  uma   dicotomia   de  cidade 

e  campo, def inindo-se como lugares por excelência para o comércio 

de troca, a princípio, e de compra e venda de mercadoria, 

posteriormente.2

                                                          
1    CORNELL, Elias. A arquitetura da Relação Cidade Campo. Brasília DF, Editora Alva, 1998,  p. 21. 

2  NA: Sobre as relações comerciais em suas modalidades e lugares na cidade, ao longo da história da               
humanidade, Cornell ilustra com os fatos: “Donos de escravos e outros senhores entendiam mais do comércio de 
troca. No início era-lhes estranho dever comprar mais do que o necessário e vender por mais que compraram. Uma 
mudança na concepção grega do deus Hermes ilustra a questão de forma curiosa. Antigamente ele era o deus dos 
ladrões. Depois passou a ser o deus do comércio. É significativo também que o comércio tivesse dificuldade de 
encontrar um lugar adequado nas cidades, fora dos dias de feira. O comércio contrapunha-se à religião e à sociedade, 
exemplo disso é a passagem bíblica que mostra como Cristo expulsou os mercadores do templo. No episódio vê-se 
que o santuário era um dos poucos lugares na cidade onde os mercadores podiam agir e exercer com liberdade 
a sua profissão”. CORNELL, Elias. A arquitetura da Relação Cidade Campo. Brasília  - DF, Editora 
Alva, 1998,  p. 19.



Visto por muitos autores como processual, o conceito00 

de urbano parte do surgimento de uma produção de excedentes 

alimentares que encontra na cidade uma estrutura capaz de  

assegurar a comercial ização do excesso produtivo do campo. Dessa 

forma, estabelece-se a cidade sob a condição de permitir que uma 

parte da população viva aglomerada e voltada para outras at ividades 

que não as primárias.

A cidade, na transição do feudal ismo para o capital ismo, 

apareceu como lugar do trabalho l ivre, diferenciado do campo, cujas 

terras pertenciam aos senhores feudais, e passou a ser geradora de 

produções históricas e sociais que contr ibuíram para o 

desmantelamento do feudalismo. A descoberta da América, a 

intensif icação das relações comerciais com a Ásia e a África e o 

aumento do excedente de produtos alimentares pelo avanço das 

técnicas de produção agrícola f izeram renascer e crescer as cidades.

Nesse processo, a cidade permaneceu dependente do 

campo, ainda que o dominou na medida em que esse produziu, para 

ela e sob seu comando, al imentos e insumos industriais. Essa 

dominação prevaleceu a partir da Revolução Industrial do século XIX, 

na Europa, vindo a manifestar-se no Brasil e na América Lat ina 

somente no século XX:

Sob sua ação, as sociedades tendem a organizar-se de maneira 
urbana: crescimento demográfico e construtivo constante das 
áreas urbanizadas,  transformação do meio rural (aldeias que se 
tornam cidades,  urbanização do modo de vida rural),  
dominação das classes sociais rurais pelas citadinas e  
predominância de práticas sociais geradoras de cultura urbana. 3

                                                          
3 SINGER, Paul. Economia Política da Urbanização. in:  KOHLSDORF, Maria Elaine. A Apreensão da 

Forma da Cidade. Brasília DF, Editora UNB, 1996. p. 18.



Lugar de ebulição permanente, em constante movimento, 

a cidade, como  espaço geográf ico,  constitui-se do resultado,  num  

determinado momento, de ações de diversas variáveis, que se dão 

em diferentes níveis e que mudam através do tempo. Uma situação 

geográf ica sucedendo outra, num processo que “é a própria história, 

o movimento, a luta entre contrários, contrários que se chocam e 

criam uma nova realidade”.4

Sobre esse processo dialét ico, Santos apresenta alguns 

elementos ou variáveis que dele participam, dos quais merecem 

destaque “o externo e o interno” e “o novo e o velho”. Na verdade, 

essas variáveis são consideradas nesse estudo, em fatores a serem 

invest igados, que corroboraram o processo de formação e af irmação 

de Pires do Rio. 

O interno é def inido como tudo que, num momento dado, 

já está presente num lugar determinado, aparecendo como local, e o 

externo é tudo cuja origem é de fora do lugar, tendo uma escala de 

ação maior que o lugar, muito embora incida sobre ele. Da 

imbricação desses fatores, internos e externos, depende a 

organização da vida em qualquer parte do território, embora as 

variáveis que formam uma situação são freqüentemente extralocais, 

portanto mais amplas que o lugar, que se internalizam e incorporam 

à escala local. A particularidade do lugar, sua diferenciação de 

outros, ocorre pela maneira como se dá a resistência dos fatores 

internos aos externos, determinando as modalidades do impacto 

sobre a organização preexistente.

Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes, não 

havendo lugar onde tudo seja novo ou tudo seja velho e sim uma 

combinação desses  elementos.  Mas,  se  trabalham em conjunto, é 

o  novo  que  aparece  como  dotado  de  maior ef icácia. Da ação dos 

                                                          
4 SANTOS, Milton.  Metamorfoses do Espaço Habitado.  São Paulo, Editora Hucitec, 1997,  p.  96.



fatores de organização local existentes (o espaço, a polít ica, a 

economia, o social,  o cultural... ), vai depender o arranjo de um lugar, 

através da aceitação ou rejeição do novo. O novo nem sempre chega 

quando é absolutamente novo, havendo uma defasagem em relação à 

inovação que é o novo absoluto, a partir do qual se conta o novo ou 

o velho relat ivo.

O aposentado Sr. Benedito Vicente Júnior, trabalhador da 

Estrada de Ferro durante 35 anos, não conhece os conceitos 

def inidores e norteadores dos espaços urbanos. A sua vivência, 

porém, concede-lhe a sabedoria poética de quem acompanhou ,  com 

o olhar e o coração, a relação estreita entre a estrada de ferro e as 

aglomerações urbanas: “Nunca vi gostar de estrada de ferro igual 

cidade. Toda vida. Isso não acaba não. Onde tem estrada de ferro a 

cidade tá ali junto. ELES AMA ESTRADA DE FERRO”. 5

                                                          
5 Depoimento do Sr. Benedito Vicente Júnior, 71 anos, ex-ferroviário, residente em Pires do Rio. Em 

17/10/99.



2.1 - UMA ORIGEM POLÊMICA

Na aguarda da conclusão da ponte sobre o r io Corumbá, 

os serviços de movimentação de terra eram feitos além da outra 

margem do rio, tendo já avançado até Tavares, quilômetro 303 da 

ferrovia, distante 84 qui lômetros de Roncador. O local onde  se 

local izaria a estação de Pires do Rio encontrava-se no quilômetro 

218, pouco distante do rio, na Comarca de Santa Cruz, em terras  da 

Fazenda do Brejo ou do Sampaio, de propriedade do fazendeiro 

local, Lino Teixeira Sampaio (Lino).

Sabia-se que seria erguida uma estação além Roncador, 

e sua  localização  foi decidida ainda na segunda metade  de 1921, 

entre os quilômetros 217 e 219 da ferrovia, embora com opção de ser 

em outro lugar próximo, hoje denominado Soldado Esteves. Essas 

local izações, distanciadas em torno de 15 à 20 quilômetros, eram 

previamente marcadas pela Estrada em função da pouca autonomia 

das “vaporosas”, nome dado pelos ferroviários às locomotivas a 

vapor, que necessitavam de constante abastecimento de água e 

lenha. 

A primeira opção, que acabou sendo a escolhida, estava 

em terras de Lino, que  por sua vez, já havia se preparado para

atender à condição fundamental  para que a estação f icasse em suas 

terras. A partir desses fatos, os estudiosos da história da cidade, em 

seus confrontos, têm deixado frestas entreabertas no que diz 

respeito ao seu início, dando oportunidade para se levantar nesse 

estudo, também alguns paradigmas. 

Essa pesquisa leva a supor que Lino não só se dispôs a 

doar os quatro alqueires exigidos pela Estrada, o que não fizeram os 

fazendeiros nas duas estações seguintes, como também apresentou 



um plano urbano, o desenho de uma cidade a ser erguida junto à 

estação. Somando esse fato com possíveis conjunções polít icas, 

certamente ele mesmo fosse de considerável peso junto às 

autoridades municipais santa-cruzanas, obteve-se argumentações 

mais que favoráveis para as suas pretensões. Estendendo mais 

essas conjeturas, levantou-se a hipótese de que o projeto urbano 

não tivesse uma amarração com um lugar específ ico, podendo ser 

implantado em qualquer local, desde que fosse em suas terras. Mas 

a análise dos dados contidos no projeto, embora não suf ic ientes, 

leva a crer que o projeto foi elaborado para o local onde hoje  se 

encontra a estação. Esse  projeto, de autoria de um engenheiro da 

Estrada, Álvaro Pacca, foi apresentado e aprovado pela direção da 

ferrovia ainda em 1o de janeiro de 1922, de onde se  conclui,  

portanto, que Lino impôs seus argumentos, ainda no início de 1922, 

na definição da exata posição da futura estação. No local  def init ivo, 

dest inado à estação, foi implantado tempos depois outro projeto 

urbano.

Somente em 5 de julho de 1922 foi lavrada a escritura da 

doação de terras para construir a estação ferroviária, que rezava a 

condição de ser construída, também, uma cidade no local def inido. 

Segundo Siqueira, a doação foi feita sob condição, única em toda a 

história de Goiás, talvez na do Brasil,  em casos iguais ou 

semelhantes. Segue-se  trecho dessa  cláusula que estabelece a 

condição: 

Declaram mais os doadores,  que fazem a doação dos referidos 
terrenos à Estrada de Ferro Goyaz, sem que a mesma Estrada 
tenha obrigação de espécie alguma: cabendo-lhe apenas:  
dividir o terreno doado em pequenos lotes para que seja dado 
início à edificação de uma pequena cidade, excluindo o 
referido terreno a facha necessária a Estação; arrendar os lotes 
e aplicar as rendas em melhoramentos da futura cidade e,  na 
edificação de um grupo escolar,  não admitir seja construído 
prédio algum sem que seja previamente  aprovada pela 
diretoria da Estrada a respectiva planta. .. 6

                                                          
6 SIQUEIRA, Jacy.  Cronologia Piresina,  1914-1922.  Goiânia, Impressão do Autor, 1995,  p.  14. 



Essa doação de Lino, em sua condição part icular, 

desencadeou um problema que derrubou por terra, suas intenções 

tão bem planejadas: 

Houve, nos atos de doação, uma falha jurídica elementar. A 
Estrada de Ferro não tinha autorização legislativa,  ou outra , 
para dele participar como donatária.  E menos para transferir,  
como havia projetado, terrenos que se destacassem da área 
recebida,  por loteamento, ao domínio particular. 7

Essa área f icou numa condição de impasse jurídico: 

formalmente não pertencia mais aos doadores e nem à Estrada, 

formal e legalmente. Portanto, a cidade desenhada em janeiro desse 

ano não pôde ser implantada,  tendo em vista essa situação. Part iu-

se para a construção do prédio da estação, colado em uma das 

divisas do terreno, tendo a sua frente um descampado, ausente de 

qualquer vestígio de cidade. 

A inauguração da Estação Pires do Rio, no dia 9 de 

novembro de 1922, embora com divergência dos estudiosos em seu 

preciso horário, foi descrita como um acontecimento maior em seu 

signif icado para  a “alma” do povo do que em seu aspecto festivo. 

Reservou-se à máquina o espetáculo:

Ao aproximar-se o Comboio Inaugural,  silvos estridentes,  
ininterruptos,  eram ouvidos das locomotivas a vapor 
assinalando o despertar destas paragens,  então selvosas,  na sua 
taciturnidade ao mesmo tempo que empolgando de entusiasmo 
a alma do povo aglomerado na “Gare” da estação e adjacências. 
Às três para quatro horas da tarde,  mais ou menos,  céu claro e 
esplendente de sol era enorme a assistência de pessoas de 
Roncador,  de Santa Cruz e fazendeiros vizinhos. . . 8

                                                          
7 NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti.  Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p.  65.

8   SOARES, Francisco Accioli Martins. Pontos Históricos de Pires do Rio. Goiânia, Gráfica e Editora  
Piloto,  s.d.,  p. 19.



Descrevendo esse momento como ocorr ido ao anoitecer, 

Nogueira emprega ao acontecimento o cl ima propício a um 

espetáculo de magia: 

a locomotiva apitou na primeira curva dos trilhos ao sul.  Um 
apito longo, repicado, festivo, como convinha à comemoração. 
E avançou devagar,  projetando à frente o facho luminoso de 
seu farol,  deixando atrás de si uma esteira fervilhante de 
faíscas.  A escuridão da noite,  destacando os efeitos luminosos, 
a convertia num espetáculo de fogos de artif ício. 9

Não se fazia diferente em Pires do Rio, esse momento tão 

aguardado e impregnado de êxtase, reservado aos espetáculos 

mágicos da modernidade, como explica Hardman: 

O tumulto caótico e babélico de uma obra em construção é 
substi tuído, no ritual de passagem das inaugurações solenes,  
pelo mundo do espetáculo mecânico. Por todos os cantos do 
planeta,  durante o apogeu da era ferroviária,  o momento oficial 
da primeira viagem é marco inigualável da projeção de um 
teatro vivo do mecanismo, em que a locomotiva é sempre ator 
principal,  a estação e a linha os cenários reluzentes,  e a massa 
dos que assistem à partida ou à chegada, espectadores atônitos 
da modernidade.1 0

Dando continuidade às conjeturas, acredita-se que Lino 

somente providenciou outro projeto após a inauguração da estação, 

provavelmente em 1923. Projeto esse bem mais simples e de fáci l  

implantação, tendo em vista seu sistema em tabuleiro de xadrez que 

permitia sua implantação e ocupação paulat inamente. 

O primeiro projeto foi abandonado por dois supostos 

motivos: o fato dele amarrar em seu centro de convergência a 

estação e de não possuir as medida de seu dimensionamento, 

                                                          
9   NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p.  50.

10  HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: A Modernidade na Selva. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1988,  p.182.



condição imprescindível para sua dif íci l implantação. O primeiro 

motivo é fundamentado pela fato da gleba de frente à estação ter 

sido doada à Estrada, como já foi dito, portanto impedida de ser 

usada para implantar aquele modelo de cidade. O segundo vem 

confirmar a serventia do projeto: um desenho para se mostrar e se 

negociar,  mas não para ser construído. Reforça essa suposição o 

teor da escritura, que insinua não existir um projeto urbano, cabendo 

à E.F.Goiás, o parcelamento desse terreno.

Esse início da cidade de Pires do Rio é motivo de 

controvérsia entre estudiosos de sua história, conf irmando uns a 

formação de um povoado inicial, ao lado do leito da ferrovia, 

denominado “Rua do Fogo”, e outros, sua inexistência.

Rua do Fogo, na descrição de Nogueira, se formou pela 

atração de pessoas de diversas regiões com o intuito de negociar e 

prestar serviços diversif icados aos operários da Estrada: eram 

lavadeiras, curandeiro, sapateiro, padeiro, professor primário, 

fotógrafo, meretrizes e aventureiros. Configurando um povoamento 

típico do pioneirismo, cada dia mais pessoas chegavam, 

predominantemente aventureiros, muitos deles até mesmo com 

passado criminal. As casas, sendo erguidas rápidas e 

improvisadamente, perf i laram-se em ambos lados, ao longo de uma 

rua irregular que era cenário de constantes desordens e violências, 

ganhando por isso, o nome de Rua do Fogo. A constante chegada de 

pessoas levou o povoado a competir em dimensão com a vizinha 

Roncador, já em 1921.

Em seu trabalho “Um Contrato Singular e outros Ensaios 

de História”, ainda não publicado, Jacy Siqueira, apoiado em fontes 

documentais, contesta a existência da Rua do Fogo como povoado, 

nessa época.  O local só posteriormente exist iu, com esse mesmo 

nome, mas como um bairro da cidade, hoje denominado Bairro Santa 



Cecília. Não era um povoado mas somente umas três casas dos 

primeiros a chegarem e adquirirem lotes ou datas, como se dizia. A 

vontade de Lino em ver al i uma cidade construída foi mais 

preponderante. Nesse sentido ele foi bastante ágil , não havendo 

tempo de ser formado um povoamento dessa maneira. Não se 

restringindo somente na vontade, havia também um planejamento, 

um desenho de cidade, que veio se materializar rapidamente, através 

da  procura dos interessados, com fé no propósito de um  visionário, 

equiparado à Pedro Ludovico e Juscelino Kubitschek.

Na pesquisa de arquivo confirmou-se a existência do 

“Bairro do Fogo”, nome dado em 1931 à toda região situada do outro 

lado da l inha. 

Considerando que nos relatos sobre a inauguração da 

estação, em 1922, não foi mencionada por nenhum autor a Rua do 

Fogo, bem como a existência de uma população signif icat iva 

presente no evento, deduz-se que não poderia haver um povoado 

local  nas dimensões mencionadas por Nogueira. Siqueira apresenta 

relatos de viajantes que passaram no local entre 1923 e 1927, 

descrevendo a existência de umas poucas casas, havendo, no 

entanto, um dinâmico início de cidade “a direita”, obedecendo um 

plano. Outro importante dado dessa pesquisa é um depoimento que 

relata que, em 1923 e até alguns anos depois, o local já conhecido 

por Rua do Fogo t inha apenas umas três casinhas e uma ou duas 

“vendas”, onde ocorriam grandes “bebedeiras”, gerando violentas 

brigas que serviram para denominar o local “do fogo”. Segundo a 

depoente, somente mais tarde, após 1926, o local passou a ser mais 

habitado.1 1

                                                          
11  Depoimento de D. Graziela Félix de Sousa, 85 anos, residente em Pires do Rio, em  20/06/99.



Essas fontes levam a reconhecer, nesse estudo, a 

existência da Rua do Fogo ainda nos primórdios de Pires do Rio, 12

como um local que não se constituía em povoado, contando apenas 

com algumas poucas casas no entorno de uma “venda”, de nenhuma 

relevância. Sua ocupação mais signif icat iva deve ter ocorr ido no f inal  

da década de vinte, tornado-se um local mais habitado, suf iciente 

para ser denominado posteriormente de “Bairro do Fogo”.

Fica no entanto uma remota hipótese sobre a existência 

da Rua do Fogo, no ponto de vista de Nogueira, considerando a 

dinâmica e efemeridade do processo de povoamento na Estrada em 

geral. O povoado pode ter surgido provisoriamente, construído com 

materiais demolidos de outras paradas anteriores, a part ir de meados 

de 1921, quando f icou determinado o local da futura estação. Da 

mesma maneira que surgiu repentinamente, desapareceu para os 

olhos de 1923, tendo em comum para os dois fatos um só motivo: a 

cidade planejada e prometida, mas legalmente impedida de ser 

construída. Soma-se ainda o fato da l inha não ter f icado paralisada  

em Pires do Rio, conforme a promessa de Balduíno 13, o que supõe-se 

tenha motivado ainda mais a ret irada dos pioneiros que aguardavam 

a construção da cidade. 

Os historiadores colocam  curiosos paradigmas, motivos 

também de discórdia, a respeito do real fundador da cidade e até 

mesmo de sua data de inauguração, envolvendo os nomes Epitácio 

Pessoa, José Pires do Rio, Balduíno Ernesto de Almeida e Lino 

Teixeira Sampaio. 

                                                          
12  NA: Conta-se, sem fonte comprobatória, que o local realmente existiu e teve esse nome devido ao fogo 

que os carreiros (condutores dos carros de bois) faziam no local quando ali passavam a noite, depois de 
descarregar as mercadorias trazidas para a estação e esperar as cargas a transportar no dia seguinte.

13 NA: Engenheiro Balduíno Ernesto de Almeida, Diretor da E.F.Goiás até 1925. Lançou a pedra 
fundamental da futura capital do Brasil, na região denominada “Quadrilátero Cruls”, em 5 de setembro de 
1922, por ordem do ministro da Viação e Obras Públicas. 



O ministro José Pires do Rio, que na qualidade anterior 

de Inspetor Geral  das  Estradas de Ferro havia se posicionado 

contrário ao prolongamento da  ferrovia  no  Estado de Goiás,  

esteve em Roncador em 24 de agosto de 1921, quando f icou 

resolvido que a ponte sobre o Corumbá deveria se chamar Ponte 

Pires  do  Rio  e  a  primeira  estação  a  seguir  Estação Presidente 

Epitácio, mas ocorreu o contrário. Quando da inauguração da 

estação Pires do Rio, foi também decretada a fundação da cidade, 

registrada em obelisco erguido no largo de frente à estação, dando 

por fundador o engenheiro da ferrovia, Balduíno, e por nome da 

cidade, uma homenagem ao então ministro, que, se af irmava, 

prometera construir um grande prédio nesse largo,  para funcionar 

um grupo escolar.  Promessa que nunca foi cumprida. Também não 

foi cumprida a intenção de  Balduíno, em deixar a estação de Pires 

do Rio como ponta de linha, para que se desenvolvesse rapidamente. 

Finda a rápida inauguração da estação, seguiu também o engenheiro 

no “trem Inaugural” rumo a Tapiocanga, para inaugurar sua estação, 

improvisada em um simples vagão, pois era um local onde não havia 

nenhuma edif icação, passando mesmo assim a ser a ponta de linha.

Considerado em outro ponto de vista como o verdugo de 

Goiás, esnobe e defensor de nenhuma ferrovia em Goiás, José Pires 

do Rio não merecia essa homenagem, indevida e sem causa. Da 

mesma maneira, o dissimulado e enganador Balduíno. Ficou 

injustiçado, Lino Teixeira Sampaio, visto como o verdadeiro fundador 

da cidade, cuja data de fundação deveria ser 5 de julho de 1922, 

data da escritura de doação das terras para construção da estação e 

de uma cidade no local.14

Os relatos da história emprestam a esse momento da 

inauguração da estação, circunstâncias no mínimo dignas de 

                                                          
14  SIQUEIRA, Jacy. Um Contrato Singular e outros Ensaios de História. Goiânia, obra não publicada, 

1999,  p. 95, 122 e 125. 



estranheza. Dois dias antes da inauguração, Balduíno enviou ao 

chefe do Poder Executivo goiano um telegrama de Roncador, com os 

seguintes dizeres: “Tenho honra...entregarei ao tráfego trecho pronto 

além Roncador. Serão inauguradas estações Pires do Rio, 

Tapiocanga, não há solenidades correndo apenas trem ordinário até 

extremo l inha a inaugurar-se. Atts. sauds.. .”15 Para um momento tão 

importante e tradicionalmente digno de grandes festejos, a rápida e 

simples cerimônia e a imediata partida de Balduíno, é realmente 

intrigante. E tudo parece consertar, mas não explicar, com as 

palavras que Balduíno enviou a Lino, de Araguari, em carta de 21 

desse mesmo mês:

Illustre e honrado Coronel Sampaio.

Com certeza uma cidade vai  surgir na Fazenda do Sampaio – e 
Vossa Senhoria é o fundador único da Fazenda e da Cidade. 
Muito lhe agradeço a  collaboração. Sem V. Senhoria – com sua 
fé, sua intelligencia,  sua dignidade, sua visão e tacto – nada 
teria sido possível.  Sei  que antepassados de V. Senhoria já 
estavam na região desde o início do século XIX. Assim a nova 
cidade já nasce com uma longa tradição. Desejo-lhe muitas 
felicidades e uma longa vida.

Attenciosamente,  seu amigo e admirador,  sempre grato. 16

Essas palavras revelam a intenção de uma possível 

reparação,  permitida  somente  após  o  evento.  Reparação  na qual 

Balduíno se expressou com muito reconhecimento e respeito, talvez 

por um fato desconcertante em que se envolvera, alheio ou não ao 

seu conhecimento e à sua vontade. Pode-se supor seja o seu nome 

no obelisco, executado de últ ima hora, dando à pessoa as honras de 

fundador.  

                                                          
15  SIQUEIRA, Jacy.  Cronologia Piresina, 1914-1922.  Goiânia, Impressão do Autor, 1995,  p. 23.

16  SOARES, Francisco Accioli Martins.   Pontos Históricos de Pires do Rio.   Goiânia,   Editora  Piloto, 
s.d.,  p. 65.



O gesto de Lino, na doação de terras e sua determinação 

em erguer  uma cidade, teve efeito de garant ia para muitos 

migrantes, embora outros tenham optado em seguir os tri lhos que 

avançavam. Sem dúvida, essa doação foi o fator decisivo para a 

consolidação da cidade, pois a disponibi lidade de terras era uma 

condição taxativa para serem erguidos povoados juntos às estações. 

Tapiocanga, primeira parada após Pires do Rio, para onde 

seguiram os demais migrantes, foi ponta de linha de importância 

comercial por alguns anos, mas não se transformou em uma cidade :

Não houve estímulo à altura da parte do proprietário da 
fazenda Pavão, mais quisera seu sossego no que ter perto de si  
muito movimento.  Assim Tapiocanga acabou, não ficando no 
local nenhuma construção, desaparecendo inteiramente o antigo 
arraial bastante movimentado.17   

Soma-se isso ao fato dos tri lhos não encontrarem adiante, 

terras de qualidade capazes de competir com as de Pires do Rio e 

também a morosidade com que se deu a implantação da ferrovia em 

seu segundo trecho, permit indo ao recente povoado, o privi légio de 

se manter como terminal ferroviário por um prazo suf iciente para se 

afirmar como centro comercial e regional. Esses fatos constituíram 

importantes condicionantes para a persistência da nascente cidade e 

consequentemente para a credibil idade de seu desenvolvimento.  

A efemeridade dos povoados implantados nas pontas dos 

tri lhos, provocada pelo prosseguimento dos comerciantes e demais 

dependentes das oportunidades geradas pela ferrovia, era comum 

durante a sua construção, principalmente em seu segundo trecho, 

conforme ocorreu em Roncador, Tapiocanga (Estação Eng. Balduíno) 

                                                          
17  SOARES, Francisco Accioli Martins.  Pontos Históricos de Pires do Rio.   Goiânia,   Editora  Piloto,  

s.d.,  p. 20.



e Vianópolis.  Pires do Rio se tornava mais vulnerável à extinção 

porque os tri lhos, em 1924, já estavam em Vianóplis.

O novo local a ser construída a estação não só 

representava a aguardada conquista da outra margem do Corumbá, 

como também oferecia de imediato, uma frente de trabalho que a 

ferrovia abria com a retomada de sua construção, após a conclusão 

da ponte.

A população roncadorense, atenta às realidades da 

ferrovia e prevendo a perda do priv i légio de que desfrutava como 

povoado no terminal dos tri lhos, única razão de sua existência, 

passou a abandonar o local em busca de outro “ponto comercial”.  

Roncador, era certeza, desapareceria tão depressa quanto nascera e 

crescera:

Certeza essa que, por si, fez com que a população do lugar 
migrasse toda,  carregando consigo, inclusive,  todo material de 
construção de alguma permanência: te lhas,  tijolos,  madeiras 
lavradas.  Tudo arrancado das casas que se demoliram. Tudo 
carregado para pronta construção de novas moradias,  no novo 
local escolhido para esse fim.1 8

Esse fato  veio a se constituir  no fenômeno aqui 

denominado de “fagocitose”19 , essencial, a princípio, para a formação 

da cidade Pires do Rio. Roncador ext inguiu-se para vigorar a 

nascente cidade. Nogueira nos conta que: 

Desde cerca de vinte anos depois,  e por repetidas vezes, 
percorremos a pé largo trecho das margens do Corumbá, na 
região onde o lugarejo existira.  Fizemo-nos acompanhar de 
amigos e parentes que viveram, já adultos,  os fatos expostos.

                                                          
18  NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d., p. 46.

19  NA: O termo, próprio da biologia, foi aqui adotado em uma analogia ao fenômeno de urbanização que 
consiste na polarização de uma cidade em prejuízo à outras.  Novo Dicionário Aurélio: S. f. Citol. 
Ingestão e destruição de uma partícula sólida ou de um microrganismo por uma célula.



