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RESUMO 
 
 
 

A tese “Goianidade em canto: ideologia e educação no movimento da mercadoria ou 
na modernização do sertão goiano” corresponde à síntese expositiva de um itinerário 
investigativo que, ancorando-se na linha de pesquisa Educação, Trabalho e Movimentos 
Sociais, do Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás, toma como problema a questão do modo como o projeto civilizatório 
goianidade produz mediações explicativas da ‘vontade coletiva’ que a particularidade da 
modernização em Goiás produzira como sistema cultural ou identidade goiana. Nesse 
sentido, trata-se de uma análise bibliográfica, à luz da dialética materialista, dos 
determinantes que atrelam um conjunto de organizações culturais goianas, bem como 
seus respectivos intelectuais orgânicos, à matriz produtiva vitoriosa no Brasil. A mesma 
que se fizera bloco histórico no intervalo de pouco mais de meio século que separa o 
início dos anos 1930 e a primeira metade da década de 1980. A crítica radical do 
movimento que funda a cidade de Goiânia e nela articula o Poder Judiciário, a Santa 
Casa, o Instituto Histórico e Geográfico, o sistema de ensino, a Academia Goiana de 
Letras, o sistema de comunicação de massa (jornal, revista, rádio e televisão), as 
associações e/ou sindicatos patronais (Federação das Indústrias, do Comércio e da 
Agricultura), a Arquidiocese, as duas primeiras universidades e o Estado militar 
autoriza essa teoria. Em outros termos, tomando como suporte teórico metodológico as 
categorias trabalho, classe, cultura, ideologia, intelectuais orgânicos, guerra de posição, 
guerra de movimento e tradição inventada, pode-se afirmar que o caso goiano, em seu 
conluio educativo, revela exatamente os limites de uma realidade que se produz e 
reproduz como mercadoria, ou seja, encantada pela inversão ideológica.  

 
 

Palavras-chave: Educação, goianidade, ideologia 
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ABSTRACT 

 
 
 

The thesis "Goianidade in singing: ideology and education in the movement of goods or 
in the modernization of Goiás hinterland" is the expository synthesis of an investigative 
journey that anchoring in the line of research Education, Labor and Social Movements, 
the Graduate Program the Faculty of Education of the Federal University of Goiás, 
takes as a problem the question of how the project civilization goianidade produces 
explanatory mediations of 'collective will' that the particularity of modernization in 
Goiás produced as a cultural system or goiana identity. In this sense, it corresponds to a 
literature review in the light of materialist dialectics, of the determinants which link a 
set of Goiás cultural organizations, as well as their organic intellectuals, the victorious 
productive matrix in Brazil. The same that had historical bloc in the range of just over 
half a century that separates the early 1930s and the first half of the 1980's radical 
critique of the movement that founded the city of Goiania and it articulates the 
judiciary, the Holy House, the Historical and Geographical Institute, the education 
system, the Goiana Academy of Letters, the mass communication system (newspaper, 
magazine, radio and television), associations and / or employer associations (Federation 
of Industries, the Trade and Agriculture), the Archdiocese, the first two universities and 
the military allows this theory. In other words, taking as methodological theoretical 
support categories work, class, culture, ideology, organic intellectuals, position war, war 
of movement and invented tradition, it can be said that the case Goiás in their 
educational collusion, just shows the limits of a reality that is produced and reproduces 
as a commodity, so, enchanted by the ideological reversal. 
 
 
Keywords: Education, goianidade, ideology 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 
A luta é material e cultural ao mesmo tempo: logo é política. (...) O que nos 
interessa é perseguir o movimento das idéias, não em si mesmas, mas na sua 
conexão com os horizontes de vida de seus emissores (...) (ALFREDO 
BOSI)  

 
 

Caso fosse possível expressar no atacado a problemática que se desenvolve em 

pouco mais de meio século, a mesma que se pretende analisar tomando como objeto de 

estudo a modernização em Goiás, sem qualquer sombra de dúvida, a melhor forma de 

fazê-lo seria por meio de uma única sentença interrogativa: O que contém o movimento 

da goianidade?  

Trocando em miúdos. A solução brasileira ao problema do desequilíbrio 

político-econômico mundial do final da década 1920, o consentimento de grande parte 

da elite nacional ao projeto estadonovista, faz-se elucidação quando investigada a partir 

da particularidade goiana. Muito em função da dinâmica deslocamento/conservação da 

Marcha para o Oeste, também no sertão goiano, o intervalo de tempo que separa o início 

dos anos 1930 e o final dos 1980 corresponde ao período de intensificação da inclusão 

do Estado, ainda que de modo marginal, no novo ciclo de expansão/exploração de 

capital (americanismo e fordismo).  

Significa dizer que o mesmo evento histórico que rompera as fronteiras do 

Estado, fundara as bases do sistema cultural goiano. É o que anuncia a totalidade do 

processo que destitui a Cidade de Goiás da condição de capital, funda Goiânia, uma 

cidade encantada pela mística do sagrado, limitada pela promessa do moderno e 

concebida como centro de convergência do acervo mobiliário material e imaterial de um 

modo particular de adesão ao sistema de acumulação do capital, do tipo revolução 

passiva ou pelo alto. A tradição goiana expressa como os determinantes econômicos 

fecundam as condições para a campanha de transferência da capital para os arredores de 

Campinas, para a mudança e/ou criação, na nova sede administrativa do Estado de 

Goiás, do Poder Judiciário, da Santa Casa, do Instituto Histórico e Geográfico, do 

sistema de ensino, da Academia Goiana de Letras, do sistema de comunicação de massa 

(jornal, revista, rádio e televisão), das associações e/ou sindicatos patronais (Federação 

das Indústrias, do Comércio e da Agricultura), da Arquidiocese, das duas primeiras 

universidades, do Estado militar. Por assim dizer revela qual o contexto político-
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econômico e social cria as condições para o surgimento da goianidade, o movimento 

que Teles1, na década de 1990, tentara sintetizar ao tentar definir o sujeito goiano.   
 
Ser goiano é carregar uma tristeza telúrica num coração aberto de sorrisos. É 
ser dócil e falante, impetuoso e tímido. É dar uma galinha para não entrar na 
briga e um nelore para sair dela. É amar o passado, a história, as tradições, 
sem desprezar o moderno. É ter latifúndio e viver simplório, comer pequi, 
guariroba, galinhada e feijoada, e não estar nem aí para os pratos de fora.  
Ser goiano é saber perder um pedaço de terras para Minas, mas não perder o 
direito de dizer também uai, este negócio, este trem, quando as palavras se 
atropelam no caminho da imaginação.  
O goiano da gema vive na cidade com um carro-de-boi cantando na memória. 
Acredita na panela cheia, mesmo quando a refeição se resume em abobrinha 
e quiabo. Lê poemas de Cora Coralina e sente-se na eterna juventude. 
(TELES, 199, p. 162) 

 

A efetivação da revolução burguesa no Brasil, imperativo que passa 

necessariamente pela burocratização das estruturas administrativas públicas e privadas, 

cria um circuito educativo, uma espécie de espaço comum de iniciação desse ‘sujeito 

coletivo’ sugerido pelo poeta goiano. Esse continum que se dera de modo total no 

intervalo entre 1930 e final dos anos 1950, totalitário, entre as décadas de 1960 e 

meados de 1980, que impacta diretamente o processo de seleção, organização, cultivo e 

transformação de certos elementos do patrimônio histórico goiano em objetos de culto, 

não por acaso, coincide com a maturação daquilo que pode ser entendido como a 

sociedade civil brasileira, tomando Antônio Gramsci como referência, a esfera do 

consenso ativo, lócus de produção da hegemonia, a direção intelectual e moral.   

A consolidação desse bloco histórico dá vida aos chamados agentes da 

repactuação brasileira, os operadores da supra-estrutura, o grupo social da naturalização 

de um real que se produz como ideologia, a categoria elaborada por Marx para 

demonstrar o fetiche da mercadoria. Esses novos experts da articulação da linguagem, 

que segundo a categorização gramsciana devem ser interpretados como intelectuais 

orgânicos, muito em função dos determinantes da complexificação do antagonismo da 

relação capital/trabalho, no final do século XIX e início do século XX, em seu 

movimento ao longo da trama do tecido social brasileiro percorreram um itinerário que 

                                                 
1 Não se pretende dizer que José Mendonça Teles ou qualquer outro seja o fundador do movimento da 
goianidade ou mesmo que se trata de um movimento surgido com hora, data e local marcado. Até porque, 
mostrá-la como a expressão do tempo histórico que redefine a integração do Brasil no sistema de 
acumulação do capital é propósito desse estudo. Contudo, a síntese de Teles, permite compreender como 
a reorganização do ciclo exploração capitalista vira, especialmente após a década de 1980, idéia, crença, 
visão parcial do mundo.   
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se tomado como totalidade permite desvendar aquilo que pode ser entendido como 

cultura política brasileira.  

Nesse caso, a particularidade da ação dos intelectuais orgânicos da 

revolução/restauração em Goiás é elucidativa. À medida que vão se enredando no 

movimento de intensificação da adesão do Estado ao deslocamento político/econômico 

exigido pelo modelo de desenvolvimento que cria o circuito revolucionário, vão 

também deixando antever os limites e, por assim dizer, o caráter mercadoria de um 

projeto de civilização carregado de contradições. Desenvolver esse argumento é o 

desafio principal da discussão que segue, tendo por fio condutor a interrogação síntese 

apresentada nas primeiras linhas dessa apresentação.   

Nesse procedimento investigativo algumas ressalvas teórico-metodológicas 

fazem-se necessárias. A categoria linguagem aqui deve ser entendida a partir da 

perspectiva analítica de Antônio Gramsci em seus Cadernos do Cárcere. Portanto, diz 

respeito ao modo como os homens, em função de suas posições nas relações de 

produção apreendem, passam a explicar e, por assim dizer, inventam o mundo. Assim 

sendo, as categorias intelectuais orgânicos, cultura e revolução passiva, desenvolvidas 

pelo autor italiano serão as grandes mediações para o desenvolvimento da argumentação 

em questão. No caso, leia-se invenção na perspectiva analítica desenvolvida por Eric 

Hobsbawm para designar o modo como o homem moderno reproduz-se como história, 

inventa-se como tradição.    
 

Por tradição inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 
ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma 
continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se 
estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. 
(HOBSBAWM, 2002, p. 9)  

 

Desse modo, considerando ainda os conceitos até aqui tomadas de empréstimo, 

tais como, ideologia, mercadoria e sistema do capital, evidencia-se também que a teoria 

de Karl Marx será guia interpretativa de primeira ordem. Até porque essa é a grande 

referência da análise gramsciana, conforme ele mesmo diz em seus elogios ao 

materialismo dialético, método que denominara de filosofia da práxis.   

Essas formulações matrizes funcionarão como equações base para o esforço de 

explicação de como o sim e não do projeto civilizatório goianidade, do mesmo modo 

que se faz emblema de um real que se produz como mistério ou ilusão, permite 
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compreender os limites da ruptura/restauração, o movimento típico das hegemonias 

produzidas com o objetivo de conter as transformações estruturais e que segundo 

Vianna (1997) caracteriza a revolução burguesa no Brasil.   

  Ainda nesse esforço prévio de delimitação, não se pode deixar de explicitar que 

não se está entendendo que essa história tenha se iniciado em 1930, ano em que Goiás 

fora tomado de assalto pelo movimento, que no caso brasileiro, parte do sudeste do país, 

ou mesmo chegado ao fim no correr dos anos 1980, com a promulgação da Constituição 

de 1988, o marco institucional do pacto burguês2 no Brasil. Até porque a marcha do 

capital desde o final do século XVII, de certo modo, força as fronteiras e, a despeito de 

desenvolver-se elaborando sua própria negativa, segue firme demonstrando quão 

vigorosos ainda são seus mecanismos de reprodução, como se pode apreender do ciclo 

de reconfiguração da década de 1990, a chamada fase de acumulação flexível, o período 

de grande impacto da ideologia do neoliberalismo. Contudo, tendo em vista a 

especificidade do objeto em estudo, bem como a necessidade de um recorte preciso, 

esse intervalo de tempo corresponde ao limite preciso para a investigação. 

Também não se está, de modo algum, sugerindo que a modernização é um 

produto da ação ou vontade de dúzia e meia de homens, que reunidos em uma quadra de 

tempo, divididos em um conjunto de instituições ou organizações intelectuais e 

civilizados por um grande manual teriam tocado, como a priori a construção, de um 

mundo que enquanto ideia já lhes fosse real. Até porque a história já se cansou de 

indicar que não se constrói, revela-se e, muito menos, deve ser contada desse modo.  

Conforme Benjamim, em alusão à tese marxista da necessidade de se partir do 

mais evoluído para o menos, a materialidade dos fatos só se mostra a contrapelo, ou 

seja, no movimento de revirar em retrospectiva aquilo que já se encontra sedimentado e 

que na totalidade do conjunto de seus escombros, faz-se explicação, conhecimento. 

Metaforicamente falando, a imagem da escavação arqueológica que pela 

identificação da posição dos vestígios produzidos e articulados em uma estrutura 

compacta aparentemente coesa, é capaz de revelar como estes se mesclam formando um 

todo diverso que se apresenta como uno. O trabalho que permite, por exemplo, 

distinguir no aparente da estátua de bronze cravada no passeio público ou no coração de 

uma praça, o modo como se combinam cobre, estanho e história na produção do real.           
                                                 
2 A Constituição de 1988 representa a efetivação do Estado social brasileiro. A essência daquilo que se 
pode chamar de consenso pelo alto. Trata-se da materialização da revolução/restauração nacional. O texto 
constitucional elaborado, não por acaso, imediatamente após a ditadura militar e regulamento ao longo de 
toda a década de 1990 representa exatamente isso.   
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É orientado por esse princípio, pelo menos será esse o esforço, que se pretende 

desenvolver o argumento por hora apenas esboçado.  

Ainda como parte dessa delimitação prévia, não se pode deixar de ressaltar que 

apesar de o texto literário, especialmente sob a forma de romance, aparecer de modo 

recorrente ao longo da exposição do objeto em questão, algumas vezes até como recurso 

enfático de análise, não se pretende sugerir que a estética artística tenha sido tomada 

isoladamente como síntese explicativa do real ou com o mesmo sentido heurístico que o 

conjunto científico do qual se lança mão para a exposição argumentativa. 

Definitivamente não se trata de adesão à lógica que enquadra de modo imediato, em 

uma relação de causa/efeito, o par sujeito/objeto artístico, mas tão somente, 

considerando que a goianidade deliberadamente apreende as artes em geral, 

especialmente a literatura, em seu movimento, compreendê-la como uma das mediações 

explicativas desse projeto de educação, ainda que produzida em uma racionalidade 

distinta das demais produções acadêmicas em que se ancora o estudo.   

Nesses termos, explicita-se o procedimento metodológico correto para a 

apreensão da problemática até aqui esboçada. Entendendo como verdade o pensamento 

sociológico clássico que concebe o capitalismo, em seu ciclo de crise/reestruturação 

(americanismo e fordismo) como síntese histórica que cria as condições para a 

intensificação da inclusão do Brasil no ciclo de acumulação autoritária do capital, 

tomara-se como pressuposto que a realidade goiana, ao seu modo, também respondera a 

tal demanda. Ou seja, confrontada diretamente pelos imperativos de uma revolução 

burguesa promovida pelo conluio das forças conservadoras locais, também se fizera 

uma grande experiência educativa. Aquilo que uma espécie de prévia investigativa 

(levantamento bibliográfico preliminar) indicara como goianidade.      

Aceitando como real essa elaboração, materializara-se então aquilo que fora 

enfrentado como objeto de análise. Ou seja, o movimento da dita identidade goiana 

como mediação determinante para a compreensão do ‘sujeito coletivo’ criado pela 

particularidade da modernização brasileira. Assim os limites da matriz produtiva para a 

educação em Goiás emergiram como questão ou problema.  

 O levantamento bibliográfico preliminar que apontara a goianidade como 

categoria analítica elucidativa do imperativo de invenção de uma tradição para o Estado 

goiano, também evidenciara que a análise à luz da crítica radical dos documentos ou 

súmulas históricas (obras literárias, textos jornalísticos, biografias, memórias, teses, 
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dissertações e demais estudos acadêmicos) das organizações fundantes do sistema 

cultural goiano apresentara-se como encaminhamento teórico metodológico correto.  

Por assim dizer, tomando a revisão bibliográfica desse mesmo conjunto teórico 

como metodologia de estudo e a dialética materialista como método de apreensão do 

‘consenso ativo’ em Goiás, desenvolvera-se o itinerário investigativo que se demonstra 

por meio dos quatro movimentos distintos, articulados e expostos a seguir.    

Parte-se do evento simbólico que alarga as fronteiras goianas e marca a abertura 

do ciclo de redefinição do papel do Estado no contexto de americanização do 

capitalismo. No caso, a tomada de Goiás pelo primeiro golpe de Getúlio Vargas e seu 

efeito imediato, a Marcha para o Oeste, a materialização da ruptura conservadora que 

criara as condições materiais para o lançamento da campanha da goianidade, ou seja, 

para a invenção de uma cidade que no todo de seu plano urbanístico-arquitetônico, de 

estruturação de seu estado social, bem como de organização de seu poder judiciário faz-

se revelação. É essa a análise que estrutura o capítulo um.  

Ainda tendo esse momento inaugural como pressuposto compreende-se pela 

mediação do movimento das ideias em direção a Goiânia, como a goianidade faz-se 

ensino, um modo de educação formal. O deslocamento para a nova capital revela que o 

dilema de mudar sem abrir mão da herança, (material e espiritual simultaneamente em 

conflito e em esforço de unidade) determina a concepção de ciência, de história, de 

literatura e, portanto de escola goiana. É essa a questão do capítulo dois, a análise de 

como a transferência do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) para a nova 

capital, a fundação da Academia Goiana de Letras (AGL) e a criação de um sistema de 

ensino de classe burguesa (classificatório, reclassificatório e eliminatório), largamente 

influenciado pela combinação dos princípios da pedagogia ativa, em versão 

escolanovista e pelo dogmatismo católico cristão, evidencia o projeto de educação 

vitorioso em Goiás.      

O movimento que institui uma espécie de norma editorial e pauta o diálogo no 

Estado, conforme se mostra no capítulo três, a crítica do discurso de impressos como o 

jornal O Popular e revista Oeste, das primeiras transmissões radiofônicas e do 

movimento teatral goiano. Portanto, o mesmo que se produz como parcialidade ou 

inversão ideológica, como se comprova no capítulo quatro, a análise dos determinantes 

históricos que fundam a Arquidiocese de Goiânia, as Universidades Católica e Federal 

de Goiás e explicam o Estado militar brasileiro.   

Em outros termos, é o todo dessa totalidade que se passa a perseguir.    
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A GOIANIDADE FAZ-SE MOVIMENTO: A SÍNTESE DA MERCADORIA NA 

INVENÇÃO DE GOIÂNIA E NA ADESÃO A UM MODO PATICULAR DE 

JUSTIÇA.  

 
 
               

E lançamos aquele apelo: Ergamos, sem demora as bases duradouras do saber 
e da cultura, sobre as bases do progresso material de que goza o nosso 
Estado. 
                                                                         COLEMAR NATAL E SILVA  
 

 
                               

 
Mais que subproduto do mal crônico do sistema de reprodução do capital ou 

casualidade histórica, o caso da experiência civilizatória burguesa em Goiás é 

elucidação. É síntese explicativa da dialética da modernização brasileira, ou das 

contradições do ciclo de intensificação da inclusão do país no sistema de acumulação do 

capital. Muito longe de ser movimento de ideias ou visão de mundo criada como a 

priori a experiência educativa goiana é chave de leitura das transformações 

fundamentais que ocorreram no Brasil entre os anos 1930 e 1980.  

Dito de outro modo, o circuito que articula a construção de Goiânia, a criação de 

suas principais organizações culturais, a deflagração da ditadura civil e militar da 

década de 1960 revelam o caráter da modernização em Goiás e, por assim as 

contradições do projeto civilizatório que se fizera vitorioso no Estado.  

É o que se pode demonstrar por meio da crítica radical acerca de como se 

relacionam o universal e o particular no chamado ciclo de revolução brasileira, ou seja, 

no trabalho de interpretar como a particularidade do capitalismo em Goiás impacta 

diretamente o processo de criação de uma identidade cultural goiana (tradição), a 

goianidade. A inversão que se produz na dinâmica do conflito capital/trabalho e que 

acaba por criar uma ilusão real, ou seja, uma parcialidade interpretativa idealística que 

se pretende história, conforme sugere Chaul.     

 

[...] O que chamamos de "goianidade" nos indica a construção da ideia de 
modernização. A "goianidade" abrange uma época em que se procura mesclar 
o "velho" e o "novo", fundir o "antigo" e o "moderno", envolver o rural e o 
urbano e confluir o "atraso" e o "progresso" (...). Culturalmente, porém, 
somos  fruto  de  uma  mestiçagem  maravilhosa, resultado dos elementos que  
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nos compuseram e nos legaram um potencial fantástico de traços culturais 
entre o índio nativo, o negro africano e o branco europeu, traços estes que 
podem ser encontrados da literatura às artes plásticas, passando pela música e 
pela dança. Somos o arquétipo do desejo da realização. (CHAUL, 2011, s/p)  

  Muito nitidamente a crença na possibilidade da redenção pela mediação de uma 

cultura especial.  

Para que se possa demonstrar como se efetiva essa inversão, ou seja, o efeito de 

verdade produzido pelo movimento da goianidade, uma mediação explicativa da 

contradição da modernização brasileira, a compreensão da especificidade de como o 

Estado de Goiás entra na mira da marcha do capital deve ser o ponto de partida.  

Ainda que não possa ser caracterizado como uma revolução, levando em conta o 

real sentido do conceito, o movimento dos anos 1930, corresponde à abertura de um 

novo ciclo político-econômico e, por assim dizer, social no País. Marca a adesão 

nacional ao capitalismo em seu ciclo de restauração, o americanismo e fordismo, ou 

seja, a racionalidade produtiva norte-americana em processo de hegemonia.3 Portanto, 

considerando a definição gramsciana de revolução passiva, conforme interpretação de 

Vianna (1997), esse período corresponde ao contexto em que o econômico, o político e 

conseqüentemente, o social por meio de uma revolução pelo alto, refundam-se. Pelo 

ensaio de Florestan Fernandes podem-se apreender os principais limites desse particular 

de adesão ao sistema de acumulação de capital.     

 
Depois da década de 30, a burguesia viu-se sob tripla pressão, que tendia a 
crescer em volume e a eclipsar a dominação burguesa. De um lado, uma 
pressão de fora para dentro, nascidas das estruturas e dinamismos do 
capitalismo monopolista mundial. (...) Essa pressão continha um elemento 
político explícito: condições precisas de “desenvolvimento com segurança”, 
que conferissem garantias econômicas, sociais e políticas ao capital 
estrangeiro, às suas empresas e ao seu crescimento. (...) De outro lado, dois 
tipos distintos de pressão interna. Uma procedente do proletariado e das 
massas populares, que expunha a burguesia à iminência de aceitar um novo 
pacto social. Tal ameaça não era propriamente incompatível com 
“continuidade do sistema”, pois era contida nos limites da “revolução dentro 
da ordem”, que a dominação burguesa devia e também prometera ao Brasil 
republicano. Outra, procedente das proporções assumidas pela intervenção 
direta do Estado na esfera econômica. (FERNANDES, 1976, p. 216 e 217). 
 

O desenvolvimento desse ciclo de reprodução do capital dependia da expansão 

da nova lógica produtiva pelo país e da articulação de toda economia nacional à nova 
                                                 
3 A matriz conceitual de reengenharia política, econômica e social dos Estados Unidos torna-se após a 
primeira guerra mundial a síntese de uma nova relação capital, Estado e consumo. Antônio Gramsci 
elabora a categoria americanismo e fordismo para demonstrar a ocidentalização dessa racionalidade. Para 
maior aprofundamento da questão sugere-se Harvey (1993).  
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divisão internacional do trabalho que se irradiava dos Estados Unidos para a Europa e, 

em certo sentido, para as ex-colônias européias das Américas Central e do Sul, o que no 

caso brasileiro passava pela abertura de novas áreas para a produção de bens primários e 

pela integração entre a agropecuária e a indústria. “A Europa, ao aprender a lição 

americana, que tende a universalização, ao se ver sob a influência racionalizada do 

fordismo-taylorismo, seria obrigada a um esforço de racionalização de suas supra-

estruturas”. (VIANNA, 1997, p. 91)  

A conjuntura internacional indicava um perigoso desencontro entre as esferas do 

político, do econômico e do social. A realidade de conflitos armados, de colapso 

econômico materializado em um evento como a quebra da Bolsa de Nova York, o que 

potencializava a ameaça dos totalitarismos de direita e/ou esquerda apontava para a 

inevitabilidade do fechamento de mais um ciclo de acumulação capitalista, e, por 

conseguinte sinalizava para a abertura de outro.  

Esse quadro de instabilidade produzia reflexos em grande parte do mundo, 

sobremaneira na América Latina.  
 
(...) As nações periféricas, como fonte de matérias primas essenciais ao 
desenvolvimento econômico sob o capitalismo monopolista, viram-se, 
extensa e profundamente, incorporados à estrutura, ao funcionamento e ao 
crescimento das economias centrais como um todo.  (FERNANDES, 1976, 
p. 253) 
 

           Fora exatamente essa conjuntura sócio-econômica que fertilizara o ambiente e 

criara as condições materiais ideais que as forças políticas capitaneadas por Getúlio 

Vargas, a personificação da burguesia nacional incomodada pelos dissabores do café em 

nível mundial, do “café com leite” no cenário nacional e pela insatisfação dos grupos 

sociais médios e operários sob arrocho, lançassem as bases do chamado Estado novo. O 

movimento que se estendera país afora alternando combate a focos localizados de 

resistência e ocupação de vácuos de poder produzidos pela renúncia de governos 

estaduais após o golpe de Getúlio Vargas.  

O caso goiano enquadra-se no segundo tipo. De modo a instituir o governo 

revolucionário também em Goiás o comando central golpista designara um grupo de 

militares mineiros para anunciar a “novidade” no Estado.  

A chamada Coluna Artur Bernardes, alusão ao ex-presidente que além de 

combater a Coluna Prestes também dera apoio ao movimento que depusera o Presidente 

Washington Luís, assim que tomara a Cidade de Goiás, capital do Estado goiano, tratara 

de cumprir à risca o decreto das forças golpistas. No caso, destituir o poder constituído. 
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Como à frente do Estado encontravam-se os Caiado, segundo Amaral (2002), o 

núcleo familiar vindo da Metrópole portuguesa no século XVIII e que mais tarde se 

constituiria na mais perene força política goiana, o novo governo deveria ser ocupado 

por aqueles que se apresentassem como anticaiadistas. Este seria o critério de seleção.  

O discurso da revolução de 1930 apresentava como argumento a ideia de que o 

progresso do país passava necessariamente pela ruptura com as velhas oligarquias 

representativas do passado e do atraso nacional. Daí o invento de que a destituição da 

família Caiado, ocupante do Palácio Conde dos Arcos entre 1912 e a chegada da 

Coluna, representaria a expressão do novo.  

              É a partir daí que se pode demonstrar como o caso goiano revela em seu 

particular um estranho deslocamento, ou seja, manutenção e movimento, ou 

simplesmente restauração.  Apresenta-se como mudança, contudo, revela-se de fato 

como rearranjo dentro de velhos princípios. Além de no mesmo movimento destituir e 

ao mesmo tempo restituir velhos grupos de poder, como os Caiado, por exemplo, 

permite o surgimento de novas oligarquias que viriam tornarem-se partícipes diretos da 

modernização em Goiás.    

Prova disso é que a Coluna que tomara Goiás de assalto, por meio do mesmo 

decreto de destituição do Presidente do Estado, reunira em uma Junta Governativa 

Provisória um Caiado, Mario d’Alencastro, o Desembargador Emílio Francisco Povoa e 

Pedro Ludovico Teixeira, que até poucas horas antes do golpe vinha sendo conduzido 

preso do sudoeste goiano para a antiga capital (Cidade de Goiás), acusado de tentar um 

golpe contra o Governo de Alfredo de Moraes, representante do mando de Totó Caiado.   

Portanto, a indicação clara de que mais importante do que escolher a matriz 

familiar que controlaria Goiás seria criar um efeito de verdade, ou um simbolismo em 

torno da ideia de mudança. A composição do novo grupo de poder era indicação clara 

de tal propósito. Prova disso é o fato dos sobrenomes não fazerem tanta diferença no 

momento de restituição do poder no Estado. Um Ludovico, outro Caiado, Bulhões, 

Alencastro, pouco importava. O que interessava de fato era encontrar os nomes 

educados para fincar no coração do Brasil os princípios da matriz econômica que 

acabava de tomar o Governo, tendo a pretensão de se fazer Estado.  Tanto é verdade, 

“(...) que os Caiado chegaram no período colonial, atravessaram o período Imperial, e 

vão se fortalecer ainda mais durante a República (1889 - até nossos dias) principalmente 

nas primeiras décadas deste período” (AMARAL, 2002, p. 15). 
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O relato de um dos primeiros intelectuais orgânicos da goianidade acerca do 

modo como a dita revolução foi anunciada, bem como dos nomes e sobrenomes que se 

reuniram em torno dela, fornece pistas para se pensar o sentido do golpe de Vargas para 

o Estado.         
 
Em Itaberaí, vieram ao encontro das forças revolucionárias, vários 
automóveis, conduzindo figuras destacadas do Movimento Libertador em 
Goiás: Dentre outros, lembram-se os seguintes: Mário Caiado, Pedro 
Ludovico Teixeira, Inácio Bento de Loyola, Jarbas Caiado de Castro, (...) 
entre muitos outros. (CÂMARA, 1979, p. 29) 
 
 

A análise da forma e conteúdo da Junta Provisória permite uma leitura na mesma 

direção. Esse Governo de transição seria necessário enquanto se definisse o nome mais 

talhado para gerenciar o golpe de 1930 em Goiás. Além de simbolizar o novo do 

deslocamento que deveria movimentar e manter, portanto, restaurar, permitiria 

identificar no arranjo de forças locais quem poderia tocar a curiosa empresa que mais 

adiante receberia como nome fantasia o codinome de Estado Nacional. Além de criar 

um efeito de verdade ela permitiria descobrir entre os notáveis de Goiás quem poderia 

ser sua personificação.  

   Nesse triunvirato Mario Caiado era a síntese da restauração. O Caiado que após 

disputar com seu primo Totó Caiado, chefe político do Estado, a posse de uma grande 

área de terra tornara-se oposição aos Caiado. Nesse sentido representava um Caiado e 

sua própria negativa. Portanto sim e não, da oligarquia político-econômica que 

literalmente chefiava Goiás em 1930.  

O Desembargador Emílio Povoa era a legitimidade, a justiça. Por assim dizer, 

também a ruptura e conservação do movimento. A presença do Judiciário do Estado no 

Governo provisório indicava os limites de um movimento que se fez revolução dentro 

da ordem, restauração, gramscianamente falando, a revolução pelo alto, promovida 

pelas elites políticas de direita e pelo transformismo da esquerda.    

 Pedro Ludovico, por sua vez, o terceiro agente da Junta Governativa, 

corresponde a um ator que além do simbolismo, incorpora de fato a condição de 

principal agente da restauração, do movimento da goianidade e, por assim dizer, merece 

uma análise mais detida. O fato de ter sido indicado posteriormente o Interventor de 

Getúlio Vargas em substituição à Junta Provisória pede isso. 

          Personificava uma espécie de real e ideal de transformação. Era a expressão do 

bacharel bem sucedido. Em um tempo em que a escola passava muito longe de ser um 
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direito universal e que a escolarização era traço de distinção social, fora aluno do 

tradicional e restrito Lyceu de Goiás. Lá, iniciara-se em uma boa instrução humanista, 

conforme recomendavam os manuais de ensino à época. Esta, além de lhe permitir 

compreender muita coisa do que se discutia pelo mundo afora naquele período, por 

meio do estudo das línguas universais, especialmente o francês, idioma dos intelectuais, 

e que Pedro manejava com desenvoltura, servira-lhe como uma espécie de passaporte 

com o qual pôde seguir para o Rio de Janeiro a fim de tocar seus estudos superiores. No 

Distrito Federal à época, tornara-se um distinto após concluir a graduação em medicina.   

Assim, mais que intelectual e bem mais que bacharel, tornara-se o doutor em ciências 

médicas.  

Tocado por esse traço de distinção Pedro Ludovico retornara a Goiás para 

dedicar-se a seu ofício. No início dos anos 1920 mudara-se para Rio Verde, sudoeste 

goiano, região limítrofe com Minas Gerais, uma das zonas de fronteira do interior 

goiano. Por um lado confrontada pelo conservadorismo do Governo de Alfredo de 

Morais e por outro, literalmente pelos trilhos da locomotiva econômica transformadora 

que pedia passagem na região Centro-Oeste.  

Se Goiás se encontrava totalmente isolado do país, vivendo, em todos os 

sentidos, na maior ignorância, e sob o chicote, mando e desmando da oligarquia dos 

Caiado, o sudoeste como região fronteiriça, correspondia ao espaço de tensão e 

distensão dos conflitos mais complexos do Estado. Tratava-se, portanto, da 

materialização de um corredor onde se dava a reciprocidade entre o imperativo 

econômico (grande capital) e o trânsito das novas ideologias que movimentavam o 

Triangulo Mineiro e suas regiões fronteiriças mais próximas.   

Ainda que aos trancos e barrancos, em meio a inúmeras denúncias de 

irregularidades, bem como de diversas contendas político-econômicas entres os Estados 

de Minas Gerais, Goiás e os empreiteiros, por lá entrara a estrada de ferro em 1909.  

Nesse caso uma ressalva é fundamental. A chegada da rede férrea em Goiás além de 

representar a materialização do processo de expansão do capitalismo no Estado, indica 

bem as disputas de interesses e as contradições do modo como o sertão goiano aos 

poucos fora se incluindo em uma limitada experiência de progresso.  
 
Irregularidades contratuais, dificuldades financeiras de empresas e 
subempreiteiras, conflito armado, interesses econômicos e políticos mineiros, 
dificuldades de importação – principalmente de trilhos e materiais rodantes – 
criadas com a Primeira Guerra Mundial, fizeram com que [já] no ano de 
1915, as obras de edificação da Estrada de Ferro de Goiás, na suas duas 
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linhas, permanecessem virtualmente paralisadas, (...) fazendo com que a 
ligação entre a Estrada de Ferro de Goiás e a Estrada de Ferro Oeste de 
Minas se concluísse somente na década de 1940. (BORGES, 1990, p. 68) 

 

Contudo, foi pela região que se abrira o caminho de fato para a passagem do 

movimento que se intensificaria no país após 1930, em virtude da necessidade de 

reoxigenação do capitalismo em nível mundial, uma demanda que passava diretamente 

pela criação de um novo modo de incorporação das cidades interioranas. O sul, sudoeste 

e sudeste do Estado, especialmente pela posição estratégica, antecipam esse novo ciclo 

de inclusão4 que exigia a criação de um circuito que passasse a incluir a periferia e a 

periferia da periferia, conforme expressão de Silva (2005).  

Pedro Ludovico, o jovem médico chegado da capital do país, mais que 

sintonizado estava imerso nesse grande movimento. Àquela altura o melhor lugar para a 

iniciação profissional de um recém formado não poderia ser outro se não a região de 

maior desenvolvimento econômico do Estado. Não por acaso escolhera a cidade de Rio 

Verde como local para clinicar.  

Tocado também por essa atmosfera de turbulência que rondava o país, logo 

tomara partido nas disputas internas que espelhavam a maneira como Goiás aos poucos 

ia também sendo incluído de modo cada vez mais intenso naquele contexto de 

transformações econômicas mundiais. Assim passara a publicar, nos noticiosos da 

região, artigos de opinião expressando posições divergentes em relação a Totó Caiado. 

Daí a tomar parte, no final dos anos 1920, no movimento armado que expressava 

o antigo descontentamento do sudoeste goiano com os mandos e desmandos políticos 

vindos da Cidade de Goiás não demorara muito.  

 
Em 1930, já [estava] a par do movimento revolucionário que se inicia no 
país, visando destituir o presidente Washington Luiz. (...) No dia 4 de 
outubro [do mesmo ano], dirige-se a Uberlândia, a fim de inteirar-se dos 
acontecimentos e organizar um grupo armado para tomar de assalto a cidade 
de Rio Verde, o que se deu no dia 11. (TELES, 1992 p. 26)  

               

É bem verdade que os cerca de 110 homens que ensaiaram o golpe foram 

rapidamente contidos pela força policial local. Contudo, o fato fora o suficiente para que 

Pedro Ludovico fosse preso e, curiosamente, tivesse conquistado o último pré-requisito 
                                                 
4 No caso “inclusão marginal”. Segundo MARTINS (1997) trata-se da particularidade da expansão do 
capitalismo pelos paises miserabilizados pela colonização européia. Uma inclusão real, mas ilusória, ou 
seja, uma ideologia. As ditas políticas públicas para grupos sociais marginalizados (negros, índios, 
trabalhadores rurais, portadores de necessidades especiais, etc) correspondem a esse tipo de inclusão 
excludente, ou tutelada.     
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que lhe faltava, (apresentar-se como oposição à oligarquia local instalada no poder) para 

potencializar-se como o grande gerente da modernização de Goiás.  

Assim Pedro Ludovico não só se qualificara a compor a Junta Governativa 

Provisória em Goiás, como se notabilizara como candidato ideal para o posto de 

Interventor Federal do Estado pós Governo Provisório. Fora incumbido de tocar, em 

nível local, a ação de partido burguês que tinha por objetivo encravar no interior do 

aparelho estatal brasileiro a bandeira da chamada Aliança Liberal. Além de ser o único 

interventor que fez parte de todas as fases do Governo Vargas, em pessoa ou por meio 

de delegados, entre 1930 e 1964, só não esteve no controle político de Goiás no período 

entre 1955 e 1959.  

Portanto, seja como ditador, seja como governo eleito, três décadas de poder. 

Parafraseando Vianna “a estrutura ‘forma’ o seu ator, e é a base econômica do ‘homem 

coletivo’ (...)” (Vianna, 1997, p. 90). Em outros termos, conforme já demonstrara 

Gramsci, claramente os determinantes econômicos à medida que se fazem reais e 

inadiáveis acabam por educar os sujeitos que lhes são imprescindíveis.  

Nesse ponto faz-se necessário lembrar que uma das estratégias de 

‘convencimento’ do grupo político capitaneado por Getúlio Vargas era o respeito às 

elites locais na reorganização do poder. O combinado era que os interventores fossem 

escolhidos entre as figuras locais que de algum modo personificassem o efeito de 

verdade do movimento nacional.  

Uma descrição de Genesco Bretas, Secretário Geral do Município de Caldas 

Novas, no período, revela o sentido do golpe de 1930 em algumas cidades Goianas. 

Ocorrido o golpe, vieram do 13º Batalhão de Ipameri alguns homens fardados. Um 

deles,  

 
(...) o morenão falou com Isabel, depois que esta deu ordens às cozinheiras 
para apressar o almoço (...). Perguntou-lhe se podia indicar a ele nomes das 
principais pessoas do lugar, que fossem de oposição ao governo deposto e 
fiéis aos princípios revolucionários (...) Isabel, meio reticente, meio perdida 
diante da pergunta, responde que não sabia de nada, mas que na pensão 
havia um senhor dr. Maragão, que quando soube da vitória da revolução, fez 
um discurso elogiando o Exército e a vitória. Dentro de segundos o Maragão 
e o Sub-oficial estavam a palestrar a um canto da sala, segredando coisas. O 
dr. Maragão me procura (...) e me dá ordem para reunir os funcionários 
municipais na intendência. (...) Parou diante de nós, abriu uma folha de 
papel e nos exibiu o que ali estava escrito (...): ‘Eu chefe da comissão do 13º 
Batalhão de Caçadores, em nome do Exército, autorizo ao dr. Fulano de Tal 
Maragão a assumir, em caráter provisório, a função de intendente desta 
cidade de Caldas Novas. (...) À tarde, voltamos ao trabalho ainda sem saber 
o que fazer. Eu fazia de conta que trabalhava, e ele permanecia no salão 
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andando de um lado pra outro. (...) Maragão continuava impaciente no salão, 
parecendo-me que esperava gente do lugar aparecer para conhecer o novo 
intendente, para conversar com ele ou simplesmente bajulá-lo. E não 
apareceu ninguém, o que causou decepção ao novo intendente. (BRETAS, 
2001, p. 114 e 115)  

               

            Claro que não se está sugerindo que a escolha de Pedro Ludovico se tratava de 

favor ou mero processo aleatório. A habilidade cirúrgica no trato de questões 

melindrosas, aliada a indiferença à dor do outro5, talvez reflexos de sua formação 

médica, eram as grandes credenciais que o habilitavam para levar à diante o projeto de 

partido que as condições materiais produziam à época.  

  Considerando uma sociedade que historicamente se fizera sob o véu dos mitos, 

do folclore, do senso comum, do patriarcalismo e do elogio do conhecimento 

institucionalizado sob a forma de escola, Pedro, se credenciava como a expressão mais 

bem acabada da capacidade de auto-realização.  

O jovem Pedro Ludovico que tomara como tarefa individual o desafio de vencer 

o isolamento do cerrado goiano para verdadeiramente aventurar-se até a capital do país, 

onde se apropriara dos segredos da vida e da morte, (a medicina nasce com esse 

propósito), retornaria mais tarde a sua terra natal como o símbolo do triunfo do 

indivíduo sobre a estrutura de atraso, como uma espécie de expressão do herói moderno.   

 Pelo menos é exatamente essa a história que viria a ser contada pelos intelectuais 

da modernização em Goiás. Pode-se dizer que a idealização de Ludovico como mito, 

uma espécie de bandeirante da modernidade é a primeira inversão produzida pelo 

movimento da goianidade, a ideologia da experiência burguesa no Estado, ou o projeto 

educativo do deslocamento que se produzira a partir de 1930.  

Após a longa aventura teria retornado à sua terra natal com a missão de libertar 

seu povo. Pouco tempo depois, no recontar de Goiás, não raras seriam as publicações 

que trouxessem explicitamente essa versão.   

 Por assim dizer a chamada revolução brasileira fomentara a invenção de um 

modo particular de tradição goiana, o sistema cultural enredado pela matriz econômica 

que tomara Goiás desde a entrada das primeiras bandeiras invasoras, mas que se 

intensificara a partir de 1930.   

                                                 
5 O processo de criação de uma nova capital para o Estado de Goiás, bem como todas as justificativas de 
Pedro para fazê-lo dão prova disso. Além de valer-se de argumentos médicos (higiene e saúde pública), 
conforme explica Campos (1983), o Interventor não titubeou em usar a força. Não foram raras as vezes 
em que fez valer suas prerrogativas. Demitiu e nomeou prefeitos, promotores e funcionários públicos, 
censurou jornais e até confiscou edições inteiras.       



 22

A cerimônia de lançamento daquela que pode ser interpretada como primeira 

organização cultural produzida pelo movimento expressava bem isso. Em 1931, 

portanto, um ano após ser escolhido Interventor Pedro Ludovico, levando à diante a 

sugestão de Domingos Velasco, um dos muitos intelectuais orgânicos dessa tradição 

inventada para o Estado, fundou na Cidade de Goiás, a Legião de Outubro,    
 
(...) mobilizando e instruindo a opinião pública para que seja capaz de 
conhecer os problemas nacionais e para ele indicar adequadas e oportunas 
soluções, (...) intermediária entre os governos e o povo, não terá (...) os 
programas rígidos das facções políticas (...). Não é também a LEGIÃO, obra 
de sectários, nem visa ao predomínio de classe. Combate as doutrinas 
exóticas, inaclimatáveis no Brasil para dar solução brasileira aos problemas 
nacionais. (VELASCO, Apud CÂMARA, 1979, p. 41) 

 
Esse não seria outro senão o princípio do deslocamento que em sua dinâmica 

possibilitara o nascimento de um ideal de cultura goiana. Ou seja, a crença na 

possibilidade de se criar, por meio da linguagem a comunhão em torno da ideia de 

unidade, consenso, não conflito de classe. Um projeto civilizatório que por volta da 

década de 1980 seria sintetizado na fórmula goianidade e que Colemar Natal e Silva, 

um de seus mais destacados intelectuais orgânicos, se não o maior, apresenta e justifica. 

“Era preciso lançar, simultaneamente, as bases de uma nova civilização que, mantendo 

a tradição da cultura conquistada pela antiga capital, viesse a ampliá-la, ainda mais, pelo 

tempo afora.” (SILVA, 1992, p. 414)   

            Para que se possa ter uma exata compreensão o reexame do processo de 

construção de uma cidade que materializa o todo daquele ciclo restaurador, ou do 

capitalismo em sua fase de conservação autoritária, é tarefa necessária. Por assim dizer, 

indaga-se como o traumático processo de construção e mudança de uma nova capital 

para o Estado de Goiás apresenta de fato a primeira metamorfose de um tipo de 

mercadoria sui generis produzida para os goianos, a goianidade. Nesse sentido, a 

invenção de Goiânia é tese, síntese e no limite, antítese. Se não vejamos:  

  Lançadas as bases da grande empresa em Goiás e definido seu primeiro quadro 

gerencial, conforme pode se perceber já pela observação de alguns princípios do 

movimento autodenominado Legião de Outubro, à medida que a modernização forçava 

as barreiras do Estado também se intensificara em proporção semelhante o movimento 

das ideias. Nesse fato, nenhuma novidade, levando-se em conta uma tese de 1847 acerca 

de como estrutura e supra-estrutura articulam-se em um bloco histórico recíproco. “O 

que mais prova a história das ideias do que a produção intelectual muda de caráter na 
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proporção em que a produção material muda? As ideias dominantes de cada época, 

sempre foram as ideias da classe dominante.” (MARX E ENGELS, 1998, p. 41)  

          O modo como a revolução burguesa no Brasil fertilizara em Goiás as condições 

para o surgimento do movimento da goianidade indica isso.  A invenção de uma capital 

nova para o Estado, certamente a materialização primeira do projeto civilizatório 

anunciado pela Legião de Outubro, anuncia essa metamorfose.  

Conforme já se observou o problema dos Caiado era questão menor, 

considerando o que de fato representava a chamada marcha, ou seja, a oxigenação do 

capitalismo ocidental ávido por expansão. A Marcha para o Oeste era a expressão 

disso. Esforço de integração do Estado a uma lógica de mercado mundial que em fase 

de intensificação da expansão, tomara Goiás de assalto. É claro que isso desde o início 

fora contado a partir do ponto de vista de quem tinha a ganhar com o processo, como se 

pode perceber no discurso do Deputado Salomão Clementino de Faria aliado de Pedro 

Ludovico nos tempos da mudança: “(...) Devido a revolução social que a Europa assiste, 

os possuidores de capitais procuram centros inexplorados para o emprego de suas 

fortunas, livres dos pesados impostos e com esperanças de maior lucro. Goiás está 

nessas condições (...)” (FARIA, Apud, CÂMARA, 1979, p. 185).  

 Pela condição do Deputado, assim como de boa parte das elites econômicas 

goianas isso fazia todo o sentido. A transferência da capital, além de um efeito de 

verdade acerca da revolução/restauração em Goiás, potencializaria de fato acumulação 

de capital, e, por assim dizer a intensificação da presença goiana no sistema que se fazia 

hegemonia mundial.  

A construção de uma cidade mais que emblema de transformação, daria uma 

dinâmica nova à reprodução do capital no Estado. A construção de uma cidade seria o 

supra-sumo da resposta ao desafio de se criar os meios concretos para a inserção do 

Brasil na nova racionalidade produtiva capitalista, em ciclo de ocidentalização. O 

desafio que Florestan Fernandes analisara do seguinte modo:    
 
Isso exigia que, ao lado do esquema inicial de importação e exportação, se 
organizassem outros esquemas simultâneos de intervenção comercializada 
nas economias periféricas (na esfera dos serviços públicos e da estrutura das 
cidades, na rede de comunicações e de transportes, na transplantação de 
imigrantes, na preparação de planos de colonização e de exportação da 
agricultura comercial ligada ao comércio interno, na substituição da 
produção artesanal pela produção manufatureira, na introdução de novos 
padrões de ensino, de utilização de recursos humanos e de estilo de vida, na 
transferência das tecnologias que tornassem tudo isso viável etc).  
(FERNANDES, 1976, p. 234) 
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Inventar e construir um centro urbano significaria a ampliação e concentração da 

zona de produção de mais valia, bem como constituiria também uma válvula de escape 

para o movimento que já guardava em sua lógica expansionista a necessidade de 

‘limpeza’ ou liberação dos espaços rurais para o assentamento da empresa agrícola no 

Brasil.  

Além do que, um projeto dessa monta além de empregar um enorme contingente 

de operários de Goiás e até mesmo do país, que viriam atraídos pela promessa de 

trabalho, teria a virtude de acomodar um grupo social novo, nascido da mesma 

engrenagem que criara a Era moderna na Europa, ou seja, o intelectual orgânico. 

Conforme análise gramsciana, o profissional das letras, o bacharel que ao findar de uma 

trajetória acadêmica (escolarização), entendendo-se como ente externo ao conflito 

fundamental (luta de classes), busca instalar-se nas organizações culturais públicas ou 

privadas, criadas a bem da produção de ideologias ou da fabricação dos consensos pelo 

alto.  

Depois dos anos 1930 esses ‘operários das ideias’ começam a avolumar-se 

sobremaneira e, em ato contínuo, passam a também ‘exigir’ colocação. As obras de 

invenção e construção de uma cidade representariam mais um novo horizonte de 

atuação para esses agentes sociais que à época começavam a disputar espaços na 

burocracia estatal e nas empresas de serviços laicas ou confessionais que nasciam a 

reboque do processo de industrialização do país.  

Nesse sentido pode-se dizer que a invenção de uma nova capital para o Estado 

de Goiás apresentava-se como possibilidade de uma experiência educativa total, 

estrutura e supra-estrutura em bloco. Além do que corresponde a uma espécie de eclipse 

entre o imperativo de um tempo que exigia transformações e o ‘nascimento’ de um 

desejo de mudança. Tanto é verdade que no momento em que a modernização rompe de 

vez os limites do sudoeste goiano, também se intensifica, especialmente por meio dos 

jornais impressos, o principal veículo de comunicação goiano à época, o grande 

movimento das ideias mudancistas. Os inúmeros artigos de opinião nos noticiosos do 

Estado, no correr da década de 1930 evidenciam isso.         

Um deles publicado em tom propagandístico pelo Correio Oficial, em 1931, 

indica o modo como se processava essa simbiose. “Não se diga que é plano fantástico, 

pois é ele [construção da nova capital], com pequenas alterações o das companhias 
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construtoras do Rio, São Paulo e outras grandes cidades” (Correio Oficial, Apud, 

CÂMARA, 1979, p. 46).  

Contudo, produzidas as condições econômicas para a partida, nem mesmo a 

recusa antimudancista, especialmente da Cidade de Goiás, fora capaz de resistir ao 

movimento do real. Aos oposicionistas o Dr. Pedro Ludovico receitara dois 

medicamentos. O primeiro deles, a promessa de cura, ou o discurso médico-higienista, 

elaborado no Brasil das primeiras décadas do século XX e que fomentara em larga 

medida o ideário nacional desenvolvimentista dos anos 19306. O outro, mais forte, 

porém, considerando o histórico do processo educativo local, bem mais familiar aos 

goianos, e em curto prazo bem mais eficaz. No caso, o recurso da força.  

O processo de composição do Legislativo encarregado de votar o Decreto de 

mudança da capital é elucidativo de como fora e continuaria sendo administrado o 

segundo tipo de antídoto anti-oposição. Em discurso de convocação dos aliados para o 

Congresso de criação do PSR (Partido Social Republicano), a agremiação governista 

que disputaria as primeiras eleições após a nomeação do governo ditatorial, o próprio 

Ludovico justifica-o: “(...) Reconheço a necessidade da ditadura em determinados 

momentos. Entre nós o exemplo é palpitante. Impunha-se-nos, e nos impõe o governo 

forte. Estamos em fase de transição. Quem sabe se não seremos forçados a prolongá-lo 

por mais tempo?” (Pedro Ludovico, Apud CÂMARA, 1979, p. 59).  

Como não poderia deixar de ser o partido do Interventor vencera a disputa e 

tomara para si praticamente todas as vagas à Assembléia Constituinte Estadual. Em 

relação aos deputados que haviam sido eleitos pela oposição7, aqueles que não se 

‘convenciam’ dos argumentos logo descobriam o real sentido das palavras do ditador 

goiano.  
                                                 
6 Praticamente todas as reformas de instrução e ensino ocorridas a partir de 1920 eram balizadas por esse 
princípio que se fazia presente na quase totalidade dos escritos dos chamados intelectuais escolanovistas, 
os grandes promotores da institucionalização do sistema nacional de ensino. Esse ideário não só se valera 
da Educação Física, à época concebida como movimento sistematizado sob a forma de métodos 
ginásticos, como fora fundamental para que esta se tornasse disciplina escolar obrigatória. Em 1915 
Fernando de Azevedo por meio da tese Da educação física apresenta as bases desse discurso, o mesmo 
que se faria presente na reforma da instrução do Distrito Federal, por ele mesmo promovida em 1928, e 
que viria a notabilizar-se como o marco da renovação educacional brasileira.  
7 Ainda que possa sugerir contradição falar em oposição em um regime ditatorial a explicação é fácil. Um 
dos princípios do Governo Vargas era a criação da ideia de que o novo regime não se tratava de uma 
ditadura, mas sim de uma democracia nacional. Um dos expedientes criados para essa manobra 
ideológica fora a convocação de eleições em 1933 e 1934 com a reserva de certo número de vagas para 
candidatos representantes de organizações corporativas que se enquadrassem nas normas criadas pelo 
Governo central.  
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Segundo o jornal Correio Paulistano: “Ao mesmo tempo [Pedro Ludovico] 

mandou para [a Cidade de] Goiás um grupo de metralhadoras e dois ou três caminhões 

carregados de soldados escolhidos”.  (Lavoura e Comércio, Apud CÂMARA, 1979, p. 

228) A questão é que um grupo de deputados que não concordavam com a mudança da 

capital precisavam se convencer. Em nome da democracia, deputados foram 

aquartelados e ameaçados de prisão, a Assembléia fora arrombada e o Presidente 

deposto.  

O jornal uberabense Lavoura e Comércio, em editorial do período, também 

revela o modus operandi do Interventor:  
 
O Sr. Pedro Ludovico não se contentou com a página de violência escrita até 
as eleições. Continua sua faina perseguidora. E a sua ogeriza (Sic) 
principalmente contra a imprensa. O homem que até outubro de 1930, tanto 
se valeu dos jornais para combater o sr. Ramos Caiado (Lavoura e 
Comércio, Apud, CÂMARA, 1979, p. 109) 

 

No mesmo sentido, mas em outra edição, o Jornal publicara ainda: “Recebi 

comunicação do Sr. Joaquim Rosa de que o IPAMERI; está suspenso devido à 

insegurança que o atingiu” (Lavoura e Comércio, Apud CÂMARA, 1979, p. 109).  

 Portanto o mesmo movimento que fundava a goianidade já revelava a sua grande 

contradição. Ou seja, o ideal de revolução burguesa ancorara-se na repressão dos 

direitos civis, na tutela da democracia, mesmo que formal, e na ofensiva contra as 

instâncias de trânsito do público. Em outros termos a promessa de modernização já se 

iniciava negando a essência do moderno, ou seja, a Res publica. 

  Tanto é assim que além de extremamente curto e pouco discutido o processo de 

escolha da nova capital deu-se antes mesmo da aprovação da mudança pela Assembléia 

Legislativa. Ignorando, inclusive os clamores em contrário, especialmente dos 

moradores da Cidade de Goiás, muito rapidamente, o Interventor transformara a ideia da 

mudança em processo.  

Ainda no calor do embate com os deputados assinara o Decreto de transferência 

que instituía inclusive a Comissão de escolha do local mais apropriado para abrigar a 

nova sede política do Estado. A análise da composição desse grupo de trabalho, bem 

como dos critérios de seleção por ele definido para a definição do lugar onde seria 

fundada a futura sede da nova capital também são elucidativos do sentido do 

movimento da goianidade.  
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Como Presidente nomeara o Arcebispo Dom Emanuel. O advogado e Procurador 

Geral do Estado Colemar Natal e Silva, assumira a função de Secretário. O grupo fora 

composto ainda pelo urbanista João Argenta, pelo Coronel Antônio Pirineus de Souza e 

pelos comerciantes Antônio Augusto Santana e Gumercino Alves Ferreira. Assim o 

Interventor evidenciava quem seriam os seus principais aliados na empreitada 

mudancista.  

A Igreja Católica em posição de destaque, a casta dos intelectuais orgânicos do 

Estado, em suas funções públicas ou privadas, no caso Colemar ou mesmo Argenta, a 

força militar personificava no Coronel Pirineus e o capital, representado pelos dois 

comerciantes. Ausência aparentemente pouco sentida nesse grupo foi a do trabalhador. 

Ainda que a Legião de Outubro há bem pouco tempo tivesse feito menção a um ideal de 

povo, nenhum representante deste fora escolhido para compor a Comissão de notáveis. 

Portanto já em seus primeiros deslocamentos a marcha da goianidade, vai evidenciando 

sua noção de coletivo social, ou seja, um movimento produzido eminentemente pelo 

alto ou por meio do pacto entre as elites político-econômicas.      

            Composta a Comissão o passo seguinte fora definir o itinerário de buscas do 

melhor lugar para se instalar a futura capital do Estado. O planejamento previra 

basicamente dois acertos. Não se fariam visitas ao norte. Seriam incluídas no roteiro as 

cidades de Bonfim, Pires do Rio e Campinas, sendo que a segunda seria o máximo do 

limite do deslocamento que se deveria fazer na direção sul.  Ainda que com todo o 

desenvolvimento, cidades como Ipameri, Catalão, Itumbiara e outras do sul, sudeste e 

sudoeste do Estado foram de pronto descartadas. Portanto, claramente um movimento 

muito cuidadoso.   

A questão do norte, a Comissão, em uma de suas atas, justifica: “(...) O Norte 

deverá ser desmembrado, pois, constituindo Estado a parte, para que seus problemas 

sejam encarados como merecem” (SILVA, 1992, p. 409). 

Esses primeiros acertos prévios são indícios dos limites e contradições sobre as 

quais começava a assentar-se a goianidade. A exclusão do norte devia-se ao fato de 

corresponder a uma região de difícil acesso e de limitadas possibilidades de exploração 

econômica. Ou seja, à época ainda despertava pouco interesse à marcha do capital. 

Entretanto, paradoxalmente também logo de saída se recusara o progresso da fronteira 

oposta. Cidades como Itumbiara, Catalão, Morrinhos e Rio Verde, entrepostos que 

franquearam a intensificação da invasão capitalista e, que por assim dizer, apresentava à 

época considerável vigor econômico não foram incluídas nos trabalho da Comissão. 
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Catalão, segundo Vaz (2001), já na década de 1930 contava com uma charqueada, 

curtumes, indústria de arreios, fábrica de calçados e de artigos de montaria, inúmeras 

fábricas de gelo, de manteiga, de farinha de milho e mandioca, moinhos de fubá, usina 

de cana de açúcar cristal, de álcool e 198 engenhos para a fábrica de açúcar mascavo, 

aguardente e rapaduras. Ipameri, outro bom exemplo de desenvolvimento local, além de 

possuir sua própria charqueada, já contava, à época, com indústrias e fábricas de 

calçados.  

Porém, estranhamente a inclusão de Goiás no ciclo de ocidentalização do ‘novo’ 

sistema produtivo, além de ser promovido pela força do aparato estatal, ainda realizava-

se interditando a região que mais se aproximava das melhores condições de reprodução 

do capital. Dito de outro modo, limitando a adesão goiana ao movimento de expansão 

da matriz e, assim sendo, revelando mais um claro indício da base contraditória em que 

se assentara a modernização tutelada.  

No caso da pré-seleção das cidades de Bonfim e Campinas, a análise também 

revela outros limites dos primeiros movimentos da goianidade. “Durante seu governo 

diocesano, Dom Emanuel (1923-1955) tornou-se uma liderança no Estado, 

conquistando para as causas da Igreja quase toda a elite econômica e intelectual, 

consolidando o catolicismo como a religião majoritária”. (BORGES, 2009, p. 151). É 

exatamente esse poderio que justificava sua presença à frente da Comissão.   

Todavia, o evento da mudança constituíra-se em risco de desassossego para 

praticamente toda a Cidade de Goiás, conforme se pode apreender do pensamento do 

narrador de Apenas um violão, o romance de Bernardo Élis. “Naqueles dias ele pensa na 

sua transferência para a Nova Capital e isso não deixa de lhe trazer um certo 

aborrecimento. Nasceu em Goiás, ali cresceu, ali sempre viveu ao lado do pai, da mãe, 

dos irmãos” (ÉLIS, 1984, p. 137)  

Evidentemente que esses aborrecimentos chegariam também para a Igreja 

Católica, que via na ideia da mudança da capital a possibilidade de prejuízo, mas 

também a chance de muitos ganhos. Por isso seria fundamental participar diretamente 

no processo de definição do local da construção.  

Ainda que não se conseguisse instalá-la em uma área de seu domínio a presença 

da Igreja na Comissão poderia assegurar privilégios dos mais diversos à instituição. Na 

pior das hipóteses a garantia de espaços estratégicos para o desenvolvimento de suas 

ações na futura capital.   



 29

Sabedor disso Dom Emanuel valera-se de sua condição para influenciar no 

roteiro que se iniciaria por Bonfim e terminaria por Campinas. O Arcebispo tinha por 

pretensão transformar Bonfim, atual Silvânia, em sede da nova capital. Isso porque a 

cidade além de representar uma força econômica, correspondia a um poderoso centro 

irradiador dos princípios católicos em Goiás. Para se ter uma ideia de sua importância 

para a Igreja, Dom Emanuel comandava de lá a Arquidiocese que tinha sua sede na 

cidade de Goiás. Por meio de escolas, inclusive uma Normal, do seminário, centro 

formador de grande parte da juventude goiana e mesmo do jornal Brasil Central, veículo 

de imprensa da instituição que ao longo de muitos anos constituíra-se em um dos mais 

influentes noticiosos do Estado, a arquidiocese irradiava-se.  

Contudo, se para o Presidente da Comissão a cidade de Bonfim seria o local 

ideal para a construção da nova capital, para o projeto econômico representado por 

Pedro Ludovico nem tanto. Por certo que não se tratava de questão de Estado laico ou 

secular. Não era nada disso. No plano nacional isso já havia sido resolvido com o Golpe 

de 1930. O primeiro Cardeal brasileiro ungido por Pio XI, em 1905, Dom Francisco de 

Aquino Correia, exercera intensa influência ideológica sobre o Presidente Washington 

Luís. Convencendo-o, inclusive e literalmente, a abandonar a Presidência da República. 

Fato que garantira o golpe de Vargas, a revolução pelo alto, ou seja, o reformismo 

restaurador promovido pelas elites econômicas e caracterizado pela ausência efetiva dos 

trabalhadores e pelo fato de não promover uma reforma intelectual e moral do tecido 

social.  

Pelos nobres serviços Dom Aquino fora compensado material e simbolicamente 

por Getúlio Vargas com a inauguração já em 1931 da estátua do Cristo Redentor, de 

braços abertos sobre o Rio de Janeiro, a capital federal à época.  

           O grande problema de se transferir o centro do poder diretamente para dentro da 

casa da Igreja Católica em Goiás, o sonho de Dom Emanuel, era a alta compatibilidade 

de interesses entre a instituição e o projeto de Estado que se acalentava. Tão material 

quanto as pretensões dos grupos econômicos que adentravam a estrutura burocrática 

estatal àquele momento, eram os negócios terrenos da Igreja.  

Sendo assim a solução encontrada fora um meio termo dentro dos limites 

previamente estabelecidos. Ou seja, o acordo possível dentro do conflito, conforme 

preconizava a Doutrina Social da Igreja, documento que marcara os princípios 

definidos pela instituição com o propósito de reaproximar-se e adentrar novamente o 

Estado.  
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A nova capital não iria para o centro de poder da instituição no Estado, no caso 

cidade de Bonfim, porém também não seria instalada em um local em que o catolicismo 

não tivesse também grande acolhida. Nesse sentido, em um misto de escolha, imposição 

e acerto, ou seja, dentro dos limites de um acordo possível, definira-se o até então 

município de Campinas como local ideal.  

Além de a cidade à época constituir-se em um intenso centro de comércio local, 

correspondia também a uma região de atuação dos padres Redentoristas que se 

destacavam à época pela administração da Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Matriz 

de Campinas, de um grande seminário e pela fundação do Colégio Santa Clara, criado 

pela Ordem e repassado a quatro freiras franciscanas vindas da Alemanha a bem de 

cuidar da instituição criada exclusivamente para o ensino de moças.    

Nesse caso é a tese gramsciana que permite compreender o sentido do 

movimento que acabara por decidir que nos arredores de Campinas se instalaria a futura 

capital. Claramente a síntese do que se pode compreender por esforço de revolução pelo 

alto. Um pacto entre as elites políticas e econômicas de direita e das esquerdas 

transformistas, o que nem de longe pode ser entendido como comunhão total ou acordo 

incondicional, a bem da revolução/restauração.  

Conforme Gramsci, a Igreja Católica ao longo de toda sua história notabilizara-

se pela busca desse tipo de consenso. A ação dos chamados intelectuais tradicionais, 

quadros do clero, extremamente influentes no período das pré-revoluções burguesas na 

Europa, evidencia isso.    

Outra constatação que se apreende desse todo que vai da nomeação da Comissão 

até a escolha do local, é que a capital, mesmo antes de nascer, já fundava suas bases na 

confusão entre o público e o privado. Por assim dizer, o primeiro deslocamento concreto 

do movimento da goianidade estabelecia também os limites da modernização tutelada.  

O trecho de um parecer produzido por Armando de Godoi, uma das autoridades do 

moderno urbanismo brasileiro à época, contratado por Pedro Ludovico para produzir um 

relatório que conferisse legitimidade ao trabalho da Comissão, também permite 

compreender o sentido do projeto nascente.     

 
As agremiações urbanas tinham, sob o ponto de vista material, antes um 
destino parasitário, consumindo mais do que produzindo. Hoje, graças à 
evolução social e a circunstância de ter a humanidade entrado francamente 
na fase industrial, a cidade moderna é um centro de trabalho, uma grande 
escola em que se podem educar, desenvolver e apurar os principais 
elementos do espírito e do físico do homem e uma fonte de poderosas 
energias sem as quais os povos não progridem e não prosperam.  (Armando 
Godoi, Apud MONTEIRO, 1985, p. 49)  
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     Portanto, sem rodeios a concepção de urbano enredada pelo mesmo fenômeno 

que Gramsci descobrira ao perceber o modo como o fordismo tornara-se experiência 

produtiva total (americanismo) e convertera-se, pela mediação dos princípios 

keynesianistas, em hegemonia. Não demoraria e o processo de construção da nova 

capital espelharia esse projeto educativo em todo seu esplendor.  

 A empreitada propriamente dita começara no dia 06 de julho de 1933, data em 

que fora assinado o Decreto de contratação de Attílio Correia Lima para elaboração do 

plano urbanístico da nova cidade. Sua missão seria traçar a modernização de Goiás. 

Exatamente isso, elaborar a planta da cidade que deveria ser a expressão da inauguração 

de um novo estilo de vida no Estado, ou seja, um espaço por excelência do movimento 

da goianidade.    

A viga mestra já havia sido delineada alguns meses antes, no relatório de 

Armando Augusto de Godoi. “É das cidades modernas que partem os vigorosos 

impulsos coletivos e é nelas que se faz coordenação dos movimentos e das atividades de 

uma nação”. (Armando de Godoi, Apud MONTEIRO, 1938, p. 49). Ou seja, organizar 

um espaço capaz de educar um sujeito coletivo.  

Nesse procedimento racional não se tem nenhuma inspiração mágica ou 

qualquer tipo de sopro divino, até porque, “a estética não existe no vazio” 

(HOBSBAWM, 2013, p. 142). Armando Godoi encarnava aquilo que a Europa do final 

do Século XIX e início do XX apresentavam como materialidade concreta. A 

contradição em processo, uma realidade que era ao mesmo tempo necessidade de 

revolução na revolução e esforço de restauração. Ou seja, o turbilhão histórico que por 

volta dos 1870 materializara a conjuntura de crise da belle époque, a chamada última 

cena da Era de ouro do capital, potencializadora da ofensiva dos trabalhadores 

miserabilizados pelos primeiros giros da máquina capitalista e da resposta restauradora 

em face do perigoso desentendimento entre os dois grupos fundamentais.  

Essa atmosfera contraditória, não só criara a necessidade de intensificação da 

Marcha para o Oeste, bem como influenciara sobremaneira o deslocamento desta pelo 

chão goiano. O fenômeno da expansão da fronteira agrícola do sudeste do Brasil, 

produzida na esteira das transformações econômicas surgidas em função da 

ocidentalização do capitalismo mundial, impactara diretamente o Centro-Oeste, em 

especial o Estado de Goiás.  “O avanço da fronteira agrícola foi condicionado por 
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fatores ‘extra-setoriais’ e ‘extra-regionais’, tais como a implantação e a ampliação da 

infraestrutura de transporte e o crescimento da urbanização e industrialização do país”. 

(BORGES, 1985, p. 160) 

           A concepção de Goiânia é a síntese desse processo, que antes de aparecer nas 

cabeças de Attílio Corrêa Lima e Armando Augusto de Godoi já se fizera na própria 

realidade. O fato de o projeto final da cidade assimilar como moderno a combinação do 

contraditório art nouveau da Europa de fin-de-siecle, e do art déco, o novíssimo das 

primeiras quatro primeiras décadas do século XX, a expressão arquitetônica do 

movimento europeu, ressignificada como tradição inventada nos Estados Unidos, traduz 

isso. Afinal de contas, esse era o motor ideológico daquele tempo.  

O plano de Attílio Corrêa Lima era de inspiração made in importation, o esforço 

de combinação do velho em esforço de modernização e do novo em sentido de 

restauração. Nascido em Roma, graduado pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro 

e Pós-graduado pelo Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris, seu traço era a 

expressão desse movimento entre o velho, o novo e o novíssimo mundo, no caso, a 

Europa pré e pós-revoluções burguesas e os Estados Unidos da invenção da tradição 

burguesa.  

Nessa combinação, consistia seu ideal de metrópole em asterisco, ou radial 

concêntrico. Aos modos da Versailles francesa de 1746, pré-revolução, e, por assim 

dizer, simultaneamente revolução e esforço de restauração, o mesmo adotado sob o 

signo do moderno na construção de Washington a também inventada capital dos 

Estados Unidos da América. Ou seja, conforme expressão de GRAEFF, (1985) um 

urbanismo barroco organizado em um conjunto central de avenidas convergindo para 

um grande círculo (praça), que, por sua vez se abre em inúmeras ruas, que do mesmo 

modo desembocariam em círculos menores (rotatórias). Portanto, um continum 

articulando o centro à periferia.    
 
No plano de Correia Lima, a estrutura urbana converge para o Centro 
Administrativo as vias radiais conformam um grande asterisco. Com esse 
traçado mono-cêntrico, a cidade tenderia a adquirir uma certa feição barroca, 
pelo menos sob os aspectos gráfico e de circulação.  (GRAEFF, 1985, p. 17)     

 

              O que chama a atenção nesse fato é o retorno ao barroco como expressão 
arquitetônica, contraditoriamente a afirmação e a negação da revolução burguesa na 
Europa. Traduz-se como a vitória política da burguesia que já se projetava como classe 
econômica, porém tem suas raízes cravadas no movimento Contra-Reformista da Igreja 
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Católica, nascido em resposta à Reforma Protestante. Portanto, o estilo como expressão 
de urbanismo é, também, deslocamento e restauração. Nesse sentido já se pode 
constatar o dissenso no consenso tentado por Attílio. Seu projeto além de buscar 
inspiração na experiência revolucionária, ainda que na particularidade de um momento 
restaurador, expressava-se também como tradição, todavia inventada, considerando a 
ressignificação dada ao art déco em sua fase de transplantação norte-americana. Ou 
seja, a intenção de, no sertão goiano, inventar a tradição de um novo que conserva o 
passado.  

A análise de Raymond Williams acerca do que se deve entender por tradição 
ajuda a compreender esse movimento que funda as bases da goianidade.  
 

Lo que debe decirse entonces acerca de toda tradición en este sentido, es que 
constitue um aspecto de la organizacion social y cultural contemporánea del 
interes de la dominacion de uma clase especifica. Es uma version del pasado 
que se pretende conectar com el presente y ratificar. Em la pratica, lo que 
oferece la tradicion es em sentido de predispuesto continuidad. (WILLIAMS, 
1997, p. 138)  

   
Até o final de 1935 essa concepção orientara a construção da nova capital, 

contudo, os interesses privados, presentes no interior do próprio Governo, forçaram uma 
alteração nos planos. Attílio se afastara da execução do projeto, sendo substituído por 
Armando Augusto de Godoi, o mesmo engenheiro e urbanista que em 1933 já havia 
elaborado o relatório acerca do local escolhido para a mudança. Um dos principais 
motivos da substituição de Attílio por Godói fora  
 

(...) de natureza política, principalmente pela interferência comercial e 
especulativa que os irmãos Coimbra Bueno começaram a imprimir nas 
construções, já que contavam com forte apoio do Governo, em razão do irmão 
do Interventor Pedro Ludovico Teixeira, o Jornalista Geraldo Teixeira Álvares, 
que usava de seu prestígio junto à imprensa local para defender os métodos 
utilizados pela empreiteira dos irmãos Coimbra (RIBEIRO, 2004, p. 67) 

               

              Assim criara-se um clima favorável para a saída de Attílio e para a contratação 

de Godoi, que à época prestava consultoria à empresa dos irmãos Coimbra Bueno. A 

substituição produziria mudanças também no projeto. Guardando deste as linhas iniciais 

do núcleo original e do traçado norte, Armando Augusto de Godoi assumira a tarefa de 

racionalizar a ocupação do espaço da cidade inventada. Nesse caso, entenda-se 

transformar o setor sul da cidade, zona de grandes investimentos especulativos, 

inclusive dos irmãos Coimbra Bueno e de seus parceiros locais, em zona livre para 

exploração comercial.  
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Armando de Godoi assumira já no início de 1936 a direção do projeto, movido 

pela tarefa de super-dimensionar e adensar a cidade no sentido sul, a partir de novos 

raios divergentes que partiriam do centro histórico original.     

 

 
Núcleo central de Goiânia redefinido por Armando Augusto de Godoi. 
Superdimensionamento e adensamento da região sul a partir de novos raios 
divergentes, partindo do Centro Administrativo indicam o sentido da 
mudança de planos. (RIBEIRO, 2004, p. 67) 

 

Apesar da mudança uma combinação curiosa chama a atenção.  
 
Com formação americana, sob forte influência inglesa, o engenheiro buscou 
como modelo para a viabilidade da construção da nova capital exemplos 
concretos, como Letchworth, na Inglaterra, e Cary, nos Estados Unidos. 
Essas cidades se transformaram nas versões mais bem acabadas das 
concepções de cidade-jardim de Howard e cidade industrial de Tony Garnier. 
(RIBEIRO, 2004, p. 67)  

 

À frente do esforço de reinventar a futura capital, Godoi permanecera fiel a 

Atílio na tese de criar uma cidade setorizada, reunindo de um lado o verde, as flores, as 

alamedas e os espaços para as práticas esportivas e de outro o mundo da fumaça, do 

maquinário, da produção. A ideia de ambos, nesse caso, era reunir em uma mesma 
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cidade elementos da inglesa Letchworth, o protótipo das chamadas cidades jardins e 

traços das metrópoles industriais dos Estados Unidos.  

Considerando a distribuição dos ocupantes das cidades inglesas do final dos 

1800 e início dos 1900, conforme demonstração de Engels (1845), não é necessário 

grande esforço interpretativo para compreender como seria o processo de distribuição 

desses espaços na nova cidade racionalmente planejada para o cerrado goiano.   

  A futura capital seria a materialização das modernas cidades conceito. No meio 

da grande praça a concentração de toda a estrutura administrativa, inclusive a força 

policial, e nas ruas contíguas os aposentos e a cozinha da “moderna nobreza”. Pedro 

Ludovico reivindicara aos cofres públicos para sua família, além de um palácio, uma 

‘residência de inverno’ que ficaria na rua em frente, à espreita de todo o grande 

monumento político/burocrático, que segundo o próprio projetista deveria ter um 

princípio educativo. 
 
A mais importante [rotatória ou praça] é a do centro administrativo, a que 
denominamos de Praça Couto Magalhães, não tem a finalidade de satisfazer 
exclusivamente ao tráfego, mas principalmente para demonstrações cívicas. 
Pela sua amplitude, deverá atrair nos dias festivos da nação, o povo 
despertando as virtudes cívicas (Armando de Godoi Apud RIBEIRO, 2004, 
p. 104 e 105) 

  

As demais pequenas praças, passeios públicos e rotatórias também seriam locais 

de culto, porém de autoridades menores transformadas em bustos e estátuas de bronze.  

Contudo, como o real não se constrói por meio de simples cópia ou repetição de ideias 

sem mediações com o local, deve-se destacar que a universalidade da nova capital 

deveria expressar-se em um particular, ainda que somente em certo sentido, ou na forma 

de organizar o conteúdo.  

              No caso do projeto da futura capital isso se produzia sob a forma de um 

desenho que é ao mesmo tempo real e imaginário. Além de abençoada pela Igreja de 

Dom Emanuel, o Presidente da Comissão de Mudança, a capital menina que se 

inventava deveria ser a expressão do sagrado, bem como a sintetize da divisão racional 

do espaço social. A articulação entre o Centro Cívico, o principal ponto de convergência 

do plano original da futura capital, e as quatro principais avenidas da cidade projetava 

literalmente isso.  

O princípio do asterisco de Versailles e Washington não só fora mantido, como 

permitira inserir na planta de Goiânia duas das imagens mais representativas do caráter 

autoritário da modernização tutelada. Pela combinação eqüidistante de três avenidas 
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convergentes no sentido norte-sul e perpendiculares em relação a uma quarta, situada 

em sentido leste-oeste, criara-se um efeito de verdade, ou uma ilusão de ótica alusiva às 

imagens da Virgem Santíssima, e da cruz de Cristo8.  

As quatro vias dispostas transversalmente sugeririam os vértices do manto 

sagrado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A figura triangular apontaria 

para uma grande praça, onde seria instalada toda a estrutura burocrático-administrativa 

estatal que daí deveria irradiar-se em um infinito de novas ruas e rotatórias.  

No interior desse chamado Centro Cívico seria minuciosamente disposto o 

mobiliário arquitetônico de modo a criar a impressão de uma cabeça guardada por uma 

coroa resplandecente, o símbolo da divindade da santa. O grande asterisco onde se 

encontrariam e morreriam três avenidas perpendiculares, Araguaia, Tocantins e Goiás.  

Essa última, traçada no centro das duas outras, seria uma espécie de linha 

divisória da nova capital. Uma espécie de via de passagem da cidade alta para a baixa, 

da luz para a sombra. Cortaria a cidade de norte a sul, demarcando limites e 

estabelecendo territórios. Seu grande simbolismo estaria no encontro com a Avenida 

Anhanguera, a via perpendicular às três outras, o chamado eixo leste-oeste da nova 

capital.  

No sentido norte-sul, ou dos pés para a cabeça da Santa, a Goiás seria uma 

pequena passarela para o desfile da elite goianiense, o circuito para o footing da nobre 

família goiana que sonhava em poder reproduzir no cerradão do planalto central todas 

as tradições chiques inventadas na Europa.  

Projetada como misto de espaço para o trânsito de veículos e alameda 

(arborizada, equipada com bancos luminárias, passeio central e mobiliário decorativo) a 

Goiás rumaria para a grande praça, o lócus do poder político do Estado.  

Em sentido oposto, sul-norte, a mesma Avenida Goiás apontaria para a cidade 

baixa, a região concebida como zona de produção industrial. Nesse caso a ideia de 

convergência seria a materialização de outro símbolo religioso, no caso a cruz cristã. 

Ela deveria aparecer muito nitidamente na direção sul-norte, na confluência das 

                                                 
8 Apesar de a questão suscitar debates acerca da intencionalidade ou mesmo da existência desses 
contornos no desenho urbanístico do centro histórico de Goiânia insistimos em dizer que eles não só são 
reais como foram planejados. Considerando todo o processo de negociação (Comissão de escolha da nova 
sede) entre o Estado e a Igreja Católica local, na transferência do centro administrativo de Goiás para as 
proximidades de Campinas e o cuidado com que se tivera com as questões da instituição na nova capital 
(Batismo Cultural, Santa Casa, destinação de áreas públicas) não se pode imaginar tratar-se de mera 
coincidência. Todavia não se pode deixar de ressaltar que alguns autores entendem que o efeito visual da 
combinação dos traços que sugerem as figuras sagradas não passa de capricho do acaso. Evidentemente 
que pelo desenvolvimento do nosso argumento refutamos essa ideia.     
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Avenidas Goiás e Anhanguera. Seu vértice deveria apontar para a região que na nova 

capital fora reservada para as atividades industriais e abrigo dos operários, aqueles que 

viriam aos montes para trabalhar nas obras de fundação de Goiânia.  

Lá no setor norte seriam instaladas também as grandes empresas, as vilas 

operárias, o prédio da Escola Técnica Federal de Goiás, e a Estação Ferroviária. 

Portanto seria o espaço reservado para vida, lida e educação dos trabalhadores.  

Muito sugestivamente, a marca divisória do cristianismo, o símbolo do sacrifício 

que redime e ressuscita os pecadores miseráveis não poderia apontar para outro ponto 

senão a casa dos operários. Clara indicação de quem deveria colocar sobre os ombros a 

parte mais pesada do fardo de transformar em realidade a futura capital.  Até porque 

essa divisão desigual e injusta do trabalho já havia sido legitimada por uma tradição 

recente inventada pelo enviado divino a terra, no caso o Papa Leão XIII: “(...) o homem 

deve aceitar com paciência a sua condição: é impossível que na sociedade civil todos 

sejam elevados ao mesmo nível” (RERUM NOVARUM, 1991, p. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo original da cidade de Goiânia, proposto por Attílio Correa Lima, eixos convergentes, a Virgem e a 
Cruz. (RIBEIRO, 2004, p. 63), 
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              Dados todos esses limites, materiais e/ou espirituais, em 10 de janeiro de 1934 

a tarefa inicial de Attílio Correia Lima estava pronta. Contudo, independente da 

aprovação ou mesmo da conclusão do projeto, a nova capital já começava a render para 

a grande empresa, principalmente.  Isso porque no dia 24 de outubro de 1933, portanto 

antes de ter a planta definitiva em mãos, Pedro Ludovico já houvera lançado a Pedra 

Fundamental, assinado os decretos de transferência e contratado as empresas que 

prestariam os serviços de construção. Também já assinara os documentos de contratação 

de um empréstimo de seis mil contos de reis para as obras iniciais.  

Portanto, a confirmação de que para o Governo até mesmo os poderes 

constituídos ou legítimos, no caso a Assembléia Estadual, não passavam de mera 

formalidade diante da ideia fixa que se tornara abrir Goiás para a ação dos grupos 

privados.  

Pedro Ludovico fazia questão de tornar isso explícito, tanto é assim, que em 

meio a toda turbulência que o colocava literalmente em estado de guerra com os 

deputados, resolvera premiar a quem melhor nomeasse aquilo que ele interpretava como 

sua ideia. Por meio do jornal o Social promovera um concurso para escolher um título 

para a futura capital. Portanto, a criatura mesmo antes de nascer já passava a ter nome: 

Goiânia.  

Daí em diante não se falara mais em projeto. O que se percebera de fato fora 

pura ação. A pedra inicial precisava ganhar vida e por isso não podia mais ficar somente 

no papel ou no simbolismo. Assim iniciara-se a cerca de 150 km de distância da Velha 

capital, as obras de uma nova capital para Goiás.   

Abriram-se inicialmente as grandes avenidas concêntricas Goiás, Tocantins e 

Araguaia. As três se encontrariam formando o grande Centro Cívico, o coração do 

poder estadual em Goiás. No caso, inicialmente composto pela residência do 

governador e Secretaria Geral. Era a reinterpretação Goya do princípio do ‘pé de pato’ 

ou do patê d’oie, conforme o modelo original francês, que àquela altura já havia sido 

interpretado além mar, mais especificamente em Washington, Capital dos Estados 

Unidos, expressão renovada do urbanismo em asterisco ou convergente, da Era que se 

notabilizara pela combinação de velocidade, cientifização e esforço de restauração. Um 

tudo que tem no automóvel seu todo ou sua grande síntese. O emblema de um novo 

procedimento racional de produção, circulação e consumo, que impacta até mesmo o 

modo de ocupação e organização do espaço público e privado.  
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           Como se tratava de uma experiência educativa que se pretendia total, o primeiro 

movimento da goianidade, a cidade de Goiânia, deveria saltar aos olhos. Deveria 

expressar-se na métrica dos traços arquitetônicos e também na dureza do concreto 

armado. Com esse propósito transformara-se todo o núcleo central da cidade em 

exposição de arte. Não arte qualquer, mas art nouveuau. No caso dos projetos 

arquitetônicos a art decoratif ou simplesmente art d’éco. “(...) A arquitetura art déco 

adotado no Brasil coincide com uma época em que o país experimentou um enorme 

crescimento econômico”. (INSTITUTO CASA BRASIL DE CULTURA, 2010, p. 28). 

Por outro lado, a chegada do estilo nos Estados Unidos corresponde ao momento 

em que o grande esforço é no sentido de expressar em um mesmo objeto aquilo que não 

deixa de ser novo, pois não se trata de mera filiação ao passado, mas que também é 

manutenção do antigo, vez que ao invés de criação, em sentido lato, não passa de 

restauração.  

Por assim dizer, o espaço central, o que se poderia chamar de mundo público, o 

primeiro local de encontro da sociedade goiana não poderia ser a expressão de outra 

corrente artística senão esta. Por isso ela estava em praticamente todos os prédios 

públicos e no mobiliário do núcleo central da cidade que aos poucos fora se 

materializando. Em Goiânia corresponde à expressão de um curioso anacronismo 

revelador de um dos grandes traços do processo civilizatório em curso. 

O art déco “(...) a atitude do ecletismo do século XIX, manifestação do 

romantismo na arquitetura. (...) buscava elementos do passado para compor a fisionomia 

dos edifícios, dando-lhes uma roupagem nova.” (MELLO, 2006, p. 69) Correspondia ao 

esforço de negar o barroco como totalidade artística, e ao mesmo tempo assimilá-lo de 

modo fragmentário em outro objeto que por isso pode ser interpretado como o moderno 

em versão encanto ou enredado pela inversão ideológica.    

O que se vem convencionando chamar de art retrô seria a forma mais recente 

desse fenômeno que também pode ser compreendido como arte conceitual, ou produção 

artística declaradamente para o consumo da sociedade capitalista ou do comércio total. 

Portanto, conforme Hobsbawm (2013, p. 184) a síntese de uma “(...) ‘atividade 

criadora’ não mais identificada pelos critérios tradicionais da ‘obra de arte’, como 

habilidade e permanência (...)” e força revolucionária, mas sim com os princípios que 

orientam o esforço de hegemonia do capital.     

O que chama atenção nesse fato é que mais que simbolismo a adoção do estilo 

em Goiás revelava mais uma grande contradição da nova capital ainda em construção.  
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Sonhando com a promessa de moderno aderira-se à transplantação e sobreposição de 

linguagens e escolas artísticas que representavam o paradoxo de uma Era que se 

desenvolvia debatendo-se entre os imperativos da revolução e conservação, reforma e 

restauração. Nesse movimento caótico a goianidade, ou o esforço de invenção de uma 

tradição goiana de orientação burguesa, ganhara materialidade.   

É isso que esconde a argamassa torneada pela justaposição e sobreposição de 

retas, curvas dando forma a figuras geométricas e desenhos. É isso que revelam os 

elaborados vitrais ornados de figuras representativas do modo como aos poucos vão se 

articulando os detalhes do projeto civilizatório goiano. O antigo que se evidencia em um 

telhado construído com telhas de barro e madeiras, mas que se esconde atrás dos efeitos 

modernizantes das platibandas. 

Alguns elementos no mobiliário arquitetônico da nova capital merecem 

destaque. Por exemplo, a presença das torres e colunas quase sempre ornadas de um 

relógio em seu cume, bem como a figura dos obeliscos. Três equipamentos que 

combinados, fazem uma referência constante à ideia de verticalização e do imperativo 

do tempo, marcos de um projeto civilizatório que se pretendia universal.  