Nada encontramos que testemunhasse a presença do núcleo 
urbano no chão revestido pelo matagal. 20

A perseverança da cidade embrionária deve-se, portanto, 

à circunstâncias de âmbito local que,  conjugadas a outras externas,  

corroboraram esse fato. Sobressai  na análise, a constatação que a 

barreira  geográf ica  e  econômica   representada pelo  rio Corumbá, 

constituía-se como entrave signif icativo para os custos  e riscos do 

transporte de produtos agrícolas provenientes das demais regiões do 

Estado, além do rio. A precariedade e morosidade dos meios de 

transporte, carros de bois e tropas no sertão, balsas impulsionadas  

a  varejões e remos na travessia do rio, levava a ser considerado o  

custo  e  o  tempo  de  transporte,  bem  como  o  peso  das 

mercadorias. Diante disso, os produtos regionais, de mais alto valor 

levados até Roncador, não eram signif icativos, mas  possíveis de 

enfrentar a jornada: couros secos, especialmente de animais 

selvagens, fardos de toucinho salgado, rapaduras, marmeladas, 

cachaça, carne seca, etc. Mercadorias como arroz, fei jão e milho, 

poucas vezes eram levadas, por não conferir lucros, diante das 

adversidades do trajeto. Trazia-se no retorno, os produtos 

importados que, nessas mesmas circunstâncias, auferiam maior  

rentabi lidade: tecidos, armarinhos, fósforos e muito sal.

A execução da ponte e a retomada do prolongamento dos 

tri lhos, portanto, eram ansiosamente aguardadas, pois Roncador era 

uma solução provisória, insatisfatória e altamente onerosa para o 

transporte de produtos das demais regiões. A penetração da ferrovia 

além Corumbá, signif icava a faci lidade para o escoamento de 

produtos e consequentemente o incentivo ao aumento da produção 

de grãos e da pecuária. Pires do Rio, como primeira estação dessa 

segunda etapa da Estrada, haveria de cumprir seu papel de pólo 

regional. Isso realmente ocorreu. 

                                                          
20  NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 46.



2.2 - SINGULARIDADES DA ESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE 

PIONEIRA.

Antes de todos, os baianos e os árabes foram os 

primeiros migrantes a chegarem e f ixarem-se, acreditando na futura 

cidade. Os baianos e outros nordestinos, muitos deles vindos via 

Paracatu, foram atraídos pela frente de trabalho criada pela 

construção da ferrovia. Os baianos, em maior número, formaram uma 

colônia relativamente grande introduzindo na comunidade seus 

hábitos, desde os  alimentares como a carne de sol, a paçoca de 

carne-seca, a carne de cabrito, até certos t iques de linguagem, como 

“corte de carne”, ao invés de  açougue, farinha “de pau”, e outros.

Os árabes, comerciantes estabelecidos ou mascates, 

foram atraídos pelas condições excelentes que o lugar, como outros 

ao longo da ferrovia, oferecia à prática do comércio. Nunes, a 

respeito da adaptação cultural e social  do imigrante árabe em Goiás, 

mostra que: 

a assimilação , na prática,  envolveu a conversão dos 
imigrantes,  em vários graus,  ao modo de vida do grupo 
dominante.  Mas isso não quer dizer a total absorção dos 
imigrantes aos costumes locais ou a perda do contato com seu 
passado. Os árabes-goianos estiveram sujeito a dois tipos de 
forças: uma, a de incorporar os valores da sociedade goiana,  e 
a outra,  a de manter as tradições culturais do grupo. (. . . ) à 
manutenção da herança ancestral do grupo diz respeito à 
família.  A família árabe-goiana exerceu um papel fundamental  
na manutenção de certos valores tradicionais.  A comida, as 
músicas,  as canções,  tradições folclóricas,  a história oral,  os 
artefatos culturais e  o contato direto ou indireto com a velha 
pátria são  geralmente parte da experiência familiar árabe-
goiana.21

                                                          
21 NUNES, Heliane Prudente.  A Imigração Árabe em Goiás 1880-1970.  Tese de Doutorado,  USP,  1996, 

p. 240.



Italianos e espanhóis também se f izeram presentes na 

comunidade local. Mas paulistas e mineiros foram, em sua total idade, 

os mais representativos migrantes(Quadro II.1).

A formação do povoado contou com pessoas de diversas 

origens, com diferentes posições sócioeconômicas e graus cul turais. 

Diferenciavam-se nas  atividades, costumes, comportamentos e 

ambições, formando um mosaico de tipos humanos, alguns dispostos 

a lutar e enraizar-se no local, lá permanecendo, outros desist indo e 

partindo para buscar os novos lugares que a ferrovia descort inava. O 

amálgama dessas pessoas parecia ser a oportunidade de  melhoria 

f inanceira, criada pelas relações mercantis e reforçada pelas 

dependências mútuas em prestar serviços para a sobrevivência de 

seus objetivos. Com a inauguração da estação, essas relações se 

estenderam e se fortif icaram, uma vez que ”O intenso varejo criava 

numerosos empregos. As construções de casas, em ritmo acelerado, 

ininterrupto, complementavam o vigor da frente de trabalho. Todos 

ganhavam bem a vida, empregadores e empregados”22

Aprofundando-se nesse fato, indo além da 

interdependência econômica, devem ser consideradas a história e a 

memória que também vão se construindo, transcendendo as 

adversidades que o meio natural e humano impõe, em direção à 

consolidação da cidade, através de uma comunidade socialmente em 

comunhão, como af irma Halbwachs: 

Quando um grupo está inserido numa parte do espaço, ele a 
transforma à sua imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita e se 
adapta às coisas materiais que a ele resistem. Ele se fecha no 
quadro que construiu.  A imagem do meio exterior  e das relações 
estáveis que mantém consigo passa ao primeiro plano da idéia que 
faz de si  mesmo. Ela penetra todos os elementos de sua consciência,  
comanda e regula sua evolução.(. . .)  Não é o indivíduo isolado, é o 
indivíduo como membro do grupo, é o próprio grupo que, dessa 

                                                          
22 NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 55.  



maneira, permanece submetido à influência da natureza material  e  
participa do seu equil íbrio.23

Com  dedicação voltada às at ividades rurais,  paulistas e 

mineiros não part iciparam tanto na formação da el i te urbana, no 

princípio. Essa constatação nos é dada pela pouca participação de 

pessoas do setor agropecuário nos eventos polít icos e sociais 

registrados na época, onde predominaram os comerciantes, em maior 

número, pequenos industriais e  prof issionais liberais, alguns 

diplomados.24 Merece também ressaltar a grande presença dos 

estrangeiros, ital ianos, espanhóis e principalmente árabes, na 

constituição dessa el ite dominante. No entanto, não fica  excluída a 

participação do setor agropecuário no crescimento econômico da 

cidade.

A produção agrícola, estimulada pela faci lidade do seu 

transporte pela ferrovia, deixou de resumir-se apenas na lavoura de 

subsistência dos tempos anteriores, apresentando em seu 

desdobramento, um importante fator para o desenvolvimento da 

cidade, nas décadas seguintes. A industrialização, iniciada na 

década de vinte, incrementou o avanço da fronteira agrícola e a 

abertura do mercado interno, desencadeando um processo de 

mudanças que teve seu início na “ampliação da divisão regional do 

trabalho agrícola, (que) se intensif icou a parti r de 1930, para se 

concret izar após 1945 com o novo padrão de acumulação na 

economia”.25 Contemporânea desse novo processo e detendo a 

condição de polo regional ferroviário, a jovem cidade soube usufruir  

desses priv i légios. 

                                                          
23 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo, Vértice Editora, 1990,  p. 133.

24  NA: Utilizando-se de listas de eventos,  das quais participava a elite local, foram levantadas as origens e as 
profissões das pessoas nominadas.

25  BORGES, Barsanufo Gomides. Goiás: Modernização e Crise (1920-1960). Tese de Doutoramento –
USP.  São Paulo, 1994,  p. 3.



A pecuária extensiva e a produção r izícola locais, 

somadas à produção das regiões vizinhas situadas à margem direita 

do Corumbá, converteram Pires do Rio num grande entreposto de 

gado e principalmente arroz.2 6 Era uma economia transformando-se 

de necessária à subsistência a excedente exportável. A  colocação 

dessa produção no mercado fez surgir as casas de beneficiamentos, 

processamento e comercialização dessa produção, todas l igadas à 

via transportadora. O desenvolvimento da estrutura urbana e da 

sociedade fez-se então através desse novo eixo da economia, 

voltada e dependente  das atividades concernentes à vida urbana. 

Pires do Rio viveu momentos de muito dinamismo no 

pouco tempo entre o seu início e a sua af irmação como cidade de 

relevância  no território goiano, sempre correspondendo rápida e 

fartamente às expectat ivas dos seus pioneiros, não cabendo vácuo 

na sua aceleração. A inauguração da estação foi a certeza das 

esperanças depositadas no progresso da cidade: 

As casas comerciais se multiplicaram com rapidez incrível.  
Brotavam, literalmente,  da noite para o dia.  Numerosos carros-
de-bois chegavam e saiam sem cessar,  lamurientos, levantando 
poeira.  Mercadorias que iam ou vinham, para o interesse do 
município inteiro de Santa Cruz, ou de Campo Formoso, de 
Passa-Quatro,  de Pouso Alto,  de Bela Vista,  de Planura e de 
Atolador.  O comércio atendia ininterruptamente todos os dias, 
inclusive os domingos,  e prolongava seu movimento noite a 
dentro,  até tarde.  As ruas não iluminadas recebiam parte da 
iluminação das “vendas” efetuadas com lampiões especiais ou 
lanternas de carbureto de cálcio.  A freguesia chegava ou saía 
quase toda a cavalo.  Para atende-la, à porta de cada “venda” 
havia estacas de madeira f incadas no chão, para atrelamento 
dos animais.27

                                                          
26  NA: O jornal local Nossa Folha, em sua edição de 30/09/39, afirmava: ”Ninguém ignora que Pires do Rio 

contribui com 2/6 da produção e exportação de arroz do Estado”.

27  NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 55.



O desenvolvimento comercial da cidade, a princípio 

descontrolado, nos moldes de um “velho oeste”,  adquiriu na década 

de trinta uma disciplina mais condizente com os propósitos de uma 

cidade planejada. Os horários de trabalho e os alvarás de licença 

para construção e reforma foram medidas discipl inadoras que 

contr ibuíram nesse sent ido. Não havendo a “Praça da Estação” 28 , 

normalmente def inidora de um centro  comercial nessas cidades 

criadas pela ferrovia, as casas comerciais em Pires do Rio se 

estabeleceram em diferentes pontos da cidade não havendo, nesse 

período, um determinado centro comercial.

Ainda na década de trinta, o comércio anunciava na 

imprensa local tentadoras mercadorias, muitas delas importadas, 

frutos da industrial ização: Desnatadeiras Balctik  e Fogões Wall ig na 

Casa David Abdalla & Cia; tecidos só nas “Casas Pernambucanas”;  

Colgate, para o mau hálito; Palmolive, o único sabonete 

embelezador; Cafiaspir ina, o remédio da conf iança; t i jolos 

incomparáveis, na Olaria Laranjal  (Figura II.1). 

As boas casas comerciais da cidade, também 

anunciavam-se com suas atrações, produtos que iam de mercadorias 

diversas à alimentação e livros: Armazém Goiano, Casa São 

Sebast ião, Empório das Famíl ias, Farmácia S. Lucas, Confeitaria e 

Padaria Ideal, Padaria e Confeitaria “A Sul Goiana” e A Normalista 

que, sendo também uma livraria, exibia a relação das últimas 

novidades l iterárias (Figura II.2).

O acesso à imprensa, nacional e local, foi um dos 

aspectos mais importantes nessa nova época para a região e para o 

terri tório goiano. Em todas as cidades, não só chegavam as 

publicações dos grandes centros do país, como também eram criados 

                                                          
28  NA: O terreno de frente à estação, devido à situação litigiosa desde a doação de terras para a Estrada, ficou 

vago até meados de trinta.



jornais locais. Em 1927 entrou em circulação o primeiro jornal da 

cidade, “O Pires do Rio”, embora tenha tido vida breve. O seguinte, 

“O Estado de Goiaz”, surgiu em 1932 e também durou pouco. Em 

1938, “Goiaz”, editado em Pires do Rio, foi o primeiro jornal diário do 

Estado. O “Nossa Folha” apareceu em 1939 e outros mais surgiram, 

em época que extrapola esse estudo.

Embora não havendo ainda a eletr icidade como serviço 

público, inaugurada somente em maio de 1934,  bastaram o privi légio 

de ter o meio de transporte e uma economia excedente, para o 

surgimento agroindustr ial local, inic iado por volta de 1924, com uma 

charqueada montada pelo italiano Antônio Galassi e o alemão 

Fernando Blumenschein, transferida pouco depois à famíl ia Amaral,  

de origem gaúcha. No ano de 1925, Manoel Cavalcant i Nogueira 

instalou uma máquina de beneficiamento de arroz, Dib Skaf passou a 

operar uma serraria e entraram em funcionamento duas fábricas de 

manteiga, uma de Aristóteles Lacerda e outra de David Abdalla. 

Ainda no mesmo ano foram instaladas padarias, cortume e outros 

pequenos centros de produção. Com essas indústrias surgindo, 

criavam-se novos e necessários empregos, diretos ou indiretos, 

atraindo e f ixando cada vez mais gente. Esse dinamismo levou à 

criação da Associação Comercial de Pires do Rio em 1927, que teve 

pouca duração.2 9

A cidade, emancipada polit icamente, enfrentou no início 

da década de 30 as dif iculdades em sua sustentação econômica, 

como ref lexo do cenário nacional pós Revolução de 1930. Com um 

balanço financeiro sempre equivalente, somente a part ir de 1936 a 

balança econômica do município começou a apresentar superávites. 

Em  17 de janeiro de 1940, o jornal “Nossa Folha”, com uma nota 

carregada de orgulho anunciava : “10 anos de vida Financeira. Em 

                                                          
29  Cf. SOARES, Francisco A. Martins.  Pontos Históricos de Pires do Rio.  Goiânia, Impressão do Autor, 

s.d.,  p. 37.



1929, o Município de Pires do Rio, que então tinha o nome de Santa 

Cruz, arrecadava 61:687$565. No ano findo, como vimos a receita foi 

de 335:509$700 ou seja 5 vezes mais aquela arrecadação”. Com 

dados diferentes, mais otimistas, outra fonte demonstra que a parti r  

de 1932 já havia superávit (Quadro II .2).

A nova situação, tanto do país como da cidade 

emancipada, demandava uma adaptação dif íci l para a administração 

municipal  e para seus contribuintes. Os impostos municipais, 

atrasados e acumulados desde 1930, eram constantemente 

prorrogados através de decretos com perdão da multa, prorrogação 

essa que se estendeu até 1934. A impossibil idade de grande número 

de contribuinte saldar seus débitos para com a Fazenda Pública, era 

just if icada pelas dif iculdades da situação f inanceira do país, que 

atingia de modo considerável o Estado de Goiás, em suas at ividades 

comerciais, industr iais e agrícolas.30

Nos meses f inais de 1932, foram muitas as sol icitações 

de baixas no nome do contribuinte comercial para se livrar do 

imposto devido. Essa situação não passava despercebida aos 

administradores municipais que não só prorrogavam os acertos dos 

impostos e a isenção da multa relativa, como também intercediam 

para coibir o abuso dos valores. Isso ocorreu, por exemplo, com o 

comércio de mascateação, at ividade muito exercida na época: o 

prefeito solici tou aos Membros do Conselho Consult ivo da cidade um 

menor rigor no imposto que regula essa atividade e também a 

suspensão da l icença para exercê-la.

Em outro decreto, de abri l  de 1933, o prefeito Joaquim 

Câmara Filho extinguiu o imposto de tri lhos, cobrados sobre a 

entrada na cidade, de carros de bois oriundos de outros municípios, 

visando faci l itar os meios de transporte e o intercâmbio comercial.   

                                                          
30  Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



Levando em consideração o “progresso revolucionário” que tinha por 

fundamento o favorecimento à coletiv idade, ele crit icou os impostos 

sem justif icat ivas e escorchantes. Essa taxa voltou a vigorar na 

administração do ano seguinte, caso o proprietário do veículo não 

tivesse pago o imposto devido em seu município de origem.

Havia problemas, mas eles eram naturais em uma 

comunidade urbana em formação. As dif iculdades, porém, não tinham 

força suf iciente para conter o contagiante entusiasmo das pessoas 

em relação às atividades fest ivas e culturais que eram, por elas, 

ansiosa e intensamente preparadas e comemoradas. A predisposição 

em conviver, celebrando o presente e construindo o futuro, era 

evidente! Em uma cidade novíssima, o estreitamento das relações 

era acelerado pelos festejos, que além de criarem elos pessoais, 

criavam também tradições locais, fundamentais para a construção de 

uma memória. Nesse sent ido, as conquistas polít icas da comunidade, 

a passagem de polít icos importantes pela cidade, as inaugurações 

dos edif ício públicos, as melhorias urbanas, as festas religiosas, os 

espetáculos teatrais e os carnavais, entre outros, eram sempre 

comemorados, animados pela banda local, existente  desde 1925, 

pela orquestra feminina ou pela orquestra do maestro Ângelo Lenza, 

ambas da cidade.

A inexistência da  “Praça da Estação”, que poderia 

normalmente abrigar também as at iv idades cívicas, levou a 

administração a determinar para a comunidade, esse espaço. As 

comemorações públicas encontraram na praça Dr. Cavalcant i, o lugar 

para suas manifestações, passando a conf igura-se como a praça 

principal  da cidade, valorizada pela sua caprichada urbanização, pelo 

imponente edif ício do Grupo Escolar Martins Borges de frente à 

praça e demais edifício públicos instalados nas proximidades. 



A inauguração dos novos edifíc ios públicos e outras 

benfeitor ias urbanas municipais, em 21 de maio de 1938, 

transformou-se em grande festa na cidade, com destaque na 

imprensa local: “Pires do Rio em Festa - Inauguração de 

Melhoramentos Municipais” (Figura II.3). Foram inaugurados os 

edif ícios do Grupo Escolar “Mart ins Borges”, Forum, Prefeitura 

Municipal e Escola Normal, também o Jardim Público (Praça Dr. 

Cavalcanti) e algumas ruas. Esses edif ícios, todos concentrados em 

um único quarteirão voltado para a Praça Dr. Cavalcant i, trouxeram 

para esse local , a definit iva consagração como praça principal da 

cidade.  

A manchete no jornal e os eventos comemorativos que se 

seguiram est iveram realmente à altura do fato. Com início na 

estação, onde foi recebida a comitiva of icial convidada,  as 

solenidades estenderam-se até à praça. A noite ocorreram os 

festejos, com um banquete de “cem talheres” e um baile, realizados 

nos salões do Grupo Escolar recém inaugurado, ao som do “Jaz-

Remiterra”.

Mais que uma inauguração, esse momento representava o 

congraçamento do progresso urbano  e do povo que o almejava. 

Pragmaticamente, a materialidade desse ideal moderno estava no 

corpo, novinho em folha, dos edif ícios públ icos. O homem do 

“milagre”, o Prefeito Municipal Dr.Taciano Gomes de Melo, foi 

saudado pela imprensa: 

A cidade desde cedo com as suas ruas principais todas 
embandeiradas,  já era festiva.  O povo riopirense que de há 
muito esperava tal acontecimento marcante do progresso de sua 
terra, também se mostrava alegre.  Por toda a parte havia essa 
comunicatibilidade (sic) tão vivaz que nos conduz aos marcos 
de uma civilização moderna.  Por toda a parte se ouviam os 
mais rasgados encomios à administração fecunda e 
extraordinária de Taciano Gomes de Melo (. . . ) E foi dentro 



desse ambiente saturado da mais viva satisfação, que vimos o 
povo em pêso desta cidade se dirigir à  estação da “Goiáz”, 
afim de receber a Comitiva Oficial,  que, da Capital do Estado, 
aqui viria. . .3 1

No centro do Jardim Públ ico, sinais dos tempos, ao invés 

da tradicional  Igreja dominava o “coreto”, motivo de orgulho para os 

piresinos. O símbolo da fé catól ica teve seus percalços até ser de 

fato material izado na def init iva Igreja Matr iz  da cidade. Em 1924 

iniciou-se a obra para uma precária capela no centro da praça Dr. 

Cavalcanti,  que nem tendo sido terminada, passou a ser erguida em  

terreno def init ivo. No ritmo do faz-desmancha essa obra só veio a ser 

concluída no f inal dos anos quarenta, graças aos grandes lei lões 

locais, ricos de prendas altamente disputadas. 

O retardamento da edif icação do templo era motivo de 

apreensão  por parte da comunidade tendo em vista que, desde 

1932, estava em atividade na cidade, em terreno adquir ido, a igreja 

adventista. Essa preocupação agravou-se com a vinda, no início da 

década de 1940, do Instituto Granbery, com curso ginasial de 

orientação da igreja metodista. Eram as frentes catequistas 

protestantes americanas, em paralelo, arrebanhando f iéis em 

terri tório do tradicional e adormecido catol icismo. Esse fato 

despertou a Igreja Católica que implantou, na mesma época, o 

Colégio Sagrado Coração de Jesus da Ordem Franciscana, com 

ensino primário e ginasial.

A Igreja Católica, detentora do ensino em Goiás e 

ancorada nas cidades tradicionais, foi a princípio indiferente à cidade 

que despontava, cujo início se deu de maneira tão incomum aos 

costumes. A doação de terras não foi para um santo a ser 

homenageado, mas sim para uma estação ferroviária, templo do 

fetiche moderno: o trem de ferro.

                                                          
31 Jornal “Goiaz”, Pires do Rio,  27/05/38, Ano I,  N. 25.



O ensino público, apesar da reivindicação de Lino desde 

a doação de terras à Estrada, não ocorreu na cidade de imediato, 

f icando administrado pelas pequenas escolas part iculares de 

pessoas dedicadas ao ofício. Somente em 1932 foram criados o 

Grupo Escolar Martins Borges3 2 para o ensino primário, e a Escola 

Normal Joaquim Bonifácio, para normalistas, em prédios alugados 

pela prefeitura, na gestão de Joaquim Câmara Fi lho. Os poucos e 

abastados jovens piresinos, interessados em continuar seus estudos, 

se dir igiam preferencialmente para os colégios de regime interno 

situados nas cidades da Estrada de Ferro: Silvânia, Catalão e 

Araguari. 

As reuniões, solenidades e festas, t iveram seus lugares, 

entre outros, no Hotel Goyano, primeiro  na cidade, construído em 

1924 por um espanhol vindo de Roncador, e que ao longo do tempo, 

foi crescendo e sempre melhorando nas mãos de outros 

proprietários. Era seu costume sinalizar para os hóspedes, meia hora 

antes, o horário das refeições através de fortes bat idas em um 

triângulo de aço. Esse hábito foi preservado por muito tempo e 

passou a ser um relógio para a cidade, somando-se a outro: os 

apitos dos trens. O som, audível em toda zona urbana, marcava as 

refeições a toda população: o almoço se servia às dez e meia da 

manhã e o jantar às cinco da tarde. Esse hotel foi palco de diversas 

recepções, sobressaindo em nossa pesquisa, o “soirée dansante” 

(Figura I I.4) oferecido à D. Maria Luíza Xavier de Almeida Mello,  a 

recém chegada esposa de Dr. Taciano, então Prefeito Municipal, e o 

almoço que o primeiro casal ofereceu para Dr. Pedro Ludovico, em 

sua segunda passagem pela cidade, 3 3 em trem especial, vindo de 

Catalão.

                                                          
32  NA: Homenagem ao pai de D. Gercina Borges Teixeira, esposa do Interventor Federal em Goiás Dr. 

Pedro  Ludovico Teixeira.

33  NA: Dr. Pedro Ludovico Teixeira esteve na cidade anteriormente, em 23/07/32.



Os cinemas, ou “cinematógraphos”, surgiram na cidade 

ainda no final dos anos vinte. Mas é o Cine Goiaz, no f inal dos anos 

trinta, que trouxe para a população um espaço próprio para projeção, 

e apresentou “cartazes” como  “Emílio Zola”, “Jezebel” com Bette 

Davis e Henry Fonda, e “Princesa da Selva” com Doroty Lamour, 

entre outros. 3 4

A efemeridade desses cinemas, anteriores ao Goiaz, 

deixavam ociosos seus grandes espaços, valorizados pela população 

que os usavam, uma vez desativados, para solenidades of iciais e 

bailes. O salão do cine “Helena” foi recorde, sediando eventos 

cívicos como  os festejos da instalação da comarca local e o baile 

oferecido pelas autoridades locais à “Empresa de Força e Luz” em 

sua inauguração, entre outros. Em seu salão, ocorreu também, em 

1930, o primeiro carnaval de Pires do Rio, estreando o bloco dos 

“Batráquios”, criado por membros da eli te piresina.

Na ausência das grandes festas, a diversão se fazia de 

maneira simplória aos olhos de hoje, onde doses de criatividade e de 

improvisação deveriam superar a  inexistência de lugares propícios 

para  sadios encontros. Para tanto, era contratado sigilosamente um 

sanfoneiro, tudo era combinado, e 

à hora aprazada chegavam a uma casa eleita,  com sanfona e 
tudo. E dançavam ali ,  sem se excederem no horário. O anfitrião 
servia o que tinha sempre: chocolate com ovos,  leite,  café, 
biscoitos sortidos e doces.  Bebida alcoólica alguma. 35  

Ex-frequentadora dessas reuniões, uma observadora de 

excelente memória relata detalhes desses improvisados encontros, 

animados por recursos já “modernos”:

                                                          
34 Jornal “Nossa Folha”, Pires do Rio, 17 e 02/02/1940, Ano I, N. 15  e 16. 

35  NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio.  Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 71.



As pessoas,  os donos de casa davam baile.  A gente reunia na 
casa da .. .  Era uma casa maior.  Reunia aquele grupo de moças, 
amigas,  (. . . ) com os namorados.  Ia dançar lá porque tinha uma 
eletrola,  uma caixa alta,  depois punha o disco lá e tampava. 
Porque lá em casa tinha.  Lá em Santa Cruz, na fazenda, quando 
eu era mocinha nova, tinha vitrola,  aquela vitrolinha.  Essa lá 
devia ser de corda também assim, mas ela era uma caixa alta. 36

Subtendida em todas essas manifestações econômicas, 

sociais e culturais, estava a ferrovia, centro gravitacional do 

cot idiano da cidade, que exercia sua função provedora, favorecendo 

à comunidade uma integração dinâmica com as expressões 

emanadas externamente  e construtoras de uma nova realidade. 

Em um contexto tão diferenciado, marcadamente por estar 

em formação e vinculada ao fenômeno ferroviário, Pires do Rio 

desenvolveu-se diferentemente das demais centenárias cidades de 

Goiás. A inexistência dos tradicionais, enraizados e famil iocratas 

grupos polít icos, ou simplesmente “ol igarquias”, permitiu uma 

abertura e receptividade ao novo e ao desconhecido, como 

parâmetro único e coerente para a construção de uma comunidade 

nascente. 

No período de 1921 à 1940, correspondente a sua 

formação e af irmação polít ica e urbana, a cidade foi representada 

por migrantes e imigrantes, estabelecidos principalmente nas 

atividades de prestadores de serviços, sendo os comerciantes, os 

prof issionais graduados e os pequenos industriais, sua composição 

de elite. 