Figuras dessa natureza não por acaso se faziam presentes nas primeiras escolas, 

igrejas, praças e passeios públicos já em fase de construção. “Em suma, a aparência de 

Goiânia em nada lembrava os antigos casarões da cidade de Goiás, Pirenópolis ou 

Corumbá, os berços da cultura e da sociedade em Goiás” (INSTITUTO CASA BRASIL 

DE CULTURA, 2010, p. 43). O plano de Attílio Correia Lima influenciado 

sobremaneira por essa nova razão formalizada previra uma nova concepção de urbano.   

 
Sob o impacto do urbanismo tornado ciência uma preocupação prioritária ia 
prevelecendo: rasgavam-se avenidas largas e harmoniosas, multiplicavam-se 
as construções de casas com elevado padrão e conforto, de beleza e estética, 
executavam-se plantas de edifícios públicos amplos com novas técnicas 
funcionais, e a própria delimitação dos bairros, a localização dos prédios 
públicos, tudo era feito dentro de critérios modernos e mais racionais.   
(SILVA, 1992, p. 196) 

 

A lógica de organização das ruas também espelhava esse particular da 

revolução/restauração em Goiás. “Em Goiânia, a ideia de numerar as ruas foi 

plenamente aceita e bairros inteiros posteriores seguiram a sugestão.” (INSTITUTO 

CASA BRASIL DE CULTURA, 2010, p. 185) Ainda que muitas vezes esse 

procedimento fosse ininteligível, para a grande maioria, vez que só mesmo com o 
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auxílio do mapa seria possível deslocar-se, por exemplo, da Rua 02 a 23-B, no centro da 

cidade, vizinhas, todavia não consagradas pelo uso, pelo passado.  

           Apenas o início da construção fora o suficiente para motivar as primeiras 

ocupações da nova capital. A primeira delas fora feita por Pedro Ludovico e sua equipe. 

Antes mesmo da conclusão das obras, munira-se de um decreto de 2 de agosto de 1935 

que criava o município de Goiânia, e para lá partira com a família.  

Entre os assessores que também o acompanharam, um especialmente nomeado, 

o professor Venerando de Freitas Borges. Pelos valiosos artigos em defesa da nova 

capital, por sua formação contábil obtida na cidade de São Paulo e devido à condição 

social destacada, professor do velho Lyceu de Goiás e da sucursal goiana do Instituto 

Comercial do Rio de Janeiro, credenciava-se como um dos principais intelectuais 

orgânicos da modernização do Estado. Não por acaso fora escolhido o primeiro 

prefeito da Goiânia. É o próprio Venerando que explicita qual seria o sentido de seu 

futuro trabalho. “As chaminés serão os soldados; os apitos das fábricas, os clarins; as 

bigornas, os tambores desse novo exército, que marchará, comandando pelo ranger 

das engrenagens, para o porvir, entoando a elegia de uma nova era.” (BORGES, 1980, 

p. 97).  

Por isso não fora convidado, mas sim convocado. Em novembro de 1935, 

portanto, noventa dias após a ocupação, pelo mesmo Decreto que instalara o município 

e a comarca de Goiânia, fora nomeado Prefeito.   

A partir daí tem-se de fato o nascimento de uma espécie de síntese de um projeto 

civilizatório deliberado e articulado como se pode evidenciar pela enigmática expressão 

de Paulo Augusto de Figueiredo, um dos primeiros intelectuais orgânicos da  

goianidade, ao referir-se à nova capital. “(...) Não é coisa para ser vista; é coisa para ser 

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

vale pelo que é, porém pelo que significa” (FIGUEIREDO, 1983, p. 220).  

Em 23 de março de 1937 fora assinado definitivamente o decreto de mudança. 

Emblemático, para não dizer revelador do argumento que se vem elaborando, é o apagar 

das luzes do primeiro ato desse enredo. No decreto de transferência, logo abaixo do 

nome de Pedro Ludovico, lê-se também o do Chefe de Gabinete da Governadoria, 

Albatênio Caiado de Godoy. Portanto, o mesmo movimento revolucionário que se 

prometia como ruptura com o atraso, personificado no chamado ludoviquismo anti-

caiadista, muda-se para a futura capital de mala, cuia, Caiado.     
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    Portanto, exatamente no ano em que um novo golpe de Estado apresentara-se 

como acorde mais preciso para a intensificação do modelo de desenvolvimento 

econômico que vinha adentrando o país na virada dos anos 1920, fechara-se o primeiro 

ciclo do movimento da goianidade, talvez o mais importante no que se refere à adesão 

do Estado ao bloco histórico ou à hegemonia burguesa. A mesma comunicada a todo o 

país pelo próprio Vargas.  
 
Precisamos recompor e estruturar solidamente os princípios básicos da 
nacionalidade. E isto só será possível mediante uma articulação completa e 
estreita de esforços solidarizando vontades e consciências, reforçando os 
vínculos da família, da religião, e do Estado, empenhando todos os nossos 
valores morais num movimento profundo e convergente de disciplina e 
educação, capaz de sobrepor-se aos particularismos e dissensões estéreis e 
de transformar-se numa corrente poderosa de opinião nacional.  (VARGAS, 
Apud, OESTE, 1983, p. 85)  

 

Esse apelo que já se fizera sentir no Centro-Oeste, em Goiás recebera no cerrado goiano 

o pseudônimo de goianidade.  

Emblematicamente a ditadura do Estado novo coincide com a mudança da 

capital de Goiás. Novamente é o fluxo de consciência do narrador do romance de 

Bernardo Élis que permite compreender que nesse fato não se tivera nenhuma 

‘coincidência’. 
 
O diabo é que pelo que os jornais estavam noticiando, Pedro Ludovico não 
sairia tão cedo do Governo. Getúlio Vargas tinha dado um golpe de Estado, 
dissolvido o Congresso Nacional, acabado com os partidos políticos, 
proclamando-se, enfim, um ditador e assegurando a Pedro Ludovico a 
permanência no poder.  (ÉLIS, 1984, p. 139) 

 

Claramente Goiânia, tal qual a modernização brasileira, inventada e efetivada pelo 

alto, bem como, em certo sentido, instituída por decreto, concluíra-se como síntese 

inaugural da experiência burguesa em Goiás no mesmo contexto em que fora comunicada 

da institucionalização do Estado Novo. Essa dupla novidade não só potencializara o 

movimento da goianidade, como permitira compreender todos os seus limites.  

Para entender a questão, a crítica radical de um tipo particular de justiça, (o 

Direito apreendido como privilégio, o social como caridade e ambos convertidos em 

assistência), é o método correto. Em outros termos, a análise pelo negativo da totalidade 

do processo de mudança do Tribunal de Justiça e da criação da Santa Casa de 

Misericórdia, na nova capital é mediação determinante para a compreensão da educação 

de Goiás e por assim dizer, do sentido goianidade.   
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O ponto de partida para essa compreensão remonta ainda aos últimos acertos 

para a oficialização de Goiânia de fato e de direito. Tal qual a Junta Governativa 

provisória pós-golpe de 1930, ou mesmo da constituição da Comissão de mudança, a 

nova capital também precisaria legitimar-se, ou seja, dissimular seu caráter impositivo.  

Nesse caso, na bagagem da mudança não poderia faltar o contrato, a lei. Conforme 

revela a história, ainda que em um regime de ditadura, não se pode abrir mão do efeito 

de verdade, ou do simbolismo jurídico exigido pela racionalidade da reprodução do 

Estado em sua versão capitalista. Nesse caso Gramsci é elucidativo:  

 
Se todo Estado tende a criar e a manter um certo tipo de civilização e de 
cidadão (...) tende a fazer desaparecer certos costumes e atitudes e a difundir 
outros, o direito será o instrumento para esta finalidade (...) e deve ser 
elaborado para ficar conforme a tal finalidade, ser maximamente eficaz e 
produtor de resultados positivos. (GRAMSCI, 2012, p. 28)  
 
 

Assim sendo, nem bem chegara às terras goianienses em 1937 e o Estado goiano 

tocado pelo imperativo da revolução/restauração, descobrira que uma de suas colunas 

mais importantes, o Poder Judiciário, havia ficado na Cidade de Goiás e de lá precisaria 

ser removida, ainda que com toda a recusa de seus agentes, historicamente bem 

instalados, em casa antiga, mas muito farta, em conforto e privilégios.  

Esses alegavam sem rodeios que para ir para Goiânia precisavam de garantias de 

condições dignas de moradia e trabalho para todos os seus membros. “[Os juízes], não 

obstante, permanecem tranqüilos, sustentando apenas que não se mudariam para 

Goiânia sem que fossem oferecido condições materiais que garantissem um mínimo de 

conforto indispensável ao exercício da judicatura.” (CÂMARA, 1979, p. 217). Todavia, 

a despeito do argumento, considerando as limitações econômicas do Estado de Goiás e 

a precariedade do modo como todos iam se acomodando na nova capital, essas 

reivindicações não podem ser interpretadas como outra coisa senão privilégios. 

Até porque o Fórum e o Centro Cívico apesar de todas as dificuldades 

financeiras do Poder Público goiano para levar adiante uma empreitada tão grande como 

a construção de uma cidade no meio do nada, Fórum e Tribunal de Justiça, além de 

figurarem entre as primeiras obras do projeto inicial, também foram instalados no 

Centro Cívico ao lado da nova sede administrativa do Estado. Contudo os magistrados 

da velha capital recusavam-se a mudar para a capital recém transferida. A questão só se 



 44

resolveu quando o próprio Pedro assegurara-lhes um deslocamento seguro, ou seja, 

conservando a velhas vantagens.   

A justiça só se ‘convencera’ da importância da mudança após a assinatura do 

Decreto garantindo ao quadro burocrático o direito de compra subsidiada e em 

condições especiais de pagamento de casas nas imediações da região central da nova 

capital.  

Tendo em vista que o comércio de lotes fora oficialmente definido como meio 

de custeio das despesas de construção de Goiânia, bem como a obtenção de recursos 

com a especulação imobiliária fora privilegiado na definição dos princípios norteadores 

do plano diretor, descobre-se que não fora pequeno o mimo concedido pelo Estado aos 

responsáveis por manusear, ou em termo sinônimo, por manipular, a justiça goiana.  

Nesse procedimento pouca novidade tendo em vista que a apropriação do 

público pelo privado já houvera se mostrado praxe do processo histórico que fundara a 

goianidade.   

A bem da verdade, para que não se possa pensar que o negócio nasce em Goiás 

ou no mundo das ideias é bom que se diga que se trata de uma confusão bem mais 

antiga. Marx e Engels, mostrando a especificidade do ‘sujeito coletivo’ das revoluções 

burguesas na Europa, já jogavam luz nesse tipo de associação.  

 
As suas idéias não passam de um produto das condições de sua produção e 
propriedade burguesas, exatamente como a sua jurisprudência não passa da 
vontade de sua classe transformadora em lei para todos. Uma vontade cujo 
caráter e direção essenciais são determinadas pelas condições econômicas da 
existência de sua classe. (MARX E ENGELS, 1998, p. 37 e 38)     

 

Para que se possa entender melhor o sentido do que se está definindo por tipo 

particular de justiça, de ordem burguesa, bem como sua importância para a análise dos 

princípios do movimento que se faz priorizando a apropriação do público pelo privado, 

o caso da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia deve ser colocado em questão.    

Conforme já se observou o empreendimento que em Goiás se materializava sob 

a forma de capital inventada tinha suas raízes no processo de ocidentalização do 

capitalismo, a modernização tornada mercadoria. Ainda que em outro contexto e 

cadência a Coluna Artur Bernardes continuava seu western, em certo sentido, de fato 

seu faroeste, conforme traduz a sentença do romance Chão Vermelho, um misto de 

memorial descritivo e ficção dos primeiros anos de Goiânia: “Chefe político é uma 

disgrama, entra na cadeia pra soltar preso e devolver arma de jagunço deles (...). Todo 
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mundo anda armado. Trabalhador, não. Só gente graúda e jagunço. Esses dotor tudo tem 

arma em cima do livro de oração.” (BRASILINESE, 2002, p. 55). 

Contudo, um evento que se prometia modernidade precisaria ser mais 

econômico com esse tipo de expediente. Em seu lugar deveriam ser elaborados novos 

modos de cuidar. Algo que continuasse educando, mas com maior sutileza.   

Não por acaso, considerando a força da doutrina católica na educação goiana, 

também para resolver essa demanda a experiência da Igreja Católica fora escolhida. 

Mais especificamente, a Sociedade São Vicente de Paulo, uma organização filiada à 

Instituição e nascida na Europa do início dos 1800, como parte do esforço de tamponar 

o grande abismo que se formava entre o político e o econômico à época, vácuo que 

alimentava um continum revolucionário.  

A crise da chamada era de ouro do capitalismo europeu do mesmo modo que 

produzia desentendimentos suscitava esforços de consenso. O Estado Social surgido na 

França pós 1870, conforme análise de Castel (2007) representa o maior deles.   

Não por coincidência também iluminado pela mesma atmosfera nascera a mais 

reverenciada encíclica papal da Era moderna. A Rerum Novarum, redigida em 1891, 

pelo papa Leão XIII indicava aquilo que mais tarde seria interpretado como o grande 

antídoto do catolicismo para resolver esse abismo nascido daquela falta. “O erro capital 

na questão presente é crer que as duas classes são inimigas inatas uma da outra, como se 

a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num 

duelo obstinado.” (RERUM NOVARUM, 1991, p. 22).  

O ideal dos chamados vicentinos, inicialmente um grupo de estudantes franceses 

fora fertilizado por esse pulsar histórico em 1833 e se assentara na tese de seu primeiro 

articulador, Antônio Frederico Ozanan, que dizia:     

 
Mas se nem sempre é possível obter justiça aqui na terra, quiseram fazer, ao 
menos, o que depende deles próprios, simples estudantes: dar, pessoalmente, 
aquilo que o mais pobre pode dar: a partilha do seu tempo, de seus modestos 
recursos, de sua presença, de seu diálogo e tudo o que pode ser feito para 
tentar ajudar eficazmente. (Sociedade São Vicente de Paulo, Apud, 
SANTANA, 2003, p. 15 e 16)  
  

Esse princípio, na nova capital fora sintetizado como caridade e interpretado 

como a melhor forma de se resgatar, cuidar e salvar todos os órfãos, abandonados, 

mendigos, indigentes vivos ou mortos, prostituídos e doentes. A questão é que uma 

cidade pensada e construída promovendo a especulação imobiliária, a divisão dos 

espaços segundo a lógica de classes, estimulando o sonho burguês de consumo, 
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idealizando o sistema da exploração da mais valia absoluta e produzindo-se como 

mercadoria não poderia realizar-se sem também criar, como conseqüência imediata, 

grande parte, se não, todas as mazelas descritas por Engels (1985) em A situação da 

classe trabalhadora na Inglaterra. Se o mais desenvolvido do capitalismo não 

conseguira realizar a promessa do paraíso na terra, o que dizer da periferia da periferia, 

integrada ao sistema tão somente a bem da expansão da matriz, ou seja, da mais-

exploração.  

Por isso já em seus primeiros anos Goiânia viria revelar uma leva enorme de 

trabalhadores, empregados ou não, em situações limites. Destacavam-se entre as mais 

comuns a necessidade de abrigar-se em áreas insalubres e impróprias para habitação 

devido à falta de moradias; a total impossibilidade de acesso aos cuidados médicos, 

visto que esse tipo assistência era praticamente restrita a quem pudesse pagar; a estreita 

relação com o mundo do ilícito, dos vícios, da prostituição, da mendicância e da 

orfandade, as respostas mais imediatas à situação de abandono social.  

Não é demais lembrar que na ‘reinvenção da cidade’, Armando de Godoi cuidara 

do planejamento da expansão sul e mantivera a parte baixa altamente adensada. 

Mantivera a ideia inicial de Attílio, ou seja, concentrar os trabalhadores e o futuro 

parque industrial da capital em um raio de pouco mais de um quilômetro de extensão, 

no perímetro compreendido entre a Avenida Paranaíba, o Córrego Botafogo e a área 

delimitada para abrigar a estação ferroviária, assim que ela chegasse à capital.   

Com isso, já nos primeiros anos da cidade, a maioria dos operários vindos em 

busca de emprego, fora obrigada a atravessar o Botafogo e ocupar as margens fora dos 

limites inicialmente previstos. Lá, levantaram desordenamente inúmeros casebres que 

mais tarde viriam a se transformarem em bairros (Vila Nova, Nova Vila, Leste 

Universitário), nascidos à revelia do plano diretor e indiferentes a qualquer critério de 

ocupação do solo.  

As conseqüências dessa lógica desorganizacional que mais tarde viria a ser lida 

pelos intelectuais orgânicos da goianidade também de modo parcial, ou seja, 

considerando apenas a racionalidade do planejamento do núcleo central, viriam a ser 

percebidas já nos primeiros anos de Goiânia, conforme revela o estudo de Maria Eliana 

Jubé Ribeiro.   
 
A população carente passou, nesse contexto ao confronto direto, com os 
empreendedores imobiliários, que a expulsava para locais de moradia em 
áreas distante, sem ocupação nem serviços públicos e equipamentos urbanos, 
tornando-se marginalizada.  (RIBEIRO, 2004, p. 49)     
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Contraditoriamente o racional da modernização em Goiás, já em seus primeiros 

movimentos revelava-se desrazão. Isso porque a cidade inventada fora deliberadamente 

concebida idealizando uma organização parcial, excludente e, por assim dizer, 

potencializadora de conflitos, mazelas e ameaças à organicidade do tecido social.     

 Em um quadro como esse qualquer projeto ou acordo entra em situação de 

risco. Conforme Gramsci, atmosferas dessa natureza produzem crises no interior da 

sociedade civil, ou seja, possibilitam um estado de fluidez social muito perigoso para a 

manutenção do bloco histórico ou da hegemonia. São nesses contextos em que 

normalmente as revoluções passivas nascem.  Isso significa dizer que são esses 

momentos que as forças conservadoras se articulam em movimentos pelo alto, em ações 

do tipo pequena política, de modo a garantir as condições mínimas para renovação do 

equilíbrio societal.  Nesse processo os intelectuais orgânicos são fundamentais.  

Albatênio de Godoi, um desses novos sujeitos do esforço de educação burguesa 

em Goiás, que desde os últimos anos da velha capital reuniram-se em torno do fetiche 

da modernização, explica em um estilo bem particular, como o sertão goiano se 

precavera dessa ameaça, que aqui fora interpretada como moléstia social.     

 
(...) Dª Gercina Borges Teixeira, é católica. E quase toda mulher brasileira é 
católica: Mas nem todos alçam tão alto vôo (...). E, com o prestígio de seu 
nome, a aurêola de seu apostolado, em pouco tempo, não medindo 
sacrifícios materiais, iniciou o trabalho de assistência social indispensável ao 
equilíbrio, à obra de civilização iniciada por seu esposo, o interventor Pedro 
Ludovico, no sertão brasileiro. (GODOI, In OESTE, 1983, p. 122) 

 

A dona em questão trata-se da esposa de Pedro Ludovico. Fora dela a ideia de 

valer-se do método da Sociedade São Vicente de Paulo para resolver, pelo menos na 

consciência, o problema da grande parcela dos goianienses que se encontravam órfãos 

em meio a todo o concreto da primeira obra da goianidade. “Consta que Dª Gercina 

Borges Teixeira queria fazer um hospital para atender as pessoas mais pobres e 

necessitadas da comunidade. Essa intenção veio ao encontro dos anseios da SSVP, que 

pretendia fincar raízes de sua ação na capital que nascia”.  (SANTANA, 2003, p. 17).  

Assim, contrariando os muitos agentes da goianidade que já à época 

apresentavam o projeto como um momento de inspiração divina da Primeira Dama, os 

fatos viriam a demonstrar que a gravidade do tempo se encarregara de produzir um 

milagre, a criação de uma Santa Casa de Misericórdia para a nova capital.  
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Além de esta constituir-se em uma possibilidade concreta de se criar, ainda que 

caricatamente, o Estado social em Goiás, permitiria também à Igreja levar a diante seu 

projeto de poder. Receituário que à época se ancorava no tripé regulação da 

exploração de mão-de-obra (pacto entre capital e trabalho), defesa da propriedade 

privada, e ocupação de posições no interior da moderna estrutura estatal (público e 

privado em conluio).  

Em Goiás esse tipo de política nominada também de assistência efetivara-se 

por meio do estímulo à doação de recursos de qualquer natureza, inclusive de força de 

trabalho, especialmente por parte dos trabalhadores, que sempre tiveram nessa, sua 

única propriedade; do incentivo à prática da filantropia, principalmente por parte da 

elite econômica, historicamente sempre interessada em negociar o privilégio da 

salvação; e, finalmente do esforço de fazer incluir dentro dessa categoria o ensino 

formal.  

 É bem verdade que esse problema do abandono social não fora criado pela 

nova capital. Essa só o potencializara. A miséria sempre fora uma constante no 

desenvolvimento de Goiás. Todavia, a solução dada aos ‘desgarrados’ da nova capital 

negaria inclusive um princípio declarado da goianidade, a promessa da modernização 

goiana.  

Não cairia bem incluir no conjunto arquitetônico artístico do Centro Cívico, 

todo em art déco, o velho pelourinho que durante muitos anos permanecera fincado na 

praça central da antiga capital, educando (socializando) os desajustados.  

A nova capital exigiria um tratamento um pouco mais sutil para com os 

carentes.   Ali seria necessário o know-how acumulado pela Igreja Católica ao longo 

séculos de experiência educativa. De acordo com Gramsci, nessa tarefa os intelectuais 

tradicionais foram exímios. Os eclesiásticos “(...) monopolizaram durante muito 

tempo (...) alguns serviços importantes: a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a 

ciência da época [Antiga] com a escola, a instrução, a moral, a justiça, a beneficência, 

a assistência social, etc.” (GRAMSCI, 2006, p. 16)  

          Mais uma vez intimada, mais uma vez interessada. Convidada a fundar a Santa 

Casa de Misericórdia de Goiânia, a Igreja Católica aceitara, porém, solicitara do 

Governo uma área nas proximidades da Praça Cívica, contudo, Pedro Ludovico, ainda 

em paz armada com a instituição, decidira que a casa de acolhida dos desvalidos 

deveria ser exatamente no quintal dos pobres, no caso, a Rua 72 do Bairro Popular.  
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Repetindo a história, novamente um acerto possível, um meio termo entre as 

duas vontades. Ficara acertado que a primeira sede da Santa Casa fosse instalada em um 

terreno na Avenida Tocantins, próximo à Avenida Paranaíba e Rua 04 no Centro. 

Curiosamente o negócio da Sociedade eram os pobres, mas ela queria atendê-los de um 

ponto que lhe permitisse permanecer às voltas com a elite.  

           Conseguida a área o negócio prosperou. As doações feitas pelo Estado e pelo 

Governo Federal e, em larga medida, pelos trabalhadores, deram um grande embalo.  

Estes últimos aproveitavam as folgas, principalmente na lida da construção da 

nova capital, para literalmente doarem-se. “Para acelerar as obras, foi realizada, em 

junho daquele ano, [1937], a Semana Fraternal: um mutirão onde muitos operários 

trabalhavam gratuitamente durante seis dias recebendo alimentação fornecida pelos 

hotéis e estabelecimentos comerciais da cidade.” (SANTANA, 2003, p. 22). Assim, com 

suor de muitos e orações de alguns outros, a primeira etapa fora construída.  

          Dom Emmanuel, novamente à cena, com sua obsessão educativa logo percebera 

na instituição uma grande possibilidade de dar continuidade a seu plantio de novas 

instituições de ensino pela nova capital. Por isso, assim que a Igreja assumira a 

responsabilidade pela Santa Casa de Misericórdia de Goiânia o Arcebispo, mesmo da 

Cidade de Goiás, transferira às Irmãs Agostinianas a tarefa de administrá-la. Foram elas 

incumbidas de fundarem o Colégio Santo Agostinho em Goiânia, bem como de 

dirigirem, em parceria com os Vicentinos, a nova entidade filantrópica.   

          Prédio em pé, administração definida, a próxima etapa fora o funcionamento. Para 

essa tarefa também foram escalados os fiéis. “Campanhas com o objetivo de angariar 

alimentos para o dispensário, material de construção, instrumento e medicamentos para 

o ambulatório e de buscar auxílio para a maternidade sucediam-se durante o ano de 

1937” (SANTANA, 2003, p. 22).   

Nem mesmo aqueles que na cidade se notabilizaram pelo costume de 

desconversar quando o assunto era uma colaboraçãozinha escaparam da sacolinha. “A 

Colônia Síria formou o seu caixa e veio em socorro da Santa Casa, trazendo a reserva 

necessária para que se erguesse a Casa da Criança desamparada.” (SANTANA, 2003, p. 

17). Com esse grande amparo vindo de todas as direções, não demoraria a instituição a 

começar de fato cumprir a missão para a qual fora concebida.  

           Tratar, esse era o lema. O que não significaria abrir mão do engenho inicial. 

Muito pelo contrário esse era o segredo do negócio. A enorme parcela da população que 

não tinha condições de pagar por atendimento médico poderia procurar socorro na ala 
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hospitalar da Santa Casa. Quem pudesse pagaria em dinheiro, quem não pudesse 

disponibilizaria trabalho, ou melhor, mais-trabalho.     

 
Os pacientes internados que tinham condições de trabalhar, juntamente com 
outros que, após o tratamento, não tinham para onde ir e ficavam morando 
no hospital, ajudavam na plantação de uma horta e de um mandiocal. (...) 
Outros ficavam fazendo pequenos serviços administrativos, como 
pagamentos e trabalhos de rua, ou eram responsáveis quando apareciam 
pacientes durante o período noturno (SANTANA, 2003, p. 24).         

 

O que não significa dizer que o Estado seria isentado de faturas. Conforme o próprio 

Pedro Ludovico em entrevista.  

 
A assistência ora estudada compreende a parte referente aos doentes, à 
maternidade, às crianças desamparadas e aos alienados, cuja execução em 
todo o Estado ficará a cargo da Santa Casa de Misericórdia.  (...) Para a 
execução desse plano, que já conta com a subvenção de 50:000$000 do 
Governo Federal e 30:000$000 da Prefeitura de Goiânia, foi sugerido a ideia 
de criar uma taxa que será denominada de Assistência Social e cujos 
resultados serão revertidos em benefício da solução desse importante 
problema no Estado, que é do amparar os desvalidos. (Pedro Ludovico, 
Apud SANTANA 2003, p. 24) 
 

            Para aqueles que pudessem pagar a Santa Casa também estaria de braços 

abertos, evidentemente que estes estariam desobrigados, ainda que não dispensados, da 

contrapartida em forma de doação de mão-de-obra. Para estes, fora criada uma ala para 

atendimento privado e exclusivo.  

              Para se ter uma ideia de como o empreendimento se mostrara bem sucedido, 

anos mais tarde, o prédio original da Santa Casa fora vendido, para o Estado de Goiás9. 

“Os recursos obtidos com essa venda foram utilizados para a construção de uma nova 

estrutura, em uma área pertencente à SSVP (...)”. (SANTANA, 2003, p. 17). A 

dimensão tomada pela instituição que logo viria a tornar-se centro de referência de 

saúde da nova capital exigia novas instalações, mais uma vez asseguradas pelo empenho 

do poder público.  

Assim estranhamente, o que antes, ainda que em tese, poderia ser reivindicado 

como público, vez que se tratava de patrimônio construído em área estatal, com recursos 

do governo e mão-de-obra prioritariamente dos operários, agora se tornava 

definitivamente privada e sem qualquer vestígio ou mancha de trabalho.  

                                                 
9 Destaque importante nesse fato. Ainda que área tivesse sido vendida para o Estado, a Sociedade São 
Vicente de Paulo conseguiu que o mesmo aceitasse a condição de manter intacta uma capela construída 
no local em 1943. Portanto, pelo menos em parte continuou como propriedade privada da Igreja Católica. 
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Desse modo, pode-se compreender como os primeiros inventos nascidos da 

modernização de Goiás, articulam o Estado e uma concepção privada de justiça (o 

Direito apreendido como privilégio, o social como caridade e ambos convertidos em 

assistência) que aos poucos vão revelando os princípios da goianidade e ao mesmo 

tempo criando as condições materiais favoráveis para o surgimento de uma série de 

novas organizações culturais, dotadas de outras missões históricas, contudo orientadas 

pelos mesmos princípios educativos.  

É o que se pode demonstrar, por exemplo, pela mediação da crítica ao 

movimento das ciências e das letras, ou seja, do Instituto Histórico e Geográfico de 

Goiás (IHGG), da Academia Goiana de Letras e do sistema de ensino em direção a nova 

capital.   
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CIÊNCIAS E LETRAS NO MOVIMENTO: A GOIANIDADE FAZ-SE ENSINO  

 
  

O fordinho e o chevrolet, 
rasgando campos, furando matas, 

vão, a trancos e barrancos, 
rumo às cidades pacatas 
que brotaram no sertão. 

                    

LEO LYNCE, 1928 

 

                                                                  

 A modernização do sertão goiano franqueara as condições para o antigo e o novo 

confundirem-se e aos poucos irem revelando a particularidade de um processo que é 

simultaneamente mudança e desafio de conservação. “Como tudo mudara! Mudara a 

casa de meu avô, mudara a cidade, da qual os habitantes iam pouco a pouco se 

retirando. Fora-se Presidente do Estado, foram-se as Secretarias de Governo, as 

Repartições Públicas já se haviam transferido para Goiânia. (ÉLIS, 1984, p. 138).  

Na mesma proporção em que se fazia real, a promessa da mudança também 

potencializava outra forma de incômodo, conforme Bernardo Élis traduz na poética da 

novela Apenas um violão.    

 
No fundo, o velho tem uma como que mágoa do neto; acha (e não era isso) 
que o jovem está alegre por dever partir, por mudar-se para Goiânia, essa 
Goiânia que meu avô detesta como se fosse uma madrasta ou uma 
perseguidora. Contudo, o velho desculpa o jovem – na verdade os jovens tem 
mais oportunidade, lá viverão um tipo de vida semelhante ao do mundo 
moderno e não aquele tipo de vida antiquado da antiga capital, mas que para 
meu avô é o único tolerável.  (ÉLIS, 1984, p. 146)  

 

Na verdade não é outro se não esse o grande dilema que em Goiás fundara o 

movimento da goianidade, o material e o espiritual em conflito e por assim dizer em 

esforço de unidade, especialmente quando a mudança se efetivara e a tessitura do social 

na nova capital passara a indicar que o deslocamento seria definitivo. É o que se pode 

apreender do movimento das ciências e das letras em direção a Goiânia. É o que 

esconde e revela a criação do Instituo Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) e da 

Academia Goiânia de Letras (AGL) e do sistema de ensino em Goiânia, três 

organizações culturais fundamentais na educação do ‘sujeito coletivo’ e, por assim 

dizer, reveladoras da concepção de método de conhecer que orientara a invenção de 

uma tradição para Goiás.   
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A conclusão da transferência produzira um desenraizamento que de inúmeras 

formas se fizera questão. Se para os trabalhadores representara a realização do 

abandono social, para os intelectuais orgânicos que desde a Cidade de Goiás vinham 

alimentando pela via das ideias a campanha pró-mudança, tornara real a necessidade de 

abandonar o berço, a terra natal e enfrentar a novidade que correspondia a deixar para 

trás toda uma herança.  

Colemar Natal e Silva, um dos principais representantes dos agentes da crença 

na modernização em Goiás, anos mais tarde, ainda que em esforço de mostrar o sentido 

da destituição da antiga capital em função da nova, indica nas entrelinhas que Goiânia 

chegara também como problema, mas que se pensada apenas pelo positivo seria de fato 

a solução para os males locais. “Goiânia e Goiás são duas cidades que se completam, 

que se devem entender e que precisam viver unidas: uma é tradição, é o passado repleto 

de recordações gratas e afetivas (...); outra é a cidade do presente e futuro, a 

materialização do espírito da época.” (SILVA, 1992, p. 176).  

Uma síntese da goianidade, a expressão da confusão produzida pelo capitalismo 

em seu ciclo de americanização, assimilada no Brasil pela mediação da ‘fórmula’ 

‘conservar mudando’ (revolução passiva), e que se revela no modo como o Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), transportara a Goiânia a concepção de ciência 

e de cultura que se fizera vitoriosa ao longo do ciclo de consolidação da revolução 

burguesa do país, a saber.  

A particularidade da modernização brasileira produzira a necessidade de 

invenção de um modo particular de social, bem como criara aqueles que entre outras 

funções deveriam encarregar-se da produção desse tipo de consenso, os chamados 

intelectuais orgânicos.  

Não é por acaso que a ruptura dos anos 1930, entre outras coisas se notabilizara, 

pela institucionalização das Ciências Sociais no Brasil e, por conseguinte, por oferecer as 

condições para que esses novos agentes pudessem dedicar-se exclusivamente ao ofício.  

 
No melhor da tradição ensaística, a Sociologia torna-se, então, o fundamento 
explícito da política - e não à toa o chefe do novo regime provém da matriz 
economicamente positivista (...). Aquela forma de Estado se concebe como 
cientista social coletivo, agindo sobre uma sociedade que identifica como seu 
laboratório, lugar de uma ciência em ato onde se criam e se recriam as figuras 
sociais. Seu problema teórico seria da internacionalização dos fatores que 
conduzem ao desenvolvimento econômico, em um viés macroestrutural 
dominado pela perspectiva da transição da sociedade tradicional à moderna. 
A economia programática à brasileira, ecoando o New Deal, o 
Keynesianismo emergente (...) (VIANNA, 1997, p. 205)  
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Essa Ciência nova, ainda em um primeiro momento não institucionalizada, fora 

tão importante no processo que culminara com a modernização no Brasil que 

posteriormente seria institucionalizada, pela academia, e continuaria a participar 

diretamente, por meio da produção de quadros e/ou ideias, na consolidação da 

revolução/restauração brasileira.   

Portanto, evidentemente que se está falando nesse caso de uma Sociologia 

vitoriosa pós-revolução burguesa européia e não da Crítica Radical, outra concepção de 

ciência que tem por princípio apreender o objeto a partir de sua materialidade dialética, 

ou seja, exatamente em um sentido oposto da Ciência positiva que vingara no Brasil e 

que conforme se pode apreender das palavras de Colemar Natal, viria também 

sobressair-se como método teórico de explicação de Goiás.  

A questão é que nos anos 1930 se está consolidando no Brasil, muito pela 

mediação da ciência da ordem, da busca das leis que criam uma unidade social, e por 

assim dizer, da recusa da dialética materialista, ou seja, da interpretação da realidade a 

partir de sua totalidade histórica e da contradição fundamental, uma vigorosa corrente 

do pensamento social brasileiro de matriz positivista.  

É nesse contexto que as explicações de Gilberto Freyre e Capistrano de Abreu, 

por exemplo, dois dos mais destacados representantes dessa corrente teórica, tornam-se 

referencias em praticamente todo o Brasil.   

Mota (1978), em alusão à obra de Gilberto Freyre, vale-se da categoria ideologia 

da cultura para explicar o procedimento que dera notoriedade internacional ao autor de 

Casa Grande e Senzala. Ou seja, em nome da cultura promovera-se a neutralização da 

própria, e por assim dizer, o eclipsamento das contradições de classe e principalmente 

de raça.  

Araújo (2009) lança mão da ideia de “antagonismos em equilíbrio”, terminologia 

do próprio Freyre, para interpretar a sociologia antropológica aplicada do autor, que em 

seu esforço de explicação do Brasil criara uma espécie de teoria da harmonia social, um 

léxico novo para os estudos da época. O mesmo que assumira, por exemplo, Colemar 

Natal e Silva, o homem que viria criar ou participar da criação de praticamente todas as 

organizações culturais goianas após 1930.  

Capistrano de Abreu, segundo Mota (1978) um dos grandes representantes da 

Escola Histórica Alemã no Brasil, ou seja, da História como imposição cultural, por sua 
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vez, entendia que o Brasil e os brasileiros só se fariam conhecer a partir da compreensão 

da brasilidade, uma espécie de caráter nacional nascido da articulação entre a cultura 

popular, os particularismos de cada raça e as especificidades dos condicionantes físico-

geográficos. Para Capistrano as leis das ciências adaptadas a tais particularismos seria 

meio eficaz de explicar o país. Tocado por essa ideia especializara-se na fundação de 

organizações culturais com o objetivo de desenvolver estudos dessa natureza.       

 
Estou tratando da fundação de uma sociedade histórica, menos pomposa e 
menos protegida que o Instituto Histórico [e Geográfico Brasileiro]. (...) Há 
de intitular-se Clube Taques, em honra do [historiador] Taques Paes Leme, e 
deve ocupar-se quase que exclusivamente das bandeiras e bandeirantes 
caminhos antigos, meios de transporte e história econômica do Brasil. 
(Capistrano de Abreu, Apud GONTIJO, 2005, p. 164) 

 

Essas teses não só se tornaram ensino para os intelectuais goianos, como 

também forma e conteúdo do modo de se conceber histórica e geograficamente o Estado 

de Goiás. A ideologia da democracia racial presente na imagem do livre trânsito entre a 

casa grande e a senzala criada por Freire, bem como a concepção de Capistrano acerca 

de como as raças articuladas em torno de um passado, em suas diferentes formas de 

manifestações, e de uma natureza específica produzem um tipo de existência genuína, 

única e positiva, influenciaram sobremaneira o movimento do qual nascera a 

goianidade.  

Para Colemar Natal, por exemplo, Capistrano de Abreu fora um dos maiores 

pensadores e estudiosos do Brasil. Aproveitando-se do “surto editorial dos anos 

trinta”10,  publicara em 1935 sua História de Goiás, obra que representa em certo 

sentido filiação àquela historiografia. É exatamente esse sentimento que revelam suas 

palavras em uma espécie de balanço biográfico organizado por uma de suas filhas: “A 

despeito de ser o Brasil um dos países de mais sábia orientação, abolindo o preconceito 

de cor (...) a unidade étnica se irá conseguir principalmente pela politização, valorização 

eugênica do país”. (SILVA, 1992, p. 228)   

Essa sintonia fina o próprio Colemar reconhecera ao revelar sua filiação 

epistemológica.  

                                                 
10 Expressão de Sérgio Micelli em alusão ao processo caracterizado “(...) pelo estabelecimento de 
inúmeras editoras, por fusões e outros processos de incorporação que ocorrem no mercado editorial (...): 
aquisição de rotativas para impressão, diversificação dos investimentos e programas editoriais, 
recrutamento de especialista para os diferentes encargos de produção e acabamento, inovações 
mercadológicas nas estratégias de vendas (...) e, sobretudo no empenho das principais editoras em 
verticalizar o processo produtivo e diversificar suas atividades. MICELLI (2008, p. 148)   
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A historiografia emancipou-se da teologia e da filosofia – disciplinas 
“especulativas” passando a ser profundamente, influenciada pelo método das 
chamadas “ciências positivas”, ou seja, os que se contentam em estudar e 
ordenar, metodicamente, os entre elas, a Psicologia, a Sociologia, a 
Economia e até a Estilística Lingüística. (SILVA, 1992, p. 228). 

 

Por assim dizer, não poderia ser outra a grande guia do movimento de fundação 

do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, na nova capital.  
 
Lançamos hoje [1º de junho de 1936] a Pedra Fundamental do Instituto 
Histórico e Geográfico de Goiás no mesmo dia em que, no ano de 1727, se 
plantava a 1ª pedra para a construção da Igreja do arraial fundado com o 
nome de Santana. Ao fazê-lo, evocamos primeiramente, do fundo de um 
misticismo salutar, a imagem da querida padroeira de Goiás – Nossa 
Senhora de Santana, sob cujos auspícios se organizou e se guiou a bandeira 
do Anhanguera. Breve se erguerá para os céus de Goiânia o edifício de 
nossa Instituição o maior monumento até hoje levantado ao culto da história 
e da Geografia em nosso Estado (... ) na Nova Capital que é, ao mesmo 
tempo, a síntese de todas as tendências e glórias do Passado  (SILVA, 1992, 
p. 176). 

 

Assim a História e a Geografia em terras brasileiras, ao invés de mediações 

interpretativas de um todo que articula tempo, espaço, relações de produção, e por assim 

dizer, contradições e o conflito fundante, tornaram-se objetos de cultivo e veneração, 

meios de produção e venda de uma visão de mundo parcial e fortemente carregada da 

crença na possibilidade de uma organização societária imune.  

O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) é tributário dessa matriz 

científica. Conforme seu próprio idealizador “uma sociedade civil de caráter científico e 

cultural, (...) de utilidade pública, (...) [com] finalidade precípua de promover o estudo e 

a divulgação da História, da Geografia das ciências e disciplinas correlatas, 

especialmente dos que se relacionam com (...) Goiás.” (SILVA, 1992, p. 176). Contudo, 

representa também a institucionalização de uma visão de mundo que transforma uma 

concepção inventada de cultura em motor da história e, por assim dizer, recusa a 

apreensão do real pelo negativo ou pela dialética materialista.  

Dito de outro modo trata-se do alinhamento às teses que selecionam e organizam 

a tradição (cultivam) para cultos futuros, que enredam o devenir em um aparente de 

evolução continua (progresso), o que no caso goiano apresenta-se como esforço de 

interpretar o Estado como um grande paraíso terrestre.  

 
Filhos do soberbo torrão, em cujo solo imenso a natureza pródiga depositou 
as maiores reservas de fortuna para garantia de nossa grandeza futura, cujas 
águas refletem ‘o sorriso do azul de um céu de carícias e promessas’ e a 
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noite a poesia das estrelas (...); cujas montanhas erguem para os seus cumes 
alevantados a receber bênçãos do orvalho (...); nós, legítimos herdeiros 
desses tesouros que o heroísmo incomparável dos bandeirantes nos deixou 
como um legado de honra e glória (....).   (SILVA, 1935, p. 26)   

 

O modo como a Instituição concebera a invasão e tomada do Estado pelos 

bandeirantes paulistas, a serviço da Metrópole, permite a melhor compreensão do 

sentido disso que se pode definir como institucionalização do conhecimento pela 

mediação de uma organização cultural como o Instituto.  

Por meio de seus intelectuais um algoz como o Bandeirante Bartolomeu Bueno 

da Silva, fora transformado em benfeitor de Goiás e do povo goiano. Os dois Buenos 

(pai e filho) foram idealizados como heróis destemidos que teriam tomado para si a 

tarefa de trazer o Brasil para o interior de Goiás.  

A história do Estado, além de data, teria inclusive sido iniciada por eles, 

conforme palavras de Gilberto Mendonça Teles um dos primeiros membros da 

Organização que tomara para si a tarefa de inventar a tradição goiana. “(...) A 

verdadeira história de Goiás se inicia com o famoso Bartolomeu Bueno da Silva, o 

Anhanguera (...) em 1725” (TELES, 1983, p. 35).  

Sendo assim, partindo dessa tese que encontrara acolhida interior do Instituo 

Histórico e Geográfico de Goiás pode-se compreender também o papel das nações 

indígenas do Estado. A interpretação enviesada da ação dos invasores bandeirantes 

também produziria inversão nas análises acerca das diversas tribos do Estado. A análise 

de Genesco Bretas, outro quadro do Instituto, intelectual orgânico de primeira linha da 

experiência civilizatória pós-Estado Novo em Goiás, demonstra como uma das 

primeiras organizações culturais do movimento da goianidade se colocara em relação 

aos índios e História goiana.     

 
Nos primeiros cinquenta anos de colonização de Goiás, o principal obstáculo 
encontrado pelos colonos foram os caiapós, que molestavam os viajantes e 
destruíam os primeiros povoados.  Por muitos anos infestaram essa região, 
transformando-a em lugar proibido para os brancos. (BRETAS, 1991, p. 377 
e 378) 

 

Os povos que aqui residiam antes das invasões além de ignorados como nações 

primeiras, foram apresentados como grupos bravios e desafios à ‘civilização’. “Um 

obstáculo muito sério, havia para os novos povoadores e para o estabelecimento de 

outros: a agressão dos índios. Os quilombos também muito incomodavam a 

tranqüilidade geral” (SILVA, 1935, p. 144).  
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Com todos esses argumentos pouco mais se precisa dizer para explicar como 

aquela interpretação da história também apresentara o massacre promovido pelos 

invasores brancos. A adjetivação produzida por Colemar é auto-explicativa. “Com o fito 

de repelir uns e destruir os outros, (...) formou-se (...) uma grande bandeira (...) 

organizada pelo heróico e valoroso sócio de Bueno” (SILVA, 1935, p. 144).  