Analisando a sociedade goianiense em sua formação na 

década de 30, Chaul observa que: 

                                                          
36   Depoimento de D. Adelina Santos Ferreira, 85 anos, ex moradora de Pires do Rio. Goiânia, 22/08/99. 

NA: A “eletrola” citada deveria ser a eletricidade, visto que na época citada já havia energia elétrica em 
Pires do Rio.



Uma parcela da sociedade da época, que tinha voz na política 
local,  escondia o fazendeiro por trás do profissional liberal.  O 
médico, o advogado, o farmacêutico,  o engenheiro,  o bacharel 
etc.,  quase todos ligados à estrutura fundiária, .. .Faziam crer 
que o ‘velho’ – os grupos políticos depostos – tinha cedido 
lugar a uma nova ordem, de novos homens, entre jalecos e leis,  
remédios e construções,  que,  assim, dirigiam o Estado 
orientados por uma nova mentalidade: mais progressista,  mais 
moderna,  mais dinâmica.  Tratava-se de uma mentalidade 
urbana com os pés plantados em solo rural. 3 7

A origem rural da nossa sociedade é inegável. Mesmo 

vestida de uma roupagem “modernizante”, as raízes permaneceram e 

permanecem f incadas na terra. Em Pires do Rio no entanto, 

particularmente no período estudado, esse fenômeno foi 

diferenciado, em parte, da observação de Chaul. 

Desviada dos olhares e da cobiça das estratégias 

polít icas goianas da época, conturbadas e voltadas para os rançosos 

poderes polít icos-fundiários-urbanos centenários, a nova cidade 

desafiava as adversidades locais e, indiferentemente, se af irmava. A 

inexistência de uma prévia história local e o fato dela estar sendo 

construída por “aventureiros” e até por “gente de bem”, permit ia aos 

pioneiros se candidatarem à detenção de poder, bastando para isso 

sua capacidade científ ica, de l iderança, ou de ascensão econômica.

A tradição, mesmo através do poder goiano familiocrata-

agropecuarista, era uma história ainda a ser escrita, e como em 

qualquer sociedade, a ânsia de construir l íderes e mitos, foi sendo 

saciada. Af inal muitos foram criados e agregaram-se à el ite 

personagens com características muito similares às outras tantas. A 

cultura rural também não foi descartada, apesar do diferencial da 

                                                          
37 CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos Limites da 

Modernidade. Goiânia, Editora UFG, 199,  p. 223.



emergente sociedade vol tada para o comércio. Em épocas 

posteriores, muitos dessa el ite urbana, se tornaram agropecuaristas.

Ouvindo a voz do povo, ouve-se a história. Uma antiga 

moradora, que viveu na cidade desde 1923, contou que “o povo, 

naqueles tempo, falava assim: todo mundo que chega aqui vira 

gente”.3 8

                                                          
38  Depoimento de D. Graziela Félix de Sousa, citado.













2. 3 - A  ESTAÇÃO:  PORTAL DO CONCRETO E DO IMAGINÁRIO

Desde o seu início e por mais duas décadas, a ferrovia 

constituiu-se em fator fundamental para a cidade, em razão de ser a 

sua sustentação econômica e o centro de todas at ividades humanas 

locais. Era uma grande porta de comunicação entre as populações 

das cidades situadas ao longo dos tri lhos e para lugares muito além 

do que se sabia. Por essa porta entravam e saiam o concreto e o 

imaginário. A estação central izava a vida social, a vida polít ica, a 

vida comercial e, até mesmo, a vida afetiva dos moradores: 

Eram dois os horários de trens de passageiros,  diariamente,  um 
em cada direção. Nesses horários a estação era o ponto eleito 
para o encontro quase obrigatório de todos,  grandes ou 
pequenos,  jovens e velhos,  ricos e pobres,  e sempre os 
namorados.  Um alegre encontro comunitário,  dos que partiam e 
dos que ficavam, e também dos que passavam. Porque quase 
todos eles se conheciam e se relacionavam dentro de uma 
comunidade que extravasava os limites da cidade, para 
abranger toda uma população das cidades colocadas às margens 
da linha.39

A regularidade dos trens, na época, tornou-se um 

sinal izador para a vida da população, transformando a estação em 

um relógio público, através dos longos apitos das locomotivas. Os 

trens de passageiros, eram os trens “de baixo” ou os trens “de cima”. 

Para os que corr iam até a estação, horário de discutir negócios, de 

colher informações gerais, de receber jornais e correspondência, de 

encontrar ou despedir de pessoas amadas, de apreciar a chegada de 

meretrizes. No período noturno, as horas eram sinalizadas pelo 

guarda-noite, através de batidas fortes numa barra de tri lho, das seis 

da tarde  às seis da manhã: tantas pancadas quantas as horas e uma 

                                                          
39  NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 60.



só pancada para as meias horas. Esse r itual se manteve, sem 

alteração, até 1935, aproximadamente.

Para outros, era  ouvir e imaginar as grandes 

transformações que aqueles apitos poderiam trazer para o seu 

cot idiano ou para outras pessoas. O trem-relógio fazia as 

imaginações extrapolarem o espaço da estação, como se pode 

avaliar por alguns depoimentos: “A gente falava assim: vou encontrar 

você que hora? Depois do trem de cedo, depois do trem de tarde... ”40   

Em outro depoimento, o metodismo de terceiros era denunciado: 

Era  tão  pequena a cidade, tão importante,  que a gente estava 
na escola de D. Marieta.  A . .. .  morava com o padrasto. . . ,  um 
dentista.  Sr.  . . .  era tão metódico e tudo dele era tão certinho, 
então nos ficávamos lá na porta: Quantas horas?  Ai o povo 
falava assim: deve ser umas três horas,  a .. .  já passou pra 
estação pra buscar a correspondência do Sr.  . . . 41

A estação se transformava também em um grande 

empório para as transações comerciais da produção regional: 

A produção de cereais era farta e compradores de Ipamerí  e 
Araguarí,  os chamados maquinistas,  sempre estavam presentes 
examinando os produtos que ficavam depositados a céu aberto,  
em frente a estação e na própria plataforma desta.  Viajantes 
que representavam firmas de São Paulo,  Uberaba e Araguarí  
chegavam em visitas  às casas de comércio aqui existentes. 4 2

Nesse aspecto, a Estação de Pires do Rio teve seus 

records,  como  anunciou  em grande manchete o “Nossa Folha” de 

30 de outubro de 1939: “Movimento da Estrada de Ferro Goiaz em 

                                                          
40  Depoimento do Sr. Oswaldo Ferreira, 84 anos, ex-morador de Pires do Rio. Goiânia, em 22/08/99.

41  Depoimento de D. Geralda Cunha Ferreira, 78 anos, moradora de Pires do Rio, em 17/10/99.

42  SOARES, Francisco A. Martins.  Pontos Históricos de Pires do Rio.  Goiânia, Impressão do Autor, s.d., 
p. 56. 



1938 – Entre as cinco maiores Estações de Ferro Goiaz a de Pires do 

Rio ocupa lugar de destaque”. Em nota do redator, ao pé do quadro 

demonstrativo desse relatório, é comemorado: 

Eis uma brilhante e insofismavel afirmação do 
desenvolvimento de Pires do Rio; das vinte e seis estações da 
Estrada de Ferro de Goiaz,  são estas cinco43 as que mais 
destacaram pela intensidade de movimento.  E nesse grupo, 
excepcionando a de Araguari pela situação peculiarissima, A 
DE PIRES DO RIO  CONQUISTA TRES RECORDS, como 
seja: o de movimento de passageiros,  o de encomendas e o de 
animais.   

Pelos tri lhos chegavam e partiam tudo e todos. O 

deslocamento constante das pessoas, faci litado pelo trem de ferro, 

favorecia fartas notas na seção “Hóspedes e Viajantes” da coluna 

“Vida Social” do “Nossa às vezes, para lugares não tão distantes, 

mas revestidas de importância  por serem servidas da velocidade 

moderna do trem. 

A fáci l acessibi lidade às viagens de trem, pelo baixo

preço das passagens, e os bons e regulares serviços prestados pela 

ferrovia, geravam um devotamento geral da comunidade. Nessa visão  

do fetiche, Nogueira  relata: 

Na estima geral se incluíam, numa atitude de veneração 
animista,  a estação, os trilhos,  as locomotivas,  e tudo que 
integrasse a ferrovia.  Ninguém diria que uma locomotiva havia 
chegado. Diria,  isso sim que a 301 ou que a 203 estava na 
estação, por ela passara ou dela partira .  Na simplicidade de 
costumes daquele tempo, a vida era uma contínua e tranqüila 
sedimentação de fatos menores.  O destaque se dava ao trem, 
um fator maior.  O trem que era a fuga à rotina,  a vida em 
cascata,  borbulhante,  que renascia e se renovava sempre,  
transbordante das alegrias e tristezas maiores. 44

                                                          
43  NA: As estações citadas eram Pires do Rio, Araguari, Ipameri, Leopoldo de Bulhões e Anápolis.

44  NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 62.



Mais que fuga à rotina, a estação era o lugar dos 

encontros com o exterior, com as novidades, interesse para a 

juventude da época:

  A gente,  moças (no tempo que mudei pra lá era solteira),  
então a gente ia pra estação. Era um passeio que a gente ia 
fazer,  ver o povo que embarcava, ver o povo que 
desembarcava. Ou no trem de cedo ou no trem da tarde.  Era 
assim que a gente falava.  Vinha o trem de Anápolis e de 
Araguari.  Cruzavam nesse tempo em Inajá.  Não era em 
Ipameri não, que os trem cruzavam. 4 5

O imaginário das pessoas que desconheciam essa 

máquina de ferro era fonte criat iva para sua interpretação, que ia até 

muito além do que realmente era. Moradora na fazenda quando 

menina, D. Geralda conta  que:

Minha mãe criava uma moça, que era de Ipameri e ela conhecia 
o trem. Então ela falava assim: olha,  o trem é comprido,  é 
como daqui no pé de óleo (uns cem metros mais ou menos).  Aí 
eu fiquei com aquilo na cabeça,  que ele era enorme. Mas eu 
pensava que o quanto ele tinha de comprimento ele tinha de 
quadrado. Quando eu cheguei aqui e que vi o trem, meu Deus!,  
eu tive uma decepção tão grande. Fininho demais. .. 46

Porta de entrada das autoridades que vinham até a 

cidade, geralmente para celebrações polít icas, a plataforma da 

estação era o palco das primeiras manifestações de boas vindas, 

sempre em grande e correto cerimonial. Um exemplo de uma dessa 

manifestações, foi a recepção da chegada da comitiva of icial,  vinda à 

cidade, para a inauguração dos edifício públicos, em 21 de maio de 

1938:

                                                          
45  Depoimento de D. Adelina Santos  Ferreira, citado.

46   Depoimento de D. Geralda Cunha Ferreira, citado.



E foi dentro desse ambiente saturado da mais viva satisfação, 
que vimos o povo em pêso desta cidade se dirigir à estação da 
“Goiáz”,  afim de receber a Comitiva Oficial,  que,  da Capital 
do Estado, aqui viria (. . . ) A “gare” ficou cheia literalmente. Os 
numerosos alunos das escolas primárias e normal, todos 
uniformisados,  se postaram em filas, abrindo extensa ala,  por 
onde deveriam passar os visi tantes ilustres.  A banda de música 
local compareceu à estação, e ali se viam também todo o 
mundo oficial da cidade e representantes da imprensa local  e 
doutras cidades,  pessoas de destaque social,  oficiais do 
exército e representantes das prefeituras dos municípios 
visinhos.  Às 10:50 horas,  o rápido da Goiaz,  parou na estação. 
Prolongada salva de palmas seguida da execução de um 
dobrado pela banda municipal,  constituiram a saudação aos 
visitantes oficiais, .. . 47

Poder-se-ia se dizer que foi f icção, mas o imponderável 

aconteceu em 9 de fevereiro de 1927. Nessa data, provenientes da 

região de Santa Cruz, os revoltosos, denominados “Coluna 

Prestes”4 8, surgiram em Pires do Rio, tomando como base estratégica 

o edif íc io da estação. Do local, Siqueira Campos comandou as 

temíveis operações de domínio da cidade: assaltos, saques à lojas 

comerciais e a espetacular colisão de uma locomotiva com um vagão 

gaiola. Com boa parte dos tri lhos arrancados ao sul,  o “acidente”  

objetivava retardar as forças policiais vindas de Ipameri. Por 

afirmação política ou capricho, antes de se debandarem rumo a 

Paracatu, em Minas, Siqueira Campos ordenou que fosse escrito na 

parede da plataforma da estação o novo nome que, a partir daquele 

instante, se denominaria a cidade: PRESTES. Seguro do episódio, 

um verdadeiro épico regional, Siqueira demonstrou sua vontade de 

que tal fato se perpetuasse na história com um saldo mais favorável 

                                                          
47   Jornal “Goiaz”, Pires do Rio,  27/05/38,  Ano I,  N.  25.

48  NA: Grupos remanescentes do movimento revolucionário de 1924 em São Paulo, chefiados por Luís 
Carlos Prestes, continuaram em luta, sem recursos materiais, utilizando uma estratégia de permanecer 
sempre em movimento evitando o confronto direto com as forças legalistas. Essa marcha constante levou-
os a percorrer o país, cabendo a  Antônio Siqueira Campos  o comando de um das facções da “Coluna” 
que passou por Goiás.



aos revolucionários, como testemunha o trecho de sua carta a 

Prestes: “Oficialmente mudei o nome da cidade para Prestes; Não sei 

se eles respeitarão a idéia”. 4 9

A limpeza do local onde se assentavam os tr i lhos, em 

pleno cerrado, transformavam-no, para a comunidade, em lugar para 

o vai-vem. Nos finais de tarde, a população realizava longas 

caminhadas em grupos de amigos pelos tri lhos afora: velhos e 

moços, ricos e pobres, todos se divertindo  em segurança. Afinal,  as 

estradas de ferro com seus tri lhos e dormentes, sempre foram 

elementos de dinâmicas brincadeiras e pode-se acrescentar que, 

seguramente, o olhar dessas pessoas no horizonte levava, através 

das l inhas paralelas, à certeza de um mundo alcançável a ser 

atingido de acordo com o seu caminhar.50

Participante dessas caminhadas pelos tri lhos, a 

observadora depoente descreve um pouco da paisagem de Pires do 

Rio nessa época: 

A gente andava, passeava nos trilhos da estradada de ferro.  
Quer dizer,  era  tudo vazio aquilo lá.  Tinha a casa do 
Maneco...e pra baixo assim da linha já tinha algumas casas.  No 
mesmo tempo que a gente passeava lá,  já tinha aquele povo lá, 
esse povo da estrada de ferro,  morava por lá (. . . ) aí era assim, 
casas mais simples, pra baixo da linha.5 1

Na inexistência dos f ios do Telégrafo Nacional, os 

telegramas se faziam ef icientemente pelo telégrafo da ferrovia, em 

convênio com o Correio. Para a estação apelavam as pessoas que, 

                                                          
49   NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti.  Pires do Rio.  Goiânia,  Roriz Gráfica Editora,  s.d.,  p. 73  à  80.

50  NA: Na visão de Hardman, os dormentes carregam uma ambigüidade (são traduzidos literalmente do 
inglês britânico sleeper), que não parecem “refletir meramente o arbitrário de um signo lingüístico, mas a 
animação de objetos por si só estanques, as intersecções entre trabalho vivo e trabalho morto, a 
simbologia que fetichiza o inanimado...”. HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: A 
Modernidade na Selva. São Paulo, Companhia das Letras, 1988,  p. 179.

51  Depoimento de D. Adelina Santos Ferreira, citado.



em caráter de emergência, precisavam de uma rápida comunicação, 

o que era bem resolvido num clima de camaradagem pelos 

funcionários da ferrovia, muitas vezes gratuitamente. Eram cartas 

seladas, recomendações complementares, telegramas, encomendas, 

etc.

Veículo do progresso e da aproximação das pessoas, a 

ferrovia “estimulava a ampliação de laços de amor, num quadro de 

poesia”, na sensível percepção de Nogueira:

Nem os trens cargueiros que surgiam por vezes,  nas horas 
crepusculares,  os prejudicavam ou impediam (os passeios pelos 
trilhos).  Porque os pedestres então simplesmente abriam alas, 
desimpedindo a linha por onde o trem avançava lento.  
Enquanto com uma das mãos o maquinista acionava a corda do 
apito, demoradamente,  a golpes sucessivos,  com a outra 
acenava a todos,  numa amável e efusiva saudação. E dezenas 
de mãos respondiam ao gesto amigo, acompanhadas de gritos e 
sorrisos,  num extraordinário espetáculo de confraternização. 
(.. . ) Nesse quadro se incluíam as locomotivas,  que apitavam 
muito e  demoradamente nas oportunidades festivas,  e se 
mantinham si lenciosas nas horas tristes,  como as da Semana 
Santa ou as dos lutos locais. 5 2

Essa experimentação de viver na época ao lado de uma 

ferrovia é difíci l de ser repassada em todas as suas vibrações. Mas, 

através de um trecho de seu trabalho, Nogueira   consegue, com 

muita sensibi lidade e usando os recursos da onomatopéia, induzir o 

leitor a sent ir a mágica  presença dessa energia na vida das 

pessoas:

Na musicalidade dos apitos dos trens,  graves ou agudos, breves 
ou longos,  retratando o humano do maquinista que estava atrás 
dele; no trantrã dos truques sobre as emendas dos trilhos; no 
“muito-peso-e-pouca-força” das locomotivas resfolegantes;  nos 
apitos duplos e rápidos das saídas dos trens; em tudo aquilo 
havia uma construção sinfônica.  Sinfonia nova, embriagadora, 
profunda, vitalizante,  onde o ritmo ligeiro do progresso não 

                                                          
52  NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia,  Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 63.



ofuscava a poesia.  Na estação, quando breves hiatos de silêncio 
buscavam estabelecer-se,  o coração da cidade teimava em 
bater, bebendo a vida,  palpitando no “breguet”5 3 dourado:  
Tec. .. teeec. .. tec... tec. .. tec.. . 5 4

Assim, reverberando no tempo estão os “sons que

desaparecem, que voltam, formam o ambiente acúst ico dos bairros. 

As pedras da cidade, enquanto permanecem, sustentam a memória.  

Além desses apoios temos a paisagem sonora típica de uma época e 

de um lugar”.5 5

   

                                                          
53   NA: Breguet: nome do fabricante do equipamento transmissor-receptor telegráfico, com registro em fita, 

então usado nas estações ferroviárias da E.F.G. Era todo construído em latão polido e mantido sempre em 
excelente condições de limpeza e conservação. Como ocorre freqüentemente, o nome próprio acabou 
tornando-se comum, designando no caso o aparelho.

54   NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio.  Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,  p. 62. 

55  BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade-Lembranças de velhos. São Paulo, T. A. Queiroz e ED. USP, 1987,  
p. 364.



2.4 - EMANCIPAÇÃO E LIDERANÇAS  POLÍTICAS.

Pires do Rio crescia em terras de Santa Cruz,  município 

de projeção econômica e polít ica no Estado, que dominou todo o 

sudeste e parte do sul de Goiás. O arraial de origem, fundado em 

1729, teve seu valor econômico f irmado na extração aurífera, 

passando à Julgado de Santa Cruz em 1809, com seu terr itório de 

inf luência sobre uma extensa área. Emancipou-se à Vila em 1833, 

quando Goiás foi dividido em quatro Comarcas, sendo Santa Cruz 

uma delas. Terminado o ciclo do ouro, sua economia voltou-se, 

durante o século XIX, para a pecuária extensiva, a agricultura e 

primit ivo processamento da produção agrícola, sobrepondo-se às 

outras cidades de economia aurífera em estagnação. A emancipação 

de seus distritos, ao longo do século XIX, foi-lhe t irando a extensão 

de seu poder terr itorial e de jurisdição, mas não seu poder 

econômico e polít ico no Estado. Essa situação veio a se alterar com 

a chegada da E.F.Goiás. 

O galgar polít ico de Pires do Rio, nos primeiros anos, foi 

constituído de estratégias, compostas por fatos que só vieram 

estrangular o relacionamento das duas cidades. E pode-se af irmar 

que, além dos fatores inerentes já levantados no processo de 

formação e af irmação de Pires do Rio, somam-se também, com 

grande força, as articulações polít icas que se fizeram posit ivas nesse 

processo. 

Pires do Rio elevou-se a distrito pela Intendência 

Municipal de Santa Cruz, em 23 de agosto de 1924, com menos de 

dois anos de idade of ic ial. 

Para Nogueira, tal fato só poderia vir a acontecer com a 

concordância da liderança santacruzana e  para tanto, Manoel 



Cavalcanti Nogueira, um dos primeiros moradores na cidade, 

conduziu o intento com habil idade, através de seu parente, compadre 

e amigo  Adolfo Teixeira, também santa-cruzano e líder da polí t ica 

local,  várias vezes senador estadual, que ocupava na ocasião a 

Secretaria do Senado do Estado.

Uma sociedade nascente, com grandes pretensões, mas 

sem líder polít ico, haveria de conseguir algum. O alvo foi o Senador 

Adolfo Teixeira, polít ico aliado às causas de Pires do Rio, mesmo

sob os ressentimentos dos santacruzanos. Na disputa pelo polít ico, 

venceram os piresinos que lhe deram uma casa na cidade e  

providenciaram sua mudança. Esse fato, pela maneira que se deu, 

passou a ser conhecido como “o roubo do Adolfo”. O polít ico não 

pôde mais voltar à sua terra, com risco de ser apedrejado pela 

população.

Adolfo Teixeira, transformado em piresino, preparou em 

Vila Boa  o terreno para a independência polít ica de Pires do Rio, 

que ocorreu em 7 de julho de 1930, criando-se o Município de Pires 

do Rio, independente de Santa Cruz. Foi um dos três distritos 

goianos que conseguiram a emancipação entre 1920 e 1940.

A participação de Adolfo nesse processo e mesmo sua 

pitoresca mudança para Pires do Rio é também motivo de 

controvérsia entre os historiadores.56 Um entrevistado, que 

acompanhou de perto o desenrolar desses acontecimentos, fala 

sobre o assunto, interessantemente começando por uma pergunta:

Você sabe que teve a emancipação política de Pires do Rio 
porque compraram o Adolfo Teixeira?  Deram aquela casa para 
ele,  ele mudou para lá.  Deram a casa de graça para ele.  Ele era  

                                                          
56  NA: Siqueira, na obra Um Contrato Singular e outros Ensaios de História, não reconhece o poder 

político de Adolfo Teixeira nesse empenho. Defende a participação do Deputado Silvio Gomes de Melo, 
irmão de Taciano Gomes de Melo, e do Senador Federal Antônio Ramos Caiado. 



um chefe importante e sem a vontade dele não seria 
emancipado Pires do Rio.  Ele foi porque eles levaram ele para 
lá.  Deram uma casa pra ele,  pra  ele cooperar com eles na
emancipação de Pires do Rio.57

Todos esses episódios foram causas de grande 

ressentimento por parte dos santacruzanos. O progresso 

representado pelas linhas da ferrovia do qual Santa Cruz foi 

excluída, bem como as mágoas e as culpas, são relatados por Alves:

Quando o assentamento de tri lhos atingiu o quilômetro 218, 
era o momento exato em que as autoridades e os responsáveis 
pela política e pelo município deveriam ter agido e enviado 
ingentes esforços,  no sentido de que a estada de ferro teria, 
forçosamente,  que atingir a cidade, o que não foi realizado, 
ficando distante desta apenas 24 quilômetros.  Os políticos e os 
responsáveis cometeram um grande crime contra o progresso de 
Santa Cruz. A verdade é que, havia na época, um Senador 
Estadual com grande prestígio junto as autoridades,  e não 
propiciou esse grande benefício para sua terra porque não quis, 
e as autoridades da época foram ineptas e  responsáveis perante 
a posteridade, não merecem perdão, e foi por esse crime  que  
Santa Cruz mergulhou no  ostracismo, no abandono e na 
estagnação. A estação ferroviária que se f ixou no quilômetro 
218, dentro do município de Santa Cruz, levou o nome de Pires 
do Rio,  progrediu e agigantou-se no ventre de Santa Cruz, 
tanto assim que,.. .5 8

O progresso rápido que se via em Pires do Rio, foi motivo 

de grande e duradoura rival idade para os moradores de Santa Cruz, 

tanto que poucos foram os que participaram das primeiras correntes 

migratórias, preferindo eles, enraizados à terra em lenta decadência, 

lutar contra o progresso da nova cidade que os ameaçava. 

Consideravam  traidor aquele que se mudasse para a nova cidade 

ou, de qualquer forma, que amparasse o seu progresso. 

                                                          
57  Depoimento do Sr. Oswaldo Ferreira, citado.

58 ALVES, Joaquim R. Santa Cruz de Goiás. Impressão do autor, s.d. p. 15 e 16.



O desenrolar dos fatos dava motivo para isso. Em 8 de 

dezembro de 1934, os Municípios de Pires do Rio e de Santa Cruz 

foram anexados, const ituindo um só município com denominação de 

Santa Cruz, cuja sede passou a ser Pires do Rio e Santa Cruz o 

distrito.  Embora já tendo seu l imite municipal def inido desde 1930, 

esse fato levou a uma ampliação dos limites de extensão do ex-

distrito Pires do Rio, considerando ser uma das cidades mais 

próspera do Estado e sede do município.59 Em 6 de janeiro de 1938, 

o município passou a ser denominado de Pires do Rio, com Santa 

Cruz ainda como distrito.  Somente em 25 de agosto de 1948, foi 

criado, independentemente, o Município de Santa Cruz, já bem 

menor em relação à sua extensão anterior. 

Embora ainda havendo ressentimento por parte de muitos, 

as oportunidades de enriquecimento junto à Estrada de Ferro levou 

os santacruzanos a procurarem as cidades por ela servidas. Sendo a 

mais próxima, Pires do Rio acolheu, posteriormente, grande número 

de pessoas originárias de Santa Cruz.  Dava-se portanto o início do 

segundo momento do já referido fenômeno da “fagocitose”, processo 

que não chegou a acabar com Santa Cruz, mas impediu o seu 

crescimento e desencadeou sua lenta decadência.  

A emancipação de Pires do Rio se deu em tempos 

agitados da Revolução de 1930. A Intendência e o Conselho 

Municipal provisório, instalados em setembro, foram dissolvidos em 

outubro pelo governo provisório de Carlos Chagas, que respondia 

pela implantação da Revolução em Goiás, ao mesmo tempo em que 

se designavam os respectivos substitutos revolucionários. Esses 

também permaneceram pouco tempo em suas funções, sendo 

dest ituídos em janeiro de 1931 pelo Interventor Federal que 

substituíra a Junta Governativa no governo estadual, Dr. Pedro 

Ludovico Teixeira. O período ditatorial impôs uma representat iv idade 

                                                          
59  Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



local, para a qual foi dispensado total apoio por todos órgãos 

governamentais, assegurada pelo Decreto Estadual n. 237.

Esse decreto, de 24 de novembro de 1930, publicando e 

executando no Estado o Decreto Federal n. 19.398, de 11 de 

novembro de 1930, além de dissolver os Conselhos Municipais 

provisórios e decretar a nomeação do Prefeito pelo Interventor,  

determinava, entre outras coisas, que:

§ 2: O prefeito terá em relação aos actos  e posturas 
municipais,  os mesmos poderes que, por esta lei,  cabem ao 
Interventor Federal,  respectivamente à constituição e demais 
leis estaduais,  cumprindo-lhe executar os decretos  e 
deliberações daquelle no território do respectivo município.