O mesmo Colemar renova esse sentimento ao escrever sobre o falecimento do 

grande invasor do Estado de Goiás. “O dia 19 de setembro de 1740, assinala para a 

grandeza da Metrópole, para a História do Brasil (...) e de Goiás, particularmente uma 

data de luto e de tristeza: a morte de Bartolomeu Bueno.” (SILVA, 1992, p. 169). Em 

certo sentido coerente, considerando os papeis atribuídos a invasores e invadidos nas 

análises produzidas acerca do contexto em que o Estado fora tomado de assalto.  “Tão 

logo se deu o descobrimento de Goiás, começou a luta entre o aventureiro e o índio. A 

ambição e o interesse do primeiro tiveram de suceder, a perseguição e opressão do 

segundo.” (SILVA, 1992, p. 263)  

Importante que se diga que essas interpretações, mais que a síntese de boa ou má 

vontade, correspondem à expressão dos determinantes de um fenômeno histórico que 

pelo desenraizamento promove um novo enraizamento.  

 
A colonização é um projeto totalizante cujas forças motrizes poderão sempre 
buscar-se no nível do colo [cultus/cultura]: ocupar um novo chão, explorar 
os seus bens, submeter os seus naturais. Mas os agentes desse processo não 
são apenas suportes físicos de operações econômicas; são também crentes 
que trouxeram nas arcas da memória e da linguagem aqueles mortos que não 
devem morrer. (BOSI, 1992, p. 15)   
 

Isso quer dizer que não se pretende afirmar que o Instituto Histórico e 

Geográfico é que cria o mito do bandeirante herói ou mesmo do índio como entrave à 

civilização. Na verdade a Instituição deve ser entendida como organização concebida a 

partir de uma concepção de cultura que toma para si a tarefa de cultivar crenças vindas 

daquilo que Alfredo Bosi chama de arcas da memória, bem como de produzir a 

linguagem que eterniza os mortos. Tanto é assim, que já em seus contos da década de 

1910, Hugo de Carvalho Ramos também expressava a deferência aos bandeirantes.  
 
Anoitecera. No céu azulíneo, duma diafaneidade única, o Cruzeiro do Sul 
lucilava como um símbolo vivo sobre a imensurada vastidão daquelas 
planuras, que a rudeza do velho Anhanguera desbravara e estendera o guante 
de conquista, povoando-a duma grande raça empreendedora e forte 
(RAMOS, 2010, p. 98)    
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O caso dos índios Caiapó permite uma compreensão mais clara de como se dá 

esse processo de reprodução do léxico da imortalização que acabara educando 

sucessivas gerações, inclusive o próprio Instituto Histórico e Geográfico de Goiás.  

A nação Caiapó se notabilizara historicamente pela recusa enérgica a todo e 

qualquer modo de invasão bandeirante, seja na forma chapéu, espingarda e bateia, seja 

na forma batina, cruz e canto orfeônico11.  

Não foram raros os sangrentos conflitos envolvendo aquela tribo e os diversos 

grupos invasores. Como alternativa de enfrentamento dessa resistência, além do velho 

recurso da guerra total, muitas vezes ineficaz e muito onerosa, os invasores criaram a 

estratégia de tomar as aldeias, matar somente o ‘necessário’, e seqüestrar as lideranças, 

inclusive os chefes. Estes eram levados para as vilas ou fazendas fundadas em pontos 

diversos pelos bandeirantes. Lá os índios capturados eram educados para um posterior 

retorno como entes ‘civilizados’, às suas antigas tribos.  

A estratégia consistia em transformá-los em uma espécie de embaixadores do 

‘mundo civilizado’ junto a seus antigos pares. Eram incluídos nas comitivas que 

antecipavam o conflito armado. Ou seja, eram os primeiros a chegarem às tribos e 

tinham por missão convencer os irmãos a também se integrarem, ou mais precisamente 

se entregarem. Somente o índio ‘civilizado’ Tristão da Cunha conseguiu levar 5000 

xavantes para viver nas vilas sob as benções da Rainha de Portugal e Igreja.  

A índia caiapó Damiana da Cunha foi uma dessas seqüestradas.  

 
(...) Sendo filha e neta de caciques da nação Caiapó, exercia grande 
ascendência sobre seus irmãos de raça, fazendo que eles obedecessem e 
respeitassem e se conservassem juntos dela, aceitando suas ordens, seus 
conselhos, a religião e a civilização que havia adotado. (BRETAS, 1991, p. 
115) 

 

Nessas idas e vindas foi cristianizada, casou-se com um militar e ao longo de 

curto período de vida que teve fazia deslocamentos constantes das vilas para aldeias 

mais resistentes fazendo a conversão de seus antigos irmãos. Desempenhou com tanto 

traquejo a tarefa, que fora destacada como professora dos índios recém integrados aos 

povoados.  

                                                 
11 Segundo Genesco Bretas em História da instrução pública em Goiás, a Igreja Católica por meio de 
suas missões jesuíticas toma o estado nas três primeiras décadas dos anos 1600, portanto, antecedem em 
quase um século a chegada dos primeiros bandeirantes. “Em 1659 foi a vez do Padre Manuel Nunes, 
então em missão de guerra, levando, consigo uma força de quatrocentos e cinqüenta índios de ‘arco e 
remo’ [convertidos] e cinco soldados portugueses comandados por um Capitão de Infantaria” (BRETAS, 
1991, p. 17, Apud Padre Serafim Leite)  
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A interpretação de Colemar Natal e Silva, o fundador do Instituo Histórico e 

Geográfico de Goiás na nova capital e primeiro professor de História de Goiás da 

Escola Normal Oficial do Estado12, acerca de Damiana da Cunha revela como o passado 

ainda muito vivo em sua memória induzia-o a filiar-se ao que a tradição inventada pelos 

vencedores instituíra como matriz interpretativa do Brasil. “(...) É o símbolo mais 

perfeito da mulher goiana” (SILVA, 1992, p. 299).  

A índia aculturada e aculturadora fora interpretada como a expressão da vitória 

feminina diante do desafio de civilizar Goiás. Ideia que contava com o apoio de outro 

pioneiro das duas agremiações. Genesco Bretas, em esforço de justificação daquela que 

ele interpretava como heroína afirmava: “O que ela pretendia na realidade era salvar 

seus irmãos, pondo-os em paz com os brancos, evitando assim, que os brancos os 

perseguissem, os guerreassem e dizimassem até a extinção” (BRETAS, 1991, p. 115). 

Portanto, não por acaso análises dessa natureza, mais tarde viriam tornar-se 

sinônimos de escolarização (instrução) no Estado de Goiás. O elogio do invasor, o fazer 

material e imaterial local como folclore e o real apresentado de modo parcial, enviesado 

ou segundo os interesses dos grupos que se constituíram historicamente como 

vitoriosos.  

Por isso a índia ter sido assimilada pelo Instituo Histórico e Geográfico de Goiás 

com paradigma educativo. “(...) Tornou-se [Damiana da Cunha] o principal elemento de 

ligação entre os senhores do governo e seus irmãos caiapós” (BRETAS, 1991, p. 379). 

Ela era a síntese de um projeto educativo que em consonância com a racionalidade que 

‘civilizara’ Goiás, mais tarde viria fazer-se inclusive escola, para ser mais preciso, 

sistema de ensino.  

Muito claramente o movimento das ideias, do passado para o presente, orientado 

pela força das condições históricas que fomentaram a intensificação da expansão do 

sistema de acumulação de capital no Estado e, por assim dizer, pelo mesmo 

deslocamento conservador que encontrara na lógica interna da explicação positiva o seu 

próprio método correto para articular, em Goiânia, o antigo e novo, conforme sintetiza 

Colemar Natal.   

 
Ontem a fanfarra estridente das bandeiras gloriosas, iluminadas pelo ideal de 
conquista, acalentadas pelo sonho de ouro, bravos, indômitos rasgando a 

                                                 
12 Em 1930 ocorre uma reforma da instrução pública que inclui pela primeira vez no regulamento da 
Escola Normal a Cadeira de História de Goiás. Note-se que mesmo na chamada atmosfera revolucionária 
a educação escolar era interpretada como instrução.  
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entranha virgem e generosa das florestas seculares, alargando as fronteiras 
da Pátria. E a memória evoca com carinho e veneração a figura hercúlea dos 
Fernão Dias Paes Leme, dos Bueno, dos Ortiz e Camargo (....) Fadigas, 
canceiras, febres, fome, luta com os índios e as feras, tudo levou a vencida o 
ideal que havia fazer de nós um país grande pela sua extensão e por suas 
decantadas riquezas minerais. (...) O tropel da glória passam por cima de 
tudo, soluções, gentios e dores, para que a Pátria Brasileira crescesse como 
cresceu em extensão territorial. (SILVA, 1992, p. 176). 

      

Dito desse modo evidencia-se que o mesmo processo de tomada do Estado por 

um capitalismo restaurador ou autoritário dera sentido ao fluxo das palavras, mais 

especificamente daquelas tramadas pela arte literária, na nova capital. A mesma 

realidade que incluíra o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás na transferência, 

também produzira uma poética para a goianidade. A Academia Goiana de Letras traduz 

isso.   

Além de o dilema entre o ontem, representado pela Cidade De Goiás, e o 

amanhã, materializado na construção de Goiânia, continuar incomodando, a experiência 

do desenraizamento tornada real na capital inventada suscitava inúmeros outros 

sentimentos. A criação do Instituo Histórico e Geográfico não só representara a 

possibilidade de em certo sentido tentar organizar cientificamente aquele desajuste entre 

a tradição e o novo como também fomentara as condições especiais para que saudades, 

medos, paixões, angústias, encantos, desencantos, alegrias, tristezas, expectativas, 

decepções, enfim, todos os combustíveis do viver e morrer, impossíveis de serem 

traduzidos por qualquer método científico, também pudessem de algum modo falar na 

cidade nova, embora ainda fortemente confrontada pelo velho.   

A questão é que a institucionalização das Ciências Sociais no Estado abrira aos 

intelectuais um espaço privilegiado para dedicar-se integralmente a seu ofício. Ou seja, 

tempo e recursos para ler, escrever e publicar. Com isso, além de concentrar estudiosos 

dos ‘assuntos sérios’, também atraía ou mesmo revelava intelectuais de outros modos de 

textos, os especialistas da trama das palavras. Nos primeiros dois anos de Goiânia o 

Instituto fora lugar de grande parte dos letrados.    

O encontro fora tão fértil que logo fundara o desencontro. Pouco tempo após o 

nascimento do Instituto, Colemar Natal e Silva em sua curiosa saga institucionalizante, 

articulara-se a um quadro de bacharéis das mais diversas áreas (advogados, jornalistas, 

engenheiros, médicos, entre outros) em certos casos, com pendor literário e em outros 

nem tanto, com o objetivo de criar outra agremiação intelectual, no caso uma 

especializada no movimento literário.  
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A ideia era congregar os escritores goianos em mais um espaço com o mesmo 

sentido do Instituto Histórico, porém, organizado em uma linguagem que não a das 

Ciências Sociais.  

Assim Goiânia pedira e ao mesmo tempo criara em 1939 sua Academia de 

Letras, a AGL, mais um espaço privilegiado para a ação dos intelectuais orgânicos da 

modernização em Goiás.  “Quando Goiânia nasceu iluminada pelo ideal muito elevado 

de progresso, sentíamos e proclamávamos que algo mais do que evolução material se 

fazia necessário para que o ousado e corajoso empreendimento viesse a atingir em cheio 

todas as suas finalidades”. (SILVA, 1992, p. 196).  

Assim o projeto econômico que produzia um deslocamento no Estado se 

reproduzia sob a forma de mais uma organização cultural, conforme argumento do 

próprio idealizador, não por acaso o mesmo criador do Instituto Histórico.  

 
(...) O complicadíssimo mecanismo da civilização atual, cheio de ondas e de 
raios, o rádio, a aviação imprimiram um surto inteiramente novo, quer à vida 
material, quer às manifestações da inteligência. Por isso não será impossível 
acreditar que a nossa formação espiritual busque novas diretrizes em outras 
fontes de inspiração. (SILVA, 1992, p. 191) 

 

Os mesmos trilhos que forçavam a modernização do Estado colhiam em cheio os 

autores goianos. Estes, que também foram tomados pelas questões suscitadas pela 

revolução burguesa em Goiás, encontraram na literatura e, por assim dizer na criação da 

Academia Goiana de Letras (AGL) o meio de buscar suas próprias respostas, ainda que 

estas normalmente aparecessem encantadas, como se pode perceber nos versos de 

Goyaz.   

 
Terra moça e cheirosa 
Nome bonito - Goyaz! 
Que prazer experimento 
sempre que o leio 
nos vagões em movimento, 
com aquele Y no meio! 

 
O poeta Leo Lynce ensaia, ainda no final da década de 1920, o que logo 

ressoaria no sertão goiano como uma espécie de oração, culto, promessa. Tomando de 

empréstimo a tese de Bosi (1992), a cultura encarnada e socializada nacionalmente, 

representando um papel cada vez mais central na construção de um futuro para o 

colonialmente miserabilizado Estado de Goiás.   
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Gilberto Mendonça Teles, ao apresentar o período histórico no qual surge a 

crítica literária em Goiás, permite compreender como a virada dos 1930 para a década 

de 1940 produzira essa reciprocidade entre a estrutura e a supra-estrutura goiana.   

 
Sob o aspecto cultural, destacam-se a fundação do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás, em 1933, e em 1939 a fundação da Academia Goiana 
de Letras. Mas a crítica superiormente tratada, não a de simples registro 
biográfico, com a sua metodologia e seus procedimentos peculiares somente 
se inicia com a geração modernista de Goiás a partir de 1943. (TELES, 
1983, p. 23 e 30)   

 
Esse período de passagem do pré-modernismo para o modernismo literário, 

conforme classificação do mesmo Teles, corresponde a exatamente ao momento em que 

os intelectuais do Estado, tocados pelas incertezas da mudança e pela nova realidade 

nacional que passava a oferecer novas possibilidades para o eterno dilema dos que 

sempre idealizaram viver da escrita, começam a encontrar os meios necessários para se 

profissionalizarem. Conforme explica Miceli:   

 
Dentre as mudanças que irão afetar a definição social do trabalho intelectual 
na conjuntura das décadas de 1930 e 1940, a mais importante delas se refere 
à possibilidade que encontraram alguns escritores de dedicar-se à produção 
literária como sua principal atividade econômica. (MICELI, 2008, p. 187)  

 

           Movidos por esse tempo histórico que em Goiás expressava-se na crença da 

possibilidade de criação de uma cultura que fosse capaz de completar o 

desenvolvimento econômico, Colemar Natal e Silva, Vasco dos Reis Gonçalves, Luis 

do Couto, Guilherme Xavier de Almeida, Dario Délio Cardoso e Mario Caiado 

idealizaram, uma casa das letras para o Estado.   

 
[A] (...) lídima representante de nossa cultura, quer nas letras, na poesia, no 
jornalismo, enfim nos diversos ramos da atividade intelectual do Estado de 
Goiás, empreendimento tanto mais necessário, quanto é certo que o que faz 
a grandeza material e imorredoura das cidades é a sua civilização intelectual. 
(BORGES, 1977, p. 15). 

 

Com o mesmo princípio do centro de convergência do plano arquitetônico 

original da cidade, só que desta feita, um centro simultaneamente de recepção e de 

irradiação por meio das artes da palavra13 o grupo criara em Goiânia o lugar dos 

imortais goianos.  

                                                 
13 Referência a Roland Barthes que entende a literatura como uma forma de trapaça, de subversão da 
linguagem que permite, através da encenação das palavras, explicar e até inventar um mundo. 
(BARTHES, 2007)  
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No Palácio das Esmeraldas, uma solenidade cultural: a criação da Academia 
Goiana de Letras e o convite para que o Dr. Pedro Ludovico assumisse a 
Cadeira de nº 1. Ele recusou o convite, por não ser cultor das belas artes, 
mas a Academia não aceita suas desculpas e ele ficou lá, na Cadeira nº 1, até 
sua morte. (TELES, 1992, p. 39)  

 

Assim, nascera, conforme denominação oficial, a Academia Goiana dos Homens de 

Letras.  

Para que não pairem dúvidas é importante que se diga que “Homens de Letras” 

não diz respeito à universalidade da condição de ser humano, mas sim à condição de 

gênero masculino. O primeiro estatuto não fazia concessões nem às poucas mulheres 

letradas.  

Além desse, dois outros pré-requisitos eram condições para os candidatos a 

literatos: ser iniciado e ter dinheiro. Ou seja, segundo o estatuto de criação, ter estilo 

elevado, linguagem castiça, reconhecimento, pelo menos entre os pares e 

disponibilidade de mil contos de reis a título de contribuição inicial. Destaques 

aparentemente pouco relevantes, porém fundamentais para se compreender os limites do 

movimento da goianidade via Academia de Letras.   

Feitos todos esses ajustes compusera-se o primeiro quadro da Entidade. Pedro 

Ludovico fora aclamado Presidente. Ainda que possa parecer estranho, mesmo sem 

qualquer obra literária – “sem letras”, ao Interventor concedera-se o lugar de destaque 

da nova agremiação. A explicação dessa benevolência encontrava-se também em um 

movimento que era nacional. 

 
No (...) que diz respeito às relações entre os intelectuais e o Estado, o regime 
Vargas se diferencia, sobretudo porque define e constitui o domínio da 
cultura como um ‘negócio oficial’, implicando um orçamento próprio para a 
criação de uma intelligentzia e a intervenção em todos os setores de 
produção, difusão e conservação do trabalho intelectual e artístico. 
(MICELI, 2008, p. 197 e 198) 

 
Além da autorização para funcionamento como Academia e/ou Sindicato dos 

Homens de Letras conforme propósito expresso no primeiro estatuto, os escritores 

goianos precisariam de sede e subvenção do Estado para o custeio das despesas, que 

incluíam a publicação de suas produções. Por outro lado, o Interventor também 

precisava dos serviços desses novos agentes. Daí acercar-se de intelectuais, chamando-

os a altos postos na administração, garantindo-lhes (...) condições materiais de vida (...), 
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ao mesmo tempo que, (...) se utiliza do serviço esclarecido dos mesmos em sua profícua 

administração” (OESTE, 1983, p. 298).  

Levando em conta que o nº 1 de Goiás fora imortalizado como o Primeiro da 

instituição, bem como a história pessoal dos principais membros da nova agremiação, 

pode-se perceber que o movimento das letras em direção à nova capital fizera-se dando 

vida a mais um legítimo contingente de representantes dos agentes novos da crença na 

modernização. Aqueles a quem Gramsci interpretava como  

 
‘prepostos’ do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da 
hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso espontâneo 
dado pelas grande massas da população à orientação impressa pelo grupo 
dominante à vida social (...); 2 do aparelho de coerção estatal que assegura 
‘legalmente’ a disciplina dos grupos que não ‘consentem’, nem ativa, nem 
passivamente (GRAMSCI, 2006, p. 21)  

 

Uma breve análise do currículo dos primeiros imortais demonstra isso. A 

primeira Vice Presidência fora ocupada por Colemar Natal e Silva, a essência do 

intelectual orgânico gramsciano. Conforme um de seus pares mais próximos Colemar   
 
foi indispensável no processo de desenvolvimento goiano, a partir da década 
de trinta, quando o Interventor Pedro Ludovico foi buscá-lo para ajudar a 
edificar Goiânia, tendo como alicerce a argamassa espiritual. Em Goiânia, 
Colemar construiu seu mundo e detonou uma artilharia de ideias força no 
bom combate da educação e da cultura.  (Gilberto Mendonça Teles, Apud 
SILVA, 1992, p. 16)  

 

Tornara-se a síntese do esforço de criação de um consenso. “(...) Isto é, unidade entre a 

natureza e o espírito (estrutura e superestrutura), unidade dos contrários e dos distintos” 

(GRAMSCI, 2012, p. 27). Toda sua movimentação política fora nesse sentido.  Seu 

longo itinerário como Secretário de Educação, Presidente do Instituto Brasileiro de 

Educação, Ciência e Cultura, órgão filiado à UNESCO, fundador do jornal O Social e 

do Partido Social Democrático (PSD), criador e primeiro presidente do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás e do Instituto dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, 

Promotor Público, Secretário de Justiça, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

– Sessão Goiás, anunciam a natureza de sua ação que se encaixa nessa perspectiva 

conciliatória.  

Ao analisar o sentido do Direito, talvez sua maior especialidade, o próprio 

Colemar explica-se.  
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(...) Sendo o Direito, no seu conceito sociológico mais profundo e mais 
amplo, fator preponderante de coesão-social – fonte essencial de 
estabilidade – para a superação dos conflitos, quer de ordem política, no 
campo ideológico, quer de ordem econômica (...) é oportuno afirmar: Dizer 
do Direito é invocar um dos instrumentos mas válidos de coesão social. 
(SILVA, 1992, p. 196). 

 

A Segunda Vice-Presidência da Academia ficara a cargo de Vasco Gonçalves 

dos Reis, o também egresso do Lyceu de Goiás, médico, professor do velho Lyceu e de 

Medicina Legal na Faculdade de Direito, bem como Deputado da base de apoio do 

Interventor. Tal qual Colemar participara da fundação de agremiações e na 

administração direta da nova capital. Além do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, 

da Academia Goiana de Letras e da edição da Revista de Educação fora Diretor Geral 

de Educação do Estado.  

Os títulos de duas de suas obras, Goiânia e Pelo Estado Novo, revelam a 

sintonia fina entre sua visão de mundo e os princípios da Academia Goiana de Letras e 

por assim dizer, do movimento que funda a goianidade.  

Vitor Coelho de Almeida imortalizara-se assumindo a condição de Segundo 

Orador da AGL. O padre Vitor ordenara-se em Roma e mudara-se para Goiás em 1929, 

onde se destacara como professor de Filosofia do Lyceu, fundador da Escola Normal de 

Anápolis, criador e editor em Bonfim (Silvânia) do jornal O Brasil Central, órgão de 

imprensa oficial da arquidiocese de Goiás, que logo se tornara de grande circulação em 

todo o Estado.  

Do mesmo modo que Vasco dos Reis, elegera-se Deputado Estadual 

Constituinte. Por meio do livro Goiaz, usos, costumes e riquezas naturais expressara 

sua completa vinculação ao movimento acalentado por seus pares literatos como 

solução para todos os males do Estado.    

A Tesouraria da Academia fora delegada a Mario de Alencastro Caiado, a 

legítima tradição renovada pelo nascimento da própria instituição. Ex-aluno do 

Seminário episcopal de Santa Cruz, do velho Lyceu de Goiás e da Academia de Direito 

de Goiás, exercera entre os inúmeros cargos públicos, o de juiz de direito, professor de 

Geografia e de História no Lyceu e de Direito na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas 

e Sociais de Goiás. Não é outro senão o Caiado da Junta Governativa que assumiu 

Goiás quando da curiosa revolução que retirou do poder os Caiado.  

Compondo ainda o grupo dos fundadores da Agremiação literária cita-se ainda 

seu Primeiro Orador Dário Délio Cardoso, Albatênio Caiado de Godói e Joaquim 
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Ferreira dos Santos, respectivamente Primeiro e Segundo Secretários e ainda Augusto 

Ferreira Rios o Sub-tesoureiro. Juntos, a expressão da institucionalização das artes da 

palavra na capital inventada, a representação dos primeiros intelectuais orgânicos do 

movimento da goianidade.  

Assim, pela mediação do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia Goiana 

de Letras o científico e o literário tornaram-se elementos do sistema cultural que se 

produzia em sintonia com o particular da modernização tutelada. Para que se 

compreenda melhor a questão, a análise de como esse limitado deslocamento se fizera 

sistema de ensino é elucidativa. 

Afirmar que grande parte dos intelectuais orgânicos das duas novas organizações 

culturais da capital inventada fosse docente dos quadros do velho Lyceu de Goiás, a 

mais importante instituição de ensino do Estado, talvez fosse o suficiente para se 

demonstrar que o trânsito das ciências e das letras, além de educação, também se faria 

escola em todo o Estado. Contudo, considerando-se a relevância do processo de 

sistematização do ensino formal para a compreensão do sentido da goianidade, não se 

pode deixar de analisar com muito vagar o todo da criação do Liceu de Goiânia, da 

Escola Normal, das escolarizações básica e profissionalizante, bem como da rede 

privada de educação na cidade de Goiânia.     

   Conforme se pode apreender do movimento mudancista em Goiás o 

deslocamento para a nova capital não se faria deixando para trás uma forma particular 

de escola. Assim sendo, o Lyceu, uma espécie de instituição quase sagrada da Velha 

Vila Boa, um dos principais orgulhos da Cidade de Goiás, a mesma que suscitava a 

ilusão da possibilidade de superação da ignorância e do arcaico pelo simples fato de se 

cultivar um escola em certo sentido iluminada pelas luzes do Velho Continente, também 

deveria deslocar.  

 A realidade da antiga capital em 1847, ano de instalação de seu liceu, era de uma 

quase totalidade da população analfabeta. “Até meados do século XIX, em Goiás, parte 

da população era escrava e estava excluída de qualquer freqüência à escola. Da 

população livre, somente os setores econômicos e socialmente privilegiados recebiam 

instrução.” (CANEZIM E LOUREIRO, 1994, p. 15)  

Grande parte dos parcos recursos destinados à educação pública, inclusive aquilo 

que deveria ser utilizado para custear a criação de uma escola primária para o Estado, 

fora investido na obra do Lyceu e em subvenção de escolas confessionais. 
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Em artigo publicado na revista A Informação Goyana, no ano de 1917, Victor 
de Carvalho Ramos assinala a situação do sistema de ensino em Goiás à 
época (...). A matéria dá destaque ao papel assumido pelas instituições de 
ensino mantidas pela iniciativa privada. Tal artigo tenta justificar que se 
Goiás se destacava como o estado com o maior índice de analfabetismo do 
país seria porque os gastos com instrução pública eram insuficientes, e que as 
únicas instituições mantidas pelo governo eram o curso secundário do Liceu 
e o curso anexo à Escola Normal, destinado à educação primária, 
subvencionando ainda o Colégio Santana. (ARAÚJO, 2012, p. 59)   

 

Para se ter uma ideia da dimensão do absurdo, cerca de 80% da população 

goiana até o início dos anos 1930 encontrava-se analfabeta. No que se refere à 

população em idade escolar a situação era mais vexatória, 90% das crianças e jovens 

encontrava-se impedida de adentrar a escola.  

Por outro lado, quando se tratava do ginasial a realidade era bem outra. Todos os 

esforços da sociedade goiana sempre foram no sentido de cultivar o velho Colégio 

Lyceu, o grande centro de iniciação da elite intelectual goiana, o lugar do aprendizado 

das línguas, especialmente francês e inglês, de suas respectivas gramáticas, do 

desenvolvimento da retórica e da poética, do estudo de literatura clássica, geografia, 

história, cronologia, gramática latina, ideologia, álgebra, aritmética, geometria, 

trigonometria, desenho, química, mecânica aplicada, economia política, administração 

pública e comércio, filosofia racional e moral.  

Nesse fato não se pode deixar de ressaltar, até pelas condições econômicas do 

Estado, a forma caricata com que esse sonho liceano muitas vezes se realizava em 

Goiás. Conforme relato de um de seus professores, o Governo adquiria no Rio de 

Janeiro os compêndios de cada disciplina e repassava aos mestres locais.   

 
(...) Estes em casa, utilizando os compêndios faziam resumos das lições nele 
contidas, e no dia seguinte, em aula, ditava-os pausadamente para os alunos, 
que os transcreviam em seus cadernos, com todas as letras e vírgulas, e 
recomendava-lhes que os memorizassem com todo cuidado, para repeti-los 
nos exames escritos ou orais. (BRETAS, 1991, p. 218) 
 

Outro docente, ao falar de outra metodologia, padrão de ensino à época, revela também 

os limites da ilusão goiana de liceu:  

 
O programa deveria ser cumprido na íntegra, e cumprir o programa estava 
geralmente associado a cumprir o livro: ‘ - O programa o que era o 
programa? O programa do livro, e você tinha que cumprir aquele programa 
todo, e o aluno aprendia.  
– Cada professor tinha a responsabilidade de cumprir o programa. No meu 
caso o programa de cada série era constituído por todos os capítulos do livro 
adotado”. (Nion Albernaz, Apud RABELO, 2010, p. 116 e 117)  
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           Ainda assim isso não se fazia problema. O que interessava de fato às famílias 

nobres da Cidade de Goiás era a equiparação do Colégio ao principal modelo de liceu 

brasileiro, o Colégio Pedro II14, do Rio de Janeiro. Nesse processo não se poupavam 

esforços e recursos. Até o pouquíssimo que deveria ser destinado para a criação de uma 

verdadeira escola primária era aplicado nas demandas do Liceu de Goyaz.  

O movimento era o seguinte: Todos os que tinham alguma posse se viravam 

como podiam para dar a seus herdeiros as primeiras letras e torná-los competentes para 

realizarem os chamados exames de admissão ao ginásio. Para os deserdados o caminho 

era o analfabetismo ou ser acolhido por um dentre os muitos seminários católicos que 

recebiam recursos do Estado e em contrapartida ofereciam algumas bolsas de estudos 

para poucos eleitos15. Depois o poder público arcaria com todas as despesas do nível de 

formação seguinte (liceano) restrito e praticamente privado.  

O respaldo a essa lógica vinha da força do discurso, o chamado democratismo 

republicanista liberal, em outros termos, no argumento ideológico. Depois de tramadas 

as condições de partida, cada um segundo suas propriedades, cuidando do letramento de 

seus filhos, apresentava-se a poderosa ideia da igualdade de oportunidades. Ou seja, um 

exame de madureza colocando supostamente todos em condições de disputa para 

demonstrar sua competência intelectual.  

Portanto, daí em diante, resolvidos os problemas domésticos de controle da 

demanda e autorizado o Estado a tomar para si a escolarização ginasial quase que 

exclusivamente da elite econômica local, bastaria apenas criar um curso com o mesmo 

                                                 
14 Trata-se de instituição de ensino criada em 1837 no Rio de Janeiro, capital do Império, em substituição 
ao que até então fora o Seminário São Joaquim. Tornara-se posteriormente, devido toda experiência 
acumulada como instituição religiosa que fora, o único colégio referência para todos os liceus que 
pleiteavam o direito de conceder o título de Bacharel em Ciências e Letras, bem como o poder de enviar 
seus egressos para o ensino superior. Para que também adquirissem essa prerrogativa os liceus que 
começavam a espalhar-se pelo país deveriam passar pela avaliação de uma junta inspetora que lhes 
concederia ou não a condição de instituição dotada do direito de validação dos certificados emitidos. Era 
o que se denominava a época de equiparação. O mecanismo de acesso dos alunos aos seus quadros eram 
os exames de admissão. O grande funil para os estudantes do Brasil Império e das primeiras décadas da 
República, que almejavam a carreira de bacharel em Ciências e Letras ou o passaporte para a 
Universidade. Não por acaso o movimento intenso das províncias e posteriormente dos estados após a 
criação dos liceus para adquirirem a tão sonhada equiparação com o Colégio Pedro II. Era necessário ter o 
poder de legitimar. No caso do Lyceu de Goiás somente em 1904 tornasse equiparado.    
15 Durante esse período, em que se delineia um incipiente projeto de instrução pública, a Igreja Católica 
teve presença notória na forma de organização do ensino. A função de inspetor ou delegado paroquial, a 
quem competia fiscalizar as escolas públicas e particulares, a freqüência de professores e alunos, etc., em 
geral assumida pelo pároco, que coordenava as atividades das vilas e cidades que estavam sob seu 
domínio. Também para se exercer o Magistério exigia-se a apresentação do atestado do pároco 
comprovando professar a ‘religião do Estado. O público subordina-se ao religioso (CANEZIM E 
LOUREIRO, 1994, p. 19)  
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poder de distinção da grande referência nacional, instalado na Capital Federal, à época. 

Assim os futuros bacharéis responsáveis por cuidar da herança ou do patrimônio 

público e/ou privado, matéria e espiritual do Estado poderiam ser formados em casa, aos 

olhos de toda a família. Além de retardar-lhes ao máximo o abandono do berço, não se 

correria o risco de perdê-los para os encantos do sudeste do país. Entendendo essa trama 

compreende-se bem, quão difícil seria a velha capital ver-se desamparada de seu Lyceu.  

Por tudo isso fica claro que a invenção de uma identidade goiana seria parcial 

caso se fizesse sem o Liceu, assim mesmo, com I no lugar do Y, portanto, sem um liceu 

renovado, também mudado, um Liceu de Goiânia. Sem o traço distintivo representado 

pelos liceus à época a capital inventada não se completaria como mercadoria. Sem 

contar que a conservação da instituição na velha capital continuaria alimentando os 

espíritos antimudancistas com o sonho de a Cidade de Goiás voltar a ser o centro do 

poder, conforme se pode apreender em outro fluxo de consciência do narrador 

onisciente da novela de Bernardo Élis. “De noite, ao acordar, pensava, que a Capital 

estava em fase de mudança, mas pensava de maneira como que provisória. Aquilo não 

podia ser verdade. (...) Tão logo, porém, Pedro Ludovico deixasse o Governo, o 

sucessor traria a capital de volta para Goiás.” (ÉLIS, 1984, p. 139)  

Portanto, a não mudança do Colégio poderia sugerir que a transferência não 

pudesse ser definitiva, ou seja, no mínimo permitir que se continuassem alimentando 

esperanças de reversão do deslocamento em processo.     

Sendo assim, por uma questão material e espiritual o Lyceu de Goiás também 

deveria tornar-se de Goiânia. Falar nesses termos não significa nenhum exagero, 

considerando o valor sentimental da instituição junto à elite do Estado, muito 

particularmente da Cidade de Goiás. Não por outro motivo o Interventor Pedro 

Ludovico tomara também este presente para a nova capital.  

Era o que tinha a fazer, fora o que fizera. Em um primeiro momento de modo a 

evitar maiores enfrentamentos transferira a instituição para Goiânia, mantendo o 

Colégio de Goiás e prometendo que assim ficaria. Contudo, pouco tempo após a 

mudança assinara o decreto encerrando as atividades do Lyceu na antiga capital e 

instalando-o definitivamente em local estratégico da nova capital. Não por acaso fora 

instalada nas proximidades do Núcleo Central.  

Um estudo acerca de como os prédios escolares foram apreendidos pela 

experiência do urbano e incluídos no conjunto arquitetônico das principais metrópoles 
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brasileiras explica. “A localização privilegiada, ao lado de importantes edifícios 

públicos, no centro da cidade garantia sempre que os alunos percorressem e 

reconhecessem a cidade e suas instituições antes mesmo de chegarem à escola”. 

(BUFFA e ALBUQUERQUE, 2002, p. 13). 

     Nesse processo, além do deslocamento físico propriamente dito, outra questão 

faz da sistematização da escola em Goiânia, um ingrediente essencial para a 

compreensão do projeto civilizatório em movimento. Nos anos 1930 o grande debate 

nacional do início do século XX acerca dos princípios pedagógicos, do financiamento, 

articulação e universalização da escola brasileira, começava a arrefecer-se sob a forma 

de política pública estadonovista16. Contraditória, mas muito bem arquitetada, 

combinava sob a forma de uma grande reforma nacional do ensino o liberalismo 

burguês do movimento escolanovista17, a ala privatista da Associação Brasileira de 

Educação (ABE)18 e a resposta populista ao grito de educação para todos.  

A defesa da criação de um sistema nacional de ensino, discurso que aos poucos 

ia materializando-se nas diversas reformas ocorridas no Distrito Federal, em São Paulo, 

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e que pode ser compreendido à luz do pensamento de 

um de seus principais ideólogos, apresentava-se como expressão daquilo que à época 

ressoava como questão nacional.  

                                                 
16 A Reforma Francisco Campos corresponde a uma espécie de materialização institucional das demandas 
educacionais da década de 1930. Além de inaugurar um ciclo administrativo/burocrático estatal 
organizador do sistema de ensino nacional, através da criação do Conselho Nacional de Educação e seus 
respectivos Conselhos Estaduais, por exemplo, cria uma escola dual, propedêutica 
humanístico/bacharelesca e técnica profissional ou comercial.  
17Conforme a professora da Escola Normal à época, Florací Artiaga: “A Escola Nova prepara em cada 
criança o futuro cidadão, capaz de preencher seus deveres para com a Pátria, mas também para com a 
humanidade. E assim como aproxima os homens, a Escola Nova visa aproximar as nações, é a legenda 
que nesse quadro de bíblica beleza inscreve o nosso Lourenço Filho”. (ARTIAGA, Apud OESTE, 1983, 
p. 682).    
18 A Associação Brasileira de Educação correspondia à entidade que congregava no início dos anos 1930 
os chamados educadores profissionais que se dividiam internamente em dois grupos de interesses. Um 
privatista, muito bem representado por Lourenço Filho, que defendia o monopólio da Igreja Católica para 
explorar a educação como negócio. Outro em defesa da coeducação, ou seja, da escola pública, laica e 
gratuita, mas sem qualquer restrição à exploração por parte de grupos privados. Muitos dos argumentos 
criados pelo  movimento foram de grande valia para o financiamento público de inúmeros grupos 
privados no estado de Goiás. Em 1923, o Estado subvencionava as seguintes escolas particulares. 
Faculdade de Direito; Escola de Farmácia; Seminário Santa Cruz e os Colégios Sant’Anna, da capital; 
Sagrado Coração de Jesus, de Porto Nacional; Nossa Senhora da Consolação, de Rio Verde; São José de 
Formosa; Sagrado Família de Catalão; Santa Maria Magdalena, de Jataí; Santa Cecília de Morrinhos; 
Conceição de Pirenópolis; Atheneu Goiano de Santa Luzia; Colégio Novaes, de Jataí e o Seminário de 
Porto Nacional. Conforme denunciam os nomes, na quase totalidade, instituições pertencentes à Igreja 
Católica fortemente instalada em Goiás. (A Escola Normal em Goiás, 1994, p. 57 e 58 - Maria Teresa 
Canezim e Walderês Nunes). Portanto, claramente o poder estatal à bem do financiamento de grupos 
privados que mais tarde viriam a se consolidar como grandes empresas educacionais de Goiás.     
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O dever do governo – dever democrático, dever constitucional, dever 
imprescindível – é o de oferecer ao brasileiro uma escola primária capaz de 
lhe dar a formação fundamental indispensável ao seu trabalho comum, uma 
escola média capaz de atender à variedade de suas aptidões e das ocupações 
diversificadas de nível médio e uma escola superior capaz de lhe dar a mais 
alta cultura e ao mesmo tempo, a mais delicada especialização. (TEIXEIRA, 
1957, p. 45)  
 

A crença era tamanha que logo ganharia a dimensão de projeto do Estado 

Nacional, universalizado pela Reforma Capanema 19.   

 
Foram introduzidos muitos processos baseados na experiência das 
universidades estrangeiras, não só as européias, mas também as americanas, 
onde se havia formado Anísio Teixeira, o organizador da Universidade do 
Distrito Federal, o educador e escritor brasileiro de maior nome na época 
nos meios educacionais do Rio de Janeiro. (BRETAS, 2001, p. 231) 
 

Na verdade sob o argumento de um democratismo nacionalista, assumiu-se sem 

muita cerimônia uma escola importada, que segundo Antônio Gramsci vinha 

constituindo-se em todo o ocidente como uma degenerescência, ou seja, “escolas do tipo 

profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos imediatos, novo tipo 

de escola [que] aparece e é louvado como democrático, quando na realidade, não só é 

destinado a perpetuar as diferenças sociais, como ainda cristalizá-las.” (GRAMSCI, 

2006, p. 49 – Vol 2.) Até porque um procedimento dessa natureza não causava nenhuma 

estranheza considerando-se dois fatores determinantes da educação nacional: Por um 

lado a concepção de ciência positiva que se fizera vitoriosa no Brasil e especialmente 

em Goiás conforme demonstra a criação do Instituto Histórico e Geográfico. Por outro, 

o fato de a própria Igreja Católica, instituição que adotara a educação escolar como uma 

de suas estratégias de produção do consenso passivo ter se adiantado já no início dos 

1900 em apresentar os homens como natural e necessária a diferença entre os homens.  

“Foi ela [natureza], que estabeleceu entre os homens diferenças tão multíplices como 

profundas; diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde, de força; 

diferenças necessárias, de onde nasce espontaneamente a desigualdade das condições.” 

(RERUM NOVARUM, 1991, p. 21)  

                                                 
19 A Reforma Capanema tornada lei em 1942 e, sem grandes alterações de essência, universalizada em 
1961 sob a forma da primeira de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (4024/61) dá uma organicidade 
legal ao projeto de escolarização utilitária ou múltipla que em tese já vinha sendo idealizado no país. É ela 
que cria e articula as leis orgânicas do ensino industrial,   primário, secundário,  normal e agrícola, além 
de inaugurar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC).  
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           Essas ideologias viriam a influenciar sobremaneira o positivismo educacional 

que à época encontrara no pragmatismo de John Dewey uma espécie de fecundação. O 

filósofo norte-americano sintetizara sob a forma de técnicas de escolarização aquilo que 

pode ser entendido como uma espécie de espírito do tempo que orientou Anísio 

Teixeira, um dos principais nomes do movimento escolanovista no Brasil, que  

 
(...) empreende uma segunda viagem de estudos ao exterior, dessa vez aos 
Estados Unidos, que assinala uma inflexão decisiva em sua trajetória. (...) 
Freqüenta as aulas dos pedagogos de renome à época, Dewey, Kilpatrick, 
Bagley e, ao cabo de dez meses, obtém o mestrado em educação; [e] em 
1928, publica seu primeiro livro, Aspectos americanos de educação. 
(MICELLI, 2008, p. 224).   

              

           Assim, muito mais pela força de um real que se produzia como mercadoria, ou 

seja, para um consumo mundial, do que por capricho individual, a nova capital de Goiás 

precisaria também tomar parte nessa conversa, ou seja, educar-se segundo esse projeto 

que se tornava transnacional.  

 
A adoção de um modelo escolar que tomasse como referência a Escola Nova 
é reiterada por Pedro Ludovico Teixeira que, no relatório de 1933, declara 
que o governo de Goiás empenhava-se em formar professores com base nos 
métodos da escola progressiva, métodos esses já adotados em outros estados 
brasileiros, tais como o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 
(ARAUJO, 2012, p. 72) 

 

A professora Amália Hermano, uma das criadoras da escola agrícola em Goiás, 

demonstrando como a particularidade goiana deveria assimilar o americanismo, 

confirma isso.    
 
Se nos reportarmos aos Estados Unidos da América do Norte (...) lá 
encontraremos nos cursos primários, secundários e superiores, secções 
especiais destinadas a ensinar a maneira racional de se cultivar a terra, 
valorizando-a. Observando as tendências e predisposições da criança, 
anotando-as fiel e pacientemente em fichas especiais, após o currículo 
escolar é ela encaminhada a cursos condizente com suas aptidões. 
(HERMANO, In OESTE, 1983, p. 570)  

 

A modernização em Goiás é isso. Uma das premissas do capitalismo em seu 

ciclo de americanização (fordismo) fora a construção de sistemas de ensino. Ou seja, 

a articulação de todos os níveis de escolarização, do mais elementar ao acadêmico, 

de modo a criar um fluxo contínuo e regulado da massa de jovens que deveria ser 

educada.  
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Assim, o mesmo movimento que deslocara o Liceu, a velha Escola Normal 

Oficial de Goiás, a ainda incipiente educação básica pública, a escola privada e, 

especialmente o chamado ensino técnico profissional também revelam a goianidade.   

A erradicação do analfabetismo no Brasil, concebido como um dos principais 

fatores do atraso do país, não poderia dar-se sem um professor profissional, iniciado nas 

já mencionadas vitoriosas teorias pedagógicas das primeiras décadas do século XX. 

Esse imperativo viria, além de impactar, fazer de fato os cursos de formação docente em 

Goiás, conforme evidenciara uma das primeiras professoras da Escola Normal goiana. 

“Professores numa tarefa mais ativa, mais eficiente, mais humana; meninas e moços 

numa atividade mais real, mais afetiva, professores e alunos mais unidos e melhor 

preparados para, juntos prestarem a sua contribuição à nossa grande Pátria.” 

(HERMANO, In OESTE, 1983, p. 571).  

Portanto, o elogio da prática com momento dissociado da teoria, a adesão ao 

acionismo pedagógico da época, e por conseqüência a reprodução de um fazer 

professoral técnico instrumental, no limite acabava por negar o conhecimento como 

bloco indivisível, ou seja, reduzia a tarefa formativa em ação instrutiva, o mesmo que 

um fazer estéril destituído de práxis, a negativa do trabalho20. Nesse sentido, a 

dissociação entre forma e conteúdo. A Escola Normal em Goiás fora exatamente isso.    

 
Nota-se em todas elas [diretrizes curriculares e disciplinas] um cuidado com 
a preparação para a prática, não só através de conteúdos pragmáticos, mas 
também através da prática de ensino do curso Anexo, [Normal, instalado nas 
dependências do Lyceu de Goiás]. (CANEZIM E LOUREIRO, 1994, p. 9 e 
10)   

   

Tendo esse particular de ensino como princípio, o curso de “formação” de 

docentes também chegara em Goiânia. Desembarcara em 1938 e fora instalado de modo 

improvisado em um prédio alugado na Rua 20. “A Escola Normal, até a década de 

cinqüenta, teve funcionamento em instalações precárias, o que impedia o seu 

crescimento”. (BRETAS, 1991, p. 580). Alternava sempre a condição de inquilino ou de 

agregado provisório em espaços cedidos pelas primeiras repartições públicas da cidade.  

                                                 
20 Entenda-se como a fórmula que explica como as necessidades materiais concretas empurram o homem 
para a humanização. Algo que pode ser sintetizado no todo das relações de produção. Nesse processo o 
ser transforma a si (humaniza-se), bem como o próprio objeto, que deixa de ser aquilo que inicialmente 
parecia (aparente) para tornar-se outra coisa, vivicada pela praxis. É o que Marx também define como 
trabalho, a ação transformadora do real, a mesma que quando não subsumida pela exploração capitalista 
faz do homem um ser universal, ou a própria história.   
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O fato de ter sido abrigada na Faculdade de Direito, de onde fora despejada para 

não atrapalhar os estudos dos futuros doutores, explica o caso, ou melhor, o descaso. 

Nesse fato, mais que história, elucidação, conforme também se pode apreender de um 

estudo que analisa o sentido ideológico da instalação dos grupos escolares nas 

metrópoles brasileiras pós década de 1930.   

 
(...) Os diferentes projetos arquitetônicos das escolas evidenciavam as 
diferentes políticas educacionais do Estado. O espaço físico da escola, sua 
fachada e estrutura, o jardim, as salas de aula, os corredores, a sala dos 
professores e do diretor, enfim, toda a organização arquitetônica do espaço é 
parte importante desse determinado ambiente que educa. (BUFFA E 
ALBUQUERQUE, 2002, p. 13)  

 

Estendendo o argumento a não existência sequer do prédio, ou seja, a não 

presença da escola no espaço, compreende-se a importância dada à “formação de 

professores” na nova capital.  

 Mas, se é assim, então se pode perguntar: por que a Escola Normal em Goiânia? 

E, novamente, são as demandas criadas pelo processo intensificação da expansão do 

capital pelo Centro Oeste do Brasil que explicam. Conforme já se mostrou a capital 

inventada produzira novidades diversas. Algumas desejáveis, outras nem tanto, 

conforme se pode apreender do sentido dado a Santa Casa de Misericórdia.   

A crença na possibilidade de um capitalismo sem conflitos, especialmente de 

classes e sem contradições fora negada logo de saída. Inúmeros foram os operários que 

após as obras da construção de Goiânia, acompanhados das famílias, instalaram-se em 

definitivo na cidade. Além disso, a mudança ampliara em muito o contingente de 

famílias, em melhores condições financeiras, que atraídas pelas promessas do novo 

centro urbano, enviaram seus filhos para estudarem na nova capital. Para se ter uma 

ideia de como esse fenômeno social criava demandas para a escola basta analisar alguns 

números do Liceu à época. A instituição que se mudara para Goiânia com cerca de 200 

alunos, logo já contava com algo em torno de 500, sem contar outros tantos que 

sonhavam a possibilidade de matrícula. 

Essa demanda crescente por escolarização não era por acaso. O tempo era o da 

promessa de uma escola produtora de progresso e desenvolvimento, bem como da 

necessidade real da massificação do letramento.  

A indústria nascente exigia escolarização, ainda que mínima e instrumental. Os 

primeiros anos de Goiânia coincidem com o momento da elaboração da ideologia do 
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nacional/desenvolvimentismo, que entre outros discursos, desenvolvera como princípio 

o ideal de articulação do ensino formal em níveis, modalidades e formas de 

financiamentos diversos.  

Toda essa combinação incluíra a escola nas demandas diretas da 

revolução/restauração burguesa em Goiás. Por isso trabalhadores e patrões, direita e 

esquerda iam, aos poucos, passando a reivindicar continuamente mais vagas no ensino 

formal.   

Por assim dizer, necessitava-se de se criar novas alternativas para mais uma 

questão social da nova capital. Essa demanda crescente conseqüentemente exigira a 

formação de novos professores e ao menos forçara o Estado a ocupar-se da preocupação 

com a construção de mais escolas.   

Assim, além de se responder à questão de como o Curso Normal ao mesmo 

tempo incorporara e fora incorporado ao movimento da goianidade, também se revelam 

as contingências que forçaram o nascimento de um tipo de ensino básico na nova 

capital, qual seja o grupo escolar21. Mais um indício inconteste do enredamento da 

educação formal goiana às demandas da revolução passiva brasileira.  

Isso porque o agrupamento dos alunos em blocos hierarquicamente organizados 

em séries, classes, turmas, bem como a conversão da unidade do conhecimento em 

conhecimento de unidades, distintas e incomunicáveis (aritmética, geometria, gramática, 

escrita, caligrafia, história e geografia, ciências físicas, químicas e naturais, higiene, 

desenho, exercícios ginásticos e trabalhos manuais isolados e marcadamente 

organizados em teoria e prática, conforme a racionalidade do iluminismo cientificista, 

convertido em ciência) tornara-se uma das marcas do ciclo de intensificação da inclusão 

brasileira nas demandas do sistema de acumulação do capital.   
 
O tempo, agora, marcado pelo relógio, presença obrigatória na parede de 
cada sala de aula. O emprego do tempo ganha importância e significado na 
organização racional do ensino (...). Em relação ao uso do tempo, várias 
prescrições são estabelecidas (...). A proposição do calendário escolar que 
fixava o início e o término do ano letivo, as férias, as interrupções devido a 
feriados, o horário das aulas e as pausas para o descanso. (BUFFA E 
ALBUQUERQUE, 2002, p. 13) 

                                                 
21 Ainda que os grupos escolares tenham sido criados na antiga capital, em 1919, ou mesmo legalmente 
autorizados pela Lei 694 de 1921, não se pode dizer que aquele modelo correspondia de fato ao ideal dos 
modernos grupos escolares, uma vez que não passavam de salas anexas da Escola Normal, funcionando 
tal qual o Curso Normal, ou seja, também de modo precário em um canto emprestado do Colégio Liceu. 
Portanto, mesmo expressando aquela concepção de escola em ideia, em nada correspondiam no tocante à 
forma e ao conteúdo. Somente com a transferência para Goiânia, o conseqüente surgimento de uma 
demanda em progressão crescente por escolas primárias e a formação das primeiras normalistas é que de 
fato o Estado se pusera a criar e incentivar a criação desses grupos escolares na nova capital e no interior.        
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Dito desse modo pouco mais se faz necessário apresentar para explicar como e 

porque o movimento da goianidade também viria a fazer-se, incluindo o ensino técnico 

profissional como modalidade fundamental. A válvula de escape encontrada pela porção 

européia que também se revolucionara pelo alto oxigenara a revolução brasileira.  
 
O proletariado, que é excluído das escolas de cultura média e superior pelas 
actuais condições da sociedade que determinam uma certa discriminação dos 
homens (...) deve ser atirado para as escolas colaterais: técnicas e 
profissionais. [Estas] acabaram por se tornar escoadouros inocente da mania 
de emprego pequeno-burguesa.  (GRAMSCI, 1976, p. 101) 

 

Antônio Gramsci, em esforço de síntese acerca da transformação conservadora 

italiana, produzira uma explicação válida também para a compreensão da inclusão da 

escola profissionalizante no sistema de ensino goiano.   

 
A tendência atual é a de abolir qualquer tipo de escola ‘desinteressada’ (não 
imediatamente interessada) e ‘formativa’, ou de conservar apenas um seu 
reduzido exemplar, destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres 
que não devem pensar em preparar-se para um futuro profissional, bem 
como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas, 
nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são predeterminados. 
(GRAMSCI, 2006, p. 33) 
 

Além de dar continuidade e terminalidade ao fluxo do ensino, essa concepção de 

educação formal já havia se mostrado eficaz nas primeiras experiências da matriz. 

Assim ganhara legitimidade na periferia e, no caso goiano, na periferia da periferia, 

conforme expressão de SILVA (2005). As chamadas escolas rurais criadas em Goiás no 

ano de 1938, por solicitação da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (FAEG) 

cumpriam bem esse papel. Uma trama que, tanto no além como no chão goiano, “(...) 

tende a eternizar as diferenças tradicionais, (...) a criar estratificações internas, [e que] 

faz nascer a impressão de ter uma tendência democrática.” (GRAMSCI, 2006, p. 49)             

Outro indício que comprova a força dessa modalidade de ensino em Goiás fora o 

fato de a nova capital, não só ter importado a antiga Escola de Aprendizes de Artes e 

Ofícios da Cidade de Goiás22, como também tê-la transformado em um dos principais 

marcos da revolução/restauração, o capitalismo em seu ciclo autoritário.    

A chegada da Escola Técnica Federal de Goiás, presente do chefe Getúlio 

Vargas à nova capital, representava exatamente isso, o lugar do novo procedimento de 

                                                 
22 Criada em 10 de janeiro de 1910 na Cidade de Goiás, oferecia cursos de ferreiro, sapateiro, marceneiro, 
alfaiate e seleiro. Para as crianças oferecia o curso de desenho. 
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ensino. Além de escola, o espaço de instrução profissional por excelência. A força do 

ideário era de tal monta que não bastara à instituição orientar-se por esse princípio. Em 

seu todo passara também a sugerir-se. Não por acaso a fachada simulando a entrada de 

uma grande fábrica, a instalação na zona norte, e o projeto político pedagógico voltado 

para a formação de mão-de-obra de excelência.   

                        

Fachada da Escola Técnica Federal de 1942. Alusão a 
uma grande fábrica. (Acervo memória IFG, 1942)  

 

Nesse caso novamente é o argumento de BUFFA E ALBUQUERQUE (2002) que 

permitem a interpretação.           

A instituição fora instalada em Goiânia precisamente em 1942. Não por 

coincidência o mesmo ano de criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI). O primeiro herdeiro de um conjunto de entidades educativas, que junto ao 

Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) comporia o Sistema “S”. A principal 

organização cultural do sindicato das indústrias do país, a expressão de um contexto 

histórico que se notabilizara, entre outras coisas, por institucionalizar o atrelamento 

entre educação formal e treinamento de mão-de-obra. A fundação da Escola Técnica 

Federal de Goiás expressa o espírito desse tempo.  

            Considerando o caráter privatista da escolarização que se vinha desenvolvendo 

em Goiás, desde a antiga capital, é possível dizer que o movimento mudancista 

restaurador que atropeladamente vinha estruturando o sistema de ensino goiano, a partir 

da nova capital, também não deixara de incluir a escola particular no deslocamento. 

Muito pelo contrário, esta continuara pujante em Goiânia, especialmente para a Igreja 

Católica. Desde a transferência tornaram-se comuns as cerimônias de inauguração dos 



 79

colégios e faculdades confessionais, que aos poucos iam povoando as inúmeras áreas 

reservadas para a instituição ainda no período do trabalho da Comissão de mudança.   

             Assim, permitindo a apropriação do público pelo privado, confundindo 

formação e treinamento profissional, trabalho e adestramento de mão-de-obra, o 

nascimento do um sistema de ensino em Goiás, muito influenciado pela forma e 

conteúdo do Instituto Histórico e Geográfico (IHGG) bem como pela Academia Goiana 

de Letras (AGL), se convertera também em parte no movimento da goianidade.  

No ufanismo de José Mendonça Teles, ex-presidente do IHGG, da AGL e antigo 

professor do Colégio Lyceu e da Faculdade de Direito de Goiás, portanto, um dos 

intelectuais orgânicos desse projeto ideológico isso fica claro.  
 
O Ateneu Dom Bosco em regime de externato e internato, cuidava da parte 
cultural, esportiva e espiritual dos nossos moços, enquanto o Colégio Santo 
Agostinho esmerava na beleza de nossas meninas. O Lyceu de Goiânia, a 
Escola Técnica Federal e o Instituto de Educação [antiga Escola Normal] 
modelavam a juventude para o Brasil de amanhã. (TELES, 1992, p. 50) 

 

Nesse sentido pode-se dizer que a escola participara ativamente na invenção da 

tradição goiana, ou seja, contribuíra diretamente para o florescimento do “consenso 

ativo” que fundara a particularidade da modernização brasileira, qual seja passiva ou 

articulada pelo alto.     

 Assim sendo, pode-se mostrar mais uma grande contradição sob a qual se 

assentara a revolução/restauração em Goiás. A organização do sistema escolar muito 

nitidamente a partir de um viés de classe no mínimo sugere mais um indício revelador 

do sentido da goianidade, ou seja, um forte projeto de partido burguês. Isso fica patente 

no elogio de uma concepção de educação formal que nega a escola unitária, mediada 

pelo trabalho.  

Se o movimento da década de 1930 aponta nessa direção, três eventos da década 

seguinte não deixam dúvidas. Dito desse modo e considerando a análise do objeto que 

se vem perseguindo, explicita-se a necessidade de se questionar o sentido da goianidade 

no contexto de intensificação do ritmo da Marcha para o Oeste no correr dos anos 1940.  
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A PROPAGANDA É A ALMA DO NEGÓCIO: AS PRIMEIRAS ENCENAÇÕES NO 

NOVO PALCO GOIANO MOSTRAM DE FATO O SENTIDO DA GOIANIDADE  
 
 

Surget et ambula 
E eis que o colosso se põe de pé. Distendendo a  

musculatura entorpecida e aprumando o busto másculo, ergue  
a cabeça faiscante de esmeralda e ouro na ensolarada  

altiplanura da cidade mais nova e surpreendente do Brasil  
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  LEO LYNCE 

 

           Já ao final dos anos 1930 a possibilidade de a Cidade de Goiás voltar a ser capital 

tornara-se sonho improvável, o desafio do Estado naquele novo contexto era fazer 

Goiânia, a capital inventada, render lucro. Afinal de contas esse era o propósito da 

mudança. O ciclo econômico que lhe permitira, só o fizera movido pela necessidade de 

expansão da acumulação capitalista.  

É bem verdade que a construção propriamente dita, bem como o circuito 

produção, circulação e consumo, potencializado pela abertura do novo centro urbano, 

representavam bastante, mas ainda assim, insuficiente. A nova capital precisava 

negociar-se além fronteiras. Nesse sentido, o movimento da goianidade, no início da 

década de 1940 passara a revelar novos acertos, começara a ecoar-se de forma 

ampliada.  

O tempo da inclusão dos veículos de comunicação entre as estratégias de 

educação de massa, uma das principais marcas da revolução passiva, ampliara os limites 

da revolução/conservação em Goiás. A fundação do jornal O popular (O principal 

impresso informativo do Estado, contemporâneo da fundação de Goiânia) a realização 

de uma grande feira para lançar Goiânia internacionalmente (O chamado Batismo 

Cultural da nova capital) e a publicação de Oeste (Revista estatal síntese do ideário 

estadonovista em Goiás) explicam a complexificação do esforço de invenção da 

tradição goiana.          

  Em 1938, como uma espécie de síntese editorial de todas as primeiras 

experiências de comunicação jornalística pré-modernização do Estado nascera o jornal 

O Popular. A materialização goiana da nova mercadoria a qual Gramsci já fizera 

referência ao analisar o caso italiano: “A mercadoria é aquela folha de quatro a seis 

páginas que todas as manhãs ou todas as tardes vai injectar no espírito do leitor os 

modos de sentir e de julgar os factos da atualidade política que mais convêm aos 
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produtores e vendedores de papel impresso”. (GRAMSCI, 1976, p. 95). Além da 

possibilidade de transformar a linguagem em valor, ou seja, dinamizar a reprodução 

simples do capital, ela convertera-se em meio de leitura e interpretação da realidade, e 

por assim dizer, instrumento hegemônico por excelência. 

 Para entender o modo como esse engenho acrescenta novos limites ao 

movimento da goianidade, é necessário compreender como seus fundadores são 

tomados pela história de Goiás e ao mesmo tempo passam a escrevê-la.  

“Por volta de 1930, apareceram em Goiás três irmãos nordestinos – Joaquim 

Câmara, Jayme e Rebouças Câmara, à procura de ocupação ou qualquer emprego. 

Joaquim Câmara Filho era o mais atirado dos três, inteligente e falante.” (BRETAS, 

2001, p. 514). Atento ao movimento mudancista, Joaquim Câmara, agrônomo de 

formação, vindo do Rio Grande do Norte e tentando fazer-se no interior goiano, fora 

literalmente colhido pela Coluna Artur Bernardes. Não só se partidariza com a marcha 

para o oeste, como se aliara ao grupo de militares destacados para constituir o novo 

Governo goiano pós-golpe varguista.          

          Por esse motivo o Interventor não só o incluíra entre seu quadro intelectual de 

assessores, como lhe assegurara posição de destaque. De militar da revolução tornara-

se quadro administrativo do Estado. “De paletó e gravata, ei-lo (...). Agora, a arma é 

bem melhor. É a pena com que assina contratos (...).]” (ASMAR, 1989, p. 53).  

Ainda na Cidade de Goiás, fora encarregado de chefiar o recém criado 

Departamento de Propaganda e Venda de Terras. “Pedro Ludovico compreende a 

magnitude da comunicação. Na propaganda quero você [Câmara]” (ASMAR, 1989, p. 

66)  

Sabedor da força da comunicação em larga escala, Pedro não só fechara e 

censurara praticamente todos os jornais opositores como também criara, dentro e fora 

da esfera estatal, a sua própria estrutura de auto-divulgação. O Departamento de 

Propaganda e Expansão Econômica (DPEE) nascera com esse propósito, vender ao 

Brasil e ao mundo a cidade inventada.  Conforme Jaime Câmara, o irmão mais novo 

de Joaquim.    
 
Goiás não contava com os mais elementares índices de progresso. Nenhum 
fato – mesmo os que alcançassem proporções de calamidade pública – 
merecia do governo federal a menor atenção. Na grande imprensa do país, o 
nome do Estado só aparecia para denúncias e desmentidos de seus políticos. 
(CÂMARA, 1979, p. 24) 
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A tarefa de Joaquim Câmara na chefia do novo órgão de propaganda era reverter 

essa lógica, portanto, inserir, por meio de um jogo de luzes e sombras, Goiás na nova 

dinâmica do capitalismo mundial. Ou seja, foco nas ditas potencialidades e ofuscamento 

das carências do Estado. Este deveria ser o movimento de sua caneta. Assim, “(...) 

através de campanha intensa e bem dirigida, despertou a atenção do Brasil inteiro para o 

movimento de renovação que se verificava em Goiás (...)” (CÂMARA, 1979, p. 24) 

Sem meias palavras, dera início à obra de colocar Goiânia à venda, ou seja, realce nas 

chamadas ‘coisas boas’ e omissão dos ‘fatos ruins’.           

As palavras do irmão Jaime demonstram o sentido do movimento realizado por 

Joaquim. “Goiânia, impulsionada pela propaganda de Câmara Filho, sempre se 

constituindo em fonte de Progressos e oficina de trabalho, estava sendo cantada em 

prosa e verso pelos quadrantes da Pátria” (CÂMARA, 1979, p. 187).  

Evidentemente, considerando o princípio desse esforço de sinfonia, que a 

cantoria cortara todas as notas dissonantes. Não se falava, por exemplo, do “(...) corpo 

de um moço jornalista costurado de balas, a roupa encharcada de sangue, conduzido em 

maca pelas avenidas da cidade. O rapaz fora morto no lugar mais movimentado da 

capital, com o sol quente, encantoado num lote vago, por causa de política” 

(BRASILIENSE, 2002, p. 223)23 Esse tipo de informação não deveria aparecer. Até 

porque no sistema do lucro máximo não se revelam os segredos da mercadoria. Apenas 

cria-se ilusão.  

A matemática dos Câmara era essa. Defendiam que em uma região com vastas 

porções de terras ainda sem dono (terras devolutas) e encantada pela crença na 

modernização, pela promessa de uma cidade inventada e ávida pela iniciação em sua 

experiência capitalista, a propaganda exclusivamente dos ditos feitos e eventos 

‘edificantes’, bem como a criação de grandes fatos seria o suficiente para a 

comercialização de Goiás, ou seja, para a inauguração de uma espécie capitalismo de 

Estado em nível local.  

Essa fora a grande tônica do Departamento chefiado por Joaquim Câmara. 

“Monta seus engenhos de detonação de releases. (...) Em longa entrevista à Folha de 

Minas (...) esparrama otimismo e a Folha, dois dias após, faz coro em editorial. Sugere e 
                                                 
23 Eli Brasiliense em seu romance sobre a criação de Goiânia faz clara alusão ao assassinato do jornalista 
Haroldo Gurgel, do jornal O momento. O jornalista produzira uma série de artigos contra o Diretor do 
Departamento de Força e Luz de Goiânia. Em represália pelo tom de seus escritos foi vítima de uma 
tocaia na Praça do Bandeirante, quando deixava a sede do jornal. Foi covardemente baleado e tombara 
morto no local em que mais tarde viria a ser instalado o Banco do Estado de Goiás, atualmente agência do  
Banco Itaú.   
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consegue mensagem de saudação dos mineiros aos goianos que constroem sua 

metrópole moderna”. (ASMAR, 1989, p. 66).  

O mesmo movimento produzira em nível nacional e internacional.   

 
O cadastro do DPEE (Departamento de Propaganda) acusa contato com 80 
jornais brasileiros, inclusive os das grandes capitais e do interior, aos quais 
distribui um comunicado diariamente sobre as possibilidades extraordinárias 
de nosso solo e subsolo. E, também, já distribui-se mensalmente um 
comunicado sobre o mesmo assunto para a imprensa do estrangeiro: 
Argentina, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Portugal, Bélgica, 
Polônia, Japão, etc. Receptividade? Recorte de jornal alemão a comprova, 
por matéria assinada. O correspondente Von Berichterstatter não regateia 
aplausos a essa espécie de redescoberta de Goiás. (ASMAR, 1989, p. 66)        

   

 A lógica de operacionalização do Departamento de Propaganda dera know-how 

aos irmãos Câmara para aproveitarem os ventos favoráveis do final da década de 1930 a 

bem de criarem em Goiânia seu próprio veículo de comunicação de massa, O Popular. 

O impresso de divulgação do Governo de Goiás, talvez o maior impulsionador da 

goianidade.  

A questão é que a grande crise do capitalismo mundial, à época materializada 

nas duas grandes guerras, na quebra da Bolsa de Nova York e, por assim dizer, na 

criação das condições favoráveis para os dois golpes de Vargas (1930 e 1937) 

paradoxalmente representaram para os Câmara a possibilidade concreta de criarem sua 

própria estrutura de comunicação.  

O movimento internacional que ensejara o risco de nova ruptura na matriz 

capitalista refletia-se em solo nacional sob a forma de revolução/restauração, ou de 

neutralização da revolução propriamente dita. Isso se traduzira em Goiás como a 

fertilização das condições materiais necessárias para a intensificação da expansão do 

capitalismo pelo Estado. 

 O panorama de grave crise financeira que exigia a potencialização da 

periferização do sistema de acumulação de capital franqueara a O Popular as condições 

para nascer e prosperar. Conforme o “(...) Boletim Linotípico, de Broklin, EE.UU, 

publica correspondência de Manuel Lazcano anunciando que O Popular encomenda sua 

segunda Mergenthaler”. (ASMAR, 1989, p. 108). A mesma atmosfera de bipolarização 

político/econômica mundial que muito contribuiu para o fortalecimento de um tipo de 

comunicação de massa no Brasil, também favorecera sobremaneira o empreendimento 

dos Câmara. O Popular é herdeiro do tempo que elegera a comunicação em larga escala 

(massa) como estratégia de produção do consenso ativo, a hegemonia gramsciana. As 
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palavras do próprio Joaquim Câmara revelam o sentido dessa linguagem: “nenhum 

Estado do Brasil necessita de mais propaganda do que Goiás, dadas as suas 

incomparáveis fontes de riqueza (...)” (Joaquim Câmara, Apud Asmar, 1989, p. 72).  

 Conforme seu biografo, Asmar (1989), o impresso, se não o irmão gêmeo da 

nova capital, é seguramente, o mais moço e o seu maior divulgador. Não por acaso a 

mercadoria dos irmãos fora exposta em ponto privilegiado, nas proximidades do Centro 

Cívico.   
 
Na Avenida Goiás, a principal da cidade, só se viam quatro prédios ao longo 
dela: o Grande Hotel, de propriedade do Governo; um edifício de três 
pavimentos, em construção, de propriedade particular da empresa 
jornalística O Popular, e, abaixo da Avenida Anhanguera, dois sobrados, um 
de cada lado da avenida, construídos por particulares. (BRETAS, 2001, p. 
221)  

 

Corresponde a uma das três primeiras construções privadas da cidade, a primeira 

construída na Avenida Goiás. Sendo assim, considerando o plano original de Goiânia, 

ou seja, o princípio do asterisco, o impresso, inclusive em sentido material, encravara-se 

diretamente no projeto de convergência da cidade. Ou seja, em sua totalidade material e 

espiritual revela a perfeita sintonia com os princípios do Departamento Estadual de 

Propaganda de Goiás. “Ao invés de crimes, os Câmara selecionam ênfase em seu jornal 

21 milhões de quilos de arroz [que] escoam-se pela estação de Anápolis”. (ASMAR, 

1989, p. 108).  

Essa linha editorial viria a tornar-se a principal marca do jornalismo de todas as 

empresas que mais tarde comporiam a chamada Organização Jaime Câmara. É o que 

revela, por exemplo, um trecho de Memórias do vento, romance de Carmo Bernardes, 

escrito meio século após a criação de O Popular.  

Manelino, o protagonista da narrativa, repórter do próprio jornal, ao falar de sua 

surpresa ao ver a interpretação do jornal acerca da ação militar de desocupação de uma 

área de posse na região leste de Goiânia é explícito.    

 
Escrevi a notícia, dei tudo minunciado, levei pro jornal. No dia seguinte, 
quando a matéria saiu, e saindo espremida num canto de página, quando eu 
esperava uma manchete, dei um cavaco. Na minha ignorância fui tirar 
satisfação com o editor: 
- A diagramação avacalhou minha matéria! Não foi daquele jeito não, o 
copidesque cortou tudo! (...) Fizeram lá o maior destroço! O helicóptero 
soprou e espandangou os barracos tudo, as famílias ficaram no relento! 
(BERNARDES, 1986, p. 27) 
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Desse modo pode se entender porque ainda que a grande verdade dos anos 1940 

fosse a barbárie da II Guerra Mundial nascente ou mesmo a brutalidade com que se 

vinha expandindo o capitalismo no Estado (segregação e abando social, privatização do 

bem público, grilagem de terras e expulsão de pequenos proprietários rurais e urbanos, 

etc), O Popular privilegiava o jornalismo panfletário. Ao invés de apresentar, por 

exemplo, como Goiás se incluía no capitalismo de restauração, ou seja, de modo 

extremamente violento, as edições diárias optavam pela apologia à mercadorização do 

Estado.  

 
Capitalistas japoneses querem adquirir as famosas jazidas de níquel de São 
José do Tocantins. Pois é manchete na última página, que a seguir o destaque 
é para o cristal de rocha do Norte do Estado, de cuja catras retira-se para a 
França, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos da Américas. (ASMAR, 
1989, p. 106) 

 
Note-se que com a campanha de divulgação, até o norte, há bem pouco tempo renegado 

pelo Estado, fora colocado à venda.  

O que significa dizer que o serviço de Cabo Joca, a expressão da lei do romance 

Chão Vermelho, jamais apareceria em suas páginas.   

 
Uma vez mandaram a gente botar um agregado para fora de terra! 
(...) – Foi grileiro que mandou. Inda prometeu gorjeta. Se a gente fizesse 
“serviço” com o coitado.  
- Mataram? 
- Prendemo ele, depois de tirar ele de cabeça com bobagem de resistência. A 
gente falava com os fuzil apontado, tudo espichado no chão junto da cerca. 
(BRASIENSE, 2002, p. 111).    

               

Desse modo, muito em função das condições político/econômicas favoráveis 

nascera uma das principais organizações culturais do projeto civilizatório que se 

revelava na criação da nova capital, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 

(IHHG), da Academia Goiana de Letras (AGL), bem como do sistema de ensino 

nascente em Goiânia. Declaradamente os Câmara estão os maiores promotores da 

goianidade.  

Os próprios fundadores explicam isso com clareza. Jaime Câmara, o ex-aluno do 

Liceu de Goiânia, que viera a Goiás ainda jovem para fazer-se na companhia do irmão 

mais velho, afirma: “Ninguém escreve a História de Goiás, sem consultar meu jornal. 

(...) Realmente, O Popular despreza o negativismo, as péssimas informações”. 
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(ASMAR, 1989, p. 106 Apud Jaime Câmara). E, no mesmo sentido, mas em tom muito 

mais partidário, Joaquim Câmara:  

 
Não se lança uma pedra fundamental em Goiânia sem que O Popular a 
registre. Um ataque contra a cidade sem que o refutemos. Um momento de 
desânimo sem que forneçamos dezenas de outras para a confiança no acerto 
da obra (...). A linotipo entra no ritmo da metralhadora giratória.  (Joaquim 
Câmara Apud ASMAR, 1989, p. 108)           

               

Não por acaso o fato de Pedro Ludovico repetir reiteradas vezes que se a 

propaganda seria a alma do negócio, a propaganda goiana tinha alma e nome: Joaquim 

Câmara. Na verdade o próprio Interventor não se cansava de ressaltar a importância do 

empreendimento dos Câmara para a revolução/restauração em Goiás.  

 
Foste um dos meus melhores colaboradores na minha tão longa 
administração do Estado de Goiás (...) Mas, onde sublimaste como meu 
colaborador, foi na mudança da Capital. Ninguém te excedeu em trabalho, 
entusiasmo, em amor por esta causa. Foste feliz, Câmara Filho, porque viste 
coroada de êxito a tua missão. Goiás hoje é uma das alavancas do progresso 
do Brasil. Mereces uma estátua em Goiânia. (Pedro Ludovico, Apud 
ASMAR, 1989, p. 192)  

 

Isso porque toda sua ação sempre fora pautada pelo esforço de difundir a ideia 

de que Goiás representava um negócio perfeito e como tal deveria ser vendido. O 

Popular, a primeira empresa de comunicação de massa do Estado24, nascida da 

confusão promovida pela particularidade do modo como o se filiara ao sistema de 

acumulação de capital.   

Seu grande idealizador Joaquim Câmara representava o publico e o privado em 

esforço de conluio. O homem que como membro da Coluna Artur Bernardes tomara o 

Estado, tornando-se logo em seguida braço direito do Interventor, aventurara-se também 

no comércio da linguagem, vindo a dividir-se ao longo de sua vida entre as funções de 

proprietário do Jornal, Diretor do Departamento de Propaganda do Governo e 

especialista na fundação de entidades patronais em Goiânia.  

                                                 
24 Com tal afirmação não se pretende dizer que o jornal O popular corresponde ao primeiro impresso 
jornalístico do Estado. Até porque, conforme se percebe ao longo do texto, inúmeros outros informativos 
circularam em Goiás antes do empreendimento dos irmãos Câmara. O primeiro deles, o Matutina Meia 
Pontense, fundado na cidade de Pirenópolis em 05 de março de 1830. Contudo, considerando o raio de 
abrangência, bem como o caráter industrial propriamente dito, O popular notabiliza-se como pioneiro na 
comunicação verdadeiramente de massa no Estado.  
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Preparando-se para uma viagem ao interior do Estado, em um revelador ato 

falho, Joaquim faz uma curiosa solicitação a seu assessor em que deixa evidente a 

unidade entre e O popular e o bloco histórico em processo a partir da nova capital:  
 
 – Eliezer, por favor, me arruma aí depressa seis PTB de hoje. 
 – Seis PTB?! 
Câmara cai em si e no que pretende: - Você me desculpe. Quero mesmo são 
seis exemplares de O Popular. Pega os jornais e retorna ao carro. – Vamos 
para Ceres. (ASMAR, 1989, p. 182) 
 

Com essa ação de partido dos interesses da grande matriz econômica em Goiás, 

o noticioso dos irmãos Câmara desde os primeiros anos se revelara um empreendimento 

importantíssimo da revolução pelo alto no Estado.   

Todavia para que não se incorra no erro de imaginar que o contar de Joaquim, 

Jaime e Rebouças é que fazem a história goiana, é necessário analisar ainda o modo 

como duas outras modalidades de comunicação de massa, no caso a revista Oeste e as 

primeiras emissoras radiofônicas, também são determinantes na revelação do sentido do 

movimento da goianidade. 

Para melhor compreensão retome-se o dia 05 de julho de 1942, o chamado dia 

‘D’, a data escolhida para a organização do Batismo Cultural da nova capital. 

Considerando-se o desafio de colocar Goiânia à venda, o evento ideal para lançá-la 

oficialmente não poderia ser outro se não uma grande feira. À cidade que precisava 

realizar-se como mercadoria, ou seja, ser apresentada em um ângulo que melhor 

favorecesse-lhe como peça para o consumo, nada mais promissor que a divulgação em 

uma grande exposição. Isso porque esse tipo de comércio tornara-se uma das marcas da 

Era que se especializara em a tudo converter em produto.   

 
Uma feira rumorosa de homens em delírio; no centro da feira, um carrossel 
que roda sem cessar, fulminante. Cada um dos presentes quer saltar para a 
garupa de um luminoso e bem arreado cavalinho, de uma sereia de lânguidos 
olhos; quer recostar-se nas almofadas de um banco. É um precipitar-se 
desordenado e caótico da multidão em tumulto, é um obsceno acrobatismo 
de artes simiescas. Dez mil caem de costa depois de ter quebrado os 
membros, passa um em dez mil, ergue-se sobre estes inúmeros corpos, 
ensaia o salto adequado e voa no turbilhão infernal. (GRAMSCI, 1976, p 
211) 

 

Assim ‘inventara-se’ uma grande festa de inauguração. A ideia era atrair todos 

os tipos de mercadores para a nova capital. Seria a forma ideal de abrir para o mundo a 

cidade inventada e, ainda, a oportunidade de confirmá-la em sua tradição católico-cristã.  

A celebração de um batismo tinha também esse propósito. “Os intelectuais, jornalistas, 
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políticos e o próprio interventor resolveram programar o Batismo Cultural, onde seriam 

convidados autoridades, escritores e artistas para comemorar, durante 10 dias (...)” 

(Geraldo Coelho Vaz, Apud, GALLI, 2007, p. 88). 

Desse modo a nova capital se fizera uma vitrine. A Escola Técnica Federal de 

Goiás, escolhida para sediar o evento, transformara-se em um verdadeiro parque de 

exposições.  

 
 

FOTO 
Batismo cultural de Goiânia em 1942. A Escola Técnica Federal se 
transforma em uma grande feira. (Acervo memória IFG, 1942)  

 

Em um claro esforço de lançar os produtos da tradição goiana inventada, a 

instituição fora convertida em um grande estande de vendas e de reunião das entidades 

patronais, especialmente as ruralistas. Até mesmo a réplica de uma casa de fazenda fora 

montada para visitação. Literalmente virara espaço de festa, de livre trânsito do 

econômico, da alegria do capital. Portanto, a escola da educação de mão-de-obra 

tornara-se a ilusão de um grande stand de venda da nova capital.   

         Célia Arantes, uma das muitas estudantes presentes ao Batismo, ao redigir suas 

memórias, já na condição de professora da nova capital, revela o sentido da invenção: 

“O 5 de julho de 1942 foi um dia extraordinário para os goianos (...): trazer o futuro 

para o interior. Futuro que já era presente. O Brasil estava ali para testemunhar o grande 

fato. O grande feito.” (Célia Arantes, Apud GALLI, 2007, p. 67)).  

      Na verdade era essa a impressão produzida. Além do batismo propriamente dito, 

celebrado pelo primeiro Cardeal brasileiro, Sebastião Leme, o evento não deixara de 

ganhar repercussão vez que em seu esforço de grandiosidade promovera o VIII 
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Congresso Nacional de Educação da ABE25, a I Semana Ruralista de Goiás, a Primeira 

Exposição de Produtos Econômicos do Estado, as Assembléias Gerais dos Conselhos 

Nacionais de Estatística e de Geografia, e a Primeira Exposição de Pecuária de Goiás. 

Sem contar ainda o fato de permitir a abertura de Goiânia para os mais destacados 

cientistas sociais brasileiros à época. Gilberto Freyre26, o padre Leonel Franca, Raja 

Gablagia, o conceituado geógrafo do Colégio Pedro II, por exemplo, eram nomes 

cotados para falarem.  

Fora em meio a toda essa euforia, espelho de um tempo/espaço em 

transformação, que a revista Oeste tomara lugar como organização cultural do 

movimento da goianidade. Se a feira surgira como a possibilidade de venda da tradição 

goiana, a edição de um informativo mensal apresentara-se inicialmente como um guia, 

um manual de demonstração do ser goiano. Portanto, impulsionada pelos determinantes 

que produziram O Popular, nascera outro veículo de comunicação de Goiás, nesse caso, 

completamente orientado para o cultivo daquilo que já vinha sendo apresentado como 

cultura goiana.     

Criada pelo Governo Pedro Ludovico em 1942 e lançada exatamente no mesmo 

dia da inauguração de Goiânia, o primeiro periódico goiano da categoria, editado na 

cidade, mas com perspectiva de circulação nacional, desdobrara-se ao longo de suas 23 

edições27, especialmente na terceira fase28, em reproduzir em Goiás, ainda que de forma 

                                                 
25 Conforme tese de Jaqueline Araujo trata-se do evento que confirmara a institucionalização em Goiás da 
matriz educacional orientada pelo escolanovismo, ideologia assimilada pelos intelectuais goianos crentes 
no ruralismo pedagógico como concepção de educação formal ideal para o plantio da marcha para o oeste 
em Goiás.  “(...) A questão da nacionalidade é tomada em um sentido de construção de um ideário acerca 
do que é ser brasileiro, referente à necessidade de criação de uma unidade nacional, o que se faria com o 
auxílio da escola rural, que deveria incutir nos alunos um espírito de civismo, de culto ao Brasil e de 
incentivo ao patriotismo, e que se verifica em Goiás no período anterior e posterior ao congresso.” 
(ARAÚJO, 20012, p. 128). Portanto, claramente a ideologia da goianidade em movimento.  
26 Apesar de prevista a conferência de Freire não se realizou devido sua ausência. Contudo, outro 
palestrante fora definido para desenvolver a temática.  
27Concebida inicialmente como noticioso de circulação mensal, somente oito meses após a publicação do 
primeiro número é que a segunda edição fora produzida. É o próprio editorial de OESTE que se ocupara 
de justificar o intervalo e ao mesmo tempo explicar como se dera a solução: “A sotoposição natural de 
obstáculos vários, agraváveis na proporção da época, nos iludiram a intenção. A iniciativa, animada na 
fase do aparecimento, esboroou-se a toda uma sorte de adversamento material. (...) Ao fim da competição, 
retoma a revista o ciclo de atividades, recompensada agora pelo apadrinhamento oficial. Emprestou o 
Governo do Estado, na atribuição louvável de protetor das letras, apôio amplo a “Oeste”. (OESTE, 1983, 
p. 58) O que se observa nessa lacuna é que a emergência do Batismo Cultural acabara por exigir que a 
publicação viesse à luz com certa urgência de modo a compor o quadro publicitário que se imaginava 
para um evento que se pretendia grande e para uma platéia seleta. Contudo, cumprida a missão 
propagandista primeira seria necessário resolver o problema das divergências internas quanto ao propósio 
real da Revista. Tanto é verdade, que é só a partir do segundo número, quando da publicação do Decreto 
de março de 1943, que Oeste traz no seu expediente o detalhamento da mencionada Lei, que autorizava 
sua publicação com recursos públicos específicos, bem como uma clara precisão editorial “OESTE: 
Revista de divulgação cultural publicada mensalmente” (OESTE, 1983, p. 58)  
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caricata o projeto nacional estadonovista. “Oeste se define como instrumento 

exclusivamente político ideológico do Estado Novo e órgão de propaganda do 

Interventor Pedro Ludovico”. (ÉLIS, In OESTE, 1983, p. 20). Não por acaso fora 

distribuída pela primeira vez na encenação da inauguração.  

Prometendo-se inicialmente espaço privilegiado de aglutinação e revelação dos 

literatos, mostrara-se de fato mais um panfleto da revolução/restauração. Parafraseando 

Micelli (2012), um tipo de mediação que permite aquilatar o movimento complexo das 

experiências por que passaram os modernistas e que os permitira consolidar sua posição 

funcional e o reconhecimento literário em torno da estrutura burocrática controlada por 

chefes políticos. O diferencial de Oeste era o fato de constituir-se em misto de 

informativo propagandístico, tal qual O Popular, centro de iniciados ao universo das 

ciências positivas como no caso do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás ou mesmo 

das letras, caso da Academia Goiana de Letras e ainda veículo público de vinculação de 

Goiás ao estadonovismo.  

É Bernardo Élis, um dos redatores da publicação que explica o sentido do 

conluio de Oeste.  

 
Mas se os políticos não entendem os escritores, Paulo de Figueiredo [o 
grande mentor da publicação] era tão pouco escritor que entendeu 
suficientemente os políticos a ponto de firmar uma comandita. Aos escritores 
seriam dadas algumas benemerências consubstanciadas na revista e sua 
divulgação, enquanto os políticos receberiam o apoio da intelectualidade e o 
trabalho (gratuito) da propaganda. Dessa barganha surgiu “Oeste”. (ÉLIS, 
1983, p. 21 In Oeste, 1983) 

 

                                                                                                                                               
28 De acordo com DAYRELL (1977) a Revista Oeste, considerando sua linha intelectual, pode ser dividia 
em três fases. A primeira corresponde ao primeiro e único número produzido em 1942 para a cerimônia 
do Batismo Cultural. Apresentava um caráter exclusivamente literário. A segunda fase que vai dos 
números dois a treze, entre março de 1943 e fevereiro de 1944 corresponde a uma tentativa de conciliação 
entre o literário e o político-ideológico, mais precisamente à defesa do Estado Novo e de Pedro Ludovico 
Teixeira. Finalmente a terceira e última fase, dos números quatorze a vinte e três ou de março a dezembro 
de 1944 corresponde à radicalização da propaganda político-ideológica dos chefes Getúlio Vargas e Pedro 
Ludovico. Nessa nova linha editorial o propósito primeiro da Revista é explicitado na forma e no 
conteúdo, sem meias palavras. Além de não mais aparecem mais os nomes dos redatores e secretários até 
então responsáveis pelo caráter literário da publicação, aparece com destaque a figura do novo diretor 
Vasco dos Reis, bem como de um conselho de Censura, composto dentre outros dois nomes, por Paulo de 
Figueiredo. Por meio de um editorial, a própria Oeste se reapresenta: Houve por bem o Sr Interventor 
Federal modificar a estrutura legal de OESTE, a-fim-de,  corrigindo certas deficiências em seu modo de 
funcionar melhor adaptá-las às sua verdadeira finalidades. (...) os novos dirigentes de OESTE tudo farão 
para que esta revista se firme, de fato, como um veículo da cultura goiana e sirva, construtivamente, aos 
reais interesses do Brasil e do Estado. Alterações de fundo e de forma serão feitas, por isso em nosso 
magazine” (OESTE, 1983, p. 516) 
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Ao apresentar o vínculo institucional de Paulo de Figueiredo, o idealizador e grande 

mentor da revista, o bacharel em Direito, vindo de Belo Horizonte para presidir o 

Conselho Administrativo do Estado, Elis reafirma isso.   
 