Art.11: O Interventor Federal,  por seus auxiliares e pelos 
prefeitos, nos municípios,  garantirá a ordem e a segurança 
pública,  promovendo a reorganização do Estado. 60

             

Os dois primeiros prefeitos, designados pelo Interventor,  

vieram da Capital para assumir a prefeitura local. Foram eles o 

bacharel em Direito Dr. José Marinho de Magalhães, no cargo até 

maio de 1932, e seu sucessor, o engenheiro  Joaquim Câmara Filho, 

comissionado no posto de Major, como Sub-comandante das Forças 

Goianas. Licenciado, já em sua posse, para dirigir-se ao Estado de 

Minas Gerais, na fronteira com São Paulo, Câmara Filho foi 

substituído temporariamente pelo fazendeiro local, o espanhol João 

Rincon, que permaneceu nessa função até 14 de novembro do 

mesmo ano, quando  regressou o t itular. Seu mandato estendeu-se 

até abri l  de 1934.

Os estrangeiros, presentes maciçamente nas frentes de 

expansão pelo interior do terri tório nacional, t iveram no Decreto 

                                                          

60 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



Federal no 20.348 de 29 de agosto de 1931 a concessão para 

participarem da história polít ica da Nação pós 30. Esse decreto 

inst ituiu os Conselhos Consultivos no Distri to Federal, nos Estados e 

nos Municípios e estabeleceu normas sobre a administração 

municipal . O Conselho, que deveria ser representado por “homens de 

posse econômica na cidade”, exigência também para os estrangeiros,  

era assim composto: 

Art.  3: Os Conselhos Consultivos Municipais compôr-se-ão de 
tres ou mais membros nomeados pelo interventor da seguinte 
forma:

a) um a tres, dentre os maiores contribuintes do município;
b) um, indicado pelo prefeito municipal;
c) um ou mais,  de livre escolha do próprio Interventor no 
Estado.

§ 1- Na lista dos maiores contribuintes poderão figurar tres 
estrangeiros a ser escolhido um dentre eles para o Conselho. 61

Embora munidos dessa garant ia na participação polít ica, 

os estrangeiros não deixavam de ser ameaças, na incompreensão de 

seus idiomas, para o regime de censura instaurado com a Revolução. 

O aviso de 06/07/32, divulgado por João Rincon, ele mesmo 

espanhol, dizia: 

proíbe as pessoas de nacionalidade estrangeira a conversar em 
seus idiomas na plataforma da estação, bem como o 
agrupamento de quaisquer outras pessoas afim de comentar ou 
indagar fatos que se prendem ao atual movimento 
revolucionário do país. 6 2

                                                          

61 FONTE: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.

62 Idem, ibidem.



A titulação acadêmica também se const ituiu, pelo menos 

em Pires do Rio, em critério que, se não excluía, pelo menos 

faci litava o acesso aos altos postos da administração pública 

municipal . Nos sucessivos mandatos à prefeito até 1951, por 

designações ou eleições, o cargo foi ocupado por homens ti tulados 

em curso superior, como médicos, bacharéis em direito e engenheiro. 

Dessas gestões, apoiadas no Decreto no 237, decorreram 

instrumentos ordenadores urbanos na forma de leis, decretos, 

editais, portarias, etc. que não só discipl inaram o uso do espaço 

urbano nascente, como também introduziram novas modalidades de 

convivência social urbana. Espelhavam uma nova imagem da vida em 

cidade e coerência com  uma nova época. Dentro das convicções e 

contradições da modernidade, esses administradores com vivência 

dos grandes centros urbanos assumiam at itudes reformadoras que, 

na visão de Hardman, provinham de um pensamento polí t ico: 

essa tradição republicana estatizante,  urbanizadora e 
reformista,  convicta seja do saber técnico-científ ico como 
apanágio das elites dirigentes,  seja dos critérios 
racionalizadores da administração como norma funcional de um 
poder público mais centralizado, eficaz em reordenar os 
particularismos do espaço social disperso. 6 3  

Os médicos fizeram-se presentes na administração de 

Pires do Rio, seguindo um modelo que se espelhava na f igura do 

Interventor em Goiás Dr. Pedro Ludovico Teixeira,  médico e polít ico. 

O sucesso do “saber médico” fazia-se presente no cenário polít ico, 

pois  “ser médico em Goiás, na década de 1930, t inha um signif icado 

especial. Símbolo de singularidades entre os comuns mortais e 

                                                          
63  HARDMAN, Francisco Foot. Trem Fantasma: A Modernidade na Selva. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1988,  p. 108.



l ibertador da morte, o médico era visto como o ser capaz de salvar 

muitos seres, em uma época de endemias e epidemias”6 4

Dos três médicos prefeitos até 1951, o alagoano Dr. 

Taciano Gomes de Melo, deteve o cargo por cinco gestões não 

sucessivas. Adolfo Teixeira já velho e da polít ica de outros tempos, 

deveria ser subst ituído. Uti l izando o saber médico como estratégia 

de poder, Dr. Taciano se fez um mito na história de Pires do Rio 

nessa época, como polít ico e médico, respondendo à comunidade 

piresina em sua necessidade de ter um representante que não a 

deixasse à margem da história que estava a caminho em tempos 

novos. Sua carreira polít ica estendeu-se como Deputado Estadual em 

1934, Governador de Goiás substituto em 1936, Deputado Federal 

em 1951 e Senador em seguida. 

Não havia melhor candidato para representar a cidade em 

todas suas esferas. Migrante, como todos da cidade, de origem e 

formação acadêmica  alagoana, Dr. Taciano foi para Morrinhos onde 

se encontrava seu irmão Dr. Silvio Gomes de Melo, também médico e 

já inf luente nessa cidade. Na vontade de seu irmão, o jovem médico 

deveria radicar-se em Cristianópolis 65 , mas Dr. Taciano optou por 

Pires do Rio, onde chegou em 1929, se estabelecendo como um 

piresino inteiro: medicou, const ituiu famíl ia e abraçou a pol ít ica. Até 

alcançar o cargo de prefeito em 1934, a pesquisa realizada revela 

que Dr. Taciano esteve presente em todos momentos solenes da 

cidade no papel de líder e detentor da oratória.

Seu casamento em 1932 com a morrinhense Maria Luíza 

Xavier de Almeida Melo, f i lha do jurista e ex-Presidente de Goiás Dr. 

José Xavier de Almeida, foi para a rude cidade, um ganho “polido e 

                                                          
64  CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos Limites da Modernidade.  

Goiânia, Editora UFG, 1997,  p. 183.

65   Depoimento de D. Maria Luíza Xavier de Almeida Melo, 87 anos, viúva de Dr. Taciano Gomes de Melo, 
em 06/Fev/1999,  Brasília, DF.



envernizado” do que se considerava tradição e cultura na sociedade 

goiana da época.

A  jovem  mulher, não restava dúvida, t inha uma tradição 

familiar, onde a questão do valor do estudo estava acima de tudo, 

mesmo assegurada pelo poder econômico e polít ico dos Xavier de 

Almeida. No colégio das freiras em Uberaba, onde cursou a Escola 

Normal,  seu perf il  lapidado causava comentários como contou, com 

certo orgulho, a própria  D. Maria Luíza: “eu era punida pelas freiras 

pelo fato de ter uma postura de corpo correta e quando  ajoelhava, 

diziam que eu parecia mais querer ser adorada  do que adorar”. 6 6

Adotando Pires do Rio, Dr. Taciano voltou suas 

administrações municipais para o desenvolvimento urbano da cidade, 

apoiado pela sua vivência nos grandes centros urbanos e na 

admiração à Pedro Ludovico, que espelhava o médico-polít ico de 

sucesso, empreendedor da modernidade em Goiás.

A atuação de Dr. Taciano em sua trajetória polít ica é 

controvert ida, não faltando críticas a ela. Detentor de poderes junto à 

alta esfera, não soube converter esse prestígio no sent ido de 

alavancar polit icamente a cidade. Afastando-se aos poucos de  Pires 

do Rio, em função de sua carreira em ascensão, seu rompimento 

def init ivo se deu no f inal da década de cinqüenta. Por f im, vendeu 

suas propriedades e assumiu o Rio de Janeiro como residência, onde 

já se encontrava desde seu mandato de Deputado Federal. Sua casa 

foi demolida na década de sessenta, apagando assim um monumento 

que simbolizava o médico, o polít ico e o líder de uma época de 

grandeza da cidade. 

                                                          
66  Depoimento de D. Maria Luíza Xavier de Almeida Melo, citado.



2.5 - A CIDADE NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO MODERNO

Do conturbado cenário goiano nas primeiras décadas do 

século XX, marcado pela oposição de grupos regionais dominantes 

que simbolizavam o progresso67 e a tradição, emergiria um líder no 

f inal dos anos 20: Pedro Ludovico Teixeira. Médico, intelectual e 

polít ico, de bases estabelecidas no Sudoeste do Estado, 

representante das aspirações e progressos daquela região, tornou-se  

o Interventor do Estado após a Revolução de 30 e permaneceu no 

poder até 1938, em dois mandatos.

No ponto de vista de Chaul, a mudança da polít ica goiana 

após 1930, foi mais que uma simples alternância de poder, pois 

“signif icou a construção  de um projeto polít ico baseado na 

idealização da modernidade”.6 8 As propostas de modernidade e o 

suporte às idéias que visavam o desenvolvimento e o progresso do 

Estado se def lagraram  no âmbito espacial com a construção de 

Goiânia em 1933 e a mudança of icial da capital do Estado  em 1937. 

Representaram a criação de um símbolo do progresso do novo Brasi l  

varguista, voltado à interiorização do país, or ientada a part ir da 

Marcha para o Oeste.

Essa irmandade ideológica f ica mais acentuada a part ir 

do Estado Novo, não faltando af irmativas de que Vargas 

representava para o Brasil  o que Ludovico representava para Goiás. 

Pode-se acrescentar por analogia, que Taciano Gomes de Melo 

                                                          
67  “Esses grupos procuraram, na representação da modernidade, legitimar sua ascensão ao poder, 

procurando assim diferenciar-se dos grupos depostos. Para tal, utilizaram as idéias inúmeras vezes 
divulgadas, ao longo da história, da decadência e do atraso de Goiás, para caracterizar os adversários 
vencidos”. CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos Limites da 
Modernidade. Goiânia, Editora UFG, 1997,  p. 176.

68 CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos Limites da 
Modernidade. Goiânia, Editora UFG, 1997. p. 177. NA: O termo modernidade empregado é, segundo 
Chaul, entendido dentro da visão dos grupos políticos no poder em 1930, como progresso, o culto do 
novo e a rejeição do passado. Ver melhor na obra citada p. 231.



representava para Pires do Rio o que Pedro Ludovico representava 

para Goiás. Fechava-se portanto uma cadeia ideológica que somava 

esforços na mesma direção. Taciano, além da ideologia, t inha uma 

admiração e um relacionamento muito próximo com Ludovico, o que 

parece ter sido recíproco. Af inal eles comungavam, principalmente, o 

saber médico na polít ica.   

A somatória de ações administrat ivas voltadas ao 

desenvolvimento urbano de Pires do Rio marcadamente a part ir de 

1934, período Taciano, deveu-se em parte, portanto, às inf luências 

da modernidade e proximidade de Goiânia. A nova polí t ica de 

desenvolvimento, concentrada na nova Capital e irmanada com as 

diretrizes do Estado Novo, estendia seus tentáculos sobre o terri tório 

goiano, principalmente na região da Estrada de Ferro, onde grandes 

transformações já se processavam. 

“Uma rua” em Pires do Rio, exist indo para uma 

composição funcional urbana, dizia respeito à dimensão interna, à 

local idade. Mas para além desse fato concreto, ela podia ganhar um 

signif icado simbólico – o desenvolvimentismo varguista – inserindo-

se na lógica externa, como fruto de realização do “guardião da 

Pátria”. Era um out-door para o Departamento Nacional de 

Propaganda homenagear Getúlio Vargas, assim descrito:

O homem que, em horas de incertezas para os destinos da 
Pátria,  soube, numa atitude desassombrada e f irme, salva-la 
das ameaças de doutrinas alienígenas,  cujo desenvolvimento o 
ambiente de discordia tornava propicio,  bem merece a gratidão 
e as homenagens de todo povo brasileiro.  

Com essa just if icativa, a Secretaria Geral do Estado de 

Goiás6 9 recomendava ao prefeito local que fosse dado o nome do 

                                                          
69 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



grande Presidente a uma das principais avenida ou rua da cidade, 

“para perpetuar o nome do fundador do Estado Nacional, que nos 

assegurou um período de paz e trabalho”.

Dialéticamente, o “fundador do Estado Nacional” atuava 

no âmbito da nação e no âmbito local, ao mesmo tempo que o 

contexto local contribuía na construção da idéia de nação. Perfeita 

integração de uma perspect iva ideológica.

Interessante exemplo dessa ingerência foi, também, a 

intensa correspondência que o Departamento da Administração 

Municipal de Goiânia, tendo como diretor Zoroastro Artiaga, mantinha 

com os municípios, levando sugestões e solicitando informações 

generalizadas, inerentes à cidade. 

A circular de 3 de junho de 1937,70 dirigida ao Prefeito de 

Pires do Rio, “clarividente e patriota”, abordava a necessidade de 

incrementar as construções para aumentar o número de casas nas 

cidades do Estado. Embora just if icada ser “pelo bem coletivo e para 

o aumento da sua população urbana para engrentar (sic) o advento 

das correntes de imigração o que a propaganda oficial está atraindo 

para Goiás”, visava, na realidade, a garantia de maior arrecadação 

de impostos urbanos. Iniciado com o lembrete “Está proximo ao 

período da elaboração dos orçamentos”, o documento trás também o 

pensamento do “moderno” desenvolvimento urbano a ser aplicado 

nas cidades (Figura II.5). O conteúdo dessa circular merece uma 

apreciação, apresentada nos parágrafos seguintes. 

A terra no interior, com seu baixo valor de custo, era a 

mercadoria por excelência para a compensação da iniciat iva,  

baseado na relação de custos e benefícios: 

                                                          
70  Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



Os terrenos no interior do Estado muito pouco valem, e 
poderão ser doados ou vendidos,  a preço baixo, tendo em vista 
que,  cada novo predio construido é um contribuinte novo e 
eterno dos cofres municipais por meio do imposto de décima 
urbana.

Para a viabilidade da iniciat iva, “num apelo ao seu 

patriot ismo”, foi solic itado “a elaboração de leis de proteção de 

incentivo à edif icação de novos prédios, abolindo exigencias 

burocraticas ou formalisticas que entravam as iniciat ivas de 

urbanização e de melhoria material”. Como medidas, é sugerido que: 

As exigencias na zona suburbana devem ser abolidas,  
completamente,  dando-se inteira liberdade para a edificação e 
para o fechamento dos quintais,  apenas observando-se o 
alinhamento que poderá ser dado independente de petição 
escrita.  O imposto de décima urbana poderá ser cobrado pela 
metade, nos suburbios das cidades e nas povoações do 
distr itos.  Também os muros não devem ser perseguidos, desde 
que não haja apertura de terrenos para as edificações nem 
premência de espaço para novas casas,  salvo nos centros 
urbanos que se queira embelezar,  exigindo-se muro moderno de 
tijolos e gradís. . .  Devemos triburar (sic) os muros edificados,  
na parte central das cidades somente quando eles tentarem 
contra a estetica da urbs,  e forem um obice à sua expansão.

O assistencial ismo social, com suas promessas de 

vantagens, e a conduta ét ica da prefeitura, são também abordados 

em tom populista e progressista, próprio do discurso que ecoava no 

País: 

É também imprescindível que sejam facilitadas as condições de 
fornecimento do material de construção para novas casas. 
Nossas Prefeituras não são negociantes.  Não devem almejar ou 
visar lucros de atos ou de obras que venham beneficiar as suas 
localidades. Suas fontes de renda são outras (. . . . ) A finalidade 
do bom governo é construir o bem estar e a felicidade do povo 
a que dirige,  não podendo existir  a vitalidade do organismo 
público se as células estão inquietas e desalojadas.  É dever 
precipuo de solidariedade social promover o bem estar e a 



instalação das familias,  melhorando, quando possivel,  as 
condições de vida urbana e facilitando o barateamento dos 
generos,  e das habitações populares.  Desta maneira,  pela 
política de carinhos à instalação higienica,  confortavel e livre 
dos seus judicionados,  o Prefeito aumenta a cidade, concorre 
para o progresso e eleva a tenda municipal,  mais seguramente, 
porque, aumentando a população e o numero de casas daí 
resultará progresso geral e o bem estar dos seus  nucleos 
urbanos.

O rompimento com o passado, traduzido pela intenção de 

se criar novas imagens para as cidades de  Goiás e pela crít ica as 

más administrações municipais, é exaltado na circular:

É de grande alcance higienico e de alto interesse,  no ponto de 
vista de urbanismo, que as casas residenciais sejam afastadas 
umas das outras,  não existindo, portanto em Goiás,  a situação 
de aperturas que se nota em cidades feitas,  de quem vivemos a  
copiar as  leis organisadas de suas situações,  muito diversas da 
nossa realidade...Cidades por ai completamente manietadas 
com a cobiça dos dirigentes municipais pelos proventos magros 
de obras do progresso material.

Pires do Rio, cidade decorrente de uma frente pioneira, 

antecedeu esses preceitos “modernizadores” desde sua origem. 

Calcada em um plano urbano básico e sob administrações com 

visões coerentes com seu desafio, as ações urbanizadoras se 

f izeram modernas e intensas durante sua formação, como será 

abordado no capítulo seguinte. Era objeto de uma experiência inédita 

no Estado, indiferente talvez para a cúpula administrativa dirigente 

de uma “nova época”, voltada que estava para outro fenômeno, 

considerado “demarcador” de um novo tempo. Estigmado  pela antiga 

Capital e demais centenárias cidades goianas, o pensamento da 

modernização só se referenciou, tardiamente, na edif icação de 

Goiânia. As cidades da ferrovia, mesmo as centenárias, foram as 

primeiras a expressarem as transformações modernizadoras, 

advindas com a ferrovia, constituindo-se em precursoras dos ditames 



“modernizadores”: na economia, na urbanização, na arquitetura, na 

receptividade aos migrantes e imigrantes, nos meios de 

comunicação, e nos demais benefícios modernos. Enfim, voltadas a 

construir uma nova imagem da cidade goiana.

Essa certeza se fez em Pires do Rio, tomando como 

referência a pretensão  da cidade em se posicionar como candidata 

para adaptação ou construção da futura capital do Estado, como 

dizia o convite:

Tendo conhecimento oficial de que virá a esta cidade de Pires 
do Rio a sub-comissão técnica que estuda o local para 
adaptação ou construção da futura capital do Estado, na 
qualidade de Prefeito Municipal,  lanço o meu apelo a toda 
população desta cidade e do seu municipio,  solicitando o seu 
concurso material para oferecer ao Governo do Estado 
temporariamente,  as primeiras bases para sua estada aqui,  
como sejam casas para as diversas repartições publicas e etc. 
Para tal convido as pessoas abaixo nominadas para uma reunião 
a realizar-se hoje,  as treze horas,  no edificio da Prefeitura 
Municipal.  Certo da atenção patriotica que, sem duvida,  
despertará esse magno assunto,  subscrevo-me com 
agradecimento sincero.  Câmara Filho, prefeito.  Segue-se uma 
lista com 72 nomes.71

Os estudos necessários à escolha de um local para se 

edif icar a futura capital, realmente estavam em andamento. Em 3 de 

janeiro de 1933, deu-se a escolha do local: 

Após discussões,  pressões políticas de prefeitos e predileções 
individuais por determinada cidade, a comissão definiu-se por 
um local de água abundante,  bom clima, topografia adequada e 
próximo à estrada de ferro.  Tratava-se de Campinas e a 
escolha. .. .7 2

                                                          
71 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.

72 CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás: da Construção da Decadência aos Limites da 
Modernidade. Goiânia, Editora UFG, 1997,  p. 203.



Defasada e incoerente com a nova imagem buscada para 

a representação do Estado, a antiga capital, Goiás, era constante 

alvo de crít icas. Suas def iciências ressaltadas serviam de parâmetro 

sinal izador de um passado a ser enterrado e de um presente a ser 

descoberto, ou a ser refeito. Mas nunca lá, na velha Vila Boa!

O jornal “Lavoura e Comércio” de 18 de abril de 1932,  em 

um de seus art igos, apontava o péssimo cl ima da capital, que 

tornava os moços locais e mesmo os que lá aportavam, em 

indolentes e incapazes de qualquer empreendimento progressista, 

caindo no marasmo e letargia. Tais moços, dizia o artigo, 

contentavam-se com um cargo público mal remunerado, cumpriam 

poucas horas no trabalho e, regressando ao lar, “se metem num 

pijama, e at irando-se numa rêde, sem coragem para qualquer 

trabalho muscular, ou mesmo intelectual,... ”.  A polít ica local era 

citada como “polit icalha retrograda e tacanha dos que só visam os 

altos postos para o bem- estar pessoal e de suas famílias... ”.

No mesmo artigo, Bonfim (atual Silvânia), cidade do início 

do século XIX, é citada como ideal para receber a nova capital, por 

ser servida pela Estrada de Ferro, rodovias, possuir luz, água 

canalizada, casa de saúde modelar,  ótimo ginásio e muitos outros 

requisitos, além de não sofrer os efeitos nocivos da baixa 

polit icagem. 

Tendo em vista as defic iências da capital,  as vantagens 

de Bonfim e o sít io f inalmente escolhido7 3 a nova cidade de Pires do 

Rio era, no ponto de vista da comunidade, bastante qualif icada para 

sediar a futura capital, embora não tivesse ainda a energia elétrica e 

água canalizada. Mas esses eram atributos ainda raros aqui no 

sertão. 

                                                          
73  NA: Campinas era uma inexpressiva cidade, formada segundo os “patrimônios” no século XIX, tendo 

como referência maior, nessa época, o Convento dos Redentoristas.





CAPÍTULO  III

A ARQUITETURA DE PIRES DO RIO E DA  E.F.GOIÁS

As cidades passaram a representar um campo de 

preocupação e de estudo desde o início do século XIX devido às 

transformações decorrentes do surgimento da industr ialização, que 

concentrou em alguns pontos do espaço uma massa humana antes 

dispersa pelo terr itór io. Inicialmente, na Europa, alguns núcleos 

urbanos que se industr ial izaram sofreram o efeito de um explosivo 

crescimento populacional, t ransformando-se em grandes centros 

urbanos def icitários de uma infra-estrutura condizente, propiciando a 

seus moradores precárias condições de vida. Assim, as grandes 

cidades européias tornaram-se incompreensíveis para os que as 

viam segundo  os velhos modelos, exigindo que os pensadores as 

repensassem dentro da modernidade, pois exigia-se novos 

parâmetros para sustentar o processo:

Sanitaristas,  reformadores sociais, utopistas estão embebidos 
da sede de saber características daqueles tempos. Querem 
“esclarecer”, “limpar” suas cidades escuras e sujas.  É preciso 
poder ver o que acontece por trás das fachadas decadentes, 
dentro dos casarões promíscuos,  nos pátios e arrabaldes onde 
se adivinha instalada a doença física e a moral.  Trata-se antes 
de mais nada, de deixar entrar ar e luz.  E ordem. 1

Durante o século XIX, essas constatações levaram os 

pensadores europeus a desenvolverem teorias a respeito da cidade 

                                                          
1 SANTOS, Carlos Nelson F. dos.  A cidade como um jogo de cartas. São Paulo,  Projeto editores, 1988., 

p. 33.



do futuro, idéias essas que viriam, em novas versões, nortear o 

urbanismo do século XX. A esse conjunto de ref lexões e propostas, 

Choay denominou de pré-urbanismo, def inindo dois “modelos” que 

agrupam as imagens da cidade futura ideal izada na época. Ambos 

orientam-se nas direções do tempo, o passado e o futuro, para tomar 

as formas da nostalgia ou do progressismo .2

A  visão da cidade, revestida de formalidade e 

cientif ic idade, carrega em si os paradigmas voltados à sua 

“catalogação”, para não dizer decifração. No bojo desses estudos 

estão a racionalidade, a subjetividade e até mesmo a poesia. Mas 

são na verdade tentat ivas de esgotar o inesgotável,  através de 

parâmetros, cronologias, divisores, conceituações e outros itens 

mais, como se ela pudesse ser dissecada e arquivada. A cidade, 

além de vasto campo de pesquisa como objeto de estudo, é também, 

e principalmente, apenas o lugar onde se vive, no sent ir de pelo 

menos a quase totalidade da população global hoje. Lugar de 

problemas, mas também de soluções. Desde os primórdios, “ela 

remete ao dado últ imo e definit ivo da vida da coletiv idade: a criação 

do ambiente em que esta vive”.3

A  grande contribuição desse olhar “formal” para as 

cidades tem sido, sem sombra de dúvida, as correções de seus 

caót icos percursos, marcadamente nesse f im de século, valendo-se 

de seus estudos sistemáticos ou históricos, que em seus resultados 

têm trazido não só o conhecimento de suas estruturas f ísico-

espaciais, como também uma sensibil idade no seus processos de 

exist irem, conferindo-lhes a condição de um ser vivo e amado.  

                                                          
2 Cf.  CHOAY, Françoise. O Urbanismo. São Paulo, Editora Perspectiva, 1992,  p. 7.

3 ROSSI, Aldo. A Arquitetura da Cidade.  São Paulo, Martins Fontes, 1998,  p. 1.



Dentro desse discurso urbano esteve a busca da 

conceituação da cidade como espaço arquitetônico ou não 

arquitetônico, abordado no estudo de Kohlsdorf, que apoiando-se na 

intencionalidade (é arquitetônico qualquer espaço intencionalmente 

produzido, e toda construção social é, efetivamente, projetada), 

descreve o objeto da arquitetura:   

como espaço físico,  transformado por agentes sociais,  que o 
produzem com finalidades colocadas pelos grupos que detêm os 
meios de produção e a gerência dos lugares.  Essa definição (. . .)  
trabalha com predicados que mostram o espaço urbano como 
fenômeno concreto e,  por isso,  dotado de forma física,  sem a 
qual não existe nem sociedade nem espaço arquitetônico. 4

A autora conclui que: 

observar a cidade como arquitetura requer,  portanto, que se a 
veja como uma modalidade do espaço transformado por ações 
humanas,  especificado por suas características de extensão 
física, mas também de contexto histórico e traços analíticos. 5

A ref lexão acima colocada, em convergência com Rossi, 

reaf irma a relevância desse estudo e seu método. Não se aspira por 

exposição e apologia de soluções arquitetônicas, tão freqüentes nos 

trabalhos cujos objetos são campos férteis de estudo pela sua 

dimensão em todos sent idos, mas sim, pela abordagem de um fato 

urbano que foi de grande signif icado, em sua proporção concreta e 

histórica, a exemplo de várias outras pequenas cidades no interior do 

país, no período. 

                                                          
4  KOHLSDORF, Maria Elaine. A Apreensão da Forma da Cidade. Brasília DF, Editora UNB, 1996,        

p. 21.

5  Idem, ibidem,  p. 25.



Afinal, o cenário urbano no Brasi l, ausente de pensadores 

e teóricos urbanistas, trazia ainda, até f inais do século XIX, os traços 

da dominação colonial, expressados pela grande diferença na 

ocupação do terri tório, l itoral e interior, agravados pela 

desaceleração da extração aurífera, com signif icat ivos prejuízos para 

as modestas e poucas cidades interioranas do país. 