Portanto, em Goiás, Paulo de Figueiredo e Pedro Ludovico tinham quase 
igual poder político. Queira-se ou não, há que reconhecer que a alma de 
“Oeste” foi Paulo Augusto Nunes Figueiredo; não existisse esse homem, não 
existiria “Oeste”, tal como foi. O goiano mesmo jamais teria a petulância de 
cobrar de Pedro Ludovico a mantença de um órgão cultural (...).  (ÉLIS, 
1983,  In OESTE, 1983, p. 20 e 21). 

 

           Por meio do informativo o Governo Pedro Ludovico se libertara para empenhar 

recursos públicos diretamente na campanha de divulgação nacional do Estado. Tanto é 

verdade que Oeste, ainda que limitadamente, circulava também em algumas das 

principais capitais. Não que publicações anteriores não tivessem feito isso, contudo, 

jamais de forma tão explícita e intensa como no caso do novo noticioso, que se 

destacava principalmente pela qualidade do acabamento gráfico.     

Assim a revista notabilizara-se por constituir-se em importante coluna de 

mediação da história que se contava nacionalmente e que aos poucos ia se adaptando 

localmente. Esse era o trabalho do conjunto de poetas, prosadores, ensaístas, folcloristas 

e romancistas que transitavam por suas páginas. “Divulgando novas tendências 

literárias, Oeste liberou parte do pensamento jovem, possibilitou publicações de obras 

de escritores que antes se desestimulavam pela falta de oportunidade de editarem-nas” 

(DAYRELL, 1977, p. 1351). 

Além de espaço para apresentação de literatos, tornara-se ponto privilegiado de 

exposição de ideias de professores; estudiosos das mais diversas áreas; médicos, 

advogados, engenheiros, economistas, prefeitos, governadores e toda uma gama variada 

de autoridades nacionais e internacionais. A trincheira específica dos principais crentes 

na modernização como redenção. No caso, entenda-se entrincheirados não apenas como 

alegoria, pelo menos é o que afirmam os próprios intelectuais orgânicos do Estado, em 

carta a Getúlio Vargas:  

 
Senhor Presidente Getúlio Vargas, a absoluta certeza de que os intelectuais 
da terra de Pedro Ludovico, soldados conscientes que são do Estado 
Nacional, estão ativos e vigilantes, congregados em torno do vulto ímpar de 
Vossa Excelência, sempre atentos às suas ordens e prevenidos sempre, 
contra os inimigos da Pátria, externos ou internos. (OESTE, 1983, p. 389). 
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O Estado, pela mediação dos intelectuais orgânicos da revolução/restauração, 

deveria ser o grande agente de aperfeiçoamento do povo. Aperfeiçoar, aqui entendido, 

como instruir segundo uma moral conservacionista ou, de acordo com a perspectiva 

analítica de Sérgio Micelli acerca desses agentes de vanguarda, o mesmo que adotar 

 
(...) uma postura estética renovadora como fachada produtiva de uma prática 
política regressiva. Tomaram [eles] assento na locomotiva reformista em 
vagões de segunda classe. O programa de inovações formais e temáticas 
como que contribui para velar, filtrar e revigorar as energias remanescentes 
da derrota política oligárquica. (MICELI, 2012.p. 37) 

   

Nesse sentido, a promoção do Estado Novo seria a grande meta e Goiânia, uma 

de suas formas de materialização. Essa era uma das grandes temáticas desenvolvidas 

pela revista.  
 
A marcha para o oeste, hoje tão admiravelmente preconizada pelo maior 
apaixonado do Brasil, o Presidente Vargas, encontrará sempre em Goiânia uma 
de suas maiores conquistas, eis que essa cidade encerra de circunstâncias 
excepcionais oferecidas no sentido ideológico desse esplêndido movimento. 
(COSTA, In OESTE, 1983, p. 35)    

 

Dito desse modo fica patente quão importante se fizeram esses sujeitos na 

invenção de uma tradição idealizada como ilustração, que se tornara objeto de culto e 

cultivo e que ao longo dos principais momentos de ruptura da história brasileira tem se 

constituído em eficiente mecanismo de neutralização dos movimentos sociais.  

Esse entrincheiramento intelectual que no caso goiano recebera o nome de 

goianidade pode ser percebido na circularidade temática de Oeste. O retorno ao mito do 

bandeirante como um herói, por exemplo, fora recorrente em praticamente todos os seus 

23 números, tal qual ocorria com as organizações culturais anteriores.          

 
Outrora, quando o organismo físico da Pátria inda não se achava delimitado, 
entraram pelas selvas adentro os cabos de tropa da têmpera de Antônio 
Raposo Tavares, Fernão Dias Pais, Pascoal Moreira Cabral Leme, 
Bartolomeu Bueno da Silva e outros (...) para conquistarem com valor o 
sangue derramado, as plagas que haviam no futuro de gozar os mesmo 
privilégios de paz e de trabalho de uma única e grande nação. Essas 
entradas, consoante afirma Cassiano Ricardo, eram o prenúncio da formação 
sui gêneris da democracia brasileira, baseada na absoluta igualdade de 
direitos comandada por uma vontade justa e enérgica. (COSTA, 1983, In 
OESTE, 1983, p. 35)  

 
Na edição número seis, de julho de 1943, por exemplo, uma foto de página 

inteira e um texto de Leo Lynce ressaltam a gratidão aos acadêmicos paulistas da 
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Faculdade de Direito do Largo do São Francisco29, pelo presente ofertado ao Estado de 

Goiás. No caso, uma estátua do velho Anhanguera, fundida em bronze, em tamanho 

natural e munida de todos os apetrechos de seu ofício devastador, espingarda, espada e 

bateia30.  
 
E o velho Anhanguera, na imobilidade do bronze votivo, erguido pela 
mocidade das Arcadas em meio à estupenda floração de cimento armado que 
é Goiânia, assiste orgulhoso e deslumbrado, à passagem de seres 
descendentes, em marcha para a realidade tangível e glorioso novos araés.  
(LYNCE, Apud, OESTE, 1983, p. 314). 

 

Não por acaso as palavras do poeta renovam o mesmo sentimento expresso por 

Colemar Natal e Silva no discurso de inauguração do monumento, em 1940:  
 
Estudantes de São Paulo: escolhestes bem o local para levantar o 
monumento; aqui mesmo onde tombaram os heróis das bandeiras, é que 
deve estar o monumento à sua glória que nunca passará! A nova capital de 
Goiás é, sem dúvida, a síntese de todas as nossas conquistas e glórias do 
passado, é a consciência do momento histórico atual e, mais do que isso, 
representa uma previsão arrojada, científica e sábia do futuro. (SILVA, 
1992, p. 279)  

 

               

                                                 
29 MICELI (2008, p. 93), citando estudo de Paulo Nogueira Filho, caracteriza esses futuros bacharéis: 
“burguesinhos abastados ou bem arrimados em seus estudos (...). A prepotência, o egocentrismo, a 
onipotência, vestais, senhores de todas as virtudes, oniscientes, inexcedíveis na perfeição humana, filhos 
de distintas famílias, honradas e patriotas insuperáveis”  
30 O monumento fora instalado no coração da cidade de Goiânia, formando o grande asterisco na 
convergência das Avenidas Goiás e Anhanguera, a chamada Praça do Bandeirante.  
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O ‘presente de grego’. Destaque de Oeste. Estátua do bandeirante 
em tamanho real e seus apetrechos ‘educativos’, agigantados por um 
pedestal plantado em um dos principais pontos de convergência 
(asterisco) da nova capital. (OESTE, 1983, p. 257) 

              

Como não poderia deixar de ser, considerando o projeto de poder que desde a 

década de 1930 tomara o Estado, nas páginas de Oeste a história de Goiás ganhara um 

herói. Pedro Ludovico fora transformado no grande bandeirante de um tempo novo, 

conforme a professora da Escola Normal, em prosa, à época.  

 
Dizem, que a estrada é que funda as cidades. Neste ponto, sentimo-nos 
orgulhosos por nos ser dado a honra de apresentar uma exceção. Podemos, 
aqui, dizer ao historiador que, distante, o tempo dos nossos heróis 
bandeirantes, teve nosso Estado um fundador de cidade. É ele, e todos bem o 
sabem, Pedro Ludovico Teixeira, com muita justiça chamado o bandeirante 
do Século XX. (HERMANO, In OESTE, 1983, p.245)31   

                                                 
31 Importante ressaltar que a professora Amália Hermano fora a escolhida por Joaquim Câmara, Diretor 
do Departamento de Propaganda do Estado, para representar Goiás na cidade do Rio de Janeiro, onde 
participaria do curso de formação acerca das escolas agrícolas. Seria ela a intelectual profissional  
responsável por implantá-las no estado. Em atendimento ao decreto 7.298 de 16/03/1943 cria-se naquele 
ano em Goiás, sob grande influência da Reforma Capanema, o Ensino Normal Rural e profissional 
agrícola.      
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            É também o que reivindicava o verso do poema Exaltação: “Um gênio audaz, da 

estirpe do Anhanguera, enfrentando e vencendo dissabores aqui plantou o marco de 

outra era. Da luta furiosa e sem clemência surgiu Goiânia, esplêndida e vibrante, em 

revide aos tabus da decadência.” (BRITO, In OESTE, 1983, p. 43). Um Pedro 

Ludovico, criador de Goiás, era esse mito que se pretendia criar. Nessa tarefa, a 

produção de editoriais sem assinatura era recurso recorrente. 

 
Pedro Ludovico assumiu a chefia do governo e Goiaz renasceu, desenvolveu-
se a agricultura; a pecuária também; a população aumentou, as terras se 
valorizaram, cresceram as indústrias, as estradas se multiplicaram, ativou-se 
o comércio, as rendas subiram. (...) Pois OESTE, como tudo que já de grande 
e de belo em nossa terra é, também, obra de Pedro Ludovico. (OESTE, 1983, 
p. 261 e 262)  

 
Conforme o próprio idealizador de Oeste, maior que o Interventor local só 

mesmo o grande chefe Getúlio Vargas.   

 
Em 30, quase agonizante, o Brasil parecia que ia acabar de acabar. Mas não 
acabou. O que acabou foi o Brasil liberal foi a ressurreição do Brasil 
brasileiro. O mal estava diagnosticado, mas faltava o médico capaz da 
operação. E foi então que doutor Getúlio apareceu. Como cirurgião 
audacioso.  (FIGUEIREDO, In OESTE, 1983, p. 37)  

 
Quando não trazia textos e/ou fotos de Pedro Ludovico e Getúlio Vargas, a 

Revista escalava um de seus intelectuais para produzir alguma ode a um dos dois 

chefes.  

 
A legislação vigente do trabalho de que desfruta o operariado do Brasil 
graças ao gênio realizador do Presidente Vargas já está sendo vilipendiada. 
Essa conquista gloriosa que não exigiu de nós sacrifício algum, gerou 
guerras e revoluções em outras nações (...). Não me refiro a Goiás, porque 
aqui se cumpre religiosamente a legislação do Estado Novo, com que 
estamos integralmente identificados (ARTIAGA, In OESTE, 1983, p. 170 e 
171)   

               

           Nesse procedimento a revista em seu esforço de reinvenção da tradição 

bandeirante fora fundamental no processo de ‘desbravamento’ intelectual de Goiás. 

Contudo, fizera-o contraditoriamente pagando tributo ao invasor, por assim dizer ao 

bárbaro.  
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Recorrentemente Oeste também visitava as teses produzidas em nível nacional 

com o propósito de atrelar ideologicamente a nova capital de Goiás aos princípios do 

Estado varguista. No mesmo ano de 1943, por exemplo, a revista lançara um concurso 

literário para premiar o melhor trabalho sobre Goiânia. A monografia vencedora, escrita 

por Gerson Castro Costa, que apresentava o sugestivo título: Goiânia, Metrópole do 

Oeste, era totalmente tributária do ufanismo ideológico de a Marcha para o Oeste, 

escrita por Cassiano Ricardo (1943). Autor que segundo Antônio Candido, corresponde 

a uma das expressões da literatura representante da noção de democracia autoritária e 

nacionalista brasileira. A mesma que se disseminava nas páginas de outros periódicos 

do Estado Novo que além de copiada, era exaltada pela Revista Oeste.  
 
Quem compara ‘Cultura Política’ com as revistas culturais do defunto 
regime liberal constata a diferença enorme que vai entre a antiga e a nova 
mentalidade de nossos intelectuais. É uma revista que tem um rumo certo, 
alto, definido: - conduzir a nossa inteligência, num sentido construtivo. 
(OESTE, 1983, p. 63)  

           

            Outra temática circular na publicação goiana e que revela o sentido do 

movimento da goianidade fora o alinhamento com a crença da não existência da luta de 

classes em Goiás. Segundo Oeste seria possível resolver pela ideias a questão do 

conflito que agitava a Europa.  
 
O que se deve desejar e perseguir é a vitória do homem, porém, na classe de 
homens, o que só é possível pela harmonia das classes e a integração de 
todas elas. Para atingir a solução do grande problema, o primeiro passo, na 
ordem interna do Estado, está em neutralizar, no homem, a contradição das 
classes. (FIGUEIREDO, In OESTE, 1983, p. 185)  

 

Um estranho idealismo expresso na sugestão de que as contradições de uma 

matriz produtiva pudessem ser resolvidas apenas por meio de crenças ou descrenças, 

sugerindo que por meio de um malabarismo mental se poderia anular simplesmente o 

grande motor da sociedade em processo. De modo figurado, a ideia de que o maquinista 

poderia, ainda que com a locomotiva em intenso movimento, retirar-lhe todo o seu 

combustível, e ainda assim seguir seguramente a viagem.  

Isso se explica. No final do primeiro grande ciclo de acumulação do capitalismo 

europeu o exacerbado conflito entre as classes fundamentais produzira, conforme 

Gramsci, uma Europa em estado de fluidez. O Brasil que se inicia na experiência 

burguesa, não por coincidência, no mesmo período em que o capital começa a encontrar 

novas formas de se reproduzir adota, por conseguinte, o discurso da recusa da luta de 
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classes como alternativa para a crise, melhor dizendo, inventa a tese de que o conflito é 

que produzia a crise.  

É exatamente essa confusão idealista que levara Paulo de Figueiredo a crer que 

Marx teria desenvolvido uma confusão idealística e, por assim, dizer levado o caos ao 

continente europeu no final dos 1800. “O homem foi confundido com as coisas, o 

Criador com a criatura, a criatura com a criação. O Criado afogou o criador, o homem 

sentiu-se pequenino e impotente ante a grandeza de suas próprias criações”. 

(FIGUEIREDO, In OESTE, 1983, p. 184 e 185)  

          Na verdade não fora Marx quem inventara isso, mas sim a realidade criada pela 

particularidade do modo de produção capitalista. Marx apenas, se é que se pode falar 

assim, a história prova que não, conseguira perceber e explicar esse fenômeno através 

da categoria mercadoria. Pensando em linguagem matemática uma espécie de fórmula 

que sintetiza e expressa uma grande e aparentemente abstrata equação.  

Com inúmeros ensaios carregados de interpretações dessa natureza Oeste 

também se alinhara ao movimento da goianidade. Os também repetitivos artigos 

sugerindo que pela recusa de todo e qualquer tipo de estrangeirismo o Estado Novo e 

sua elaboração genuína, a cidade de Goiânia, teriam encontrado a solução para as crises 

do capitalismo, revelam os limites da publicação e por assim dizer da parcialidade da 

interpretação goiano aos deslocamentos produzidos pelo capitalismo em sua versão 

Marcha para Oeste.     

    A revista propunha-se ser a grande tradução de um país totalmente nacionalizado 

e avesso a qualquer tipo de importação intelectual após 1930. “Coitadinho do Brasil! 

Seu mal! – Europeite. Desde 89 [1889], quando apanhou a doença que pôs em nossa 

cabeça a cartola dos parlamentares ingleses e em nosso braço o laço tricolor dos 

revolucionários franceses” (FIGUEIREDO, Apud OESTE, 1983, p. 37) Todavia o 

conjunto de seus textos apresentava exatamente o contrário. Ou seja, o encantamento 

pela ideias conservadoras produzidas nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, 

bem como a defesa de um Estado promotor da classe burguesa 

 
Nesta capital estão em organização novos bancos de crédito agropastoril, 
bancos nossos, que se destinam a proteger as classes lavradoras e pecuaristas 
do Estado. É dever patriótico ajudar a esses abnegados servidores da 
economia agrícola goiana. Tomemos com eles a cruz, levemo-la ao Calvário 
da nossa vitória comum.  (OESTE, 1983, p. 311 e 312)   
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O fato de seu consultor econômico justificar o financiamento público do 

capitalismo pelo Estado (crédito), ou seja, a importação do grande enlatado fabricado na 

Europa e universalizado pelos Estados Unidos também é prova inconteste da 

contradição. “É preciso dizer aqui que, o crédito pecuário para o qual trabalhamos tem 

concorrido eficazmente, a fim de melhorar o nível econômico e o padrão de vida dos 

que tratam no Centro Oeste da criação de gado e de outros animais, de interesse 

comercial.” (ARTIAGA, In OESTE, 1983, p. 54).  

Desse modo ao mesmo tempo em que negava as classes Oeste se partidarizava 

com uma classe. Evidentemente que não se deve imaginar aqui que esses “lavradores e 

pecuaristas do Estado” pudessem ser os trabalhadores rurais. Conforme a história já 

demonstrara a classe trabalhadora seria a última a ocupar o Estado de Goiás com a 

preocupação em criar bancos ou agências de financiamento. Simplesmente por uma 

questão bem óbvia, essa em sua maioria, nunca tivera sequer terra para oferecer como 

garantia de pagamento. Portanto, literalmente por exclusão, no caso em questão a classe 

apresentada como abençoada é a dos patrões.  

Não se pode dizer também que nesse movimento ideológico os trabalhadores 

não foram também incluídos, todavia sua acolhida nas páginas de Oeste era orientada 

pelo mesmo princípio da apropriação de ideias formuladas pelas correntes reformistas 

européias, os grandes articuladores da restauração ou da revolução passiva do 

capitalismo após a Era de ouro.  

A interpretação dada ao dia do trabalho, por exemplo, indica isso. O primeiro de 

maio era apresentado na perspectiva criada pelo socialismo europeu e apropriada de 

modo ressignificado nos Estados Unidos. Ou seja, o dia de protesto (greve geral) contra 

a exploração do trabalho, transformado em feriado festivo, motivo de comemoração de 

um idealizado pacto entre o capital e o trabalho.  

O Estado Novo apropriara-se dessa releitura transformando a data em evento 

festivo com direito a grandes passeatas de exaltação das leis trabalhistas e culto ao 

criador delas, no caso brasileiro, ao ditador Vargas. Oeste, por sua vez encarregara-se 

de, a seu modo, contá-la.     

 
E eis porque o 1º de Maio, hoje, é um dia de alegrias sãs. Um dia em que os 
operários divertem e dançam. (...) Um dia em que ao invés de ‘passeatas da 
fome’, há concentrações cívicas nas ruas, com bandeirolas e banda de 
música, o retrato do Presidente Cidadão substituindo, nos estandartes, as 
antigas legendas revolucionárias. (OESTE, 1983, p. 135) 
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Segundo a versão da revista, no caso brasileiro, o conflito entre capital e trabalho fora 

transformado em benevolência, acordo, favor.  
 

O que em quase todos os países, aos trabalhadores só conseguiram, e assim 
mesmo em parte, a trôco de muitas lutas, de muito sangue derramado, de 
muita viuvez e orfandade, o que os trabalhadores da maioria dos outros 
países ainda coloca como a sua suprema aspiração, conseguiu o trabalhador 
brasileiro do Estado Nacional, que, por isto mesmo, se firma com um Estado 
verdadeiramente democrático, realmente popular. (FIGUEIREDO, In 
OESTE, 1983, p. 335) 

 

Movimento semelhante também fora utilizado por Oeste para interpretar e 

ressignificar a violência racial no Brasil.  

  
Não escapou nossa Pátria à ‘mancha negra’ que enodoou o mundo. E o 
nosso intuito, é já que estamos em Maio, é tecer ligeiramente alguns 
comentários acerca da instituição. (...) Apesar de inegavelmente odioso, 
tirânico, teve suas vantagens, a sua utilidade, a sua necessidade 
momentânea, revelando-se até, como o único sistema compatível com a 
realidade brasileira, ao tempo em que existiu. (FUGUEIREDO, In OESTE, 
1983, p. 151)  

 

             Para que não paire dúvida de a quem se refere com a expressão ‘mancha negra’ 

ou acerca do que pretende de fato com sua adjetivação genérica, o próprio mentor da 

revista emenda.  

 
Por si [o negro] entregue à livre expansão de seus impulsos psíquicos e 
recursos culturais, abandonado aos seus sentimentos, credos e usanças, 
desobrigado de suas subordinações para com o branco, teria feito no Brasil a 
obra que fez e chegado até onde chegou? Teria integrado, como de fato 
integrou, tão profundamente, a ‘alma’ nacional? (FIGUEIREDO, In OESTE, 
1983, p. 151) 

 

É ele mesmo quem responde sua dúvida já em si esclarecedora.  
 
(...) apesar de não sermos arianistas, de não crermos em superioridades 
raciais (...) cremos que até certo ponto, Ingenieros tem razão: ‘- Julgando 
severamente, é forçoso confessar que a escravidão  como função protetora e 
como organização de trabalho – deveria manter-se em benefício dêstes 
desgraçados (os negros). (...) Mais culturalmente falando foi o negro que 
mais lucrou. Nunca houve entre nós o preconceito de raças, criador de 
castas. (Paulo de Figueiredo, In OESTE, 1983, p. 151) 
 

Agora, imagina se tivesse!?  

De forma bem menos polida o editor de fato de Oeste recorre novamente a outro 

de seus combatidos estrangeirismos, no caso, a reprodução do socialismo utópico do 

século XIX, através do qual Proudhon valia-se da ideia de progresso norte-americano, 
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um país de forte tradição escravista, para conceber o trabalho escravo como etapa do 

desenvolvimento. 

A assimilação editorial da visão parcial de mundo criada pelo catolicismo 

europeu restaurador do final do século XIX e início do XX, a doutrina social formulada 

à bem de reaproximar Estado e Igreja Católica também nega o pressuposto nacionalista 

de Oeste. Na verdade, ao invés da recusa às crenças vindas do além mar, a revista 

requentava a moral de cunho fascio-cristã, muito forte na Itália dos anos 1920 e 1930 e 

apresentava como novidade nacional. Sua recusa à tese da luta de classes, por exemplo, 

não é mais que a reprodução de um pensamento que se fizera fundamental na 

consolidação do capitalismo de restauração europeu, ou seja, em sua versão Estado 

social, como no caso italiano.  

            O próprio Paulo de Figueiredo revela essa contradição quando recorre a dois 

europeísmos extremos para demonstrar aquilo que entendia por brasilite.  
 
O mesmo acontece ainda no fascismo (onde o partido é órgão do Estado, a 
este se ligando por intermédio do grande conselho). O mesmo acontece 
ainda no regime nazista (onde o Partido se liga ao Estado por uma união 
pessoal realizada pelo Fuher). E Maritain aconselha que assim procedam os 
cristãos (...). A ação social cristã seria, assim uma ação política a serviço de 
uma ideologia cristã. (FIGUEIREDO, In OESTE, 1983, p. 100) 

 

Seu ideal de Estado recusava a importação de matrizes ideológicas, contudo, em 

inúmeras das mais de 900 páginas de sua revista, aparecia o elogio à ação de partido dos 

totalitarismos da Europa pós década de 1930.   

            Intensificando ainda mais seu nacionalismo importado, o mentor de Oeste 

colocara a serviço de seu argumento Jacques Maritain, um dos grandes influenciadores 

da Igreja Católica no Brasil. Talvez novo na tese interpretada por Figueiredo fosse o 

fato de se pretender transformar a reaproximação entre a Igreja e o Estado em 

apropriação deste por aquela. Esta ideia era apresentada como a grande alternativa para 

um mundo que se via confrontado entre o liberalismo e o comunismo. Por isso a defesa 

da criação de Estado cristianizado.  

Nesse sentido, nada mais que a adesão total ao humanismo cristão de Maritan, 

interpretado pelo próprio Figueiredo: 

 
A voz primeira terá de vir do alto, pois só um apelo vindo de cima poderá 
congregar os homens. Será preciso que de novo Cristo baixe à terra. (...) Não 
falamos de um Cristo simbólico, porém de Cristo real, de um Cristo feito 
espírito em cada espírito, sentimento em cada sentimento, ato em cada ato. 
Cristo na economia, no direito, na política, na administração, na moral, etc... 
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Cristo no tempo. Cristo na história. Cristo atual presente divino. Cristo no 
Estado.  (FIGUEIREDO, In OESTE, 1983, p. 265) 

 

Nesse declarado projeto educativo, nem mesmo o autoritarismo de esquerda fora 

esquecido pelo projeto papel carbono, tipo colcha de retalho made in Europa, 

desenvolvido pelos ideólogos do estadonovismo. Evidentemente que elaborado a partir 

de uma conveniência.   

  
Queremos isso. (...) Temos, em suma o nosso Espírito. Todavia é preciso dar 
corpo a esse Espírito, isto, é, é preciso pô-lo dentro do espírito de cada 
brasileiro. (...) Precisamos assim, efetivar a nossa ideologia. (...) É preciso 
levar os ideais do Estado Nacional a todos os lares, às fábricas, às oficinas, à 
caserna, às fazendas, etc (...). É preciso, nesse ponto, imitar, o grandioso, 
heróico e comovente exemplo do povo russo. (FIGUEIREDO In OESTE, 
1983, p. 100) 

 

              Portanto, contrariando a si mesmo, o próprio Figueiredo ajoelhava-se a 

estrangeirismos negados em tese, mas claramente apresentado nas diversas matérias 

publicadas por Oeste. O discurso de Pedro Ludovico em uma viagem à cidade de 

Anápolis e transcrito na íntegra pela revista revela, em outros termos, o modo como a 

publicação expressava aquilo que se produzia como inversão, parcialidade ou crença.   

 
Já se esboça para Anápolis um período industrial. Já se observam, 
perfumando os telhados de seus edifícios, muitas chaminés vomitando a 
fumaça negra, como símbolo de uma nova forma de trabalho. Já a ruído 
dessas máquinas de indústria leve se casa com o espírito sibilante das 
locomotivas que continuamente entram e saem da cidade. Já as construções 
procuram crescer no sentido vertical, sinal certo de que os terrenos se vão 
tornando caros. (TEIXEIRA, In OESTE, 1983, p. 61) 

 
O Interventor simplesmente aproveita o evento na chamada Manchester goiana 

para praticamente descrever uma paisagem inglesa do final dos 1800. Todavia sua 

narrativa da década de 1940, de caráter privatizante e em tom totalmente enviesado, 

apresenta como paraíso a mesma atmosfera na qual Marx e Engels descobriram o 

inferno, pelo menos para a classe trabalhadora, em suas diversas formas de expressão, 

ou seja, homens, mulheres e até mesmo crianças. Definitivamente, aproveitando o 

neologismo de Paulo de Figueiredo, mais que europeizar, a revista Oeste objetivava 

capitalizar.  

 Portanto, exatamente ao contrário do que declarava seu editor, de fato a 

publicação não passava de mais uma forma de expressão da revolução passiva, o 

western de Hobsbawm, aquilo que Gramsci interpretara como ocidentalização, processo 
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cujo americanismo e fordismo são sínteses explicativas. Nesse sentido deve ser 

interpretada como um catálogo da modernização e, por assim dizer, outro indício do 

caráter mercadoria da goianidade.   

           Oeste, tal qual a cidade de Goiânia, o Judiciário, o Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás (IHHG), a Academia Goiana de Letras (AGL), evidentemente, o 

sistema de ensino, e o jornal O Popular, compõe o conjunto de soluções do tempo ao 

desafio de se inventar uma cultura política do tipo burguesa em Goiás.   

Passando em revista a tese questiona-se a eficiência do mencionado projeto 

educativo no fechamento do que se pode entender como primeiro ciclo da Marcha para 

o Oeste, ou seja, o intervalo de cerca de quinze anos no qual se instituem os limites do 

deslocamento do capitalismo em Goiás. Dito de outro modo, indaga-se como se 

expressam os primeiros personagens educados nas tramas dos 1930, quando ainda sem a 

total clareza de exatamente para onde se estava indo, o Estado intensificara-se como 

parte no grande movimento do capital.  

 Para que se possa melhor compreender a questão e por assim dizer suscitar 

esforços de respostas, bem como continuar perseguindo o itinerário da goianidade, a 

análise da iniciação artística goiana é mediação necessária.  

           Após a segunda metade dos anos 1940 a experiência civilizatória iniciada no 

apagar das luzes da Cidade de Goiás começara a florescer. O novo tão enfadonhamente 

prometido, aos poucos ia chegando de fato. A concepção de arte dramática inaugurada 

em Goiânia sugeria entendimento. O que até então se produzira como ideia, crença, 

melhor dizendo, visão parcial de mundo, tomava os corpos, ganhava vidas, se fazia 

representação com pretensões de espetáculo. Os três primeiros atos do teatro na nova 

capital, encenados pelos atores e diretores Otavinho Arantes, Cici Pinheiro e João Bênio 

mostram isso.               

O tempo que submetera a justiça, as ciências, as letras à supremacia do útil e do 

interesse privado, também não economizara os primeiros artistas goianos. Goiânia, 

escrita por Vasco do Reis para ser encenada pelo Grêmio Teatral Pedro Ludovico, em 

cumprimento ao programa elaborado pelo DEIP (Departamento Estadual de Imprensa e 

Propaganda) é a prova disso. “A peça Goiânia era um hino à cidade, recheado de 

bailados, de músicas e esquetes sobre a vida goianiense”. (ZORZETTI, 2005, p. 23). 

Fora por meio dela que Otavinho Arantes se colocara em ação e, por assim dizer, abrira 

o primeiro ato da cena teatral goiana.    
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Tavinho tomara gosto pelo teatro ainda criança, em uma escola dos padres 

redentoristas de Trindade, conhecida como a capital goiana da fé, a residência oficial da 

Santíssima Trindade32. Seu primeiro diretor fora o famoso Padre Pelágio, figura 

religiosa ímpar que pela obra destacada ganhara notoriedade tamanha que, mais tarde, 

após sua morte, viria a ser aclamado como santo pelos católicos goianos. “[Otavinho] 

tinha uma imagem do Padre Pelágio no banheiro dele. Do tamanho natural”. 

(ZORZETTI, 2005, p. 74).  

Aquela iniciação fora fundamental para que pouco tempo depois, já como aluno 

do Liceu de Goiânia, pudesse conquistar um dos papeis na Goiânia do professor Vasco 

e posteriormente tornar-se uma das referências do teatro em Goiás. A experiência no 

palquinho do Colégio dera-lhe as condições para fundar a primeira companhia teatral na 

nova capital. Assim,  

 
com alguns atores mais envolvidos, dentre eles Roldão Vieira, Mari 
Baiocchi, Osires Teixeira, numa reunião convocada para uma das salas do 
Liceu de Goiânia, lavraram, em primeiro de maio de 1946, a ata de fundação 
da Agremiação Goiana de Teatro e se puseram a alimentar um sonho de 
pernas maiores. (ZORZETTI, 2005, p. 37).       

 

No caso, uma concepção de arte bem particular, conforme explica o próprio 

Tavinho: “Não gosto de política. Para mim a política sempre atrapalhou o teatro” 

(Otavinho Arantes, Apud ZORZETTI, 2005, p. 31 e 32). Portanto, a ideia seria elaborar 

uma obra dramática destituída de qualquer viés político. Nesse sentido, uma 

interpretação coerente com quase todos os ‘guias’ que até então se produzira em Goiás 

acerca da relação entre público e privado, capital e trabalho, conhecimento abstrato e 

ciência positiva, antigo e moderno.  

O primeiro espetáculo da Agremiação Goiana de Teatro é a expressão dessa 

concepção artística. O Príncipe Encantado, representado no palco do Liceu, conforme 

se pode apreender do próprio título, representa a fidelidade política à lógica do elogio 

do apoliticismo, ou seja, da ideologia da neutralidade, (comum acordo, consenso) que 

orientara a particularidade da revolução burguesa em Goiás.    

                                                 
32 Importante destacar que nos anos 1930 a Igreja Católica em Goiás, através de círculos operários, 
iniciara uma grande campanha de cristianização dos  movimentos de trabalhadores. Fez isso, muito pela 
mediação da força de sua política assistencialista que se materializava sob a forma de escolas 
confessionais, Santas Casas, orfanatos, casas de acolhida de doentes e dependentes químicos. Conforme 
já se observou todo esse serviço social era fortemente subvencionado diretamente ou em forma de isenção 
fiscal, pelo Estado. Não se trata, portanto, de mero desprendimento o fato de a Igreja incluir os miseráveis 
em seu negócio.  
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            Fiel a essa concepção de arte, e desse modo, em sintonia com o espírito do 

tempo que aos poucos ia educando os goianos, Otavinho tocou praticamente todas as 

suas produções. O Teatro Inacabado, palco e sede de sua Companhia, a Associação 

Goiana de Teatro (AGT), ambos criados já nos tempos de sua profissionalização, 

sintetizam todo seu esforço para a construção de um teatro ‘puro’. O espaço destinado 

exclusivamente a sua arte.  

Para Otavinho Arantes o Cine Teatro Goiânia, representava um constrangimento 

para os artistas vez que era disputado para eventos como palestras de naturezas 

clubísticas diversas, celebrações religiosas e reuniões de partidos políticos. 

 Mas o que seria exatamente essa arte teatral ‘pura’? A análise do segundo ato da 

cena dramática goiana, protagonizado por Floracy Alves Pinheiro permite uma 

compreensão precisa. 

 Percorrendo um caminho inicial muito semelhante ao de Tavinho Arantes, fora 

também por meio do teatro escolar, primeiramente no palco do Instituto Auxiliadora da 

cidade de Bonfim (atual Silvânia) e mais tarde no Lyceu de Goiânia, que Cicí Pinheiro 

tomara gosto pela representação. Nesse caso é importante que se diga que não há aí 

nenhuma coincidência. A experiência teatral sempre fora uma das estratégias de 

educação da Igreja Católica e por assim dizer de suas escolas.   

 
Santa Luzia, Vila Boa, Meia Ponte, Traíras, Niquelândia são municípios que 
sempre cultivaram o teatro, seja ele em forma de dramas e comédias 
representadas no palco, como encenações de rua, como por exemplo, os 
dramas da Paixão de Cristo, na Semana Santa. A Igreja Católica, fonte de 
erudição ocidental, sempre esteve presente por trás dessas manifestações. A 
música e os enredos da maioria dessas manifestações populares tinham sua 
origem sacra. (ZORZETTI, 2008, p. 23).  

 

Isso também se repetia no Liceu de Goiânia. O Colégio oferecia aos alunos uma 

boa oportunidade de integrarem-se ao universo teatral. Possuía inclusive um palquinho 

que ficara famoso como espaço de iniciação artística e de apresentações diversas nos 

primeiros anos de Goiânia. Isso em certo sentido já justifica a comunhão entre a 

concepção cênica de Cicí e Tavinho.  

Contudo, o diferencial da arte de ambos é que o movimento de Cicí permite 

compreender exatamente um dos porquês daquela ideia de arte em si. Após a fase do 

teatro escolar a atriz estrelara peças de diversas companhias, compusera o elenco fixo da 

Rádio Clube de Goiânia, a primeira emissora da capital inaugurada em 1942. “Foi a 

primeira voz feminina a falar num microfone de rádio em Goiás.” (ZORZETTI, 2005, p. 
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115). Em nível nacional atuou como atriz, produtora e locutora das famosas 

rádionovelas das Rádios Nacional e Cultura. Tempos mais tarde, já à época da televisão, 

além de desempenhar papeis em novelas e humorísticos de grande apelo nacional como 

a Praça da Alegria, viria a produzir para a TV dos Irmãos Câmara a primeira novela da 

nova capital. “Foi assim que A família Brodie foi ao ar como a primeira novela goiana”. 

(ZORZETTI, 2005, p. 129). Portanto, fora fundamental para a popularização da 

representação ‘inocente’, especialidade dos primeiros anos da cena artística goiana.  

Todavia, talvez o grande pioneirismo de Cicí tenha sido na elucidação dos 

primeiros limites da goianidade.     
 
Goiânia na década de 1950 era uma cidade de 53.389 habitantes, segundo o 
senso do IBGE. Uma típica cidadezinha de porte médio do interior do 
Brasil. As famílias, na sua grande maioria oriundas do interior do estado, 
traziam consigo estigmas de uma formação rigorosa, marcada pelas escolas 
de orientação religiosa, algumas de modelos importados dos Estados Unidos 
e da Europa. Aliás, dizer que uma pessoa tinha, estudado numa ‘escola de 
freiras ou numa ‘escola de padres’ era, na época atribuir-lhe uma moral 
ilibada e costumes insuspeitos. (ZORZETTI, 2005, p. 117).  

 

Egressa dessa tradição, mas confiante tanto no peso de sua condição de estrela 

como na propaganda da revolução, ou seja, no nascimento de um Goiás modernizado 

pela marcha do progresso, a atriz não recusara um convite para protagonizar a primeira 

cena de beijo do teatro goiano. “Em geral, a província não via com bons olhos a 

atividade artística. Principalmente, as de ator e atriz de teatro. A condição de atriz, 

então, às vezes até se confunde com a de prostituta.” (ZORZETTI, 2005, p. 121). 

Assim, se em Goiás o simples fato de ser artista já implicava rejeição social, então o que 

se reservara à primeira atriz que se atrevera a beijar em público? Cicí fora motivo de 

escárnio e difamação vinda de inúmeras direções. A partir daí fora empurrada para o 

isolamento “(...) Foi esse incidente que a levou a refletir sobre o que seria fazer arte 

numa cidade que fora no passado, e continuava sendo, apenas uma promessa, um aceno 

de desenvolvimento artístico e intelectual.” (ZORZETTI, 2005, p. 119).  

É também esse fato que permite dizer que o movimento da goianidade ao mesmo 

tempo em que se materializava como matriz educativa revelava-se efeito de verdade, 

ilusão, ou seja, ideologia.  

Portanto se Tavinho revelara com sua arte instrutiva e apolítica o modo como o 

todo da nova capital ia se fazendo educação, Cicí permitira entender que aquele mesmo 

projeto civilizatório se produzia como contradição, ou seja, o moderno tutelado pelo 

antigo, no caso uma moral conservadora e altamente reacionária. Todavia, é somente a 
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partir da interpretação de João Bênnio, uma espécie de protagonista do terceiro ato da 

cena teatral goiana, que se pode compreender, como o teatro se adequara de modo a 

poder também ser incluído nos restritos limites desse fenômeno da 

revolução/conservação.    

Chegando a Goiânia no final dos anos 1950, ou seja, quando Tavinho e Cissí 

muito já haviam expressado acerca da goianidade, o diretor mineiro, não demorara a 

perceber que precisaria inventar uma linguagem para poder sobreviver no palco goiano. 

Apenas uma primeira apresentação fora suficiente para descobrir aquilo que seus 

antecessores já sabiam de cor e que melhor se explica na síntese de outro teatrólogo.   

 
Essa gente, salvo algumas exceções, pouco lia, e ao teatro ia como a uma 
eventual alternativa aos pachorrentos papos nas varandas encaloradas. (...) 
Iam ao cinema perfumados e bem vestidos, menos para assistirem ao filme, 
mais para se exibirem uns aos outros. (ZORZETTTI, 2005, p. 121) 

 

Terminara seu primeiro espetáculo com apenas um espectador na platéia. Os demais, 

um após o outro, abandonaram o teatro antes do final da interpretação de Bênnio.  

  A partir dessa recusa inicial o diretor se obrigara a descobrir uma forma de falar 

ao público goiano. Por assim dizer, também produzira um teatro revelador de como se 

faziam aprendizado as primeiras lições da revolução burguesa em Goiás.  Como ele 

mesmo dizia fazia um teatro para os olhos, “radicalmente apolítico” e, portanto, 

realmente partidário, nesse caso em sintonia com Tavinho e Cissí. “Bênnio também 

morreria afirmando que arte e política não deveriam se misturar.” (ZORZETTI, p. 158). 

Seus diferenciais, no entanto, foram a estratégia de montagem de sua companhia e a 

forma de organização de seu público.  

  Os atores e atrizes de suas peças eram escolhidos no próprio teatro da vida 

quotidiana. Cada ida, por exemplo, a uma repartição pública para tratar de assunto 

qualquer com algum conhecido que lá prestasse serviço, era aproveitada também para a 

descoberta de um novo interprete para o papel que estava escrevendo, mas que 

normalmente ainda carecia de corpo e voz. Assim ia promovendo em todos os sentidos 

uma espécie de iniciação teatral.    

 A técnica de João Bênnio caíra facilmente no gosto da pequena burguesia da 

cidade. Uma passagem narrada por Hugo Zorzetti é elucidativa desse movimento 

iniciado pelo diretor. Em dada oportunidade precisou de um letrista, alguém que lhe 

escrevesse alguns painéis de grandes proporções. Percorrendo seu círculo de amizades 
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indicaram-lhe um letreiro que facilmente resolveria seu problema. Tomando contato 

com esse, João Bênnio não só encomendou o serviço como também convidou-lhe a ser 

uma espécie de letrista oficial de suas peças. O rapaz aceitou o convite e pouco tempo 

depois além do trabalho com as letras, tornou-se uma espécie de desenhista das ideias 

cênicas do diretor. O curioso dessa história é que esse letrista não seria outro se não um 

tal Oliveira Letreiro, que depois de iniciado por Bênnio viria a se tornar o famoso 

artística plástico D. J. Oliveira, considerado uma das expressões do modernismo da 

pintura goiana. 

  Com esse tipo de abordagem Bênnio aos poucos ia literalmente montando sua 

grande companhia e ao mesmo tempo criando uma forma de ir aumentando e domando 

sua platéia.  
 
O repertório escolhido pelo grupo Bênnio e Seus Artistas era 
propositadamente leve, para que o público fosse se acostumando a ver 
teatro. Estratégia que deu certo, pois a cada representação diminuía o 
número de cadeiras vazias na platéia. O sucesso das apresentações e o 
prestígio artístico que eles davam aos componentes do elenco levou a 
companhia de Bennio a uma frenética produção, chegando a montar uma 
peça a cada dois dias. (ZORZETTI, 2005, p. 162).  

 

Fazendo o mesmo teatro de instrução, declaradamente apolítico e assim sendo, 

fortemente partidário, o diretor conseguira lugar destacado no projeto de invenção da 

tradição goiana, ao descobrir como falar à sociedade de Goiás. “A classe média goiana 

encontrara o seu ícone teatral”. (ZORZETTI, 2005, p. 153)  

  Assim pela arte de Bênnio o mesmo teatro de Tavinho e Cissí fora aos poucos 

sendo assimilado. “Tal era o sucesso de Bennio, interpretando As mãos de Eurídice 

entre o burgo goianiense, que famílias inteiras chegavam a assistir todas as 

representações de uma temporada.” (ZORZETTI, 2005, p. 160). Gradualmente sua arte 

tornava-se referência para empresários, políticos, jornalistas, intelectuais e inúmeros 

outros artistas goianos. Na mesma proporção em que crescia sua obra também 

aumentava sua popularidade, especialmente entre as novas subdivisões da elite goiana. 

Conforme um companheiro do diretor, em entrevista, “Uma das ‘classes’ sociais e 

profissionais em Goiânia que mais contribuíram com o Bennio foi a ‘classe’ dos 

médicos. Sempre estiveram muito bem de vida, naquela época principalmente, e esse 

pessoal ajudou”.  (Oscar Dias, Apud Zorzetti, 2005, p. 174).   

Desse modo nasceu e floresceu no Jóquei Clube, o centro social da pretensa 

burguesia goiana do período, o Teatro de Emergência. A Companhia de João Bênnio, 
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aquela que pode ser entendida como expressão do momento mais elaborado da 

interpretação da goianidade, ou seja, da demonstração de como a cena teatral local 

também se fizera parte na particularidade da modernização autoritária do capitalismo 

em Goiás.        