O crescimento populacional só foi quantitativamente 

signif icat ivo  nas  cidades  maiores  do litoral: “onde a entrada das 

matérias primas a baixo custo  assegurava  a concentração urbana 

crescente e a ampliação do comércio, dos serviços, e da produção 

manufatureira, destinada aos seus complementos necessários de 

além-mar”. 6  Porém, decrescia a qualidade de padrões urbaníst icos e 

de serviços  urbanos, mesmo os de caráter sanitário, nesse período:

O nível técnico dos projetos urbanos e arquitetônicos era 
extremamente limitado. O projeto político imperial,  sem 
oposição interna organizada, dispensou o aparato da estratégia  
pombalina na qual a  ordenação espacial merecera diretrizes de 
conjunto ou mesmo regionais.  Dispensava-se portanto uma 
política urbana, reduzindo-se o controle das transformações do
espaço a alguns esforços isolados,  de nível local,  de 
modestíssima amplitude.  Não havendo produção urbana e não 
havendo classes urbanas como expressão política nacional,  não 
havia problemas urbanos a nível institucional. 7

Em seu trabalho “A República Ensina Morar (Melhor)”,  

Lemos8 faz uma análise da casa paulista no período, mostrando a 

vinculação da evolução qualitat iva da moradia com as exigências 

higiênicas. Essa análise é para esse estudo uma referência, e 

                                                          
6 REIS, Nestor Goulart et alii. História Urbana de Iberoamerica.Analisis Regionales.  Madrid,  1987.      

p. 373.   

7 Idem, ibidem.,  p. 374.

8  LEMOS, Carlos A. C.  A República Ensina a Morar  (Melhor).  São Paulo, Editora Hucitec, 1999.



portanto,  de importante apreciação, o que resumidamente é 

apresentado a seguir.

O período de colonização e mesmo o Imperial, embora 

não voltado à uma polí t ica urbana, estendia suas preocupações 

administrativas aos aspectos estét icos das cidades, como o 

alinhamento contínuo das edif icações, para garantir o prolongamento 

reto e regular das ruas e, sempre que possível, tentavam harmonizar 

as fachadas entre si, especialmente a cont inuidade entre as 

cumeeiras das construções geminadas. Enf im, l imitavam-se à boa 

composição arquitetônica dos quarteirões.

A legislação era indiferente ao planejamento interno das 

residências, cujas plantas eram bastante semelhantes entre si,  

fazendo com que todos, pobres e ricos habitassem da mesma 

maneira,9 variando apenas a quantidade de cômodos. As casas, 

pelas limitações tecnológica, eram implantadas grudadas umas às 

outras, em lotes estreitos e profundos, permitindo a entrada de ar e 

luz apenas pela frente e por trás.

Na ausência de uma polít ica urbana mais abrangente, as 

preocupações brasileiras voltavam a atenção para a higiene das 

habitações, de difíci l solução, uma vez que estavam atreladas à 

conf iguração espacial das cidades coloniais, com lotes bastante 

reduzidos. Podia-se propor, mas não fazer ou fazer muito pouco.

O f inal do século XIX, com a abolição da escravatura, a 

instauração do regime republicano, o apogeu do café e as ferrovias,  

transformou o quadro brasileiro, repercutindo enormemente em  seu 

processo de urbanização e em sua arquitetura. A abolição do tráfego 

                                                          
9 NA: Presume-se que o autor esteja se referindo à estética no conjunto externo das casa, em um mesmo 

quarteirão. A limitação da tecnologia construtiva fazia com que todas as casas se apoiassem umas às outras. 
Coladas, se alinhavam pelas cumeeiras, não havendo exteriormente espaço capaz de manifestar opulência, a 
não ser por alguns detalhes como a manutenção e enfeites da fachada. 



de escravos forçou a organização de correntes de imigração européia 

dirigidas às frentes  pioneiras de cultura do café, que se expandiam 

assustadoramente faci litadas pelas ferrovias.  

São Paulo, central izando a cafeicultura, passou a ser o 

foco das novidades. O novo “ouro” trouxe inovações próprias da 

Revolução Industrial: modernas tecnologias, atreladas à alvenaria de 

tijolos, novos materiais de acabamento e para os r icos o “morar à 

francesa”.10 Os problemas urbanos também vieram, decorrentes do 

adensamento populacional, surgindo os insatisfatórios cortiços, a 

falta de gêneros al imentícios e de higienização urbana. A higiene das 

habitações passou então a ser de fato contemplada no ponto de vista 

legal, embora ainda timidamente através de normas construtivas 

dirigidas principalmente para as novas construções que, sugeria-se, 

fossem feitas em bairros de pouca densidade populacional situados 

ao longo das estradas de ferro. Uma vez que a cidade já estava 

consolidada em antigos e decadentes costumes de construir, restava 

aprimorar o que ainda estava a  ser edif icado na perifer ia urbana. 

Nesse sentido, o Código de Posturas de São Paulo de 

1886, determinou medidas que consolidaram uma nova t ipologia de 

casas: obrigatoriedade do al inhamento do lote (construções 

afastadas e com jardins fronteiros, somente fora do perímetro 

urbano); obrigatoriedade do porão para venti lação do assoalho; 

obrigatoriedade da platibanda11 ( para impedir  o despejo de águas 

pluviais no passeio) e da conveniência de corredor lateral descoberto 

que permitisse a iluminação direta dos ambientes.

                                                          
10  NA: Referência à planta do palacete eclético introduzido em São Paulo pelos arquitetos de fora e, 

sobretudo, pela insistência à “modernidade” do arquiteto Ramos de Azevedo, com diploma da 
Universidade da Bélgica. Tinha como principal característica, mesmo que parcial, o afastamento das 
divisas e do alinhamento da rua. A planta definia os setores de estar, repouso e serviço, de maneira não 
haver cruzamento dessas funções. Ver melhor em: LEMOS, Carlos A. C.. A República Ensina a Morar 
(Melhor). São Paulo, Editora Hucitec, 1999,  p. 14.

11   NA: Elemento em alvenaria que escondia os costumeiros beirais do estilo colonial. Será melhor abordado 
nesse capítulo.



Os anos posteriores à República aceleraram e ampliaram 

essa gerência. Os esforços modernizadores urbanos, conjugados 

com as medidas higienistas, desenvolveram-se gradativamente em 

São Paulo até as primeiras décadas dos novecentos, passando a 

legislação urbana a intervir não só nas condições de planejamento 

interno das residências, mas nas suas técnicas construtivas e 

também em outras voltadas às questões urbanas.

O retrato da “casa republicana” paulista feito por Lemos, 

do f im do século XIX até os anos da Primeira Grande Guerra, revela 

est i los ecléticos, sobretudo o neo-renascentista difundido pelos 

ital ianos, “recebendo acabamento classicizante, cujo nível de 

expressão ia do erudito ao popularesco de certa inventividade nas 

colagens dos elementos de composição da modinatura1 2 eclética”.13

Surgiram os palacetes, que ainda se proli feraram nas primeiras 

décadas dos novecentos.

Os anos vinte, com o armistício, sob nova legislação, 

novos hábitos, costumes, gostos e nova estética, trouxeram as casas 

i luminadas, arejadas e alegres, cercadas de jardins, chamadas de 

“bungalows”. Os canais de comunicação, como a imprensa e o 

cinema, divulgavam as novidades, substituindo a nomenclatura 

francesa pela inglesa: “hall ”, “ l iving”, “WC” etc. Predominavam as 

casas compromissadas com o neocolonial, muitas sem clara intenção 

plástica, e nelas permaneciam as platibandas com ornamentos 

est i l izados em relevo (mas despojadas das velhas estátuas, ânforas 

e  pinhas). Em meados dos anos trinta surgiram as manifestações 

art-déco, ditas “futuristas”. 

                                                          
12  NA:  O conjunto das molduras de uma construção, segundo o caráter das ordens arquitetônicas. Novo 

Dicionário Aurélio: S.f. Arquit.

13  LEMOS, Carlos A. C. A República Ensina a Morar (Melhor). São Paulo, Editora Hucitec, 1999, p.  66. 



As manifestações de um “morar melhor”, sob os ditames 

da  higiene e do progresso, conceitos que se irmanavam em seus 

signif icados, foram disseminadas e t iveram grande aplicação em 

cidades que estavam em expansão no interior. Foram exemplares 

dessas manifestações as “casas do café”, residências construídas 

em algumas cidades do interior paul ista, como Campinas, Ribeirão 

Preto, Sorocaba, Taubaté, Santos e São Carlos, entre outras, “ todas 

nascidas sob os olhos vigilantes da República. Todas salubres”. 14   

Esses modelos e  os  demais  surgidos  na  década  de  tr inta,  

encontraram  pela  ferrovia   maior facil idade para sua divulgação e 

penetração, sendo copiados, mais por status do que por qualquer 

outra consciência, alcançando regiões recônditas e inserindo-as nos 

modismos do “morar melhor”. Manifestaram-se nas cidades ao longo 

da E.F.Goiás, com interpretações locais, inclusive em Pires do Rio.

A construção de novos parâmetros arquitetônicos e 

urbanos no Brasi l, se deu como um processo relat ivamente rápido se 

a referência for o longo tempo que perdurou a inércia colonial , mas 

ao mesmo tempo lento, se forem consideradas as décadas 

necessárias às transformações, mesmo em São Paulo. O espaço 

urbano sedimentado no antigo modelo colonial,  sem dúvida, impedia 

a total aplicação desses parâmetros, o que só veio a se efet ivar nos 

novos espaços criados, bairros ou novas cidades, essas últimas 

surgidas a part ir do f inal do século XIX  tendo como fator principal as 

frentes pioneiras.

Pires do Rio, nesse ponto de vista, apresentou-se como 

um laboratório dessas transformações arquitetônicas e urbanas já 

processadas em outros centros, onde o novo já não era uma 

inovação, mas o novo relat ivo ao contexto regional e, há de se 

considerá-lo recente, atentando-se que essas transformações ainda 

estavam em processamento em São Paulo. Nota-se, também, que 

                                                          
14  LEMOS, A.C. A República Ensina a Morar (Melhor). São Paulo, Editora Hucitec, 1999,  p. 88.



essa defasagem temporal do novo tende a diminuir à medida que o 

processo local se vigorizou. O esti lo art-déco já se manifestava em 

Pires do Rio ao mesmo tempo que marcava sua grande 

expressividade em São Paulo nos anos trinta.

Retomando a questão da intencionalidade, é necessário 

colocar a conceituação que se faz para Pires do Rio enquanto 

cidade, espaço arquitetônico. Para o estudo, considera-se Pires do

Rio como cidade, no emprego da terminologia, a partir  do momento 

em que houve um desenho urbano, com claras intenções de ser al i  

assentada uma pequena cidade, conforme é descrito na escritura 

datada de 5 de julho de 1922. Por outro lado, é reconhecido que do 

ponto de vista  polít ico administrativo, a cidade, conceito de sede de 

município, só veio ocorrer em sua emancipação, em 1930, quando 

ela passou a assumir, autonomamente,  seus códigos legislat ivos e 

executivos, incorporando também como seu poder a extensão de seu 

terri tório. É a part ir dessa data que se reconhece que Pires do Rio 

assumiu seu status de cidade. 



3.1 - CÓDIGOS E SÍMBOLOS URBANOS.

           

A implantação da cidade foi iniciada pela abertura das 

ruas em pleno cerrado, a golpes de facões e enxadas, a partir de 

1923, para em seguida proceder às demarcações das primeiras 

novas edif icações, garantindo uma ocupação imediata.

Construída mais ao sul, Pires do Rio f icou separada da 

estação pela grande área de frente a essa, que estava sub-judice

desde 1922. A região do outro lado dos tri lhos, com as casas dos 

primeiros a construir no local, era ligada à cidade através de uma rua 

que, estendida até lá, se const ituiu em uma passagem sobre os 

tri lhos (Figura III.1). Embora tenha sido devolvido aos doadores 

proprietários desde 1929, essa área vazia a separá-los ainda 

permaneceu sem ocupação até f inais da década de 30 sendo usada 

para jogos de futebol. Chamado popularmente de Praça da Estação, 

o espaço foi denominado of icialmente de Praça Dom Bosco em 1934. 

As medidas necessárias para codif icar a cidade foram 

sendo tomadas em larga escala. Ainda sem nomes, as ruas, 

travessas, avenida e praças foram denominadas através do Decreto 

n. 22, de 11 de julho de 1931. Referenciando pela casa do Sr. Fulano 

à casa do Sr. Beltrano, os logradouros receberam em sua maioria,  

nomes dos estados brasileiros e de capitais, na ausência de 

homenageados do local. As ruas, em número de doze, se 

denominaram: Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Pará, Alagoas, 

Amazonas, Goyás, Porto Alegre, Recife, Ruy Barbosa e Djalma 

Dutra. Em uma única, o sugest ivo nome de Rua do Comércio. As três 

travessas foram a do Ceará, Santa Catarina e a do Paraná. A única 

avenida levou o nome de João Pessoa. As três praças, ou “ largos” 

como foram referidas, denominaram-se “24 de Outubro” onde se 

situava a Igreja; “Dr. Cavalcant i”,  onde se situava a casa do Sr.  



Domingos Sávio; “São Paulo”,  onde se situava a Cadeia Pública. Rua 

do Fogo ficou caracterizado  como “Bairro do Fogo”, em clara 

referência à sua separação e diferenciação da nova cidade 

planejada. Lá, foi dado nome a duas ruas: “do Piauhy” e “da 

Soledade” (Figura I II.2).

A única cabível homenagem póstuma local prestada a 

logradouro foi ao médico  Manoel Afonso Cavalcanti, originário de 

Canudos-BA, que imagéticamente marcou a cidade.15 A Revolução de 

30, em processamento, não deixou também  de ser contemplada: 

posteriormente a rua Sergipe passou a ser denominada de Carlos 

Pinheiro Chagas.16 Eram as homenagens possíveis diante de uma 

história que se iniciava.

Paralelamente, procedia-se à pesquisa quanto à 

eficiência do método de emplacamento de prédios e ruas pelo 

sistema de metragem linear adotado pela prefeitura de Belo 

Horizonte e posteriormente também aplicado em Pires do Rio, 

uti l izando-se placas esmaltadas e de metal.

O município, com 96 “Kilômetros em quadrado” e relatado 

em franco desenvolvimento, t inha 9.000 habitantes em novembro 

1932, sendo que a sede contava com 700 prédios e 

aproximadamente com 3.500 habitantes17. Com dados diferentes, 

em1934 a imprensa manifestava-se:

                                                          
15  “Clinicou sacerdotalmente e exemplarmente por quatro anos em Pires do Rio, sendo adorado como 

médico e amigo por todos, mas acabou assassinado, em abril de 1927, por um abastado comerciante 
local, numa intrincada trama passional: “Chegou à cidade com menos de trinta anos de idade. Sozinho e 
solteiro. E solteiro permaneceu até morrer. Era um belo tipo de virilidade, de estatura mediana, tez 
clara, elegante e alegre. Ao chegar, mantinha a barba sempre raspada. Depois a deixou crescer, negra, 
abundante e cuidadosamente aparada.” NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz 
Gráfica Editora, s.d.,  p. 83.

16  NA: Interventor provisório em Goiás, na instauração do novo regime em 1930.

17  Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



Cidade fundada em 1922, tem-se desenvolvido de maneira 
espantosa.  É sede de Comarca,  sendo o seu município um dos 
mais prósperos do Estado. Sua altitude é de 747m, sendo 
excelente seu estado sanitário.  A população do município é de 
8.000 habitantes aproximadamente.  Em relação à sua área,  é 
Pires do Rio o município goiano que apresenta maior 
coeficiente de produção. Tem 390 pequenas propriedades 
rurais.  Arroz,  cana, milho, feijão e tentativa atual de produção 
de algodão. Fábricas de manteiga,  beneficiamento de arroz,  
serraria,  cerâmica. Escoamento para Pouso Alto,  Santa Cruz, 
Bela Vista e outros municípios.  População escolar 1390, um 
dos mais altos índices do Estado.1 8

As atividades ocupacionais e de bens rentáveis dos 

citadinos, espelhando também seus usos e costumes na época, 

podem ser percebidas através do conteúdo constante no decreto n.5, 

de 26 de dezembro de 1930. Esse primeiro documento municipal 

abordando a receita e despesa do município contém: as tabelas de 

impostos municipais com a classif icação dos estabelecimentos e 

atividades comerciais, industr iais e as prof issões l iberais; os 

impostos para as l icenças especiais, desde ao mascate ambulante à 

construção ou reconstrução (reforma) de prédios; os impostos 

prediais, sobre veículos (de tração mecânica e animal) e sobre 

propriedades rurais. Cita ainda, impostos, taxas e emolumentos para 

o talho (abatimento de animal para consumo público), para aferição 

de pesos e medidas, para os atestados, guias, certidões, 

requerimentos, memoriais , alvarás de l icença, registro diversos ( de 

diplomas à marcas de ferrar), etc. expedidos pela prefeitura 

municipal  e f inalmente, taxas para uso do cemitério municipal. 19

Baseado em modelo em uso, e isso se deu também para 

o Código de Posturas Municipais, o documento é abrangente e 

                                                          
18  Correio Oficial do Estado, 07/06/34.In: NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz 

Gráfica Editora, s.d.,  p. 102. NA: Observa-se nessa nota, a questão apontada sobre a relatividade de sua 
extensão em área.

19   Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



espelha uma realidade da época, embora contemple um controle 

superlat ivo sobre as limitadas atividades rentáveis para arrecadação 

do nascente município. Chama a atenção a referência a alguns 

termos que permite apreender as especif icidades históricas, tais 

como: “à  água ou  à força motriz” para indicar a fonte de movimento 

da máquina, na inexistência da energia elétrica; at ividades que 

desapareceram com o tempo, como a de fornecedor de lenha para a 

Estrada de Ferro; mascates e mercadores ambulantes  de diversos 

artigos curiosos; os condutores de macacos, ursos e outros animais 

de exibição e ganho; os carregadores de malas, e outros. Sobre 

veículos, além do automóvel (para uso particular ou aluguel) e do 

“auto- caminhão” ou “ jardineira” (para cargas ou passageiros), são 

citados o trole ou “charret”20 , carrocinha (puxada  animal ou à mão), 

carroções (puxados a burros ou à bois), carroças e carros de bois. 

Para esses, além do imposto, é citado também o registro obrigatório 

dos condutores, carta de ”Chauffeur”, e o emplacamento  dos 

veículos. Para o imposto predial, é indicada uma classif icação do 

prédio em seis classes. Para os terrenos, o imposto se dá em função 

da qualidade do material do seu fechamento, ocorrendo um 

decréscimo do imposto à medida em que a qualidade se aprimora. 

Os instrumentos ordenadores urbanos, na forma de leis,  

decretos, editais, portarias, etc., emanados pelas administrações do 

município, foram de certa forma, baseados em diretrizes reguladoras 

do espaço urbano e seu uso, em sua maioria contidas em um modelo 

genérico denominado Código de Postura Municipal. Esse código, 

aplicado na cidade mesmo antes de sua municipalização,  contém 

normas vigentes para os centros urbanos e foi adotado em algumas 

cidades brasileiras já no século XIX, não contendo, portanto, 

particularidades inerentes à nova cidade. O primeiro Código de 

Postura adotado em Pires do Rio, foi o de Santa Cruz, aprovado 

                                                          
20  NA: Veículo puxado por  um cavalo apenas, para transporte de passageiros. Tinha uma cobertura em lona 

e duas rodas pneumáticas. 



segundo a lei n. 84 de janeiro de 1928, sendo subst ituído em 1934 

pelo de Bonfim.  

Mesmo vigorando em outras antigas cidades goianas, em 

Pires do Rio deu-se o fato novo desse código ter sido aplicado em 

uma cidade nascente, sem os entraves dos espaços urbanos já 

sedimentados e enraizados na sua ordenação f ísica. 

As preocupações higienistas, como referenciadoras de 

urbanidade, foram largamente adotadas no governo varguista, 

fazendo-se imediatas e constantes através de normas municipais de 

postura. Assim que assumiu a administração revolucionária, o 

prefeito  Eduardo U. Silva decretou a proibição de 

se criar e engordar porcos no centro da cidade.  Em seguida, 

regulamentou o serviço de açougues e estabeleceu medidas 

higiênicas para os estabelecimentos, destacando-se entre outras: 

piso cimentado ou impermeabilizado; cômodo amplo e arejado, com 

portas e janelas comunicando com o exterior; paredes cimentadas ou 

revest idas até um metro para serem lavadas, desinfetadas, pelo 

menos duas vezes por semana, com “creol ina ou creosol”; mesa ou 

balcão de cimento, mármore ou azulejo; l igação com manilha de 

barro até a fossa absorvente, vent ilada por um cano em sua parte 

superior. Era tão intenso o serviço de fornecimento de carnes que, 

nesse mesmo decreto, foi proibida a concessão de aberturas de 

açougues durante o ano de 19312 1. Em decorrência, houveram sete 

solicitações de abertura de casas de carne, apenas em janeiro de 

1932. Pela portaria no 8 foi decretada a destruição em dez dias dos 

chiqueiros existentes nos quintais.

A solic itação de abertura de açougues, através dos 

alvarás de licença, foi intensa ao longo da década de 30. A carne, 

                                                          
21 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



como produto excedente, passou a ser vendida até mesmo nas ruas 

da cidade, o que levou a administração a decretar a proibição de sua 

venda nessas condições, em desacordo com os preceitos da higiene 

e também com os termos da reclamação feita pela maioria dos 

açougueiros locais.

Após o Estado Novo, essa vigi lância se fez mais 

contundente, através  da Diretoria Geral do  Serviço Sanitário de 

Goiás,  pr imeiramente rogando enérgicas providências no sentido da 

proibição da criação de porcos nos núcleos de população, sob pena 

de multa e apreensão dos mesmos. Em seguida, determinando a 

necessária construção de fossas biológicas em todas habitações e 

confeitarias existentes na cidade, e que os barbeiros e cabeleireiros,  

na cidade estabelecidos, cumprissem as exigências do regulamento 

daquela diretoria. 

As práticas do mundo rural se faziam presentes no 

cot idiano dessas pessoas que, entre outras, mantinham o costume da 

criação animal, doméstica ou não, fazendo de seu abate caseiro, 

uma fonte de renda. Através do  Matadouro Público tentou-se 

regularizar a situação, em lei de fevereiro de 1936, estendendo “ao 

consumo part icular a proibição de se abater gado vacum, suíno, 

lanígero e caprino na cidade e seus suburbios”. 22

O ir e vir dos animais pelas ruas da cidade foi motivo de 

censura, determinada em  decreto, “proibindo ter-se cães soltos 

pelas ruas desta cidade e dando as regulamentações sobre o registro 

dos mesmos”23 . A proibição estendia-se também a  outros animais 

soltos no centro da cidade: cavalar, muar, vacum, caprino24 , etc. O 

                                                          
22   Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.

23   Idem, Ibidem.

24  NA:  O hábito de consumo de carne de cabrito pelos nordestinos locais, particularmente os baianos,  
levava-os à ampla criação desses animais soltos pelas ruas.



edital em agosto de 1932 foi mais contundente: “vinte dias para a 

matricula de cães, f indo esse prazo, será morto pelo f iscal, todos os 

que forem encontrados perambulando pelas ruas da cidade, sem a 

respect iva chapa desta prefeitura”2 5. As medidas, visando o controle 

dos animais, chegaram ao extremo, na carta enviada à prefeitura em 

abri l  de 1937 pelo Departamento da Administração Municipal de 

Goiânia, onde o diretor Sr. Zoroastro Artiaga sugeriu a cr iação do 

imposto sobre cães e cadelas.

Embora houvessem multas por  infrações dessas normas 

higienistas, não consta em  pesquisa nenhum indício de recolhimento 

de multas a elas relativas, o que de certa forma mostra o alto nível 

de tolerância, conf irmando a distância entre o modelo e a prática. A 

contínua reiteração das proposições revela o distanciamento que 

exist ia entre as regras de vivência urbana, normalmente idealizadas,  

e a prática cot idiana da população de origem mais diversif icada,

predominantemente rural. Esse é um fato a ser ressaltado, pois além 

do seu importante registro para a história local, também permite 

constatar  que não se trata de um caso isolado na história do 

urbanismo moderno. A dicotomia nesse processo é comum e já foi 

vista em outras apropriações de cidades planejadas em diversas 

modal idades. O importante para esse trabalho é a verif icação que 

esse fato se consti tui no primeiro exemplo na história da apropriação 

urbana planejada em Goiás.

Apesar da existência textual de normas, reconhece-se 

que existe uma distância entre as leis e o seu efet ivamento, intenção 

e operacionalidade, próprios das organizações humanas e, 

principalmente, brasileiras. Assim, em busca da compreensão desse 

fato,  as vozes do passado, trazidas por meio dos depoimentos,  

f icam audíveis pelo testemunho dos que experimentaram um 

                                                          
25  Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.



determinado tempo e local. Surpresos com a referência dessas leis e 

normas, as respostas foram  taxativas: “Proibido coisa nenhuma!”2 6 ,  

“Aqui era tudo pasto. Cada carroceiro soltava seu cavalo na rua. Se 

tinha lei, não era executada não. O cavalo comia o jardim da 

gente”.2 7

Mais explicativa, foi a resposta da depoente que se 

referenciou em pessoas importantes na cidade para mostrar essa 

realidade:  

Nunca vi essas leis.  Essas leis podem ter existido, mas nunca 
funcionou. Toda vida teve cachorro na rua,  sem plaquinha, sem 
nada. Toda vida teve cavalo na rua.  O povo criava porco em 
casa, matava. Não funcionou não. De certo não era todos,  mas 
(o Taciano não criava porco em casa) lá no (nome de um 
morador culto e importante) criava porco. Era proibido carro 
de boi,  mas vinha. O povo andava a cavalo para todo lado.. . lei  
pra não funcionar. 2 8

Os dias e horário de funcionamento das casas comerciais,  

preocupação trabalhista do governo revolucionário, passaram 

também a ser regulados por medidas administrativas locais. O 

comércio, que funcionava até tarde da noite ininterruptamente todos 

os dias, foi regulamentado por decreto a  abrir durante seis dias da 

semana, de 5:45 às 21 horas. Aos domingos podiam funcionar nesse 

horário apenas os açougues, farmácias, drogarias, padarias, 

confeitarias, restaurantes e botequins. Ainda aos domingos, as 

tavernas, armazéns de gêneros al imentícios e barbearias, t inham 

l icença para funcionamento somente até às 12 horas. A medida 

apenas controlou os horários, não al terando  muito a situação 

anterior. 

                                                          
26  Depoimento de D. Adelina Santos Ferreira, citado.

27  Depoimento de D. Geralda Cunha Ferreira, citado.

28  Depoimento de D. Graziela Félix de Sousa, citado.



Finalmente, e tardiamente, baseado no decreto federal de 

outubro de 1932, em vigor em todo terri tório da República, o prefeito 

Dr. Taciano regulou o horário de funcionamento das casas 

comerciais da cidade, em julho de 1934. Fixou em 8 horas o período 

de trabalho efetivo do empregado em estabelecimento comercial,  

decretou o período de trabalho nos dias úteis de 07 às 18 horas, com 

três horas de intervalo diários ao empregado para suas refeições, 

estabeleceu a adoção de turmas para os estabelecimentos f icarem 

sempre abertos e determinou o domingo como dia de descanso, 

invariavelmente.29

Os alvarás de l icença para abrir casas comerciais, para 

construir e reconstruir (reformar), bem como as medidas 

administrativas, visando uma qualif icação da estét ica urbana, 

começaram a ser expedidos a part ir de dezembro de 1930. Nesse 

sent ido ressaltam, principalmente, as medidas urbanas adotadas 

durante as administrações do engenheiro Joaquim Câmara Filho 

(1932 à 1933) e do médico Taciano Gomes de Melo, em seus 

mandatos de 1934 e de 1936 à 1939, considerando o período em 

estudo.

A necessidade do projeto de construção ser feito por  

prof issional habil i tado, bem como  sua aprovação pela prefeitura 3 0, é 

reconhecida pelo Decreto n. 56 de 24 de junho de 1932: 

. . .  e considerando que a construção nesta cidade, é uma 
necessidade palpitante obedecer certa regra dada por 
engenheiro,  considerando mais que ela é a base principal  do 
embelezamento da cidade e f inalmente um melhoramento 
coletivo; Decreta: 

                                                          
29  Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.  

30  NA: Na pesquisa de arquivo não foram encontrados projetos desse período, o que não significa que a 
medida não tenha sido de fato efetivada, considerando que tais projetos, necessariamente, não precisariam 
ficar arquivados na prefeitura. Os projetos encontrados em arquivo datam a partir de 1937,  tendo em sua 
grande maioria a autoria de projetistas ou desenhistas, havendo também alguns de autoria de engenheiros 
de Goiânia.



Art.  1.:-- As construções de prédios no centro da cidade, só 
poderão ser feitas de ora em diante,  mediante plantas, 
organizadas por um engenheiro e aprovadas pela Prefeitura. 3 1

A existência de grande quantidade de terrenos abertos, 

ocupados ou não, constituía-se em fator negativo para a estética da 

cidade e para a organização do domínio part icular de seus 

proprietários. Nesse sentido, fazia-se a obrigatoriedade de seus 

fechamentos, pr incipalmente na área central da cidade, com  

substituição das improvisadas cercas de arame e de madeira e 

mesmo dos muros estragados, por novas divisas dos lotes ut il izando 

tijolos. Essa exigência tornou-se mais r igorosa no início de 1934, 

quando foi f ixada uma taxação para a situação irregular dos citados 

terrenos, como também foi proibida a ut i l ização das tradicionais 

técnicas em taipa e adobe, como materiais construtivos. Além das 

considerações anteriores, uti l izando-se o argumento do prejuízo à 

natural evolução da cidade, tomou-se a implantação da energia 

elétrica pública como referência para def inir a “zona nobre”, na qual 

as exigências para edif icar passaram a ser maiores: 

proíbe a construção ou reconstrução de taipas,  muros de adobes 
ou cercas de arame no perímetro desta cidade em toda zona 
servida pela iluminação pública.  Os terrenos baldios situados 
na zona referida,  ficam sujeitos a uma taxa fixa,  não tendo 
nenhuma edificação aprovada pela Prefeitura,  acrescidos de 
outra taxa por metro linear quando abertos. 32

Essas normatizações, voltadas à estét ica da cidade, 

estenderam-se também para sua organização macro espacial,  

através do levantamento da planta cadastral da cidade pelo 

engenheiro civi l Dr. Euzébio Gomes de Melo, irmão de Dr. Taciano, 

                                                          
31 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio. 

32 Idem, ibidem.



aprovada em 1o de agosto de 1934. O decreto em questão 

determinava:

Considerando que a maior parte das ruas desta cidade têm-se 
desenvolvido sem método e sem que sejam observados 
alinhamentos subordinados a um plano geral; considerando que 
é necessário,  o benefício da estética e embelezamento da 
cidade, obedecer-se a um plano regulador de extensão e 
melhoramento; considerando que urge pôr termo, de ora em 
diante,  às irregularidades dos alinhamentos dos prédios e 
nivelamento dos passeios; Decreta: Art.1-Fica aprovada a 
planta da cidade de Pires do Rio. . . ,   devendo ser observados 
rigorosamente os alinhamentos determinados na mesma planta, 
bem como os projetos de novas ruas e logradouros públicos,  de 
acordo com o plano geral de extensão e melhoramentos da 
cidade.3 3

Tendo como suporte o desenho quadriculado da malha 

urbana da cidade, sua expansão fazia-se simplesmente pelo 

prolongamento das vias ou  pela criação de novas vias paralelas e 

perpendiculares às já existentes. Assim, a afirmação que as ruas 

tinham-se desenvolvido sem método era um exagero. De fato, 

observa-se em algumas ruas pequenas variações em seus 

alinhamentos e uma diversif icação de tamanho das quadras, que 

certamente valeram para justif icar a “falta de método”. Decorrentes 

desse levantamento cadastral, foram criadas duas largas avenidas 

denominadas Maranhão e Mato Grosso, cujo decreto, especif icando 

suas posições na cidade, altera o esti lo da l inguagem, uti l izando 

referências técnicas: direção leste-oeste e paralelas à Av. João 

Pessoa. 

Dando prosseguimento aos cuidados com a cidade, em 

maio de 1936 a prefeitura contratou os serviços prof issionais do 

engenheiro civi l Acary de Moraes, ant igo morador local, para fazer o 

alinhamento e nivelamento de passeios e sarjetas das ruas. Em 

                                                          
33 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.  



decorrência desse serviço, partiu-se para a exigência da construção 

dos passeios públicos, pelos proprietários dos lotes, ut il izando-se 

para tanto, os benefícios da isenção de impostos e taxas, predial e 

terri torial urbanos, com excelente resultado:

Foram ampliados para todo o exercício de 1937 os favores da 
lei municipal n.  17,  de 26 de junho de 1936, isentando de 
impostos e taxas os prédios e terrenos em cujas frentes fossem 
construídos passeios  à custas dos proprietários.  E como essa 
exigência foi quase satisfeita in totum na zona central da 
cidade, e o que constitui uma grande obra de melhoramento nos 
logradouros públicos,  tivemos . .. 34

Ainda se uti l izando do recurso da redução de impostos,  

foi incent ivada a construção de prédios de “estylo”, assim definidos 

os que atendessem às características constantes na lei  n. 18, de 26 

de junho de 1936: 

Art.  1- Fica reduzido de 50% o imposto que incidir sobre 
prédios de estylo, recuados do alinhamento,  que se construírem 
nesta cidade, a partir da promulgação desta lei,  com frentes 
fechadas a gradis de ferro ou de madeira,  com balaustres, 
caiados e pintados,  preenchendo as exigências do Código de 
Postura do Município.35

À atenção voltada para a organização da cidade, não 

furtou a precoce problemática dos veículos. Essa frota se compunha 

de “auto-caminhões”, automóveis, carroças e carros de bois. Nos 

primeiros seis meses de 1931, atendendo às normas, foram 

registrados sete veículos de aluguel e doze particulares ( todos a 

motor), cujas placas indicavam apenas o número do veículo, seguido 

de “A” se fosse de aluguel e de ”P” se fosse part icular. O primeiro 

registro foi de um auto-caminhão Ford 1929, de João Rincom, 

                                                          
34 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio. 

35 Idem, ibidem.



seguido por outros, como o auto-caminhão Chevrolet 1929 de 6 

cil indros de Cipriano Guiott i, o auto-caminhão Ford 1929 do também 

espanhol Aquino Edreira e o automóvel “Wippet-Tourist”,  placa 6-P, 

para uso particular  do médico Dr. Benedito Amorim. Somavam-se a 

essa frota, doze carroças e quarenta e dois carros de bois, todos 

devidamente emplacados. Aos carros de bois fazia-se a observação:  

dest inados a serviços na zona rural com direito de entrada e trânsito 

na cidade.

Cabe ressaltar a tecitura de um novo modo de vida, 

próprio dessa cidade que procurava se afirmar em tempos modernos 

e de outras tantas que estavam sob a égide da ordem tecnológica 

que se impunha. Os “auto-caminhões” e automóveis, ícones de um 

est i lo  de  vida  nascente  em  sintonia  com a indústr ia automotiva 

no  exterior  eram,  curiosamente,  em  sua maioria de propriedade 

de imigrantes. Aos carros de bois, emblemas de um mundo em 

ext inção – dos quais restam alguns sons como suporte da memória –

uti l izado pela população local, reservou-se tão somente o direito de 

entrada e trânsi to na cidade, cenário no qual não poderia mais ter 

permanência.

Um depoimento mostra a inversão desses valores, a 

medida em que se processou na memória um registro de sons até 

então inéditos para a cultura local,  mas que foram familiarmente 

acolhidos e individualizados em uma vicinal humanização da 

máquina: “Tinha poucos carros aqui. Eu conhecia a buzina de todos. 

Aí, nesse período aumentou. Tinha aqui, eu lembro, do pai do 

Antonio Nassar, do Edmundo Gonçalves, do carro do Seu Aristeu. Eu 

sei que eram poucos carros”. 36

                                                          
36 Depoimento de D. Geralda Cunha Ferreira, citado.



O aumento gradativo dessa frota ao longo dos anos não 

foi suf iciente para modif icar a idéia que se faz do vazio na paisagem 

urbana, que predominou por bom tempo. As ruas planas, em terra 

viva, muito largas e reti líneas, desenhavam uma perspectiva 

profunda, provocando a sensação do inanimado. A quantidade de 

terrenos desocupados e a precariedade ou ausência de separação, 

mesmo entre os já ocupados, permitiam, à borda de seu restr ito 

perímetro mais adensado, a fusão de cidade e cerrado, tornando-se 

indiferente o l imite, onde acabava um e começava o outro. 

O alto preço e a difíci l acessibil idade ao combustível 

restringiam o uso dos veículos a motores destinando-os, 

preferencialmente, às viagens para transporte de cargas, mesmo 

assim concorrendo com os carros de bois, pois “O automóvel, no 

tempo discutido, era ainda transporte de el ite, ou se reservava para 

ocasiões e f ins especiais. O grosso do transporte de pessoas se 

fazia mesmo em lombo de cavalo, e o de cargas, especialmente as 

de maior peso, em carros de bois”. 37 Aos carros de bois, existentes 

em grande número mas divididos em tarefas na zona urbana e rural,   

somavam-se as poucas carroças e também os cavaleiros para dar 

sent ido aos generosos espaços, animando-os com sons e 

movimentos.

As iniciat ivas em prol do progresso e da modernidade 

urbana não se restringiram apenas ao fazer, mas também ao destruir.  

Romper e destruir costumes como engordar e comer o  porco criado, 

ter os quintais abertos, uti l izar técnicas construtivas populares e 

baratas como a taipa e o adobe38 . Era preciso também preservar, 

cuidar do novo, e para tanto, foi estabelecido multa aos proprietários 

                                                          
37 NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio.  Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d.,   p. 33.

38   NA: Ambas as técnicas utilizavam o barro não cozido para vedações. Na taipa “de sopapo”, sistema 
usado em Goiás, o barro era agregado em uma estrutura de madeira trançada ou disposta verticalmente, à 
pique, daí a expressão “casa de pau-a-pique”. O adobe utilizava  o barro, moldado em forma de blocos e 
secados ao sol.



de qualquer veículo que danif icasse os esteios de proteção às 

árvores da cidade ou quaisquer obras públicas da Prefeitura 

Municipal e aos proprietários de carros de bois, carroções ou 

carroças que transitassem pela estrada de automóveis, dentro do 

município. 

Renegar o passado imprimindo-lhe a conotação do 

ultrapassado. Assim, o chiado do carro-de-boi tornou-se um 

incômodo murmúrio anunciando seu lento e pesado fardo também 

pelas ruas recém abertas e modernas, arranhando o presente 

envernizado de progresso. Essa era uma contradição que aos poucos 

a cidade apagou de seu cenário sob a égide de decretos, de certa 

forma coerentes ao olhar de um futuro promissor. Em 1o de agosto de 

1935, o Decreto no 174 determinou:

Considerando que o carro de eixo movediço, a tração animal,  
quer pela dificuldade de direção, quer pelo pavor que causam 
aos bovinos que o tiram, os vehiculos de outra especie, 
concorre para a perturbação e congestionamento do transito; 
Considerando que a aglomeração de taes vehiculos offerece 
perigo não só aos transeuntes como aos seus proprios 
conductores; Considerando que as condições de progresso da 
cidade não mais  comportam nas ruas e praças esse rudimentar 
systema de transporte; Considerando que o estado promissor 
das f inanças municipaes dá lugar a permittir para breve o 
inicio dos trabalhos de nivelamento e os demais necessarios a  
hygienização e embellezamento da cidade; Considerando que, 
dessa forma, se torna necessaria a regulamentação do transito,  
de modo a prohibir,  dentro de prazo razoavel,  a circulação de 
semelhante vehiculo em determinada zona do perimetro urbano; 
Decreta: Art.  1.-Fica prohibido, a partir de 1.  de março de 
1936, o transito de vehiculos de eixo movediço, a tração 
animal,  na seguinte zona: a começar. . .  Art.  2- Ao proprietario 
ou conductor de vehiculos que infringir esta prohibição, será 
punido de acordo com o Codigo de Posturas do Municipio. 39

                                                          

39 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.  



Em contraste com o sistema rudimentar de transporte, 

que as condições de progresso da cidade não mais comportavam, a 

energia elétrica pública – símbolo de modernidade e progresso –

ainda que tardiamente inaugurada em maio de 1934, foi recebida 

com grande euforia e entusiasmo, em função de seu efeito mágico, 

esplendoroso e promissor, conforme atesta Soares: 

A sua inauguração foi esplendente de luzes tão fortes,  que 
Pires do Rio se vira feericamente iluminada nos seus principais 
centros,  as casas próximas e prédios públicos,  banhados de 
tanta luz davam um aspecto admirável.  Que notável  
empreendimento para Pires do Rio crescer e tomar vulto!4 0

Não era para menos. Dependente desde 1928 de um 

contrato emperrado, tendo por  interessado o Intendente de Santa 

Cruz, a chegada da “força e luz” foi motivo de grande expectat iva 

desde então. Nesse contrato deveria ser atendida a cidade de Santa 

Cruz e seu distrito Pires do Rio, com não menos de 100 lâmpadas, 

de 50 velas, nas ruas de cada localidade, que deveriam funcionar 

somente durante a noite, tanto a rede pública como a particular. 41

Comprova-se por essas condições que Pires do Rio, nessa época, no 

mínimo já competia com Santa Cruz na sua dimensão urbana. Era um 

grande benefício que atrasadamente chegava, pois as cidades como 

Catalão, Ipameri, Bonfim, já possuíam energia elétrica.

Ao longo da década de 30, Pires do Rio foi  conf igurando-

se e confirmando o seu  status de cidade, fazendo uso em seus 

documento administrat ivos das terminologias próprias aos centros 

urbanos como “perímetro urbano”, “centro”, “subúrbio” e “bairro”. Em 

                                                          
40  SOARES, Francisco A.  Martins. Pontos Históricos de Pires do Rio. Goiânia, Impressão do Autor, s.d., 

p. 53. 

41 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio. 



1935, seu  perímetro urbano era def inido pela zona compreendida 

pelas seguintes vias (Figura II.2): 

a começar do entroncamento da rua Minas Geraes com a 
avenida Maranhão, segue por esta até seu cruzamento com a 
rua Djalma Dutra; por esta até a avenida João Pessoa; pela 
mesma avenida até  a rua Porto Alegre; por esta até a rua 
Paraná; por esta até a rua Ruy Barbosa; por esta até a rua 
Goyás,  seguindo dahi até o entroncamento desta com a rua 
Minas Geraes; por esta até o ponto onde teve princípio. 42

                                                          
42 Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio. 







3.2 - DESENHOS DA CIDADE

Embora não tenha sido implantado por questões já 

abordadas anteriormente, o primeiro plano urbano feito para Pires do 

Rio remete a uma anál ise que extrapola o interesse sobre a 

composição da história local devido principalmente a três aspectos. 

Em primeiro lugar, por se tratar de um plano que trazia em seu 

desenho as tendências do conceito de cidade moderna, considerando 

entre outras coisas, seu conteúdo simbólico dentro da história do 

urbanismo. Em segundo, por ser um plano dedicado à uma pequena 

cidade no interior do país, no cerrado goiano, em 1922. E finalmente, 

por constatar que as mesmas características do desenho urbano se 

f izeram presentes , posteriormente, no plano urbano de Goiânia, a 

nova capital do Estado.

Esse plano, de autoria do engenheiro da ferrovia, Álvaro 

Pacca, t inha a malha viária composta de vias circundantes e 

convergentes, referenciadas no edif ício da Estação Ferroviária 

(Figura I II.3). Entende-se por esse desenho, uma intenção de traçar 

vias convergentes para um ponto central: uma praça, um largo, um 

local  de encontro, um clímax. Tal disposição encontrava-se no  

pensamento urbanístico francês em vigor no início do século XX e 

veio para o Brasil via Alfred Agache, um urbanista francês contratado 

pela administração Prado Júnior para fazer a reforma do Rio de 

Janeiro em 1927. Agache elaborava suas intervenções “colocando no 

primeiro plano de suas preocupações a abertura de grandes avenidas 

e praças com a procura formal de pontos estratégicos para as 

grandes perspectivas... ”43 Atíl io Corrêa Lima, urbanista com tese na 

Sorbone, conf irmou a tendência francesa posteriormente no plano 

urbano de Goiânia em 1933 (Figura III .4).

                                                          
43 SANTOS, Paulo F. Quatro Séculos de Arquitetura. Rio de Janeiro, IAB, 1981,  p. 41.



Ainda que a aplicação desse primeiro plano tenha sido 

para uma pequena cidade, torna-se relevante considerar a 

sintonização do referido engenheiro, seu autor, com as tendências 

urbanas modernas do exterior. 

O segundo plano (Figura III.2),  de autoria não 

conf irmada44 , resumia-se ao tabuleiro de xadrez, com uma geometria 

rígida do traçado das vias públicas, largas, ret il íneas e regulares, 

def inindo quarteirões retangulares. As largas avenidas com canteiros 

centrais e a existência da arborização urbana, graças ao generoso 

espaço das vias públ icas, representaram, na época, novidade na 

paisagem das cidades goianas. O parcelamento das quadras 

def iniam amplos lotes, permitindo a sua ocupação de maneira a 

atender às recomendações sanitárias quanto à vent ilação e 

i luminação dos compart imentos das moradias, tema de preocupação 

na vida urbana na virada do século. 

Enquanto o primeiro plano trazia quadras irregulares em 

sua forma, gerando um desenho mais elaborado e complexo, o últ imo 

expressava simplif icação e monotonia. Bastante ut il izado no traçado 

das  cidades geradas pela frente pioneira, Bruand, numa visão 

objetiva, justif ica: 

essas aglomerações eram fruto de improvisações rápidas e não 
de uma planificação cuidadosamente preparada. Como no 
século XIX, os grande princípios não atrapalharam em nada, e 
a geometria rígida do traçado das vias públicas e dos 
quarteirões provinha de que esse era o meio mais simples e 
mais rápido de traçá-las45

                                                          
44  NA: Siqueira em sua obra confere a Moacir de Camargo, um desenhista da E.F.Goiás, a autoria desse 

projeto. SIQUEIRA, Jacy. Um Contrato Singular e outros Ensaios de História. Goiânia, obra não 
publicada, 1999,  p. 17.

45  BRUAND, Yves. A Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1991,  p. 345. 



Como solução estereotipada4 6,  seu sistema e resultados 

eram previsíveis: 

O tabuleiro de xadrêz impunha-se sistematicamente,  com 
alguns quadrados ou retâgulos deixados livres para futuras
praças,  não raro sem uma preocupação maior com uma relativa 
adaptação ao relevo encontrado;  toda pesquisa de ordem 
arquitetônica era descartada a priori e as construções cresciam 
diariamente,  em função das necessidades,  tendo por motivo 
principal uma preocupação  bem explicável com a facilidade e 
economia.  Assim não é de espantar que todas essas 
aglomerações acabem parecendo-se estranhamente,  em sua 
monotonia,  sua falta de caráter,  seu aspecto de grande aldeia 
triste ou de perpétuo canteiro de obras conforme seu 
crescimento já tenha parado ou ainda esteja em plena 
efervescência. 47

Essa t ipologia, pela sua simplif icação, foi aplicada não só 

para as novas cidades como também para os planos de expansão da 

malha urbana nas cidades já existentes, dentro das “reformas 

urbanas modernizadoras”. Trazia uma determinada espacialidade 

setorizada, que não se deu totalmente em Pires do Rio, mas que 

estava, em parte, presente no plano não executado:

Nas frentes pioneiras,  os traçados das cidades,  em forma de 
tabuleiro de xadrêz, apresentavam soluções urbanísticas 
estereotipadas,  de acordo com o sentido pragmático das 
iniciativas,  revelando o caráter mercantil  e a urgência dos 
empreendimentos.  As condições topograficas eram pouco 
consideradas.  Espaços maiores eram reservados para uma praça 
de comércio,  frente à estação e mais uma ou duas,  nas 
proximidades,  para atividades cívicas,  sociais,  culturais e 
religiosas.48

                                                          
46  NA: Bruand reconhece nessas tipologias um valor simbólico, por ser um sinal do espírito empreendedor, 

típico de um povo de pioneiros, capazes de audaciosas mudanças, que deu origem a outros 
empreendimentos de maior envergadura. BRUAND, Yves. A Arquitetura Contemporânea no Brasil.
São Paulo, Perspectiva, 1991,  p. 346.

47  BRUAND, Yves. A Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 1991,  p. 345. 

48  REIS F. Nestor Goulart et alii. História Urbana de Iberoamerica. La Ciudad Barroca. Analisis 
Regionales-1573/1750.  Madrid, Instituto de Estudios de Administracion Local. 1987,  p. 377.   



Adotada desde a ant iguidade49 , essa t ipologia urbana, 

pela sua versati l idade simplista,  faz parte da história do urbanismo, 

sendo aplicada nas diversas frentes colonizadoras ocidentais: 

A mesma combinação de rigidez e liberdade, indispensável 
para conseguir  variedade e elasticidade em outros aspectos, 
vai permitir a colonização do oeste americano. Aí também a 
quadrícula serviu de garantia para ordenação e desempenho de 
amplo leque de iniciativas territoriais e construtivas. 5 0  

O desenho desses planos podem não se constituir em 

valor e novidade como soluções urbanísticas. Mas, no período aqui 

tratado, para Goiás representou o novo, não só pelo desenho em si,  

como principalmente, pela iniciativa de se criar uma cidade 

planejada. Para o estudo proposto, fornece ainda algumas 

observações.  

Parece improvável que dois planos tão diferenciados 

tenham sido do mesmo autor e isso leva à hipótese que, diante da 

impossibil idade de implantação do primeiro plano, foi elaborado 

improvisadamente e em caráter de emergência o segundo plano 

visando assegurar a permanência dos pioneiros no local e as 

intenções de Lino, conf irmando assim, a conceituação de Bruand. 

Essa tipologia urbana não demanda um planejamento 

mais amplo, pois é assegurada pela malha rígida ortogonal,  

garantindo sua fáci l  expansão. Portanto, o projeto inicial, supõe-se, 

foi l imitado a um desenho onde constavam apenas alguns quarteirões 

                                                          
49  NA: Os traçados geométricos regulares, como estrutura urbana, foram adotados pelos romanos ainda na 

antigüidade: “Usam-nos como carimbos para assinalar seu domínio nas regiões que conquistam, 
abusando de desconcertante indiferença pelo clima e tradições de cada local”. BENEVOLO, Leonardo. 
História da Arquitetura Moderna. In: SANTOS, Carlos Nelson F. dos. A cidade como um jogo de 
cartas. São Paulo, Projeto editores, 1988,  p. 106.

50  BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. In: SANTOS, Carlos Nelson F. dos. A cidade 
como um jogo de cartas. São Paulo, Projeto editores, 1988,  p. 106.



(Figura III.2). Deve-se lembrar que a área de frente à estação estava 

impossibil itada de ser usada nesse plano, cabendo portanto à rua do 

Comércio, na realidade uma larga avenida, a “entrada da cidade”,  

via de l igação entre essa e a estação, onde realmente surgiram as 

primeiras casas comerciais.

Embora fosse um plano de grande f lexibi lidade para a 

criação de áreas destinadas a praças, conforme demonstrou Bruand, 

acredita-se que a quadra denominada praça Dr. Cavalcanti tenha

sido originalmente dest inada a essa função, sendo ponto de part ida 

do projeto, uma vez que essa quadra se encontra no nível mais 

elevado da cidade, o cume de uma ligeira elevação topográf ica. 

Observa-se nesse “projeto pi loto”, uma ordenação bastante simétr ica 

a part ir de um eixo direção SE–NO, que passa pelo centro da praça 

referencial. 

Sem uma urbanização condizente, essa praça não se 

conf igurou, a princípio, como o centro da cidade, o que só veio 

ocorrer a part ir de 1938 com sua urbanização e a construção de 

importantes edif íc ios públicos. O comércio, sem uma “praça” 

referencial e muitas vezes vinculado à própria residência, se 

espalhou por diversos pontos da cidade nesses primeiros tempos.

Nota-se na malha urbana, o uso dessa flexibil idade 

tipológica para atender a determinadas necessidades espaciais 

impostas. Houve um rompimento do sistema viário para a obtenção 

de um terreno, doado à Nossa Senhora da Abadia pela esposa de 

Lino, D. Rosalina, no f inal da década de vinte, onde mais tarde 

surgiram a igreja matriz, a casa paroquial e o colégio dos 

Franciscanos. O cemitério, desde 1926, a praça São Paulo e a área 

dest inada ao Ministério da Agricultura, foram equipamentos públicos 

que também recorreram a esse recurso para obtenção de seus 

espaços. Posteriormente, com a expansão da cidade, isso se deu 



mais regularmente para a locação de inst ituições que requeriam 

áreas maiores. Era a grande vantagem desse plano: um tecido 

urbano flexível e maleável de acordo com um futuro que não se sabia 

qual seria.

Ainda nessa época percebe-se  uma rua  curva, única no 

rígido desenho urbano, que se pressupõe ser a “Rua do Fogo”, 

posteriormente chamada de  rua Soledade5 1. Não só a rua, mas 

também o seu entorno, mostram um desenho contrastante com a 

malha da cidade, não sendo contemplado com o “plano pi loto” 

rigidamente ortogonal. Acredita-se que esse local abrigou 

trabalhadores humildes que, embora participando da vida e da 

construção da cidade, não conseguiram se inserir em seu espaço, 

sendo relegados a um assentamento espontâneo à margem do 

processo. Essa segregação é um fenômeno comum na consolidação 

de outras várias cidades planejadas, demonstrando a estrat if icação 

social também através da organização do espaço urbano.

O local, segundo a história, amargou por muito tempo um 

est igma preconceituoso em vários sent idos que, ao que tudo indica, 

se iniciou nesses primórdios. A discriminação era pesada em relação 

ao chamado “bairro dos pobres”, “dos pretos”, “ lugar da bagunça”.  

                                                          
51 NA: O nome dado ao local tem um significado intrigante: lugar ermo, deserto (Novo Dicionário Aurélio).





3.3 - A ARQUITETURA DA CIDADE.

        A cidade recebeu os primeiros moradores em 

construções provisórias, muitas delas erguidas com materiais 

arrancados e trazidos de Roncador. Eram habitações simples, de 

domínio construt ivo popular, erguidas pelos próprios moradores: 

pequenas, com pé direito reduzido, paredes de madeira barreada, 

cobertas com telhas de barro e piso de chão bat ido, muitas vezes 

incorporando um improvisado cômodo para comércio.

Em  1923  f icou  pronta  a  casa  definit iva  de  Manoel 

Cavalcanti Nogueira, que confiou a obra ao amigo construtor, Antônio 

Lisboa, vindo de Santa Cruz. Construída de frente à plataforma da 

estação, na rua depois denominada de “Piauhy” no “Bairro do Fogo” ,  

essa casa até hoje existente, tornar-se-ia um marco por ter sido a 

primeira construção imponente na cidade, agregando “características 

senhoriais para o tempo, com janelas dotadas de vidraça em 

guilhot ina, amplo jardim à frente cercado por grades de ferro 

bat ido”52 . Mas era uma obra ainda referenciada na tipologia colonial,  

com suas seqüências de janelas e duas imponentes portas voltadas 

diretamente para a rua. Só posteriormente foi incorporado o alpendre 

lateral, sustentado por robustas colunatas redondas (Figura III.5). 

Se no “Bairro do Fogo” prol iferaram por bom tempo as 

construções improvisadas, no novo espaço planejado passaram a 

surgir construções diferenciadas, em um convívio com as 

desprovidas de “estylo” que eram também erguidas pelo povo. Essa 

desarmonia incômoda fez surgirem sucessivas medidas 

administrativas incentivadoras da construção de uma imagem da 

cidade, consonante com sua época, espelhada nos conceitos 

correlatos de progresso e higienização vigentes no País a part ir da 

                                                          
52 NOGUEIRA, Wilson Cavalcanti. Pires do Rio. Goiânia, Roriz Gráfica Editora, s.d., p. 47. 



República e que se consolidaram ainda mais nas primeiras décadas 

dos novecentos.