           Nesse sentido compreende-se, pela mediação do movimento da cena artística 

goiana, que já no correr dos anos 1950 mercadoria e propaganda se apresentavam em 

entendimento. Considerando como verdade a tese marxista, isso não poderia ser 

diferente, vez que: “As idéias dominantes de cada época, sempre foram as ideias da 

classe dominante” (MARX e ENGELS, 1998 p. 41 1998)  

O aperfeiçoamento da matriz na nova capital não só criava os novos 

instrumentos de produção como também organizava os meios de comunicação das 

ideias que nasciam à medida que se intensificava a adesão do Estado goiano ao 

capitalismo em sua fase de restauração. O mesmo movimento que Luiz Werneck 

Vianna melhor explica ao analisar o fenômeno em nível nacional : “Daí podendo 

também ser considerado como ‘revoluções-restaurações’ via reacionário de 

modernização capitalista, que faz do público um lugar de relações condominiais entre os 

interesses dominantes (...)” (VIANA, 1997, p. 39) 

 Tanto é verdade que é exatamente na segunda metade daquela década, inclusive 

em um novo contexto político econômico, pós-ditadura Vargas e pós-intervenção 

Ludovico, que Goiânia passara a exigir e, por assim dizer, ganhara sua principal 

entidade de defesa explícita dos negócios, bem como dos interesses da burguesia 

industrial em Goiás. O nascimento do sindicato dos patrões na nova capital é isso.     

 
A expansão capitalista ocorrida em Goiás após 1930 atingiu também o setor 
industrial, e houve um significativo aumento do número de estabelecimentos 
industriais instalados na região, constituindo-se as indústrias alimentícias, de 
serviços e transformação de minérios não-metálicos, que eram as de maior 
número. Os estabelecimentos industriais passaram de 16, em 1920, para 370, 
em 1940, e 737, em 1950. (SILVA, 2005, p. 156) 

 

A transferência do centro político-econômico fundara também a necessidade de 

se concentrar na cidade inventada uma entidade oficial desses novos proprietários do 

Estado. A mudança que fizera de Goiânia o ponto de convergência entre o econômico e 

o político criara a mercadoria bem como a necessidade de conluio entre os grandes 

mercadores. Por isso, nas proximidades do novo grande asterisco instalara-se a 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, a grande agência criada 
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exclusivamente para a promoção e venda do novo produto que se lançava em Goiás e 

que de modo velado já vinha sendo apresentado pelas primeiras organizações culturais 

de Goiânia.    

O correr da história viria a comprovar o sucesso de toda a campanha.  O modo 

como os patrões fizeram da nova capital, literalmente sua casa, prova isso.   

Confirmando mais um dos princípios da tradição goiana inventada, ou seja, a 

hospitalidade, especialmente para os que pudessem pagar, o Estado de Goiás não 

economizara recursos, públicos, para assentar o capital em Goiânia.  

Em 1953 a FIEG ganhara do Governador Coimbra Bueno, o mesmo que por 

meio de sua empresa tocara o projeto de reconfiguração dos limites do núcleo original 

da cidade e que incluíra entre os primeiros atos de seu mandato de oposição a Pedro 

Ludovico a importação e doação de tourinhos de raça para os grandes criadores de gado, 

uma área nobre, na confluência das avenidas Anhanguera e Tocantins para a construção 

de sua sede.  

Merece destaque nessa questão o fato de a lei de doação ter sido apresentada à 

Assembléia Legislativa do Estado pelo Deputado Galeno Paranhos. Outro senão o ex-

chefe de polícia de Pedro Ludovico, entre 1938 e 1943, Constituinte na ditadura Vargas, 

o mesmo parlamentar que “(...) projetou e liderou a luta que levou o governo ao perdão 

da dívida dos criadores de gado Zebu”. (VAZ, 2001, p. 66). Assim, por meio de mais 

um ‘acerto’ do projeto claramente de classe burguesa se concluíra o Palácio da Indústria 

de Goiás33. Essa fora a denominação dada ao quartel do grupo que gradualmente se 

apropriava do Estado goiano.  

Ainda que em esforço de legitimação do empreendimento, é um dos renovadores 

do movimento da goianidade que permite esse entendimento. “(...) A FIEG constitui a 

trincheira avançada da grande batalha do desenvolvimento em que se empenha a 

indústria goiana. O papel reservado à Entidade, na defesa dos interesses de seus 

representados (...)”. (VAZ, 2001, p. 66).  

A instalação da Federação da Indústria do Estado de Goiás (FIEG) em Goiânia, 

mais que congregar em unidade os empresários do Estado demonstra o modo como a 

modernização em Goiás faz-se transformando a esfera do público em arena dos 

interesses da classe dos patrões.    

                                                 
33 Essa curiosa e reveladora denominação também fora assumida pelos empresários do setor comercial. 
Poucos anos já haviam se instalado no seu Palácio do Comércio. Um arranha-céu, também localizado na 
Avenida Anhanguera, a poucos metros do Palácio da Indústria.  
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O movimento da goianidade, que apreendera, por exemplo, a arte de Tavinho 

Arantes, Cicí Pinheiro e especialmente de João Bênio, e que se potencializara 

sobremaneira com o desenvolvimento da indústria goiana de comunicação de massa não 

é mais que isso.   

Dito desse modo evidencia-se que os anos 1950 fecham-se tendo a crença na 

neutralidade da cultura inventada como traço distintivo da educação em Goiás, ou seja, 

como síntese do esforço de construção do ‘sujeito coletivo’ burguês no Estado. 

Portanto, pode-se imaginar que o negócio do final da década de 1920 dera certo. E, de 

fato dera. Tão certo, que já na década seguinte a realidade que se processava como 

concerto passara a reivindicar mais um novo conserto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

CONCERTO EM CONSERTO: O DURO REPARO REVELA O CARÁTER 
IDEOLOGIA DO MOVIMENTO DA GOIANIDADE  

                       
- Ranjou enxada? – gemeu Olaia perto da fornalha quase apagada.  

- Vigia só a enxada! E Piano (...) exibia as duas mãos que eram duas bolas 
de lama, de cujas rachaduras um sangue grosso corria e pingava, de mistura 

com pelancas penduradas, tacos de unha, pedaços de nervos e ossos.   
Aí o soldado abriu a túnica, tirou de baixo um bentinho sujo de baeta 

vermelha, beijou, fez o pelo-sinal, manobrou o fuzil, levou o bruto à cara no 
rumo do camarada.  

 

BERNARDO ÉLIS, 1966. 

 
Para dar conforto à família é preciso ter sido 

criado e educado para isso, é o resultado de toda 
uma educação, uma filosofia de vida, uma 

organização solidamente alicerçada em 
inabaláveis princípios cristãos durante gerações e 
gerações: principalmente isso - durante gerações 

e gerações! 
                                        

                                                                                                                               BERNARDO ÉLIS, 1984. 

 

           Na passagem dos 1950 para os anos 1960 o movimento da goianidade sugeria-se 

uma mercadoria cara. Na verdade caríssima. Tanto assim que não demorara a revelar-se. 

Pouco mais de três décadas após a tomada de Goiás pela Marcha para o Oeste a 

experiência civilizatória que se processava como bloco histórico começara a mostrar-se 

desentendimento ou um concerto carente de conserto. O caso da criação da 

Arquidiocese de Goiânia e conseqüentemente a disputa pelo sistema de ensino 

universitário em Goiás permitem essa compreensão.   

  Estranhamente a Igreja Católica que desde o início estivera diretamente 

envolvida no projeto da transferência, apesar da onipresença era falta, expressão de 

ressentimento. A nova capital adentrara a maioridade batizada, contudo órfã.  Isso 

porque até o final de 1955, decorridos, portanto, 21 anos desde a assinatura do decreto 

de mudança, a instituição ainda não havia criado a diocese da nova capital.  

Conforme já se evidenciara o motivo era uma paixão contida, mas sempre viva. 

O mesmo projeto que forjara a revolução burguesa evidenciara um desacerto entre a 

Igreja Católica em Goiás e os interesses do projeto econômico em curso no Estado.  

A atuação destacada de Dom Emanuel, a personificação da Igreja Católica nos 

acertos da mudança indica isso. A não transferência da nova capital para a cidade de 

Bonfim não fora esquecida.  Prova disso é que Dom Emanuel resolvera não transferir a 

sede da instituição para Goiânia. “Depois desse episódio [mudança da capital], Vaz 
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[Ronaldo Ferreira Vaz] afirma que dom Emanuel ‘exilou-se’ de Goiânia, embora tenha 

garantido os terrenos necessários para os prédios religiosos na nova capital” (BORGES, 

2009, p. 151).  

O problema é que essa distância se ruim para a nova capital, para os negócios da 

Igreja era péssima. Uma cidade criada sob o manto do sagrado não poderia desenvolver-

se sem as bênçãos divinas. O Batismo Cultural indica isso. Quanto aos motivos da Santa 

Sé, uma breve retrospectiva histórica evidencia porque quão urgente se fizera transferir 

para Goiânia a sede do catolicismo em Goiás.  

Com o processo de americanização da exploração capitalista (fordismo), a 

chamada Era de reinvenção da experiência burguesa, até mesmo as forças colocadas em 

xeque quando da derrubada das monarquias absolutistas emergiram empunhando suas 

bandeiras mais antigas, mas também envernizadas pelo discurso do moderno. É o caso, 

por exemplo, da Igreja Católica que encontra na busca de uma solução para o clima de 

animosidade e desesperança a possibilidade de retomar sua antiga posição ideológica de 

mediadora das vontades dos homens. É importante lembrar que a tempestade 

transformadora dos anos 1789 e 1848 não só derrubara o absolutismo, como também 

colocara em suspenso o clero católico que até então desfrutava de uma privilegiada 

condição social. O monopólio da linguagem, vantagem que lhe permitira inventar e 

reinventar o início e o fim do mundo, instituir o bem e o mal, destruir deuses, construir 

Deus, santificar homens, humanizar o divino, condenar os pecadores, salvar os 

humildes, enfim, criar um conforto para o ser entregue às incertezas, o grande inferno 

da humanidade.  

As revoluções burguesas que inauguraram o moderno Estado liberal na Europa 

pressupunham entre outras coisas a ruptura com toda e qualquer forma de dogmatismo, 

inclusive a moral religiosa cristã. A reação da organização pós 1849, instituindo um 

partido de defesa do catolicismo e da Igreja não representam outra coisa senão o esforço 

do clero para tornar-se novamente organização mundial monopolizadora da linguagem e 

detentora da posição privilegiada do período pré-revolucionário. A criação da Ação 

Católica tem esse propósito.   

 
A Ação Católica assinala o início de uma época nova na história da religião 
Católica: de uma época em que ela, de concepção totalitária (...) torna-se 
parcial. As diversas ordens religiosas representam a reação da Igreja 
(comunidade dos fiéis ou comunidade do clero), a partir do alto ou a partir 
de baixo, contra as desagregações parciais da concepção do mundo 
(heresias, cismas, etc, e também degenerescência das hierarquias (...). 
(GRAMSCI, 2001, p. 152). 
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             Por meio dela, ou melhor, da renovação dos princípios ideológicos por ela 

instituídos, a Igreja Católica poderia reaver muitos dos privilégios que lhe foram 

retirados quando da fundação do chamado Estado laico. A ameaça de revolução na 

revolução, na passagem do século XIX para o XX, representara para a instituição a 

possibilidade concreta de reaproximação do aparato estatal. Portanto, a liberdade para a 

reinstalação de sua empresa. O acordo ou a concordata entre o Governo da Itália e o 

Vaticano revela isso. O papado novamente confrontado pelo movimento do tempo, no 

caso, a exacerbação do conflito de classes, encontrara na linguagem a possibilidade de 

se reinventar como agente intelectual e por assim dizer como grupo de poder.  

A elaboração da encíclica Rerum Novarm é a expressão desse movimento. Por 

meio do documento de 1891 o papa Leão XIII sistematizara os pilares da chamada 

Doutrina Social da Igreja, promovendo assim uma espécie de modernização do 

catolicismo. Aquilo que o próprio pontífice definira como estética do consenso, 

argumento assimilado pelos intelectuais orgânicos da revolução/restauração, e por assim 

dizer, componente fundamental do léxico da revolução pelo alto. “A concórdia traz 

consigo a ordem e a beleza; ao contrário, dum conflito perpétuo que só podem resultar 

confusão e lutas selvagens”. (RERUM NOVARUM, 1991, p, 22).  

Nesse sentido, não fica dúvida acerca de porque a Arquidiocese precisaria 

também ser transferida para Goiânia. O curioso é que são exatamente os 

desdobramentos dessa mudança que mostram definitivamente o caráter ideologia do 

movimento da goianidade, no caso, revela aquilo que se apresentava como encanto.  A 

criação da Arquidiocese na nova capital ao contrário do que se poderia imaginar nada 

mais é que a confirmação do paradoxo da intensificação da inclusão goiana no turbilhão 

da modernização.        

 Após a morte de Dom Emanuel, em 1955, o ressentimento da Igreja com o 

deslocamento promovido pela mudança tivera condições de racionalizar-se. A 

necessidade de nomeação de um novo Arcebispo também possibilitara a fundação de 

uma sede para o catolicismo em Goiânia.  

Para a tarefa poucos nomes do corpo de sacerdotes brasileiros à época seriam 

melhores que o de Dom Fernando Gomes dos Santos, o menino que se tornara homem 

pela mediação do catolicismo de restauração. Não por acaso fora escolhido. Entrara para 

a formação sacerdotal aos 10 anos de idade e ao longo de toda sua carreira notabilizara-

se como intelectual orgânico puro da reconciliação entre a Igreja e Res publica.   
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(...) Estudou em Roma durante o pontificado de Pio XI (1922-1939), no qual 
instituiu o movimento de 1922. Preocupado com o processo de laicização da 
sociedade, Pio XI articulou o projeto de recristianização, denominado de 
neocristandade, que visava tornar a Igreja mais presente na sociedade. A 
principal estratégia adotada por Pio XI foi mobilizar os leigos por meio da 
Ação Católica que tinha por objetivo preparar o laicato para levar os cristãos 
ao seu meio – escola, trabalho, entre outros – tornando-se fermento na 
massa.  (BORGES, 2009, p. 163) 

 

Nessa atmosfera de ideologia total da Igreja Católica dos anos 1920 e 1930 é que 

se instruíra Dom Fernando. A Ação Católica, por exemplo, fora redimensionada por Pio 

XI na Itália de 1922. É o período em que o movimento fascio34, em meio a um clima de 

grande efervescência social assumira o controle do país, instituindo com o apoio dos 

chamados grupos sociais médios (pequena burguesia), burguesia rural e Igreja Católica, 

a força como estratégia de efetivação de sua revolução burguesa e condenara Antônio 

Gramsci ao cárcere que acabaria por levá-lo à morte. Fora o próprio Gramsci quem 

demonstrara como a unidade de ação intelectual católica e o Estado totalitário italiano 

fundara uma modalidade de revolução do tipo passiva, a ‘revolução sem revolução’.      

 
Os católicos desenvolvem uma ação social sempre maior, vasta e profunda: 
organizam massas proletárias, fundam cooperativas, associações mútuas, 
bancos, jornais, mergulham na vida prática, cruzam necessariamente a sua 
atividade com a atividade Estado laico e acabam por fazer depender da 
fortuna dele as fortunas dos seus interesses particulares. Os interesses e os 
homens arrastam consigo as ideologias. O Estado absorve o mito religioso, 
tende a transformá-lo num instrumento de governo, apto a repelir os assaltos 
das forças novas, absolutamente laicas, organizadas pelo socialismo. 
(GRAMSCI, 1976, p. 294) 
 

Na mesma Itália desse contexto histórico Dom Fernando realizara seus estudos e 

pelo visto fora aprovado com louvor. Depois de ordenado administrara a Igreja Católica 

em duas importantes cidades do nordeste brasileiro, Penedo no interior de Alagoas e 

Aracaju, a capital sergipana, além de ter sido um dos principais ideólogos da 

Conferência Nacional dos Bispos35 (CNBB), participando ao lado de Dom Helder 

Câmara de sua fundação em 1952.  

                                                 
34 Movimento de caráter pequeno-burguês surgido no pós-guerra a partir das associações de sobreviventes 
que tinham por objetivo criar todas as condições materiais necessárias para a intensificação do processo 
de expansão do capitalismo na Itália, sistema que à época prometia-se como possibilidade da realização 
da paz e da abundância. Conforme Gramsci, seria uma guarda branca ou civil do capitalismo contra as 
organizações de classe proletária. “(...) São controlados em cada movimento, em cada leitura; as 
bibliotecas operárias foram incendiadas ou dispersas; as grandes organizações e as grandes ações de 
massa já não existem ou não podem actuar-se” (GRAMSCI, 1978, p. 21) 
35 Importante considerar que a instituição anos mais tarde viria a se constituir em uma instância 
consultiva, uma mediadora das grandes questões nacionais. A CNBB materializara-se no Brasil em uma 
espécie de bloco do pensamento cristão. Suas posições tornaram-se referência para o Estado, partidos 
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Esses poucos elementos credenciais são suficientes para demonstrar o valor de 

Dom Fernando para a Instituição, bem como revelam a importância da criação da 

Arquidiocese de Goiânia.         

O modo como fora recebido e se fizera receber em 1957 como primeiro 

arcebispo de Goiânia também evidenciam a grandiosidade de sua empreitada. A 

chamada cerimônia de entronização fora transformada em um evento, com direito 

inclusive a recepção oficial e desfile por todo o núcleo original da cidade.  “(...) O 

governador ofereceu um banquete no Palácio das Esmeraldas, e homenagem ao novo 

arcebispo e ao núncio apostólico. (...) No salão em que foi servido o jantar, dom 

Fernando e dom Armando ocuparam os lugares centrais da mesa principal.” (BORGES, 

2009, p. 167).  

Todavia, mais significativo que o simbolismo da chegada fora o todo 

representado pelas criações de Dom Fernando na capital inventada. Revelando os 

princípios de sua ordenação, adotara como ação diferencial de seu ministério a 

organização do chamado movimento leigo. “O discurso inaugural apontava os limites: 

aos leigos cabia participar da ação evangélica, mas, sobretudo, a obediência à 

hierarquia.” (BORGES, 2009, p. 169)  

O modo como foram denominados não deixam dúvidas quanto à sua posição na 

escala de poder da instituição. De qualquer modo a Diocese passara a estabelecer um 

novo mistério de fé. Conforme o Papa João XXIII em sua encíclica Mater e Magistra de 

1961, redigida em comemoração, renovação e confirmação das duas anteriores (Rerum 

Novarum e Quadragesimo Anno), os novos agentes pastorais pinçados das próprias 

comunidades tornaram-se “(...) fundamentais para uma divulgação, sempre mais ampla 

da doutrina social da Igreja.” (MATER E MAGISTRA, 1991, p. 283) Por isso Dom 

Fernando colocara sua Arquidiocese a serviço da formação de líderes comunitários. 

Estes deveriam tornar-se semeadores da ‘nova igreja’ no quotidiano das comunidades. 

“Caberia ao leigo preparar e gerir a sociedade cristã através da Ação Católica, atuando 

como ‘fermento na massa’, influenciando valores cristãos na sociedade” (BORGES, 

2007, p. 15).  

O grande receituário ainda era a chamada Doutrina Social Cristã, continuamente 

renovada pelos novos documentos papais que não raramente proclamavam: “(...) usem 
                                                                                                                                               
políticos, grande imprensa, empresários e também para as casas legislativas de todo o Brasil. A 
Conferência corresponde à materialização em solo nacional de um dos princípios da extensa bula papal 
instituída por Pio XI. “A ação Católica contribuiu decisivamente pra a criação da CNBB (14/10/52) (...)” 
(PESSOA, 1999b, p. 97). 
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com convém da força da educação cristã, ensinando os jovens, fundando associações 

católicas, criando círculos, onde se cultive o estudo segundo os princípios da fé. 

(QUADRAGESIMO ANNO, 1991, p. 100). 

Em certo sentido fora esse o grande fermento ideológico para o nascimento de 

pastorais leigas como a Juventude Agrária Católica (JAC), Juventude Estudantil 

Católica (JEC), Juventude Independente Católica (JIC), Juventude Operária Católica 

(JOC) e Juventude Universitária Católica (JUC), entidades juvenis criadas muito em 

função da adesão da Ação Católica no Brasil aos princípios do chamado catolicismo 

belga do final dos anos 1940, ou seja, a prioridade do método “Ver-Julgar-Agir”, uma 

nova forma de enfrentamento católico das questões sociais, mas que não deixavam de 

comungar com os propósitos do ministério de Dom Fernando. “Fato significativo desta 

nova posição foi a mudança da Ação Católica que a partir de 1948, passou do modelo 

italiano de Ação Católica (organização por idade e sexo), para o modelo franco- belga 

(organizado por setores de classes).” (AMADO, 1996, p. 138)  

Evidentemente que isso não significa dizer unidade total. Vez ou outra as 

divergências entre os grupos pró e contra virada belga, bem como as disputas por poder 

promoviam fraturas internas, novas subdivisões e até rupturas nas organizações. É o 

caso, por exemplo, da Ação Popular (AP)36 e da Política Operária (Polop) nascidas de 

cisões internas da JUC.   

 
Aos poucos, devido às posições tomadas pela JUC, suas relações com a alta 
hierarquia da Igreja foram se deteriorando. Muitos foram os motivos dos 
atritos: a posição da JUC em favor da escola pública, explicitada no I 
Seminário de Reforma Universitária, contra a orientação da Igreja; a aliança 
com o grupo de linha reformista do PC – que passou a determinar-se PCB 
favoreceu à JUC assumir a direção da UNE, através de Aldo Arantes; e a 
filiação da UNE à União Internacional dos Estudantes (UIE) reconhecendo-
a. O que iniciou uma ruptura, lenta e gradual, com a alta hierarquia da 
Igreja, que levou à expulsão Aldo Arantes da JUC. (RODRIGUES, 2008, p. 
57) 

               

             Muito pela influência da campanha comunitarista de Dom Fernando, o que 

significa dizer também esforço de tutela dos movimentos sociais, o universo rural 

goiano também se organizara em torno de entidades leigas como o Movimento de 

Educação de Base (MEB), a Frente Agrária Goiana (FAGO). Expressões de um 

conjunto de entidades trabalhistas agrárias que    
                                                 
36 Corresponde a organização nascida de uma ruptura ocorrida em Minas Gerais e que mais tarde viria a 
projetar entre outros, Herbert José de Souza, o Betinho da Campanha Fome Zero dos anos 1990 e Aldo 
Arantes, Presidente da UNE e Deputado Federal pelo PC do B em Goiás, como dois dos grandes 
intelectuais orgânicos da efetivação da revolução passiva no Brasil.   
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passou a atuar decididamente no sindicalismo rural, especialmente nos 
municípios de Anápolis, Pirenópolis, Jaraguá, Hidrolândia e Nova Veneza. 
A Fago teve núcleos em Leopoldo de Bulhões, Cristalina, Jaraguá, Ceres e 
Itauçu e se dedicava a organizar a atuação do laicato católico na questão 
agrária. (PESSOA, 1999a, p. 66). 
 

 
 A motivação de todas vinha de uma espécie de matriz intelectual.    

 
Os Bispos, por seu lado, animam estes esforços por seu lado e os colocam 
sob sua proteção (...). É a nossos olhos feliz prognóstico para o futuro, e 
esperamos destas corporações os mais benéficos frutos, contanto que 
continuem a desenvolver-se e que a prudência presida à sua organização.  
(RERUM NOVARUM, 1991, p. 43) 
 

 
  Essa Igreja de base, privilegiada pelo novo Arcebispo, literalmente dera um 

sentido novo para a comunicação entre a instituição e seus fieis. A política de criação de 

veículos próprios de comunicação de massa continuara viva, contudo também fora 

tocada pelo basismo de Dom Fernando. A Revista da Arquidiocese editada pela 

primeira vez em 1957 e a Rádio Difusora de Goiânia, fundada em 1958, dois dos 

principais instrumentos da ação ideológica de Dom Fernando são a expressão disso.  

Por meio da publicação não só renovara o velho Jornal Brasil Central, editado 

por Dom Emanuel na cidade de Bonfim (Silvânia), como abrira em Goiânia um canal de 

divulgação das chamadas organizações leigas. Além disso, o noticioso tornara-se ainda 

uma espécie de Revista Oeste exclusiva para os assuntos da Igreja. Ou seja, o espaço do 

trânsito exclusivo dos intelectuais católicos do Estado de Goiás. 

 Diferentemente da Revista de Paulo de Figueiredo a Revista da Arquidiocese 

tivera uma linha editorial muito mais clara e explícita: “(...) formação de suas elites 

[católicas], tendo em vista preparação para combater as ideologias adversas”. 

(BORGES, 2007, p. 112). Por isso proclamara o comunismo e até mesmo suas 

deformações concebidas pelas esquerdas como adversários.  

Não poderia ser diferente considerando a matriz a que se vinculava. “Socialismo 

religioso, socialismo católico são termos contraditórios: ninguém pode ser ao mesmo 

tempo bom católico e verdadeiro socialista” (QUADRAGESIMO ANNO, 1991, p. 90). 

Com isso pode-se dizer que influenciara diretamente no processo de criação da 

ideologia da cultura goiana, a chamada goianidade.  

Em certo sentido é correto afirmar que por meio da publicação a Igreja além de 

conseguir ensaiar aquilo que João Bênnio havia conseguido com seu Teatro de 

Emergência, ou seja, estabelecer um diálogo com os grupos médios, a pequena 
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burguesia que se projetava em nível local, abrira um importante circuito de educação, 

inclusive da classe trabalhadora que aos poucos ia tomando parte nas diversas 

organizações leigas do Estado.  

 
(...) Buscou sintonizar Goiás ao resto do país, atraindo e incentivando 
diversos movimentos religiosos e debates importantes que se davam no seio 
da Igreja, na expectativa de integrar Goiás aos propósitos da Igreja Nacional 
e universal. Dom Fernando mostrava uma percepção acurada das mudanças 
ocorridas na sociedade – no campo da ciência e da técnica -, que exigiam da 
Igreja e do próprio prelado as adaptações necessárias para manter e mesmo 
ampliar o espaço conquistado. (BORGES, 2007, p. 15) 

               

          Ainda que com a particularidade do desafio de promover a evangelização dos 

trabalhadores rurais, a Rádio Difusora também nascera com o mesmo propósito de criar 

agentes leigos para a Igreja renovada. O modo como o Movimento de Educação 

Brasileiro (MEB), idealizado por Dom Eugênio Sales, no Rio Grande do Norte em 1958 

e transformado em 1960, por meio de Convênio firmado entre a Igreja Católica e o 

Governo Jânio Quadros, em programa de alfabetização em massa, via rede católica de 

rádio, fora encampado pela emissora sugere isso. “Essa ‘educação’ implicava em 

alfabetização de massa, educação sanitária, iniciação agrícola, educação política 

democrática e formação cristã” (AMADO, 1996, p. 140) 

Para se ter uma ideia do poderio do novo veículo, conforme Borges (2007) em 

1962, ano de fundação do Movimento cerca de 4000 alunos distribuídos por 270 escolas 

em 60 municípios goianos sintonizavam a programação da Difusora de Goiânia.   

 

Nos anos 1960, a Igreja em Goiás (...) vivenciava a constituição da Fago, o 
MEB e o Sindicalismo Rural, se envolvendo com a mobilização dos 
trabalhadores do campo, especialmente no que se refere à reforma agrária, 
alfabetização, sindicalismo rural, cooperativismo, entre outras ações. 
(RODRIGUES, 2008, p. 88) 

 

Portanto, a partir da segunda metade da década de 1950 a Igreja em Goiás que já 

se fazia parte da alma do movimento da goianidade, tornara-se corpo, matéria ao 

assentar-se oficialmente na capital.  

Todavia, o que mais chama a atenção no bispado de Dom Fernando, o escolhido 

para a missão de criação da Diocese metropolitana, é o fato de sua destacada ação 

mobilizadora ter revelado os primeiros desentendimentos, ou em outros termos, o que 

de fato escondia a ilusão produzida pela visão acerca da modernização em Goiás. A 
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primeira fissura do bloco no momento em que o Estado passara a exigir sua primeira 

Universidade é isso. 

À medida que o país de fato fora se desenvolvendo como economia capitalista, 

também fora cada vez mais confrontado por demandas sociais mais complexas. No 

início da década de 1960, por exemplo, a implantação de um sistema universitário 

tornara-se um dos grandes desafios para Goiás.  

Muito em função do modo como a educação formal no Brasil se atrelara ao 

sistema produtivo, não se concebia mais que Goiás continuasse dependo quase que 

exclusivamente do sudeste para instrumentalização do corpo técnico necessário à 

administração do chamado Estado social.  

A resposta a essa questão viera sob a forma de desacerto. A goianidade que entre 

seus princípios recusava o conflito social e se prometia como consenso não fora 

suficientemente forte para impedir as contradições do amadurecimento das relações de 

produção capitalistas e, por assim dizer para manter em segredo a lógica do progresso 

que se processa segundo a lógica da sociedade de classes.     

O problema é que quando as condições materiais asseguraram a Goiás a 

possibilidade de congregar todas as suas faculdades isoladas em uma única organização 

universitária a elite política e econômica não mais conseguira dialogar com a tamanha 

facilidade de outrora.  

“A maçonaria deu o primeiro passo nessa disputa, ao publicar um artigo 

denunciando que a Igreja luta contra a Universidade Federal ao mesmo tempo em que 

encaminhava a criação de uma universidade católica no Estado.” (BORGES, 2007, p. 

109). Desde os primeiros anos de Goiânia um grupo de professores da Faculdade de 

Direito, o chamado casarão da Rua 20, no centro, já haviam se organizado em uma 

Frente Universitária Pró-Ensino Federal, visando a criação da Universidade do Brasil 

Central. A Diocese de Goiânia, por sua vez, não só ignorara o movimento, como 

passara a valer-se de todas as estratégias para tomar para si a prioridade no ensino 

universitário em Goiás.  

 
Há indícios na documentação oficial de que a Igreja fez contatos políticos 
junto aos meios educacionais, objetivando a aceleração do processo de 
criação da Universidade de Goiás (Católica) para que fosse aprovado antes 
do projeto público, como de fato veio a acontecer em 1959. (MARTINS, 
2010, p. 131) 
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 Nessa disputa o Arcebispo novamente, em prol da Igreja, fora decisivo. Dom 

Fernando, em função da rápida notoriedade obtida já nos primeiros anos de sua 

dinâmica carreira episcopal, especialmente no que diz respeito a sua ação ideológica 

efetiva em favor do desenvolvimentismo de JK, potencializara-se como liderança 

política não só de Goiás, mas também do clero brasileiro. Tanto é assim que fora 

convidado pelo Presidente Juscelino, muito em função de sua ação efetiva no 

convencimento da sociedade civil acerca da necessidade da mudança do Distrito 

Federal, a compor o grupo de religiosos que celebraram a missa de inauguração de 

Brasília.   

Essa proximidade com o poder abrira-lhe o trânsito para negociar diretamente 

com o Executivo a primeira Universidade para Goiás. Dom Fernando “(...) cobrava 

prioridade para a Igreja Católica, apelando ao Presidente da República no sentido de que 

abrisse as portas de Brasília para atuação da instituição” (BORGES, 2007, p. 59). É bem 

verdade que o argumento vinha sempre precedido de uma espécie de apelo divino. No 

caso da reivindicação do direito de explorar o ensino superior a lição era de seu velho 

mestre Pio XI: “Em geral, pois, é direito e dever do Estado proteger, em harmonia com 

as normas da recta razão e da Fé, a educação moral e religiosa da juventude, removendo 

as causas públicas que lhe sejam contrárias.” (Divini Illius Magistri, 1929).   

Sob o argumento da harmonia social, a recusa da escolarização como um direito 

público universal incondicional e inegociável ou a renovação de um dos princípios da 

encíclica Divini Illius Magistri que sem meias palavras proclamara ser “(...) mister 

ajuntar todas as Universidades espalhadas por toda parte e sempre por iniciativa e sob a 

guarda da Santa Sé e da Igreja.” (Divini Illius Magistri, 1929) 

Portanto, manuseando os argumentos de que dispunha, Dom Fernando ganhara 

do Governo Federal, além da autorização para instalar a primeira Universidade de 

Goiás, um financiamento de cem milhões de cruzeiros para a criação de novos cursos.  

 Com esse movimento o Arcebispo que se projetava como uma espécie de guia 

espiritual de Goiânia deixava de ser apresentado como unanimidade. “Tínhamos como 

força contrária um brilhante sacerdote, representante de Goiás, na Câmara Federal 

trabalhando, silenciosamente, junto às Comissões da Câmara” (SILVA, 1992, p. 67).  

Ao longo de sua vida pública Dom Fernando adotara como estratégia de defesa 

dos interesses da Igreja construir uma poderosa rede de relações que lhe franqueavam 

enormes benefícios junto a todos os Poderes. A coluna de intelectuais que arregimentara 

em Goiânia, além de fomentar continuamente a Revista da Arquidiocese também 
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executava com destreza essa tarefa. Todavia, nesse processo além de inúmeros aliados o 

Arcebispo também ia produzindo desentendimentos e até desilusões. É o que revelam, 

por exemplo, as memórias de um de seus ex-fiéis:  

 
Diante de tanto fracasso que eu tive de suportar como ‘testa de ferro’ ou 
‘bode expiatório’, decidi abandonar tudo. (...) Sobretudo, decidi afastar-me 
do raio de influência de dom Fernando. E assim saí da Conferência São 
Vicente de Paulo, da Irmandade do Santíssimo, da Faculdade Católica de 
Filosofia, e deixei de freqüentar inclusive o gabinete do arcebispo, onde eu ia 
sempre para um bate-papo. (BRETAS, 2001, p. 418) 
 

 Diferentemente de Genesco Bretas que optara pelo distanciamento, o movimento 

social que até então também reivindicava uma Universidade Federal e pública para 

Goiás declarara guerra à ação privatista de Dom Fernando.               

  O agrado concedido pelo Governo JK à Igreja exaltou os ânimos dos alunos das 

escolas de ensino superior, dos secundaristas e da ala maçônica da intelectualidade 

goiana. Os primeiros devido o arrocho do preço das mensalidades e os segundos, 

principalmente grande parte dos concluintes do científico no Liceu, movidos pela 

impossibilidade de cursar uma universidade pública em outro Estado. A intelectualidade 

não católica, por sua vez, sentira-se ultrajada do direito republicano de ter acesso a uma 

escolarização laica.  

A resposta por parte dos estudantes fora dada em forma de passeatas contra o 

monopólio da Igreja Católica e por meio de atos de protestos diretamente contra a 

pessoa de Dom Fernando. A simulação de uma solenidade de enterro do Arcebispo na 

emblemática Praça do Bandeirante tornara-se notícia em boa parte do Estado de Goiás.   

 
A assinatura do documento de criação da Universidade de Goiás, atual 
Universidade Católica de Goiás, em 17 de outubro de 1959, foi seguida de 
um protesto dos estudantes goianos, liderados pelos alunos da Faculdade de 
Direito, que fizeram o enterro simbólico do Arcebispo Dom Fernando, 
responsável pela criação daquela instituição. (BORGES, 2007, p. 111) 

 

              Evidentemente que apesar do caráter inusitado do ato, considerando o projeto 

de harmonia social da goianidade, para uma parcela significativa da população goiana 

ele sequer acontecera. A concepção de comunicação social do jornal O Popular, da 

Rádio Anhanguera, ambas de propriedade dos Irmãos Câmaras, da Rádio Brasil Central, 

emissora estatal criada em 1950 por Coimbra Bueno, o mesmo Governador que doara 

tourinhos zebus aos fazendeiros, e obviamente da Revista da Arquidiocese e da Rádio 

Difusora não permitira que esse tipo de informação fosse incluída em suas pautas. 
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Seguindo o princípio de não noticiar o que concebiam como coisas ruins, mas somente 

o ‘bom’ e ‘belo’ de Goiás, os veículos de comunicação mantiveram-se indiferentes ao 

fato.  

Porém, nem mesmo esse silêncio fora o suficiente para esconder um dos 

principais feitos do Arcebispo, qual seja permitir compreender o encanto da goianidade. 

Dom Fernando com sua última obra revelara como o paraíso pode ser ao mesmo tempo 

o céu e o inferno dos homens. O decreto de autorização da Universidade Católica de 

Goiás fora uma das primeiras revelações do caráter mágico daquilo que se produzia 

como cultura goiana. “A princípio era uma luta de bastidores, uma só frente, para 

depois, generalizar-se em várias frentes, envolvendo aspectos políticos e até religiosos 

(...)” (SILVA, 1992, p. 67).    

 Em resposta a esse movimento típico das sociedades organizadas por meio da 

pequena política, dos acertos pelo alto ou de camarilha e captando a força do tempo que 

exigia a criação de uma universidade pública em Goiás, não outro senão Colemar Natal 

e Silva articulara, a seu modo, um novo reparo na mercadoria que tão precocemente 

revelava-se encanto, visão parcial produzida pela base material, tão somente ideologia.   

A criação da Universidade Federal de Goiás é isso, a materialização do rearranjo 

no movimento da goianidade. O mesmo Colemar da Procuradoria Geral do Estado, do 

Instituto dos Advogados, do Instituto Histórico e Geográfico, da Academia Goiana de 

Letras, fora encarregado de sensibilizar o Presidente Juscelino para a importância de se 

acalmar os ânimos. De mostrar-lhe que a criação de uma universidade pública em 

Goiás, além de ser fundamental à manutenção do desenvolvimentismo, ainda que em 

outro Governo, seria muito importante para seu futuro político. O seu mandato já estava 

se encerrando e só os votos dos católicos talvez não fossem suficientes para a realização 

de seu projeto de eleger-se Senador por Goiás.  

          Assim JK convencera-se da necessidade de assinar também o Decreto de criação 

da Universidade Federal de Goiás – UFG. Em, 1960 autorizara a união do 

Conservatório de Música do Estado, das já existentes Faculdades de Direito, Farmácia e 

Odontologia, bem como das recém-criadas Faculdades de Medicina e Engenharia sob a 

jurisdição de uma única Congregação presidida por Colemar Natal, primeiro reitor 

daquela que passaria a ser Universidade pública do Estado.  

O discurso de Colemar, na cerimônia de concessão do certificado de gratidão ao 

Presidente Juscelino Kubistchek, no caso, o título de Doutor Honoris Causa, 
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conscientemente ou inconscientemente parece expressar exatamente o sentido da 

decisão última de JK.  

 
Vossa Excelência que se sagrou grande no equacionamento e na solução dos 
maiores problemas administrativos, no complexo intricado de tantas e tão 
relevantes metas atinentes ao progresso material, envolvendo, em seu 
conjunto a meta maior – combate ao subdesenvolvimento, nas suas diversas 
modalidades – sagrou-se ainda maior, noutro aspecto. Vossa Excelência é 
um semeador de Universidades (SILVA, 1992, p. 33) 

 

Nas palavras de Colemar novamente a retomada da mesma concepção de cultura 

como cultivo para o desenvolvimento. Ou seja, o esforço de restauração da tese da 

unidade produzida a partir da seleção e articulação de elementos materiais e espirituais à 

bem da invenção do progresso. Uma espécie de suporte para a base material concebida 

como ideal. “A Universidade Federal de Goiás inaugura no Brasil uma concepção nova 

de universidade: um centro de elaboração cultural um laboratório de cultura” (SILVA, 

1992, p. 75).  

O mesmo Colemar, anos mais tarde, em exercício de memória viria confirmar 

esse propósito fundante. “Era diretriz para conquista, realmente de concepção nova – 

um centro de elaboração cultural, laboratório de cultura.” (Jornal 4º Poder, Apud 

SILVA, 1992, p. 78)  

          O Centro de Estudos Brasileiros CEB, criado pela Universidade já em sua 

primeira reunião de planejamento (Primeira Semana de Planejamento) é exatamente 

isso. Seu objetivo era pesquisar e planejar a realidade brasileira, de modo a criar, a partir 

da já mencionada concepção de cultura, meios de conscientizar o povo acerca da 

‘fórmula’ do desenvolvimento. Ou seja, muito nitidamente a reprodução no Centro 

Oeste do mesmo procedimento idealizado pelo grupo de intelectuais que convenceram o 

Presidente Juscelino, no início de seu mandato, ainda na década de 1950, a criar o 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. 
 
Sua visão [ISEB] anula as diferenças geradas no processo produtivo, elimina 
os conflitos de classe e propõe uma aliança em torno dos objetivos 
coletivamente definidos de vencer o subdesenvolvimento, aumentando a 
produtividade, levando à  pacificação do social e à realização do Bem 
Comum. (Maria Sylvia de Carvalho Franco, Apud TOLEDO, 1977, p. 12 e 
13) 

 

Para os intelectuais do Instituto assim o Brasil poderia produzir sua própria 

modernização.   
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Em outras palavras, o desenvolvimento econômico realizado em moldes 
nacionalistas, representaria o fim do estado de alienação na medida em que a 
nação – e todos os seus grupos sociais capturariam a sua essência ou o ‘ser 
histórico’ até então possuído pelas nações metropolitanas ou desenvolvidas. 
(TOLEDO, 1977, p. 12 e 13) 
 

A lógica era quase matemática. Pela força do pensamento se transformaria o ser, 

e, este por sua vez conscientizado se tornaria apto a transformar a estrutura. Ou seja, por 

meio da descoberta e cultivo da essência da cultura nacional o país se abriria ao 

progresso. Em termos gerais a velha alusão à façanha do Barão de Munchhausem que 

montado em seu cavalo, ao ver se preso em um terreno movediço puxara-se pelos 

próprios cabelos, salvando a si e a seu leal condutor.  

Todavia, como o real não se produz por meio de ciência aplicada ou mesmo a 

partir de receituários de centros de experimentos, ainda que se proclamasse, por 

exemplo, a universidade como esforço de conciliação, nas palavras de Silva (1992, p. 

455) “(...) um elo de paz e harmonia sociais (...)”, o que de fato caracterizara a 

efetivação do ensino superior em Goiás fora o revelar de um ruído, de uma arritmia que 

há muito se velava.  

Na verdade, a goianidade ao mostrar, apenas três décadas após sua fabricação, o 

pequeno detalhe de um de seus muitos encantos, parecia anunciar como as contradições 

do sistema de acumulação do capital ao mesmo tempo em que se faziam experiência 

civilizatória também colocavam a descoberto o seu segredo.  

Curiosamente Dom Emanuel, vivicado e renovado em Dom Fernando, bem 

como Colemar, uma espécie de encarnação da goianidade, outrora cúmplices na 

comissão de notáveis que escolhera o lugar para a construção de Goiânia, tornaram-se 

nos primeiros anos da década de 1960 oponentes, a própria materialização da discórdia. 

Contraditoriamente as duas figuras destacada da revolução/restauração em Goiás 

indicam as primeiras notas dissonantes da orquestração que se produzia como 

mercadoria.    

Mas, muito diferentemente do que se possa imaginar a questão não fora criada 

por nenhum dos dois, nem poderia. O grande problema fora o próprio processo de 

desenvolvimento do sistema de acumulação do capital, o principal regente do 

desafinamento. O desacorde da criação das universidades não fora mais que a ponta de 

um iceberg que chegada a hora de seu deslocamento não poupava sequer aquilo que se 
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produzia como bloco histórico, a unidade expressa sob a forma identidade cultural ou 

cultura goiana. É o que se pode apreender dos quatro primeiros anos da década de 1960.  

Já naquele contexto o todo de uma capital como Goiânia denunciava o caráter 

privatista e excludente da intensificação da inclusão brasileira na particularidade do 

sistema autoritário de acumulação do capital. O compromisso declarado do Estado em 

criar melhores condições possíveis para a consolidação da exploração capitalista, ainda 

que com toda a propaganda da unidade, produzia um tecido social altamente frágil.  

O que excedia de fato eram carências. Elas se tornavam cada vez mais 

diversificadas e abundantes diante da recusa do poder público em priorizar esforços para 

a resolução dos problemas criados pelos princípios privatistas e/ou anti-republicanos 

que orientaram as ações de partido burguês desde a eclosão do golpe de 1930. 

Assim sendo, nem bem pudera acreditar na promessa e o Estado de Goiás 

também começara a sentir o pulsar das negativas de sua revolução burguesa. “O 

crescimento econômico brasileiro, após a fase acelerada do decênio 1950, entrou em 

visível declínio, após 1961. O produto real aumentou de apenas 1,5 em 1963, taxa 

inferior à do crescimento da população” (VAZ, 166, p. 93 Apud Aquino Porto) Os 

institutos de pesquisas econômicas aplicadas indicavam uma inflação na casa dos 85%.  

De acordo com os dados do IBGE o país que até 1940 mantinha 75% das 

pessoas na zona rural, no final dos anos 1960, já havia empurrado 52% de sua 

população total para o espaço urbano. Grande parte para os bolsões de miséria que aos 

poucos se tornavam as principais válvulas de escape dos trabalhadores sobrantes e outro 

contingente significativo para as regiões ignoradas no minucioso processo de 

urbanização pós 1930, como o caso da região leste de Goiânia, por exemplo.     