Os modelos das edif icações, nesse período absorvidos 

pela el ite de Pires do Rio, eram cópias interpretadas de maneira às 

vezes simplória. A princípio foram inspirados na arquitetura dos 

edif ícios da Estrada de Ferro e em seguida nos projetos veiculados 

em jornais, em revistas e mesmo nas imagens ret idas pelo cidadão 

em suas viagens, que eram reproduzidas dentro das condições 

construt ivas locais. Embora dest ituídos de uma preciosidade em seu 

est i lo, representavam uma inovação nas edif icações, tornando-as 

diferenciadas das vernaculares coloniais até então tradicionalmente 

uti l izadas pela cultura rural e mesmo urbana na região. Esse fato  

deu-se também nas demais cidades inf luenciadas pela ferrovia, 

levando todas a se expressarem em uma mesma sintonia, 

representada não só em suas edif icações como também nas demais 

melhorias urbanas, símbolos do progresso modernizador. Eram os 

ditames da moda quanto ao est ilo de  morar e aos materiais 

construt ivos necessários, que chegavam via Estrada de Ferro, 

favorecendo essa transformação na paisagem da cidade. 

A arquitetura típica da ferrovia, tão bem feita e 

signif icando o novo, foi copiada localmente:

O desejo de europeização, resultante do contato com países mais  
desenvolvidos, efetuava-se também pela transferência de soluções 
arquitetônicas e formais,  mesmo que com alguma defasagem em 
relação ao país de or igem, encaradas,  por vezes,  como modo de 
afirmação social”.5 3

Assim, a telha francesa com sua grande declividade e 

incorporada nas construções foi conf igurando casas “chalés” ou 

“bangalôs”, como eram denominados, europeizando o cerrado 

goiano. 

                                                          
53   KÜHL, Beatriz Mugayar.   Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo. São Paulo, 

Ateliê Editorial, 1998, p. 83.



São quase inexistentes, hoje na cidade, os exemplares 

inspirados na arquitetura da ferrovia, que se deu sobretudo  nas 

construções residenciais. Um bom exemplo é a casa, de 1931, que 

trás em sua fachada a inscrição “Vila Sagrado Coração de Jesus” 54

(Figura III.6). Distanciando um pouco do est ilo da ferrovia, a 

residência contígua,  também dessa mesma época, apresenta os 

adornos de madeira no alpendre de sua fachada, lembrando os 

“chalés” europeus (Figura III.7). Outro exemplar,  que após uma 

grande reforma foi demol ido, é a casa que Dr. Taciano, ainda 

solteiro, construiu por volta de 1930. Essa casa, denominada por ele 

de “bangalô”, trazia todos os elementos da arquitetura ferroviária e 

chamava a atenção pela existência de um “meio porão”, feito para 

afastar a umidade dos pisos, atendendo exigências pró salubridade 

da construção (Figura III.8). Sua posição bem mais  elevada que a 

rua, poucas na cidade com esse detalhe, somada ao fato de estar 

local izada na esquina, emprestava à casa uma certa imponência,  

ref let indo a personalidade de seu proprietário. Nos três  exemplos 

observa-se o afastamentos das edif icações em relação à rua e a 

existência dos balaustres que se antepunham entre o passeio público 

e a casa, demonstrando um respeito às normas de construção 

estabelecidas na época.

Acredita-se também que as modernas construções 

erguidas em Goiânia, vieram a inf luenciar o espírito de modernidade 

em Pires do Rio, através de exigências construt ivas que ref let issem o 

novo tempo emanado pela jovem Capital. Pelo menos Dr. Taciano 

demonstrou isso, ao fazer a grande reforma de seu “bangalô” em 

1940, sob sua orientação, tendo como construtor o espanhol 

Nemézio, o mesmo que construiu o “bangalô”. Embora com grande 

modif icação no resultado, percebe-se que isso se deu pela 

eliminação  dos beirais do telhado,  substituídos  pelas plat ibandas e 

                                                          
54  NA:  Essa casa serviu de paróquia da cidade, quando para lá foi o Cônego José Trindade da Fonseca e 

Silva , o Padre Trindade.



pela laje plana cobrindo a antiga varanda, pelo acréscimo do grande 

volume ao fundo em dois pavimentos (onde f icava seu consultório) e 

principalmente, pelo revestimento externo em malacacheta 

esverdeada em dois tons, formando losangos (Figura III.9). Esse 

revest imento, de maneira inédita e original, havia sido uti l izado 

recentemente nas paredes externas do Palácio das Esmeraldas, sede 

do Governo Estadual em Goiânia. O resultado dessa reforma, em 

est i lo que lembra o art-déco,55 foi bastante imponente, tornando-se 

uma curiosa vaidade para as pessoas da cidade. 

Para essa reforma, sua esposa demonstrava interesse em 

um modelo de casa encontrado na revista “Vida Doméstica”, sendo 

recusado pelo marido. O modelo citado, após ser por ela consentido, 

foi construído para o Sr. Geminiano Carneiro de Mendonça, pelo 

construtor Cairo Silva56 , que resultou em uma casa est ilo art-déco,  

ainda existente na cidade (Figura III.10). A edif icação, em dois 

pavimentos, ergue-se bem afastada das divisas do lote e do 

alinhamento frontal, espaço antigamente ajardinado e com 

gigantescas palmeiras imperiais. Fugindo da simetr ia comum ao 

est i lo, sua volumetria se faz marcante, com cheios e vazios, 

propiciando sobre a laje do alpendre um terraço aberto, elemento 

novo como espaço nas habitações. De frente à praça Dr. Cavalcant i,  

essa obra foi muito bem expressada em sua arquitetura, destacando-

se por estar solta no lote e integrando-se com o amplo espaço da 

praça. 

                                                          
55  NA: O art-déco foi lançado na Feira Mundial de Paris de 1925: Feira de Artes Decorativas e Industriais 

Modernas. Inicialmente verificou-se a mesclagem de uma série de elementos formais de origens diversas. 
Nos anos 30 assumiu uma linha mais geométrica e limpa, inspirada no desing das máquinas, 
especialmente transatlânticos. Essa é a tendência que veio para o Brasil a partir dos anos 30. Faz parte 
desse léxico formal: a volumetria geometrizada, a ausência de beirais, as janelas em forma de escotilhas, 
os escalonamentos e os ziguezagues em relevo, os motivos florais geometrizados e simplificados, os 
cantos arredondados, a simetria, etc. No mundo foi conhecido como o estilo da era do jazz, compondo 
vários cenários em produções cinematográficas Hollywoodianas. O nome art-déco, só foi dado em 1968, 
em uma exposição retrospectiva dos anos 25 em New York.

56   Depoimento de D. Maria Luíza Xavier de Almeida Melo, citado.



As transformações urbanas representadas pelas 

edif icações que se erguiam, bem como a beleza arquitetônica que 

essas emprestavam à cidade, eram reconhecidas e incentivadas pela 

imprensa local, que constantemente registrava em grandes 

manchetes as novas obras. “Mais dois Monumentais predios serão 

construidos em Pires do Rio”, foi a manchete de “Nossa Folha” em 22 

de maio de 1940:

O dinâmico e hábil construtor Cairo Silva,  acaba de contratar a 
construção de dois magníficos e monumentais predios,  para os 
senhores Dr.  Miguel Simoni e Cel. Geminiano Carneiro de 
Mendonça. Estas construções que virão rivalizar com as muitas 
obras-primas que já enriquecem nossa próspera cidade, são um 
dos muitos estandartes que simbolizam o propulsar incessante 
do progresso que fervilha nos corações dos piresinos.

O que mais chama a atenção nesse processo de 

transformação da arquitetura da cidade, visando o “estylo” tão 

incentivado, era a ut il ização generalizada das plat ibandas, que 

vieram a ser incorporadas nas novas edif icações ou ser 

acrescentadas nos edif ícios reformados. Nesse processo, os prédios 

passaram a não exibir seus beirais voltados para a rua, sendo 

escondidos  pela alvenaria que, subindo até certa altura, determinava 

ao longo da fachada, um desenho geométr ico de altos e baixos, de 

saliências e reentrâncias. Embora parecidos no conjunto das 

fachadas, esse trabalho, às vezes imperceptível em suas diferenças, 

carrega uma grande variedade e criat ividade expressiva em seu 

desenho, imprimindo a individualidade do edif ício no conjunto 

(Figuras III.11 à III .18). Trazia algumas vezes a data da construção 

do prédio e até mesmo as iniciais de seu proprietário, sinais que 

remetem a uma interpretação de marco e individualização para 

perpetuação na história.  

O uso das platibandas já era moda no Brasil desde o f inal 

do século XIX. Sua larga aplicação deveu-se aos novos materiais 



construt ivos disponíveis, como as chapas de cobre ou ferro zincado, 

beneficiando a execução de telhados mais recortados, que 

necessi tavam das calhas pluviais e, atendendo às tendências de 

est i los arquitetônicos que aboliam os beirais herdados do colonial. 

Essa larga aplicação da plat ibanda também se deu em 

Pires do Rio, mas de maneira obrigatória. Quase todos os projetos 

pesquisados no arquivo da Prefeitura, traziam a platibanda em sua 

composição. Sua obrigatoriedade era levada ao extremo, conforme é 

demonstrado na solic itação de reforma feita por um interessado que: 

“não lhe sendo possível, presentemente, mandar construir a

platibanda, por impossibi lidade f inanceira...se digne conceder-lhe 

l icença para proceder aos inadiaveis reparos, obrigando-se... a 

construir a platibanda dentro de seis mezes, a contar desta data”.57

As solicitações para reformas, em grande número, se l imitavam na 

modif icação das fachadas, uti l izando a denominação clara de 

“construção de fachada”, pressupondo entre outras melhorias, a 

construção da platibanda.5 8

Os edif ício públicos não apresentaram relevância em sua 

arquitetura, exceto alguns poucos exemplares. Entre eles está o 

edif ício construído para o Grupo Escolar Martins Borges, em dois 

pavimentos, inaugurado em 1938, que tempos depois passou a sediar 

o Palácio da Just iça. Trata-se de um exemplar do art-déco, embora 

com pouca ornamentação característica do esti lo, com volumetria 

rigidamente simétr ica, composta de dois corpos nas laterais que 

avançavam, constituindo um  pát io central de acesso à entrada que 

f icava mais recuada (Figura II I.19). Tinha como detalhe, o 

arredondamento dos cantos externos dos volumes proeminentes e da 

                                                          
57  Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Pires do Rio.  

58  NA: Conta-se na cidade, que o uso da platibanda ficou tão vinculado à época de Pedro Ludovico, que 
mesmo em tempos posteriores, dizia-se que as casas com platibanda eram de pessoas do PSD e as casas 
com beirais eram de pessoas da UDN, partido político de oposição a Ludovico.



marquise de entrada59 . O projeto, de autoria de Richard Bloch, 

polonês residente na cidade, t inha internamente, portas dobráveis 

que, integrando os salões,  ampliavam os espaços. 60

O edital de concorrência para a construção desse edif ício 

citava a existência da planta já aprovada pela prefeitura e os 

materiais de acabamento: al icerce em pedra, respaldado com uma 

camada de concreto magro; assoalhos em tábuas de forro de duas 

cores, sendo o salão de festas executado conforme desenho 

fornecido pela prefeitura; estuque no primeiro pavimento e forro no 

segundo; janelas e portas em ferro; revest imento f ino no exterior,  

sendo a escada de entrada em imitação de mármore; pintura interna 

toda a “odine lavável”; forros e janelas pintados à óleo e o salão de 

festas em pintura especial. O prédio foi demolido no início dos anos 

setenta.

Com uma arquitetura típica da Estrada de Ferro, voltada 

ao edif íc io público, foi construído no f inal dos anos trinta, o conjunto 

de si los do Ministério da Agricultura, destinado à guarda e 

processamento do algodão. Esse conjunto de edif ícios, popularmente 

chamado de “ministério”, é existe, embora esteja bastante alterado 

em sucessivas reformas para adaptar-se  às diversif icadas  

atividades municipais  que  vem abrigando (Figuras III.20 e III.21). 

Uma obra notável, que merece registro, é o pórtico de 

entrada do Estádio de Futebol, ainda existente. Construído no f inal  

da década de quarenta, essa obra trás em suas poucas dimensões, 

as l inhas graciosas de um autêntico esti lo art-déco (Figura III.22).

                                                          
59  NA: As linhas despojadas da obra, tendendo à geometrização,  demonstravam uma linha mais erodinâmica 

do estilo, baseada nas formas das máquinas. 

60  Depoimento de D. Maria Luíza Xavier de Almeida Melo, citado.



A obra pública que foi digna de reconhecimento e 

admiração por todos, inclusive visitantes, foi a praça Dr. Cavalcant i,  

de autoria do engenheiro Euzébio Gomes de Melo, e mais tarde 

chamada simplesmente de “jardim” ou de “praça" pelos piresinos. Era 

quadrada e geometricamente desenhada, tendo seus caminhos 

principais part indo dos quatro vértices e convergentes ao centro, 

onde estava o coreto (Figura III.23). O projeto, em seu desenho e em 

sua criteriosa vegetação, teve como  inspiração as praças de Araxá, 

admiradas por Dr. Taciano.61

Como em todos os projetos de paisagismo, o resultado só 

se revelou anos depois, quando a vegetação já desenvolvida mostrou 

suas dimensões plást icas nessa praça.62

O templo catól ico, apesar da grande demora em ser 

construído, resultou em um belo exemplar do est ilo neocolonial 6 3 cujo 

                                                          

61  Depoimento de D. Maria Luíza Xavier de Almeida Melo, citado.

62  Depoimento do autor: No fim da década de cinqüenta as árvores conhecidas por “fixus”, plantadas na 
calçada que a circundava, quando podadas faziam uma figura geométrica suspensa, correta  e mágica. Nas 
noites de finais de semana, lá estavam todos à caminhar: homens em um sentido e mulheres noutro, 
encontrando todos duas vezes em cada volta! Durante o dia, esta calçada sombreada abrigava 
curiosidades: o homem que ficava dando voltas e voltas de bicicleta, dias após dias sem comer e dormir, e 
o faquir que nunca saía de seu leito de serpentes e pregos. E todos da cidade estavam no local para 
conferir! Os bancos eram uma peça única, curva, de cimento pigmentado, apoiada em dois suportes 
torneados em concreto, tendo em seus encostos as propagandas das casas comerciais, escritas em grandes 
letras de cores fortes sobre um fundo claro. Todos eles tinham um caramanchão em madeira sustentando 
um “bouganville”, que descia às suas costas, fazendo um nicho preservado e de preferência dos 
namorados, principalmente os bancos que se localizavam de costas para o vai-vem. Internamente, grama e 
arbusto que regularmente eram esculpidos pelo jardineiro “Prisco” em formas que encantavam. Perto do 
coreto, muitas palmeiras altas e frondosas que soltavam enormes cachos de coquinhos que se 
transformavam na alegria da meninada e dos pardais, que enchiam de som as melancólicas tardes. Em 
dois de seus vértices havia um repuxo de água centralizado em um grande tanque circular que, estando 
sempre com defeito, transformavam-se em divertidos criatórios de sapos e cágados. A praga “lacerdinha”
nome dado à praga surgida no Rio de Janeiro, (onde Carlos Lacerda era Governador) que atacou  
nacionalmente os “fixus” no fim da década de sessenta, foi motivo para acabar com essa praça. Em seu 
lugar foi criado um espaço público substitutivo, ainda existente, concebido em forma orgânica com 
grandes vazios pavimentados, fonte sonora e luminosa, evocando as tendências que na década de setenta 
eram consideradas “modernas”.

63  NA: O neocolonial surgiu como um movimento próprio das Américas colonizadas. Manifestou-se nos 
EUA, México, América Central e do Sul. No final do século XIX alguns desses países já construíam 
segundo uma releitura de sua arquitetura vernacular. No Brasil, essa inspiração vernacular resultou em 
casas avarandadas, no uso das telhas coloniais de barro, no acabamento do telhado em pena pluma e, além 
disso, buscou elementos do barroco (ex.: colunas salomônicas). Manifestou-se no Brasil a partir da 
segunda década de 20, estendendo-se até os anos 50. 



projeto, pressupõe-se, tenha vindo dos Estados Unidos por vias da 

Ordem Franciscana (Figura I II.24). 

As edif icações residenciais construídas nessa época, e

ainda existentes, apresentam-se em pouca quantidade, porque foram 

sacrif icadas por um processo onde o moderno é ditado 

sucessivamente, não cabendo o “ontem” ou o “antigo” na paisagem.  

Muitas foram demolidas e outras reformadas de maneira a não 

apresentarem mais seus traços representat ivos de um moderno 

pioneiro, o primeiro a realmente retratar uma transformação 

signif icat iva na arquitetura de uma região estigmatizada pelo seu 

tempo de  colônia decadente, em que as edif icações eram vistas 

como pardieiro:

Há, sem duvida,  um ritmo de progresso e de transformações 
caracterisando a fase atual da vida de Pires do Rio.  (. . . ) Hoje é 
um pardieiro que desaparece,  deixando logar para uma beleza 
arquitetonica,  amanhã é um edificio suntuoso que se erige num 
angulo de rua e assim, a infancia da urbs ao invez de 
apresentar a despreocupação e a placidez proprias deste estadio 
(sic)  da existencia ,  mostra-se povoada de agitação, de 
movimento febril e de cambiantes (sic) interessantes.  (.. . ) 64

Os exemplares selecionados, somados aos anteriores 

citados, são fontes reveladoras das novas tendências das 

construções da época. A alvenaria apresentava-se como elemento 

construt ivo, dispensando  os  esteios em madeira, e a individualidade 

da edif icação, abol indo a cont inuidade das cumeeiras, passou a ser 

presente, através de variados recursos construt ivos.  As plat ibandas 

davam a geometr ização nas volumetrias acentuadas das edif icações, 

conferindo-lhes traços do art-déco, não se fazendo presente, no 

entanto, no est ilo neocolonial, adotado posteriormente. Os alpendres, 

elementos novos no espaço da casa, apresentavam-se recuados ou 

não do alinhamento da rua, com acesso em escadaria pela lateral,  

                                                          
64 Jornal “Nossa Folha”, Pires do Rio, 15/09/39,  Ano I,  N. 7.



pequena reentrância ajardinada que permitia uma separação da casa 

vizinha. Surgiram as sacadas e terraços, espaços vazios que davam 

uma certa leveza ao conjunto. As robustas colunas encontravam 

campo para rebuscados  trabalhos ornamentais, assim como as 

platibandas. As marquises, graças ao uso do cimento armado, se 

f izeram presentes, sustentadas por vigas que se apresentavam 

graciosas e “leves” com seus desenhos escalonados e ondulantes. 

As esquinas, arredondadas, marcavam um esti lo (Figuras III.25 à 

III.36). 

































3.4 - PROJETOS DAS EDIFICAÇÕES: ASPIRAÇÕES DOS 

PIONEIROS.

Os projetos arquitetônicos encontrados no arquivo da 

Prefeitura Municipal foram  fontes de grande valia por se tratarem de 

documentos relevantes para os enfoques a que se propõe esse 

estudo. Metodologicamente, os projetos de arquitetura deveriam 

revelar, de modo geral, as necessidades expressadas pelos 

solicitantes, uma vez que para se dar início a um trabalho nessa 

área, é necessário que se faça um levantamento das solic itações do 

interessado, denominado tecnicamente de “Programa de 

Necessidades”. Para esse estudo, reconhecendo a possível 

inexistência de uma metodologia, os projetos foram entendidos mais 

como “aspiração” do solicitante que realmente uma necessidade, 

visto que foram muitas vezes copiados ou inspirados em outras 

fontes e elaborados por pessoas não qualif icadas. 

No arquivo, somente foram encontrados cadastrados 

projetos de edif icações referentes à 1937 e 1938, em reduzido 

número (apenas tr inta e cinco), tomando como base as oitenta e 

cinco solicitações de alvarás de l icença de construção expedidos 

nesses dois anos, entre reformas e construções, de fachadas de 

edif ícios comerciais, residenciais e mistos. Foram selecionados no 

reduzido universo, vinte e um projetos, considerando para essa 

seleção, exemplares representat ivos e signif icativos quanto ao uso e 

à t ipologia. Para esse estudo o valor se encontra, antes de mais 

nada, na comprovação da determinação da população, ou ao menos 

parte dela,  em acatar as normas quanto à necessidade da 

elaboração dos projetos arquitetônicos e submetê-los à aprovação da 

Prefeitura, embora não se tenha constatado recusa de algum projeto. 

Em segundo lugar, e mais importante, mostram as variedades de 

soluções adotadas pelos projet istas, atendendo às aspirações dos 



proprietários, com resultados reveladores de uma modalidade 

espacial e estét ica, sintonizadas com a época.

São projetos variados, de reformas à construções, sejam 

de casas comerciais, residenciais ou mistas, alguns mais elaborados 

e outros singelos desenhos de autoria de engenheiros, de projet istas 

e até mesmo dos proprietários. O papel suporte do desenho variava 

do papel vegetal, próprio para projeto de arquitetura, à simples folha 

de caderno.  

A análise desses projetos levou à elaboração de dois 

quadros síntese (Quadro III.1 e III.2), onde se procurou selecionar e

ressaltar alguns ítens norteadores que possam apontar para 

ref lexões ou conclusões relevantes. Espera-se desses dados uma 

faci lidade maior na obtenção de subsídios capazes de mapear 

aspectos da sociedade piresina de primeira geração.  

Os projetos residenciais e mistos, em número de 

dezessete, levaram a importantes considerações, por revelar hábitos 

e costumes absorvidos pelas famíl ias, através da incorporação de 

determinados ambientes na moradia. O banheiro interno, ou “W.C.”,  

aparece em menos da metade desses projetos, demonstrando a 

desconsideração das medidas higienistas  por mais da metade dos 

interessados. Cabe ainda certif icar se o compartimento “banheiro” 

signif icava o espaço somente para o banho, f icando as demais 

necessidades fisiológicas para serem feitas fora da casa, na “latr ina”,  

como era denominada.

Na ausência do banheiro, o banho se fazia em um 

cômodo dentro da casa, no quarto ou na dispensa, em bacia ou em 

chuveiro, quando se podia instalá- lo, consist indo em um sistema 

rudimentar, através de corda e carreti lha. Esse detalhe é relatado 

por uma depoente que, na descrição da  casa em que morou em 



1940, aborda outras part icularidades da moradia, considerada uma 

boa casa para a época:

A casa tinha seis cômodos só,  nada de banheiro,  pequeníssima 
a casa.(. . . ) Era o alpendre primeiro,  depois a sala,  depois um 
quarto e daquele quarto entrava noutro quarto (. . . ) Tinha uma 
salinha de jantar,  falava varanda, e a cozinha. Tinha uma 
dispensa também. Não tinha banheiro,  era latrina.  O banho era 
tomado no quarto,  no quarto maior,  no nosso quarto.  Tomava 
banho de bacia.  Quando foi mais tarde o . . .  fez um banheiro. 
Da cozinha entrava no banheiro,  mais baixo um pouquinho, 
cimentado, com esse balde de água. Explica o marido:  Pregava 
um chuveiro na corda,  prendia em cima e depois descia para o 
chão, pra encher de água.6 5

A “sala de jantar”, presente em setenta por cento dos 

projetos, como amplo espaço central na moradia, era o lugar de 

estar, reunir, comer, e também tinha a função de distribuição das 

circulações, como verdadeira praça, dando acesso aos quartos e 

demais dependências da casa. Evocando sua origem nas ant igas 

casas coloniais dos primeiros séculos, denominada de “varanda”, 

Lemos esclarece: 

Essa grande sala de jantar está sempre muito bem caracterizada 
nas casas de fazenda mas não foi exclusividade do mundo 
rural.  Aliás,  não podemos esquecer-nos que nossas cidades 
sempre foram extensão do campo, área de estar temporária, 
sobretudo nos dias de festas,  da classe dominante moradora na 
roça.66

As atividades da sala de jantar passaram a ser divididas 

com as amplas cozinhas, equipadas com fogão a lenha, e bem 

definidas nessas mesmas casas onde havia a sala de jantar. As 

amplas dispensas, acompanhando a maioria dessas cozinhas, 
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66  LEMOS,  Carlos A. C.   A República  Ensina  a Morar (Melhor).  São Paulo,  Editora Hucitec,       
1999, p. 24.



formavam com elas um conjunto localizado sempre nos fundos da 

casa, não havendo contato desse setor com a rua. Nesse conjunto, 

as copas quase inexistentes eram diminutas, servindo mais como 

acesso ao banheiro, quando presente. 

A maioria das casas apresentavam  alpendres, geralmente

com duas portas: uma comunicando com a sala de jantar e a outra 

com a reservada sala de visitas. A sala de jantar era o ambiente de 

chegada, relegando à sala de visitas, um ambiente preservado,  

isolado do convívio dos moradores. Bem definida em quase todos os 

projetos, a sala de visitas também aparecia com uma ou duas portas 

voltadas diretamente para a rua, em casas que não eram de 

esquinas, sugerindo talvez, o recurso de se estabelecer um comércio 

no local.  

Aliás, o sangue de comerciante estava sempre presente 

na população: todas as casas localizadas em esquinas eram de uso 

misto: moradia e comércio. Coladas no alinhamento, as casas t inham 

o comércio localizado na esquina chanfrada, que invariavelmente 

recebia uma porta. 

Levando em conta a família numerosa dessa época, 

conclui-se que o número de quartos por habitação era pequeno. 

Nesse aspecto, devemos considerar a denominação dos ambientes, 

que nem sempre correspondia ao seu verdadeiro uso, podendo 

ocorrer uma superposição de funções além da est ipulada  ou mesmo 

ter o seu uso totalmente alterado. Assim a sala de jatar podia 

assumir as funções da sala de visita, l iberando-a para mais um 

dormitório, pois ela já era isolada.   Variando de 2 à 5, a grande 

predominância era de 2 quartos na casa. Apenas nas casas de maior 

número de quartos havia comunicação entre eles, fazendo-se o 

acesso de um através de outro. 



As casas, nunca encostadas nas divisas laterais, 

atendiam às recomendações higiênicas quanto à vent ilação e 

i luminação natural em seus compart imentos, tendo em vantagem as 

dimensões dos lotes planejados para a cidade. Nas casas mais 

amplas, apenas a sala de jantar era mais prejudicada nesse aspecto, 

pela sua posição centralizada, mas sempre havia alguma abertura 

para o exterior, mesmo que pequena. Quanto ao afastamento do 

alinhamento frontal, os prédios comerciais,  as casas mistas e as 

reformadas, não atendiam ao recuo que concedia a redução do 

imposto. As demais, por não constarem em projeto suas 

implantações nos lotes, não oferecem subsídios para análise.

As plat ibandas, usadas em quase todos os projetos, 

conf irmaram a moda por sua uti l ização indiscriminada, coroando 

edif ícios comerciais e residênciais com seus desenhos geométr icos. 

Algumas grosseiras, cumprindo apenas a sua obrigatoriedade, outras

graciosas, compondo harmonicamente e dando um sentido plástico 

ao edif ício.

Eram projetos que nem sempre podiam ser enquadrados 

na estética de algum esti lo. Haviam os que apresentavam um maior 

preciosismo no seu conjunto, tendendo, pelos detalhes ou em sua 

total idade, para o art-déco e o neocolonial.   As reformas de fachadas 

lançavam mão de platibandas em l inhas art-déco e às vezes, não 

primavam em nenhuma caracterização identif icável de estilo. 

Observa-se, no entanto, a existência de projetos que em 

sua total idade eram verdadeiros exemplares de est ilos, o que 

conferia à incipiente Pires do Rio uma sintonia com os pólos culturais 

irradiadores, São Paulo e Rio de Janeiro, apresentando-se em dia e 

em sincronismo com os ditames da arquitetura da época. Aos demais 

projetos, é justo conferir-lhes créditos, menos pelos preciosismo de 

est i lo e sim pela expressão do novo modo de construir,  revelado na 



técnica de construção em  alvenaria, nos afastamentos laterais, nas 

platibandas e em outras part icularidades de seu programa interno. 

Eram, sem dúvida, novidades contrastante com o que se conhecia 

até a chegada do trem de ferro. 

Dos projetos analisados, foram selecionados alguns 

como amostragem capaz de retratar e representar o planejamento 

arquitetônico das edif icações, advindos das aspirações de uma 

população no cerrado de Goiás, nas primeiras décadas do século. 

Para essa seleção considerou-se os exemplares representat ivos e 

signif icat ivos quanto ao uso residencial, misto e somente comercial,  

indiferentes a um critér io que prior izasse apenas as consideradas 

boas soluções de projeto (Figuras III.37 à II I.49).



































3.5 - A ARQUITETURA TÍPICA DA E.F.GOIÁS

As ferrovias brasileiras, em grande parte instaladas sob 

responsabil idade da Inglaterra, difundiram o uso das estruturas em 

ferro no Brasil,  tornando-as bastante ut il izadas em pontes e em seus 

edif ícios operacionais. 

O uso do ferro em obras civis teve início na Inglaterra, no 

f inal do século XVIII, na construção de pontes, sendo ampl iado para 

os edif ícios a part ir de 1830, com o aparecimento e expansão das 

ferrovias. A arquitetura do ferro na Europa passou então a ser 

aplicada nas estações ferroviárias, nos pavilhões de exposição, nas 

lojas de departamento, nas fábricas e indústrias. No Brasil, a 

tecnologia foi uti l izada a partir de meados do século XIX, com a 

implantação do transporte ferroviário. 6 7

As estações eram construídas com técnicas mistas onde, 

muitas vezes, o corpo principal dest inado aos passageiros e à 

administração era de alvenaria, sendo a cobertura das grandes 

plataformas de embarque e desembarque de trabalhada estrutura em 

ferro. Para as estações menores havia uma marquise ancorada ao 

edif ício de alvenaria, cuja estrutura era de ferro ou de madeira. 

A arquitetura das estações da Estrada de Ferro Goiás 

demonstra um novo momento do sistema ferroviário, onde a 

opulência é trocada pela singeleza, como ref lexo das  constantes 

crises nacionais e do reconhecimento do papel desbravador dessa 

ferrovia adentrando o pobre interior do país. 

Os maiores desaf ios tecnológicos f izeram-se nas pontes 

sobre os grandes rios Paranaíba e Corumbá. Ambas foram 
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construídas em estrutura metálica e importadas de países que já 

uti l izavam essa tecnologia para vencer grandes vãos. A ponte sobre 

o Paranaíba já não mais existe: os restos de sua demolição viraram 

sucata, aproveitada em outros serviços da ferrovia. A ponte Epitácio 

Pessoa, no rio Corumbá (Figura III .53), concluída em 1922, servia a 

princípio somente para o tráfego ferroviário. A necessidade de 

l igação da região Sul e Sudeste por rodovia, sem a travessia à balsa 

no rio, levou, desde 1938, as Prefeituras de Ipameri e Pires do Rio a 

viabi lizá-la também para os demais veículos, na impossibi l idade de 

se construir outra ponte. Esse projeto foi retomado em 1949 e no 

início da década de cinqüenta foi executado o assoalhamento da 

ponte para o tráfego de veículos. Com sinalização em ambas as 

pontas, trens e demais veículos dividiram essa estreita, longa e 

emocionante passagem por muitos anos, até a construção de duas 

outras pontes em concreto, na década de setenta. Essa ponte foi 

tombada pela Prefeitura de Pires do Rio e, embora não havendo os 

necessários cuidados para sua manutenção e valorização, continua 

sendo aos olhos desse f im de século, uma maravilha da tecnologia e 

arte: graça, leveza e segurança quase centenárias.

As longas distâncias entre as poucas cidades existentes 

faziam com que as estações fossem implantadas em pleno cerrado 

para o controle e a segurança do tráfego, mesmo incipiente, e para o 

abastecimento das “vaporosas”, movidas à água e à lenha. 

Resumiam-se no necessário para a segurança do tráfego e para o 

abastecimento das locomotivas, havendo a pequena edif icação 

abrigando o telégrafo, o depósito de lenha, a caixa d’água e a casa 

do chefe da estação. Outras, além desse indispensável, t inham o 

edif ício e a plataforma de passageiros em maiores proporções e 

agregavam pátio de manobras, depósito de cargas (armazém) e 

oficina de pequenos reparos para locomotivas.

Faziam parte das instalações de algumas estações, as 

residências do chefe de estação, do telegraf ista, de outros poucos 



funcionários e as casas dos “turmeiros” ou “tatus”, assim chamados 

por serem da “via permanente”, trabalhadores da  conservação da 

l inha, estando constantemente envolvidos com os aterros, desaterros 

e trocas de dormentes e tri lhos necessários à sua manutenção. 6 8

A disposição espacial desse complexo era geralmente a 

mesma, com raras exceções. A estação t inha sua frente sempre 

voltada para uma praça e, situadas de frente à plataforma, além dos  

tri lhos, f icavam as casas do chefe e do telegraf ista. Agregado em 

algumas estações f icava o armazém e nesse mesmo alinhamento, a 

caixa d’água, a of icina e os tri lhos para manobras (Figura I II.54).  

Havia, nessas estações, a necessidade de um maior número de 

funcionários e, dentro de uma hierarquia, a Estrada fornecia as 

devidas acomodações:

Onde havia esses depósito,  trocas de pares de máquinas, 
criaram esses destaquiamento: tração69,  conserva.  Criava uma 
porção de casa,  de maquinista,  casa de ferroviário,  mestre de 
linha, chefe de depósito.  Para o pessoal de maior destaque. 
Chefe de estação sempre teve casa. 70

Os “turmeiros”, abrigados em pequenas casas típicas da 

ferrovia, enf i leiradas, paralelas e próximas aos tri lhos, f icavam 

sempre distantes da estação, um ou mais quilômetros. 

Indiferentemente ao porte da cidade, haviam os turmeiros, casas 

repetidas que passavam próximas e rapidamente na moldura da 

janela  do trem, hoje  não  mais  existentes  ao  longo da ferrovia.  

As administrações da Estrada, posteriormente, trouxeram mudanças 

para o pessoal da via permanente que, baseado em uma cidade 

                                                          
68  NA: Nessa hierarquia haviam também o feitor, o mestre de linha (autoridades máximas no local para as 

emergências) e o engenheiro residente, chefe de linha, que ficava na sede administrativa da ferrovia.

69  NA: Referente à atividade do maquinista, de composição de passageiros ou de cargas.

70  Depoimento em 17/10/99 do Sr. Assis Silva, ex-ferroviário, 78 anos, residente em Pires do Rio. Iniciou 
como ferroviário em 1938, como foguista, trabalhou na via permanente e aposentou-se como supervisor 
de tração.



maior, sem as casas da Estrada, passou a ser volante, indo e 

voltando do trecho a ser reparado. Nas palavras do ex-ferroviário, Sr.  

Benedito, as mudanças tiveram seu lado favorável, uma vez que 

passaram a morar em cidades melhores, mas também 

proporcionaram dif iculdades:

A turma ficava antes uns dois quilômetros abaixo da estação. 
Mas depois que agrupou, a turma da via permanente,  eles 
ficavam na cidade. Na cidade não tinham casas.  As casas eram 
para os manobreiros,  agente de estação, mestre de linha. 
Conservador de via não tinha.  Depois foi fazendo ranchinho de 
pau a pique com dormente,  tampava e vivia ali dentro.  Barbeiro 
era aquele tanto que tinha! (. . . ) Dava preferência de casa para o 
pessoal do tráfego e tração e eletrotécnica.  Conservador de 
linha não. Era muito difícil  cair uma casinha pra ele. 7 1

Outro ex-ferroviário, complementando essa narração, 

descreve esse conjunto de casas dos “turmeiros” depois que a 

ferrovia, em suas mudanças administrativas, ampliou seu quadro de 

trabalhadores, tornando insuf icientes as casas existentes:

(.. . ) uma casa maior que morava duas famílias e tinha mais 
duas pequeninha, uma do lado da outra,  para os trabalhador.  
Eram só estas.  As outras que iam acontecendo, era o próprio 
trabalhador que fazia,  de dormente e folha de zinco p’ra cobrir.  
As casas construídas pela estrada de ferro eram só treis: a casa 
grande com duas famílias e mais duas que eles tratavam de 
chator naquele tempo.72

De um modo geral, todas as edif icações desse conjunto 

ferroviário  repet iam-se  na  t ipologia,  respeitando  cada   qual    sua 

função. Eram em alvenaria, com cobertura em estrutura de madeira e 

o telhado fazia uso das inéditas telhas francesas, com acentuada 

                                                          
71  Depoimento do Sr. Benedito Vicente Júnior, já citado.

72  Depoimento em 17/10/99 do Sr. Alfredo Gomes, ex-ferroviário, 67 anos, residente em Pires do Rio. 
Iniciou na ferrovia em 1952 e aposentou-se como telegrafista. NA: O depoente se refere com chator, a 
palavra francesa château.



declividade, t ípicas de regiões sujeitas a nevascas. As variações, 

muitas vezes imperceptíveis, faziam-se em  pequenos detalhes, 

insuf icientes para desfazer a ident idade que havia em sua  

arquitetura pregnante.

As grandes exceções f izeram-se nas estações de 

Goiandira e Catalão, que adotaram feições art-déco (Figuras I II.59 e 

III.60). A estação de Goiandira, referida, foi construída no f inal da 

década de trinta, uma vez que sua  ant iga estação, datada de 1913, 

local izava-se no ramal da E.F.Goiás, que l igava essa cidade à 

Catalão. A velha estação, hoje em ruínas, também apresentava uma 

particularidade, única no modelo da Estrada: a plataforma era toda 

coberta com telhas de ardósia7 3,  detalhe que ainda pode ser 

conferido no que resta do edif ício (Figura III.57). Anápolis teve sua 

estação trazendo alguns elementos que vieram impor mais sua 

arquitetura. A torre frontal com o relógio, sua cobertura em telha de 

ardósia e o torreão ostentando um cata-vento, impingiram-lhe uma 

ostentação diferente das demais (Figura III.102). Suas dimensões 

mais arrojadas, seu saguão de entrada marcado com trabalhadas 

colunas (Figura III .101) e seu teto adornado com arabesco em alto 

relevo (Figura III.103), garant iram-lhe uma ambientação digna de 

uma gare. Hoje, esse monumento abriga um órgão municipal, embora 

esteja sufocado por dois imensos terminais de transporte urbano e 

pelos quiosques do comércio informal (Figura II I.98). 

As poucas of icinas existentes eram largas, suf ic ientes 

para entrar mais de um par de tr ilhos, e altas devido ao “ponto” do 

telhado, apresentando-se gigantescas e sobrepondo-se à escala das 

pequenas casas da cidade (Figura I II.74). Serviam de depósito de 

conserva de veículos, das locomotivas a vapor, pois as of icinas 

completas, capazes de recuperar  máquinas e  vagões, f icavam em 

Araguari. 

                                                          
73  Telha tipicamente européia, plana, feita em lâmina de pedra, com espessura de 1cm.



As estações const ituíam-se em um corpo principal e na 

plataforma de embarque e desembarque. O edif ício pequeno, 

retangular e com predominância na altura abrigava no centro o 

minúsculo saguão de entrada, cujo acesso se fazia por escadaria. As 

estações mais simples t inham o acesso pelas plataformas. As 

bilheterias local izavam-se, em regra, na lateral do saguão, estando 

também na frente da estação (Figura III.84) e excepcionalmente nas 

empenas laterais (Figura III.76). 

Os demais cômodos, voltados para a plataforma, eram o 

escritório, o depósito de bagagem, a sala telegráf ica e o sanitár io. 

Sua cobertura em telha francesa com duas águas, apresentava as 

empenas laterais com beirais (Figura III.63) ou algumas vezes com 

platibanda, cujo desenho repetia-se (Figura II I.66). Essas empenas 

recebiam invariavelmente o nome da estação pintado ou em alto 

relevo (Figura III.100). As grandes portas e janelas, em madeira e 

vidro, eram emolduradas com relevo de massa de reboco (Figura 

III.89).

As plataformas, rampadas nas extremidades, estendiam-

se longitudinalmente coladas ao edif ício e eram cobertas pelas 

marquises também em telha francesa, chamando a atenção seus 

avantajados “balanços”. Ancoradas no compacto edif ício, essas 

marquises apresentavam-se leves e graciosas, sustentadas por 

trabalhadas estruturas de madeira (Figura I II.85). A extensão desse 

abrigo além do corpo do edif ício era feita em duas águas, com apoio 

central: da base robusta nasciam três apoios em madeira ou mista de 

ferro e madeira, para a sustentação das tesouras do telhado (Figura 

III.64).

As residências, oferecidas ao pessoal do tráfego, agente 

ou chefe de estação, telegrafista e manobreiro, foram construídas 

apenas em algumas estações. A explicação desse fato é dada por um 



ex-ferroviário. Segundo ele, essas moradias acompanhavam as 

estações construídas nas regiões mais desertas. Onde havia cidade 

esses funcionários moravam em casas da própria localidade, não 

havendo os modelos padrões da Estrada, como se deu em Pires do 

Rio.74

Essas casas, construídas sempre de frente à plataforma, 

t inham uma arquitetura marcante e diferenciada de qualquer 

referência regional e mesmo brasileira. Seguiam o esti lo normando, 

ou chalet europeu (Figura III.52),  e eram denominadas pela 

população local por  “chalé”, “chatô” (château) ou “bangalô” 

(bungalows). Possuíam alto pé direito, altas janelas e portas, em 

madeira e vidro, al inhadas na mesma altura e emolduradas, em sua 

parte superior, por relevo de massa de reboco. O telhado em telha 

francesa tinha seus beirais forrados em ripas de madeira e as 

extremidades das cumeeiras eram quebradas com o acabamento 

incl inado do telhado. Sua entrada, sempre protegida por uma 

marquise, era acessada por escadaria, marcada por muretas laterais  

de acabamento adornado. São poucos os exemplares ainda 

existentes dessa interessantíssima manifestação arquitetônica 

(Figuras III.76, 80, 86, 90, 93 e 96).

O desmazelo com esse patrimônio ao longo da E.F.Goiás 

deu-se gradativa e progressivamente, acompanhando o processo de 

decadência da ferrovia, encontrando-se hoje poucos exemplares 

originais, escapados das reformas inconseqüentes e da total 

destruição.

As residências dos funcionários, sem serventia para a 

Estrada, encontram-se abandonadas ou ainda habitadas por ex-

ferroviários,  que recebem propostas da direção da RFF/SA para 

aquisição do imóvel.  

                                                          
74  Depoimento do Sr. Benedito Vicente Júnior, citado.



O trecho Anhanguera – Roncador faz-se atualmente em 

outro trajeto, o que levou as ant igas estações, sem os tri lhos, a 

f icarem desativadas (Figura III.55 à III.71). O estado dessas 

estações encontra-se lamentável, exceto as poucas que foram 

tombadas pelo município e  preservadas, abrigando determinadas 

funções públicas. Outras estão totalmente deterioradas e, para não 

dizer abandonadas, cumprem um papel social: abrigo de “sem teto”.  

Algumas nem mais existem, restando apenas suas plataformas 

petrif icadas pelo duro cimento. Se um dia essas plataformas 

surgiram no bruto cerrado para transformar uma região, hoje elas 

descansam camufladas na pastagem de primeira, fruto da tecnologia 

dos laboratórios, convivendo com uma realidade da qual elas 

participaram na construção. Um ciclo se fecha.

O trecho Pires do Rio – Anápolis ainda uti l iza o mesmo 

trajeto, mas isso não impediu que a situação das estações também

se tornasse lastimável (Figura III.72 à III.103). O uso das maquinas a 

diesel tornou obsoletas várias pequenas estações, antes 

imprescindíveis para as vaporosas, transformando-as em ruínas. 

Demarcando um ponto nessa trajetória, as plataformas também 

escondidas na pastagem, têm ao seu lado os tr i lhos por onde 

passam, mas  não mais param, os velozes trens. 

















































CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apoiado  na  metodologia  de  Rossi,  onde  a cidade é 

por  s i  mesma  depositária  de história, o estudo proposto procedeu 

a uma invest igação aprofundada dos fatos, à luz de uma 

mult idiscipl inaridade que confere ao trabalho uma dimensão que 

ultrapassa simplesmente o estudo histórico de uma cidade. A 

abordagem ampliada, suporte das fundamentações para o estudo do 

objeto em questão, permite uma contribuição à elucidação de um 

processo de aceleração e modernização urbana ocorrido em Goiás 

nas primeiras décadas do século XX  e cr ia referências para outros 

estudos.

Esse  processo foi parte das transformações ocorridas 

nas antigas estruturas das regiões at ingidas pela E.F.Goiás que, 

servindo à expansão das fronteiras agrícolas, atingiu o desolado 

terri tório goiano em 1913, tornando-se um dos agentes 

modernizadores e integradores da economia do Estado,  inserindo-o 

na economia de mercado do país concentrado no Centro-Sul.

Apesar dos problemas técnicos que existi ram tanto em 

sua implantação como em sua  operacionalização, a E.F.Goiás 

traduziu-se, literalmente, em um veículo de ampla modernização, 

considerando a realidade em que se encontrava o terri tório goiano: 

uma  economia  estagnada  devido  à  falta  de  comunicação  com  

os demais centros de comercial ização, uma população 

predominantemente rural e uma urbanização incipiente e “arcaica” 

estruturada nos modelos urbanos dos “patrimônios”.



A subsistência era o bastante, em um tempo de auto-

suf ic iência, para comer, morar, vestir, divert ir e transportar-se. 

Faziam-se quase desnecessários o comércio e o dinheiro. Era um 

quadro existencial  à margem de todo um processo já desencadeado, 

ao qual  haveria de ser incorporado como parte da lógica da 

modernização que chegaria, como um turbilhão de mudanças, para 

abraçar o progresso, marcar a história, romper tradições e 

disseminar o conhecimento. Mas, tudo isso foi permeado pelos 

sent idos das contradições, do efêmero e do cont ingente. Af inal, como 

poderia ser materializado  esse progresso senão com a rejeição do 

passado e com os inevitáveis riscos?

A região da Estrada confirmou essa experiência. Nessas 

primeiras décadas seus municípios apresentaram, mais do que um 

expressivo desenvolvimento econômico, um signif icativo 

desenvolvimento urbano no placar estadual.  A economia 

transformando-se em decorrência  da modernização da produção 

agropecuária.  As  relações  comerciais  regionais e inter-regionais 

se incrementando, desenvolvendo o comércio de importação e 

exportação e propiciando expressivos centros comerciais.  

Charqueadas, pequenas indústrias e agroindustrias surgindo na 

paisagem. 

Os tri lhos levavam e traziam, tudo e todos. Gente 

chegava em grandes levas, migrantes e imigrantes: os paulistas, os 

mineiros e os árabes foram os mais representativos. As centenárias 

cidades existentes expandiram-se e novas surgiram a parti r de meras 

estações implantadas em pleno cerrado. Todas voltadas a buscar  

uma nova imagem de cidade através dos símbolos representativos da 

modernidade, referenciados não só pelos recursos técnicos como 

também pelos estét icos. Assim, além da energia elétrica, maior 

símbolo buscado, as administrações municipais dedicaram suas 

atenções para o embelezamento das cidades.



Os migrantes e imigrantes, l igados simbiót icamente com o 

avanço dos tri lhos,  t iveram um papel fundamental nessa dinâmica.  

Em busca de melhores oportunidades, o deslocamento dos pioneiros 

era constante em direção às pontas dos tri lhos, o que signif icava 

também o deslocamento do progresso, deixando muitas vezes para 

trás uma situação desencadeada mas não af irmada. A permanência 

desses pioneiros e a af irmação desse desenvolvimento dependiam de 

vários fatores internos locais que os garant issem, sendo a 

disponibil idade de terras para construir uma cidade um dos 

fundamentais. Algumas novas estações experimentaram esse 

progresso, desenvolveram-se e af irmaram-se como cidades e muitas 

t iveram o progresso apenas no sent ido da efemeridade, do 

cont ingente, próprio da lógica da modernização. Essas pereceram.

Aprofundar no estudo da cidade de Pires do Rio, uma 

estação que deu certo, s ignif icou buscar uma compreensão desse 

processo às vezes contraditór io. Para tanto procedeu-se à análise de 

sua formação e af irmação, através da invest igação dos fatores que 

corroboraram esse processo, bem como da natureza do seu 

desenvolvimento.

A execução da ponte Epitácio Pessoa signif icou a 

integração das demais regiões goianas no desenvolvimento 

econômico, uma vez que o rio Corumbá representava uma onerosa 

barreira econômica para a produção dessas regiões. Pires do Rio, 

primeira estação na outra margem do Corumbá, prometia ser um 

entreposto regional devido sua possível l igação por terra com antigos 

e promissores municípios isolados pelo rio e que não foram 

contemplados com a ferrovia: Santa Cruz, Bela Vista, Piracanjuba, 

Caldas Novas e Morrinhos. O que veio concret izar essa possibil idade 

foi a disposição de Lino em doar terras à E.F.Goiás para, juntamente 

com a estação, erguer-se no local uma cidade, condição 

imprescindível para os pioneiros radicarem-se. Nesse aspecto seu 



empenho foi ágil e ef iciente: dois planos urbanos que vieram garantir  

para os pioneiros a certeza da existência de uma cidade no local.

Outros fatores de ordem externa e interna, como as 

transformações econômicas e polít icas no cenário brasileiro na 

década de trinta e as rodovias, mesmo incipientes, que passaram a 

integrar as produções regionais ao sistema ferroviário, corroboraram 

a af irmação da nascente cidade. Ainda há de se considerar os 

fenômenos da “fagocitose”, ocorridos com Roncador e Santa Cruz, e 

as art iculações polít icas  que se desdobraram por empenho de seus 

líderes pioneiros, resultando na rápida emancipação da cidade a 

distrito e município. Essa aceleração de seu desenvolvimento, tanto 

econômico como polít ico, conferiu aos pioneiros que lá f icaram a 

estabil idade de um processo, indiferente ao avanço da ferrovia que 

abria novas expectat ivas. O recente e pequeno município, 

proporcionalmente, esteve sempre expressivo com sua produção 

agrícola e deteve índices populacionais e de modernização urbana 

signif icat ivos no Estado.

A população,  const ituída por migrantes e imigrantes, 

embora apresentasse todas as diferenciações sócioeconômicas e 

culturais, buscava agir na convergência da construção de uma 

sociedade, que haveria de ter sua ident idade e conferir ao núcleo 

urbano sua individual idade. Essa convergência, nos primórdios e por 

bom tempo, encontrou o seu foco na estação e em todo seu 

signif icado. Era a sua sustentação econômica e o centro de todas as 

atividades humanas. Assim, de maneira devotada, passou a ser a 

essência anímica, referência e palco de manifestações do cot idiano 

das pessoas, portal do concreto e do imaginário. Foi o suporte para a 

construção de uma memória da comunidade dando sentido e 

organização para uma sociedade órfã de substratos históricos. 



A inexistência, a princípio, de valores locais através de 

oligarquias dominantes, conferia oportunidades para todos ou quase 

todos deterem o poder, bastando para isso a capacidade científ ica, 

de liderança ou de ascensão econômica. Esse fato requereu mais 

dessa sociedade no sentido de sua organização e representação e 

para tanto, líderes foram sendo construídos, sobressaindo o médico 

e polít ico Dr. Taciano.

A administração do município, ocupada por homens 

titulados em curso superior e que t inham a vivência dos grandes 

centros, também se constituiu em fator relevante para o progresso da 

cidade. Dessas gestões administrat ivas decorreram instrumentos 

ordenadores urbanos que não só exigiram as construções dentro dos 

conceitos estéticos e salubres, como também buscaram impingir um 

sentido de “urbanidade” na população em seus hábitos e costumes. 

Algumas regras, em prol do progresso e da modernidade 

urbana, signif icavam romper e destruir costumes do povo. Isso 

explica, conforme se constatou, não terem sido atendidas pela 

população.  Nesse aspecto, f icou evidente o distanciamento que 

exist ia entre as regras de vivência urbana, normalmente idealizadas, 

e a prática cot idiana da população de origem mais diversif icada, 

predominantemente rural.

Os projetos analisados, em grande parte, demonstram  a 

aceitação popular daqueles elementos externos e aparentes que 

viriam “maquiar” um modo de viver “moderno”. O uso da moradia, na 

verdade, estava fortemente calcado nos ant igos costumes, que não 

abriam mão de elementos espaciais enraizados, como por exemplo a 

“latrina”. Infere-se, então, que as mudanças na arquitetura doméstica 

partiram de uma concepção externa, levando tempo para at ingir o 

cerne das relações espaciais domésticas. Isso, de certa forma, 



espelha o processo de inserção da modernização na sociedade como 

um todo, pois as concepções espaciais estão vinculadas a ele.   

A amplitude das transformações decorrentes da 

modernização apresenta-se, portanto, com certa ressalva no que diz 

respeito à sua absorção pela sociedade. Sobre essa questão Nunes 

esclarece que:

Enquanto na Europa a expansão do capitalismo se faz 
acompanhar de uma remoção das elites dominantes,  no Brasil , 
este processo não renovou suas elites. Isto significou que as 
transformações não decorreram de um amadurecimento das 
forças produtivas internas.  A sociedade se moderniza,  mas não 
se transforma. A modernização se revela através de técnicas, 
idéias,  novos padrões de comportamento,  e este processo se 
manifesta num grande incremento à  urbanização, com a 
europeização das cidades brasileiras.  A modernização deve ser 
entendida aqui  como um ajustamento social e cultural a uma 
nova estrutura da economia em decorrência de fatores externos.  
Assim, modernizar-se não significa transformar-se,  mas a 
ajustar-se.1

É inegável, no entanto, as manifestações da 

modernização na região da Estrada, exemplif icadas aqui através do 

estudo de Pires do Rio. Tendo por suporte um plano urbano, as 

ações de ordenação espacial f izeram-se modernas e intensas, 

buscando uma nova imagem de cidade, o que se constituiu em uma 

experiência inédita no Estado. A exemplo de Pires do Rio, outras 

cidades da Estrada, mesmo as centenárias, foram as primeiras a 

expressarem as transformações modernizadoras advindas com a 

ferrovia. Esse movimento de modernização na região da Estrada, 

embora precursor das mudanças em Goiás, foi asfixiado na história 

pela construção da nova capital, Goiânia, que passou a demarcar o 

processo de modernização no Estado.

                                                          
1   NUNES, Heliane Prudente.  A Imigração Árabe em Goiás 1880-1970.  Tese de Doutorado, USP, 1996, 

p. 133.



O “esquecimento” da história dessa região e a 

conseqüente minimização de sua importância levou a perdas 

enormes do seu patrimônio edif icado. Isso pode ser conf irmado pela 

last imável situação da arquitetura de primeira geração da cidade de 

Pires do Rio, que vem sendo constantemente decalcada, desf igurada 

ou destruída totalmente.

O mesmo pode-se dizer da arquitetura da Estada de Ferro 

Goiás, representada por suas primorosas estações. São ruínas 

prematuras de um tempo que não foi, pelo menos, compreendido em 

sua total idade.
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