 
O plano inicial, resultado do somatório dos trabalhos de Corrêa Lima e 
Godói, foi oficializado pelo Decreto-lei 90-A, de 31 de julho de 1938, e teve 
sua eficácia e aplicabilidade viabilizadas até o início dos anos 50, com 
exceção única da ocupação do leste da cidade, constituído pelos bairros Vila 
Nova, Botafogo e Nova Vila, habitados pelos operários que construíram a 
cidade e que deveriam ter sido provisórios, mas que se tornaram definitivos, 
regularizados entre 1947 e 1950. (RIBEIRO, 2004, p. 38)                                     

 

A intensificação da urbanização produzida como parte da política 

desenvolvimentista efetivara-se promovendo inúmeras formas de novos conflitos no 

campo, fato que potencializava um grande fluxo do meio rural para as grandes cidades, 

mais especificamente para as regiões periféricas, as chamadas zonas de expansão urbana 

desordenada e/ou regiões metropolitanas.  
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As disputas de terras entre posseiros, índios, pequenos agricultores, grileiros e 

grandes grupos agropecuários no norte goiano e médio Araguaia Tocantins, conforme 

CRUZ (2000), a expansão de conflitos como Trombas e Formoso e as políticas 

governamentais de financiamento e incentivo da empresa rural, ou seja, da ocupação do 

campo por grupos econômicos impactavam diretamente a organização dos novos 

espaços urbanos.   
 
Goiânia assumia nesse, contexto, um perfil de cidade fronteira, recebendo 
pessoas desenraizadas e em busca de oportunidades. O crescimento nesse 
período foi vertiginoso, alcançando a casa de 9,69% a 10,96% ao ano. Em 
1960, a cidade saltou de 150.000 habitantes, dos quais 133.462 na área 
urbana, para 260.000 habitantes em 1964. De 1950 a 1964, foram aprovados 
183 loteamentos que não obedeciam a nenhum critério técnico. (RIBEIRO, 
2004, p.48)  

    

 Ou seja, fortes indícios de que a capital inventada sob a crença de um 

capitalismo mágico, sem a classe fundamental, mais que ideal, aos poucos ia revelando-

se também particular de uma estrutura que apresentava novidades.  
 
Ao consolidar e ao dar novos rumos à industrialização, o novo padrão de 
desenvolvimento capitalista se associa, queira ou não à burguesia, à 
multiplicação e ao fortalecimento das condições favoráveis aos movimentos 
operários e à disseminação do conflito de classe segundo interesses 
especificamente operários.  (FERNANDES, 1976, p. 279) 

   

             O arrocho, especialmente sobre os trabalhadores, intensificado em nível 

nacional pela crise da conjuntura mundial, começava a fomentar protestos e resistência 

em diferentes níveis. A crença na escolarização redentora, por exemplo, uma das 

principais ilusões reais da revolução brasileira, além de revelar-se ideologia nascida do 

processo de modernização, aos poucos ia sendo confrontada pela realidade, no caso o 

analfabetismo crônico, problema que mobilizara movimentos e organizações sociais 

diversas como, por exemplo, o Movimento de Cultura Popular (MCP), o Centro Popular 

de Cultura da UNE (CPC/UNE), ou mesmo campanhas como De Pé no Chão Também 

se Aprende a Ler e Educação Popular da Paraíba.     

Nessa atmosfera até mesmo as organizações sociais, criadas com o propósito 

prioritário de evangelizar o trabalhador, ou seja, cristianizar os movimentos sociais, 

especialmente da zona rural, entraram em crise. Sensibilizados pela realidade de 

miserabilização crescente do meio rural e das cidades, diversos padres das alas 

progressistas da Igreja e estudantes militantes de organizações católicas como o próprio 

MEB e a FAGO e as várias facções das Juventudes Católicas, a Ação Católica 



 127

especializada, reagiam. “A crítica social também passou a ser crítica contra a Igreja 

Católica. Os conflitos com a hierarquia aumentaram.” (AMADO, 1996, p. 139)  

 Ignorando o alerta de “prudência” do Papa Leão XIII e levando muito a sério a 

história de Doutrina Social da Igreja, de opção pelos pobres e de emancipação dos 

operários, colocavam-se à lida no meio da miséria. Assim no lugar da resignação 

semeavam a resistência nas comunidades por onde transitavam. Era esse o grande 

motivo, por exemplo, da Teologia da Libertação que não por acaso difundira-se pela 

América Latina exatamente na virada dos anos 1950 e 1960.  

No nordeste, por exemplo, esse enxerto de parte da Igreja Católica pela causa 

dos operários, reunidos nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Instituição, 

rendera frutos muito estranhos, mas extremamente valiosos como é o caso dos 

movimentos de educação popular que encontraram no método “crítico-cristão” de Paulo 

Freire, na medida do possível revelador, certamente sua síntese mais bem elaborada.  

No interior e mesmo fora da esfera privada das instituições, difundiam-se pelo 

país inúmeras experiências de educação popular ou não formal, orientados pela 

concepção freiriana de alfabetização. A ideia força assentava-se na crença de uma ação 

educativa que fosse capaz de cuidar dos grupos marginais.  

O Movimento de Educação de Base (MEB), por exemplo, é tributário dessa 

vontade. Criado para alfabetizar o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, o programa 

tivera como audiência média, considerando somente seu público avo, 15 milhões de 

pessoas. Isso porque de acordo com os dados oficiais do período, apesar de todo o 

discurso da escolarização do povo dos anos 1940 e 1950, o Brasil chegara em 1960 com 

cerca de 40% da população acima de 15 anos sem saber ler e escrever.   

      Motivados por uma Doutrina Social da Igreja, interpretada às avessas por parte 

de alguns padres e leigos militantes das Comunidades Eclesiais de Bases (CEBs), 

movimentos semelhantes se disseminaram por boa parte do país. Fora muito em função 

desse clima de desentendimento em praticamente toda a América Latina que o Vaticano 

pela primeira vez incluíra a região no roteiro diplomático papal.  

Em 1955 ocorrera a Primeira Conferência Latino-Americana, presidida por um 

cardeal enviado diretamente pela Santa Sé, quando se criara o Conselho Episcopal 

Latino Americano (CELAM), produzindo, portanto as condições políticas para a 

realização na década de 1960 da Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-

americano de Medelin e Puebla. Encontro presidido por ninguém menos que o próprio 

Paulo VI.  
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Ato contínuo, os bispos latino-americanos adaptaram o Vaticano II à 
realidade do continente (na Segunda Conferência do CELAM, em Medellin, 
Colômbia (...). As conclusões do Vaticano e Medellin foram pontos de 
partida em termos institucionais, para outros importantes documentos da 
Igreja no Brasil (...) (PESSOA, 1999b, p. 102)  

 

O evento marcara a primeira viagem de um papa à América Latina, fato que 

revela a gravidez do momento. Àquela altura era necessária uma definição clara acerca 

do que se estava concebendo por comunhão entre a Igreja, trabalhadores e organizações 

sociais. Em uma atmosfera de carência tamanha e de ideias em movimento a instituição 

não poderia deixar de reafirmar seus princípios, ainda que apresentados sob a forma de 

renovação.               

Portanto, um conjunto de demandas que gradualmente ia invadindo as fronteiras 

do urbano e do rural, do centro e da periferia, da miséria e da riqueza, do sagrado e do 

profano, evidenciando assim a limitação do aparente consenso que até então vinha se 

produzindo. Os desvarios de uma classe média, ainda nascente à época, evidenciam 

exatamente esse descompasso entre o produto e a propaganda.  

Tamanha algazarra não deixara de criar problemas inclusive para aqueles que 

historicamente especializaram-se na arte de se equilibrar entre os limites da classe 

trabalhadora e da grande burguesia. Os agentes do grupo médio, componentes de uma 

espécie de esfera da promoção do consenso possível também foram arrastados pela 

confusão. “No plano ideológico, resultava uma noção de “povo” apologética e 

sentimentalizável, que abraçava indistintamente as massas trabalhadoras, o 

lumpenzinato, a intelligentizia, os magnatas nacionais e o exército” (SCHWARZ, 2008, 

p.76).  

O desentendimento era tamanho que até mesmo o “apolítico” Teatro de 

Emergência de João Bênnio servira de palco para encenações engajadas do Centro 

Popular de Cultura da UNE. Uma novidade na conservadora cena artística goiana que 

também não escapara dos desacertos produzidos na mesma esteira em que deslizava o 

sistema de acumulação do capital. Não raras eram as vezes em que a praça do famoso 

bandeirante de bronze transformava-se em praça dos estudantes da UNE que em um 

palco improvisado na carroceria de um caminhão estacionado em pleno centro de 

Goiânia, levavam ao povo suas encenações manifestos, carregadas da ideia de 

conscientização.  
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No Rio de Janeiro, os Centros Populares de Cultura (CPC) improvisavam 
teatro político em portas de fábrica, sindicatos, grêmios estudantis e na 
favela começavam a fazer cinema e lançar discos. O vento pré-
revolucionário descompartimentalizava a consciência nacional e enchia os 
jornais de reforma agrária, agitação camponesa, movimento operário, 
nacionalização de empresas americanas etc. O país estava 
irreconhecivelmente inteligente. (SCHWARZ, 2008, p. 76) 

 

A mesma temática do rádioteatro produzido pela juventude engajada que, 

mesmo dividida entre diversas organizações culturais que iam surgindo, reuniam-se 

no Instituto de Cultura Popular (ICP) do CERNE, o Consórcio de Empresas de 

Radiodifusão e Notícias do Estado de Goiás criado em 1962. Ainda sob a influência 

desse tempo de movimentos diversos outros grupos de teatro passaram a surgir em 

várias cidades do Estado. “(...) Experimentalismo artístico sem fronteiras nacionais, 

subdesenvolvimento, radicalização política, cultura popular onipresente e província, 

além da hipótese socialista no horizonte, é o contexto de tudo.” (SCHWARZ, 2012, p. 

63).  

O aparentemente caótico Cinema Novo, especialmente a produção de Glauber 

Rocha, não por acaso surgido em meio a essa atmosfera corresponde a uma espécie de 

síntese explicativa desse quadro ao qual se refere Schwarz. Terra em Transe, filme que 

transborda todo esse caldo ideológico e que revela toda a desorientação dos intelectuais 

da direita e da esquerda, tomados por uma espécie de fetiche da ‘conscientização’ do 

povo, é exatamente isso.   

É também o que pode se apreender de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ao 

mostrar que na miséria o divino e o demoníaco se confundiam, novamente, Glauber 

Rocha mostrara a realidade de um período que não era mais que a prova viva de um 

estado de abandono social que fazia com que todos, cangaceiro, padre, beato, retirantes, 

fiéis, herdeiros, deserdados e justiceiros, fossem, ao mesmo tempo acordo e discórdia, 

senso e contra-senso, concerto em carência de conserto.  

O tudo e o nada do sincrético movimento tropicalista, elaborado por essa mesma 

atmosfera também não é outra coisa senão a expressão desse nítido descompasso entre o 

produto e a promessa, que de modo muito estranho acabara por sensibilizar alguns 

destacados representantes da classe média nacional em sua ilusão de desenvolvimento 

econômico e ascensão social. Talvez Caetano Veloso em seus versos, seja a síntese 

dessa confusão real que, como não poderia deixar de ser, acabava por fazer-se ideia.   
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O monumento é bem moderno. 
Não disse nada do modelo  
Do meu terno 
Que tudo mais vá pro inferno  
Meu Bem. 
Viva a Bossa, sa, sa 
Viva a Palhoça, ça, ça, ça.  
            

              (Caetano Veloso, 1968) 

 

Conforme o crítico literário Roberto Schwarz (2012) o movimento que se 

autodenominara de tropicalista representa a experiência estética de um momento 

histórico em que o atraso nacional e a busca de um caminho burguês para o país se 

confrontavam com um mundo tocado pela desigualdade e pelo avanço da luta de 

classes, inclusive no chamado terceiro mundo.  

Fora esse o combustível para que Caetano e os artistas que se reuniram à sua 

volta buscassem numa ideia de popular o sentido para sua atividade intelectual. 

“Orientada por esse novo eixo e forçando os limites do convencionado, a 

experimentação avançada com as formas tornava-se parte e metáfora da transformação 

social iminente, que, entretanto viria pela direita e não pela esquerda” (SCHWARZ, 

2012, p. 56).  

Ainda que tentassem apresentarem-se acima do conflito de classes, os 

tropicalistas expressavam em certo sentido um exercício de fé no sonho americano. O 

crítico literário Roberto Schwartz é quem joga luz sobre essa aparente confusão estética: 

“Sobre o fundo ambíguo da modernização, é incerta a divisa entre sensibilidade e 

oportunismo, entre crítica e integração” (SCHWARZ, 2008 p. 89)  

O próprio Instituto de Estudos Brasileiros (ISEB) também ressoava essa espécie 

de surto da classe média. O grupo de intelectuais reunidos no apagar das luzes do 

Governo e da vida de Vargas pelo desafio de criar a partir da compreensão dos 

problemas sociais brasileiros uma cultura para o Brasil expressava isso.  

Hélio Jaguaribe, a liderança em torno da qual se reuniram os demais estudiosos 

da instituição, apresentara uma tese em defesa do nacionalismo, contudo, curiosamente 

sugerindo que isso se faria pela submissão do país ao capital estrangeiro. Não por acaso 

a mesma concepção do Estado Nacional concebido por Roberto Campos, o economista 

ideólogo do Plano de Metas do Governo Juscelino.  

Já Nelson Werneck Sodré outra figura de destaque da instituição apresentava-se 

como marxista e, portanto, esquerdista, contudo declarava-se publicamente partidário do 

General Teixeira Lott, ex-Ministro do Exército no Governo Vargas.  
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Por sua vez Anísio Teixeira, outro quadro ideológico do ISEB, para as forças da 

esquerda era interpretado como reformista liberal, já pelos conservadores era acusado de 

comunista. O modo como os intelectuais da grande imprensa interpretavam o Instituto 

no início dos anos 1960, também permite compreender como aquela atmosfera 

desorientava praticamente todas as frações do limitado universo pequeno burguês:    

 
(...) teria começado as suas atividades em 1950 e que, depois de girar em 
torno de Vargas, passou a girar em torno de Kubitschek (...) ‘representava 
aliança neototalitária de burocratas e técnicos que seria simplesmente 
cômica se não permitisse aos seus membros influir diretamente em muitos 
setores da administração; suas ideias eram totalitárias, misturando teorias 
fascistas com slogans stalininstas, pondo uma colher de capitalismo numa 
forma peronista’. (Jornal Diário Tribuna da Imprensa (1956) Apud, SODRÉ, 
1978, p. 21)  

 

Tudo conspirava dissenso na esfera do consenso. Sendo fiel à categoria 

gramsciana a atmosfera era de total fluidez. Fertilizado por esse contexto de terra em 

transe o meio acadêmico também se movimentara, dentro é claro dos limites da 

‘revolução/restauração’. Algumas das clássicas matrizes teóricas explicativas do país, 

como por exemplo, a tese da “democracia racial” de Gilberto Freyre, gradativamente 

revelava-se insuficiente e em certo sentido, carente de elementos fundamentais para a 

compreensão da totalidade brasileira.   

Por outro lado, o ‘método correto’, não por acaso, começara a orientar pesquisas 

que muito em função do negativo da realidade brasileira passaram a buscar novas 

mediações explicativas para a particularidade da intensificação da expansão da 

exploração do capitalismo no Brasil. É a atmosfera que levara estudiosos como 

Florestan Fernandes, Celso Furtado, Caio Prado Júnior entre outros a buscarem outras 

mediações interpretativas do país.        

           Esse contexto, por exemplo, empurrara um grupo de professores e alunos de uma 

universidade fundada em princípios conservadores37 como a USP, a buscar na obra 

                                                 
37 Conforme Carlos Guilherme Mota (1978) a Universidade de São Paulo nasce em 1934 muito pela ação 
de Fernando de Azevedo, talvez o grande intelectual da chamada Escola Nova brasileira. Azevedo fiel à 
uma concepção de escolarização como elemento central da produção de uma ideologia da cultura, ou seja, 
da cultura como conceito neutro, concebera a USP como instituição de ilustração das elites e de 
preparação de quadros técnicos científicos para um mundo que já fizera a opção pelo sistema produtivo 
capitalista. Por isso combina como sustentáculos fundantes da Universidade uma Faculdade de Filosofia e 
Letras, renovando a tradição da Academia Platônica e da Universidade da Idade Média, bem como uma 
Faculdade de Ciências Econômicas, baseada nos princípios das modernas escolas européias (francesas) e 
norte-americanas. Conforme Sérgio Miceli (2008) são os herdeiros das antigas dissidências paulistas 
oligárquicas, como por exemplo, a família Mesquita que puxam (financeira e politicamente) o processo 
de criação de vários empreendimentos culturais em São Paulo, dentre eles a própria USP.      
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prima de Karl Marx, novos elementos de interpretação da realidade brasileira. Pela 

mediação do chamado Grupo do Capital38 passaram a estudar a pesquisa marxista, que 

em bem pouco tempo começaria também a ser traduzida na íntegra no país. Muitos 

outros estudos dessa natureza passaram a ser apresentados nas páginas de revistas 

críticas que começavam a aparecer como meios de divulgação de outro modo de 

interpretação do Brasil. Revistas de tendência à esquerda como Brasiliense, Civilização 

Brasileira e Revista de História da USP ou mesmo de direita como Anhembi, aparecem 

como bons exemplos desse novo tipo de publicação.   

          Portanto, claramente a história dando sinais de que seria necessário muito mais 

que campanha publicitária para manter o encanto da mercadoria. Ou seja, nesse sentido 

a goianidade, já no início dos anos 1960, completava-se como ideologia. O 

deslocamento iniciado ainda nos anos 1930 permite essa compreensão, todavia é com a 

análise do movimento de dois egressos da experiência educativa goiana, nesse exato 

momento em que o capitalismo em Goiás também começara a revelar muito mais do 

que até então a realidade sugeria, que se pode dar cabo à tese. O que significa dizer 

mostrar como os primeiros herdeiros de uma cultura política que há cerca de três 

décadas vinha se elaborando enfrentaram e, por assim dizer tornaram-se mediação para 

o entendimento do que de fato a goianidade escondia.    

Mais que destacados ex-alunos do projeto civilizatório forjado pela revolução 

passiva que também se fizera em solo goiano Iris Rezende Machado e Mauro Borges 

Teixeira correspondem a sínteses bem elaboradas de uma estrutura que se assentara em 

contradições diversas e que se materializara, contudo, produzindo simultaneamente 

desentendimentos e esforços de reparos. Permitem compreender o sim e não da 

goianidade. Tomam a cena política goiana apontando as novas soluções de continuidade 

para a dinâmica da Marcha para o Oeste.    

            Iniciando-se no movimento estudantil no Liceu e na Escola Técnica de Goiânia e 

aproveitando-se como poucos da atmosfera de turbulência da virada dos anos 1950 para 

a década de 1960 muito rapidamente se tornara prefeito da cidade.  

Captando o contexto que ecoava uma espécie de apelo coletivo por mudança Iris 

criara um personagem forte o suficiente para colocar a cidade em conversa. Um tipo 

capaz de transitar com desenvoltura entre grande burguesia, trabalhadores, católicos, 
                                                 
38 Grupo de estudos interdisciplinar organizado pelos professores Paul Singer e Fernando Henrique 
Cardoso e que entre os participantes contava ainda com os professores Fernando Novais, Artur Giannotti, 
Rui Fausto, Otávio Ianni e com alunos como Michael Lowy, Roberto Schwarz, Gabriel Bolaffi entre 
outros de diversas áreas das Ciências Sociais.    
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evangélicos39 e parte considerável da chamada pequena burguesia do Estado, 

representantes dos velhos e novos grupos sociais que iam se distinguindo em Goiânia.   

Não por acaso por sua interpretação pode ser entendido como a materialização 

do político Vieira40, o líder populista apresentado por Glauber em Terra em Transe, 

como a síntese do discurso de massa e da pragmática do acionismo personalista, a 

esperança dos miseráveis, uma espécie de nova liderança produzida pelo 

desentendimento dos anos 1960.  

Especializara-se na apropriação dos clamores dos miseráveis, e por assim dizer, 

também entrara na disputa pelo direito de falar pelos pobres, contudo, realizava seu 

fetiche pela miséria de um modo bem privado. “Você vê, eu pego o poder e o que eu 

quero? É fazer mais que os outros, fazer melhor que os outros, servir melhor que os 

outros; é ser mais amigo dos pobres do que os outros é isso” (IRIS Apud CUNHA, 

2008, p. 112).  

Note-se que não se tem a menor pretensão de eliminar a pobreza. O argumento é 

em defesa de sua manutenção. Nesse caso, ainda que passível de crítica, uma posição 

coerente, visto que fora da pobreza que o eterno candidato se nutrira desde sua primeira 

eleição. Até porque sempre foram os trabalhadores que organizaram e sustentaram o 

palco para a encenação de Iris.   

 
O mutirão de limpeza dos bairros (...) a construção de obras em ritmo 
acelerado (asfaltamento e abertura de ruas principalmente, a exibição pelas 
ruas, em carreatas barulhentas, de equipamentos públicos adquiridos para a 
cidade e a realização de grandes festas de inaugurações (como o banquete 
que tomou conta dos 2 quilômetros duplicados da Avenida Anhanguera em 
Campinas) são gestos bem pensados de construção de sua imagem de homem 
público. (CUNHA 2008, p. 43) 

 

A ideia de reunir centenas de carroceiros de Goiânia ao longo da Avenida 

Anhanguera para uma grande passeata de apoio a uma de suas candidaturas vitoriosas, 

                                                 
39 Iris, ao longo de praticamente toda sua infância e juventude, freqüentara igrejas evangélicas, contudo,  
à media que a política eleitoral ia exigindo-lhe uma ampliação cada vez maior de seu leque de apoiadores, 
não se fazia de rogado em também pedir bênçãos à Igreja Católica.  Um “(...) estilo que marcou toda a sua 
trajetória política: a de pedir benção ao padre e ao pastor.” (CUNHA, 2008, p. 64)  
40 Vieira corresponde a um líder populista do filme Terra em transe de Glauber Rocha (1967). 
Inicialmente é apresentado como esperança de trabalhadores, desempregados, igreja católica, 
sindicalistas, o sonho transformador dos intelectuais do período. O clamor popular em torno de seu nome 
é tão grande que acaba por vencer as eleições para governador na fictícia província de Alecrim, contudo, 
para a desilusão de grande parcela daqueles que o apresentaram como salvação da pátria, assim que é 
eleito, Vieira, demonstra já no primeiro conflito de terra, que pedia a mediação do Estado, de fato a 
serviço de quais interesses estava seu mandato.  
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expressa bem o sentido do personagem. Segundo relatos da época, a inusitada fila de 

carroças, durante um bom tempo, parara toda a Avenida.  

Não por acaso, adotara “O povo no poder” como seu grande bordão eleitoreiro. 

O grito dos primeiros anos da década de 1960, expresso em todas as negativas do real, e 

por assim dizer pelos movimentos sociais, pela experiência estética e pelas Ciências 

Sociais, de certo modo tinha esse apelo. O populismo de Iris Rezende apreendera em 

Goiás esse desentendimento.  

Essa ideia estava presente em praticamente todas as suas obras. Por exemplo, em 

virtude do grande déficit populacional da década de 1960 nascido da especulação 

imobiliária dos primeiros anos da capital inventada, Iris Rezende, batizara os conjuntos 

habitacionais populares que construíra com as sugestivas denominações de Vila 

Redenção, Vila Alvorada, Vila União e Vila Canaã. Sem contar é claro a Vila 

Mutirão41, construída em outro momento de sua interpretação, mas também orientada 

pelo mesmo princípio.  

Sua representação tinha uma força tal que aos poucos ia tornando-se uma das 

lideranças mais populares da cidade. Nesse movimento muita gente até chegava a 

pensá-lo como um político à esquerda. Mas é o próprio Iris que, muitos anos após, em 

suas reminiscências, por meio de um argumento sui generis viria a recusar esse 

enquadramento. “Eu era do trabalho, não me envolvia com política de direita, esquerda, 

não dava tempo. Fazendo dois cursos, cuidando de dois grêmios, tanta coisa para eu 

fazer. Não tinha como ficar participando daquelas reuniões, na calada da noite que a 

esquerda realizava” (IRIS REZENDE, Apud Cunha, 2008, p. 61).  

             Assim, mantendo-se fiel aos ensinamentos da cartilha dos anos 1930 e 1940, 

especialmente no ponto da recusa do conflito de classes ou da grande política à bem do 

projeto de classe burguesa, a revolução/restauração, indicara os novos contornos que a 

realidade impunha ao movimento da goianidade, qual seja acrescentar a seus limites 

ideológicos o populismo demagógico renovado e interpretado como novidade, como 

alternativa à animosidade do momento. “Eu tenho o que é bom da esquerda e o que bom 

da direita” (IRIS REZENDE, Apud CUNHA, 2008, p. 62)                             
                                                 
41 A vila Mutirão, onde se construíram mil casas em um dia, a despeito de estar na zona rural, ao lado da 
Rodovia GO-070, local de difícil acesso, foi o primeiro exemplo dos muitos que seguiram de formadores 
de bolsões de pobreza. A vila abrigava casas pré-moldadas de baixíssima qualidade e alto custo relativo e 
não contava com nenhuma infra-estrutura.  O discurso oficial, entretanto, era o da participação popular, o 
que propiciou um planejamento ideológico, beneficiando principalmente os proprietários de áreas rurais, 
próxima à zona urbana, desejosos de se livrarem de suas glebas pelo grande número de problemas que 
elas acarretavam, e ainda os empreendedores imobiliários vinculados a obras públicas. (RIBEIRO, 2004, 
p. 98). O bairro fora construído no final dos anos 1980 e projetara o nome de Iris Rezende nacionalmente.  
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 Neutralidade e populismo eram os argumentos de Mauro Borges, outro ex-aluno 

da mesma tradição goiana e que tal qual Iris tomara a cena política na década de 1960, 

apresentando o afirmativo e o negativo da revolução passiva em Goiás.   

Mauro Borges Teixeira, filho do velho Interventor Pedro Ludovico, também ex-

aluno do Liceu e potencializado pela distinção da carreira de Oficial do Exercito 

Brasileiro, elegera-se Governador em 1961. Também, não por coincidência fora colhida 

em cheio pelo fetiche de falar em nome do povo.     

 
O povo não pode continuar a viver de esperanças, não queria mais assistir a 
uma discussão acadêmica e interminável de parlamentarismo, 
presidencialismo, de leis delegadas, reformas de base, comunismo, 
nacionalismo, esquerda, direita, centro, esquerda positiva, esquerda 
negativa, centro-esquerda, centro-direita (...)” (BORGES, 1965, p. 30)  

 

Iniciara seu mandato crente na ideia da planificação econômica do aparelho 

estatal. Suas referências foram as experiências cooperativas das confrarias e ordens 

religiosas, bem como os Kibutzim. Ainda à época de oficial do exército brasileiro, 

Mauro viajara em missão oficial a Israel e encantara-se com o projeto. No mesmo 

período também se empolgara com a cooperativa criada por Dom Fernando na Fazenda 

Conceição como alternativa à ameaça crescente de Reforma Agrária em Goiás.   

 
O medo de uma reforma agrária do tipo socialista era evidente. Contudo os 
bispos também se opunham, também, contra a inércia do Estado. (...) De fato, 
gradativamente a posição do episcopado favorável à “reforma agrária cristã” 
ia obtendo consistência política e pastoral. No ano de 1960. O então Bispo 
auxiliar de Natal (...), D. Eugênio Salles, fez uma visita à Arquidiocese de 
Goiânia. Naquela ocasião, D. Fernando lhe mostrou como vinha se 
processando o plano de colonização na área de cultivo da fazenda Conceição, 
de propriedade da Arquidiocese. Esta Foi tida como um exemplo de reforma 
agrária. (AMADO, 1996. p. 40) 

 

Por isso Mauro priorizara em seu Governo a criação de estatais e a disseminação 

do cooperativismo de Estado do tipo combinado agro-urbano42 no norte goiano. 

 
Isso ocorreu com a política de defesa de nossos minérios não ferrosos e a  
criação da empresa mista controlada pelo Estado, Metais de Goiás S/A  
METAGO; com a criação da Companhia de Seguros S/A – COSEGO  - que 

                                                 
42 Alegando buscar ‘pacificar’ o norte do Estado, Mauro Borges idealizara os chamados combinados. 
Núcleos coloniais construídos em terras devolutas ou de propriedades privadas, desapropriadas por não 
serem utilizadas à bem de qualquer atividade produtiva, mas devidamente pagas aos seus donos. Ou seja, 
área subdivida em lotes servidos de casa e espaço para galinheiro, horta, pomar, todos reunidos em torno 
de uma sede administrativa dotada de escola primária, posto de saúde, patrulha agrícola mecanizada, 
armazéns e silos, templo religioso, centro social, praça de esportes, água encanada, energia elétrica, área 
exclusiva para criação de gado. Tudo muito semelhante à organização da Fazenda Conceição.   
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realizava todos os seguros dos órgãos estatais e para estatais; com a 
Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO – encarregada de 
fabricar produtos farmacêuticos; com a organização de uma empresa 
incumbida da política de óleos vegetais – a Indústria do Babaçu de Goiás 
S/A  INBAGO; com o Consórcio de empresas de Radiodifusão e Notícias do 
Estado – CERNE; e com a execução de protótipos de nova estrutura agrária 
em bases cooperativas. (BORGES, 1965, p. 14)  

 

Importante destacar que a região para a instalação dessa organização cooperativa 

fora não por coincidência a região que em Goiás se notabilizara historicamente pelos 

conflitos sangrentos entre posseiros, grileiros e especuladores do mercado imobiliário a 

serviço de grandes empresas privadas. As demais áreas do Estado, especialmente, os 

rentáveis sul, sudeste e sudoeste, por exemplo, continuaram obedecendo à mesma lógica 

de exploração de séculos atrás. Liberdade total para a exploração privada e acumulação 

de capital. É o próprio Mauro que explica e justifica a solução dada por seu Governo a 

um dos ‘estorvos’ históricos à goianidade. 

 
As limitadas operações de guerrilhas de Dianópolis, sofregamente exploradas 
por industriais do anticomunismo e dirigidas por elementos de outras regiões, 
foram desbaratadas e liquidadas pela pronta e firme ação da Polícia Militar 
do Estado, com a cooperação de autoridades militares. (...) Demonstram eles, 
fartamente, o empenho da minha administração no trato e nas soluções desses 
problemas, sempre enfrentados e nunca postergados em proveito de 
quaisquer interesses pessoais, grupais ou partidários. (BORGES, 1965, p. 36)   

 

Portanto, mais que a materialização de um velho expediente da dinâmica 

reacionária do capital, a antecipação do novo sentido da goianidade no fechamento dos 

três primeiros anos da década de 1960. Para a melhor compreensão disso o movimento 

do próprio Mauro Borges é a melhor mediação.   

Se Iris apresentara-se como a expressão de uma era que se notabilizara pela 

reinvenção do populismo demagógico como linguagem do consenso, Mauro Borges 

destacara-se como a radicalização dos mecanismos de produção de um novo 

entendimento. Ou seja, deve ser compreendido como mediação explicativa de um 

contexto em que a materialidade do conflito de classes no Brasil agregara um elemento 

novo à goianidade, qual seja o expediente do Estado militar tecnocrático como 

estratégia de conserto do concerto e ao mesmo tempo a revelação do encanto do 

movimento.    

Ao final de 1963 o país encontrava-se em um momento político-econômico 

extremo. O presidente Jânio Quadros havia renunciado e seu sucessor, João Goulart, era 
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apresentado inclusive pelo serviço de espionagem norte-americano como representante 

dos interesses comunistas no Brasil.  
 
No Brasil, e particularmente naquele tempo, a análise dos acontecimentos 
mundiais mantinha-se em nível primário, em que o traço mais característico 
residia no anticomunismo mais rudimentar e no apoio mais servil às 
posições do imperialismo norte-americano, fossem quais fossem. (SODRÉ, 
1978, p. 46)  

 

Vale lembrar que essa campanha contra o comunismo, conforme já se 

apresentou anteriormente, era produto de um já envelhecido estrangeirismo do pós 

1930, renovado no final da década de 1950 pelas ações dos grupos civis conservadores, 

representantes da direita radical instalada especialmente no interior da dita classe média 

brasileira àquela altura influenciada sobremaneira pela Igreja Católica. “Havia na Igreja 

Católica na década de 1950 ao final da década de 1960 duas tendências bem nítidas (...). 

Ambas eram consensualmente anticomunistas” (AMADO, 1996, p. 31) 

 A estranha Marcha da família com Deus pela liberdade, uma passeata 

orquestrada no mesmo surto de desacorde nacional, talvez corresponda à grande síntese 

desse ideário reacionário que fiel a bula mater defendia inclusive a força estatal contra o 

‘grande inimigo nacional’.  

 
É preciso que o Estado ponha cobro a esta desordem grave e freqüente, 
porque estas greves causam dano não só aos patrões e aos mesmos 
operários, mas também ao comércio e aos interesses comuns; em razão das 
violências e tumultos, a que de ordinário dão ocasião, põem muitas vezes em 
risco a tranqüilidade pública. (RERUM NOVARUM, 1991, p. 34)  

 

             Novamente é Antônio Gramsci que permite uma melhor compreensão. Segundo 

o autor em uma atmosfera como aquela, de grande turbulência, a opinião pública torna-

se difusa e ocorre um grande dissenso no interior da sociedade civil, o lócus da 

produção da hegemonia. Quando isso ocorre o risco de ruptura do tecido social torna-se 

real e normalmente os grupos econômicos dominantes tendem a reivindicar do Estado 

uma intervenção enérgica (força) no sentido de assegurar seus privilégios. Trata-se do 

Cesarismo sem Cesar.    
 
Assim que o grupo social dominante esgota sua função, o bloco ideológico 
tende a fragmentar-se, então, a ‘coerção’ pode substituir ‘espontaneamente’ 
sob formas cada vez menos disfarçadas e indiretas, até as medidas 
propriamente policiais e os golpes de Estado. (GRAMSCI, 2011, p. 64) 
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Fora esse quadro de crise de consenso que fizera o argumento da força se 

sobrepor à força do argumento. A alternativa encontrada por Mauro e seus parceiros 

para conter o grande desentendimento que colocava em risco os interesses do grande 

capital, àquela altura em avançado estágio de instalação no país, fora a deflagração de 

um novo golpe. Dessa feita,  

  
um momento estelar da Guerra Fria, quando se uniram contra o ascenso 
popular e a esquerda, quase sem encontrar resistência, os militares pró-
americanos, o capital e o imenso fundo de conservadorismo do país, tudo 
com a ajuda dos próprios americanos. (SCHWARZ, 2012, p. 75) 

        

    Assim, sob a justificativa de que se fazia urgente uma verdadeira 

disciplinarização da vontade no Brasil depusera-se o Presidente João Goulart, 

conduzira-se provisoriamente ao poder o Vice Raniere Manzzille, até que se definisse 

o General Castelo Branco como no Chefe do Executivo e, por assim dizer fomentara-

se um duro conserto na goianidade, ou seja, permitira compreendê-la como ideologia, 

visão parcial, um tipo de encanto.  

            Isso porque, em conluio com a alta cúpula das Forças Armadas o Governador 

Mauro Borges, planejara e dera todo apoio logístico ao golpe que viria instituir uma 

longa e cruel ditadura civil militar no país. Ou seja, participara diretamente de 

assegurar os privilégios ao setor econômico e empurrara as organizações culturais, as 

instâncias promotoras do ‘consenso ativo’, para um segundo ou terceiro plano43, 

invertendo, portanto a combinação inaugurada nos 1930 e que se fizera a principal 

mediação da empreitada civilizatória que desde então se vinha produzindo. “Fizemos 

a revolução [ditadura militar] para evitar uma ditadura da esquerda (...)” (BORGES, 

1965, p. 14).  

O socialismo real da União Soviética fora interpretado como comunismo e o 

discurso da iminência de sua chegada no Brasil fora apresentado como justifica para a 

utilização do expediente da anti-revolução, conforme o próprio Mauro Borges: “A isto 

foi levada uma revolução democrática, sem sangue, sem ódio (...)” (BORGES, 1965, 

p. 6)    

                                                 
43 Ainda que em um contexto de crise de hegemonia como o que se efetivara a partir da década de 1950, a 
estratégia do Estado militar torne-se o principal argumento de produção de consenso, muitas organizações 
culturais produtoras do consenso ativo no interior da sociedade civil, com seus respectivos intelectuais, 
continuam em ação, geralmente criando e disseminando as ideologias legitimadoras da nova ordem. Em 
contrapartida, além do direito de continuar produzindo essas organizações passam a assegurar para seus 
respectivos grupos econômicos o monopólio das beneficies públicas reservadas aos grupos partidários.  
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 Evidentemente que essa fora a leitura das forças reacionárias civis e militares 

que diante da intensificação do quadro de fluidez do tecido social, no fechar de 1963, 

resolveram dar cabo aos movimentos sociais, e substituir o populismo por outra 

estratégia de consenso. Isso porque os relatos de outros agentes envolvidos diretamente 

na questão revelavam outra coisa. Curiosamente são as memórias do próprio Mauro 

Borges, que esclarecem como se produzira a dita ‘democracia revolucionária’.     
 
Dentre as pessoas que foram acareadas comigo estava o tal Pawel Gutko 
(...). O polonês estava com aspecto tresloucado, com visíveis equimoses, 
sinais de algemas nos pulsos e queimaduras de cigarro nas costas das mãos. 
(...) Neste mesmo dia lá pela alta hora da noite, os sargentos Guido e 
Thompson chegaram em minha cela; o primeiro portando um saco de linho e 
o segundo um par de algemas. (...) Quando chegamos ao lado da caixa-
d’água, em direção à Vila Militar, algemaram minhas mãos às costas e 
encapuçaram-me com o saco de linho. Ao penetrar numa das salas da Vila 
Militar, senti uma forte emoção ao ouvir os gritos desesperados de uma 
pessoa que estava sendo barbaramente espancada. (...) Tenho a impressão 
que ele, de vez em quando, perdia os sentidos porque ouvia um forte baque 
de um corpo ao solo e ele parava de gritar. (...) Neste momento iniciou a 
minha tortura. Um dos circunstantes disse: ‘dê a ele o nosso cartão de 
visita’. – e deram-me um violento pontapé nos órgãos genitais que me fez 
perder a consciência. Despertei sob violentíssimos pontapés. A seguir 
puseram-me de pé, enforcaram-me varias vezes, deram dezenas de murros 
sobre o meu estômago ulcerado e aplicaram-me o ‘suplício do telefone’ que 
consta de violentos tapas nos dois ouvidos ao mesmo tempo com as mãos 
espalmadas para romper os tímpanos e várias vezes fui espancado nos 
órgãos genitais. (...) Nesta madrugada lembro-me que vomitei e evacuei 
sangue. (...) pouco antes do dia 7 de setembro, levaram-me a uns quinhentos 
metros do pavilhão central (...) também encapuçado, algemado e aplicaram-
me choque elétrico nas partes sensíveis do corpo. (...) Então fizeram-me 
decorar o depoimento para o dia seguinte (...). (ZACARAIOTTI, Apud, 
BORGES1965, p. 253, 254 e 255) 

 

Algo que, em certo sentido, também viria a emergir posteriormente quase que 

literalmente na poética de Memórias do vento de Carmo Bernardes:  
 
 - Em 1965 foi muita gente que eles prenderam e torturaram...Quase mataram 
um demente, estrangeiro, neurótico de guerra, filho de um russo 
renegado...Uns foram levados e afogados no ribeirão João Leite...Quebraram 
os testículos de um médico, com o pretexto de que ele poderia ser espião, só 
porque tinha nome eslavo... (BERNARDES, 1986, p. 82) 

  

   Portanto, evidenciasse assim que a violência física promovida pelo Estado 

mantivera-se como instrumento da tradição goiana. Ou seja, à ideologia (visão de 

mundo criada pela inversão produzida no fabrico da realidade que se produz como 

mercadoria) do conluio entre o material e o espiritual se agregara novos argumentos.  

      Para a Revista da Arquidiocese, por exemplo, o golpe não fora problema, muito 

pelo contrário. Dom Fernando explica:   



 140

 
Logo após o movimento vitorioso de revolução, verificou-se uma sensação 
de alívio e de esperança, sobretudo, porque, em face do clima de insegurança 
e quase desespero em que se encontravam as diferentes classes ou grupos 
sociais a Proteção Divina se fez de maneira sensível e insofismável. De uma 
a outra extremidade da Pátria transborda dos corações o mesmo sentimento 
de gratidão a Deus, pelo êxito incruento de uma revolução armada. (...) 
Agradecemos aos militares que, com grave risco de suas vidas se levantaram 
em nome dos supremos interesses da Nação (...) (Revista da Arquidiocese, 
jun/jul 1964, Apud BORGES, 2007, p. 64)   

 
              Segundo BORGES (2007) a publicação, deflagrada a ditadura, logo começara a 

publicar uma série de artigos analisando positivamente as políticas públicas dos 

militares. Exemplo disso fora o tom elogioso de seus artigos acerca da lei de terras do 

Governo Militar, o chamado Estatuto da Terra. Não por acaso. Dom Fernando que já 

apresentara em 1960, por meio do cooperativismo da Fazenda Conceição, a receita da 

Igreja para se assentar os trabalhadores no meio rural sem, no entanto, ferir o princípio 

do “direito natural” de propriedade, conforme estabelecera em 1891 o Papa Leão XIII, 

participara juntamente com Dom Helder Câmara da elaboração dos princípios da 

política agrícola da ditadura, a mesma que se notabilizara por intensificar a 

concentração agrária e, por assim dizer, os conflitos no campo em todo o país.  

Além disso, atuaram como auxiliares do IPES-IBAD44, portanto, como 

intelectuais do chamado pacto de cooperação assinado em 1961 entre o Governo dos 

Estados Unidos e grande parte dos países latino-americanos, a dita Aliança para o 

Progresso ou mais uma versão da ilusão da ideologia desenvolvimentista. Em termos 

sintéticos, a crença na ideia de que seria possível deixar a condição de atraso econômico 

pela mediação de políticas públicas promovidas a partir dos chamados acordos 

bilaterais, os mesmos que a Igreja Católica definira elogiosamente no Concílio Vaticano 

II nos seguintes termos: “Os países desenvolvidos prestar-lhe-ão ainda ajuda sob outras 

formas, tais como dons, empréstimos ou investimentos financeiros; os quais se devem 

prestar generosamente e sem cobiça.” (GAUDIUM ET SPES, 1991, p. 382).  

Entenda-se nesse caso “generosamente e sem cobiça” como um eufemismo para 

um procedimento que além de definir o modo como as nações pobres deveriam investir 

                                                 
44 O Grupo do IPES/IBAD [Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e Instituto Brasileiro de Ação 
Democrática, respectivamente] tinha acesso aos principais jornais do país e sua ação efetivava-se por 
meio de cursos, palestras, seminários, simpósios, filmes, teatros, propaganda, rádio, televisão, revista, 
além da distribuição gratuita de alimentos provenientes da “Aliança para o Progresso” (acordo de 
cooperação celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos) [antes mesmo do golpe militar de 1964]. 
(CRUZ, 2000, p. 50). Conforme AMADO (1996) tratavam-se de organizações com interesses 
internacionalistas, criadas em contraposição à ameaça comunista e à bem de se articular a doutrina cristã e 
a lei de segurança nacional.  
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os recursos obtidos com os empréstimos ou financiamentos, estipulava ainda taxas de 

juros tão abusivas que os “beneficiários” em um curtíssimo intervalo de tempo 

ocupavam-se tão somente do pagamento dos juros, vez que o montante inicial 

acumulava-se de modo tal que as dívidas externas, passavam a eternas.  

Após o golpe militar o Brasil assumira compromissos dessa natureza nas mais 

diferentes áreas, saúde, educação, transporte, energia, exploração mineral. O caso da 

política agrícola pós-golpe militar é revelador. De acordo com José de Souza Martins 

esse procedimento que se caracteriza pelo financiamento público da empresa rural no 

Brasil, criada à época, dera a liberdade total para o latifúndio e a ofensiva contra as 

pequenas propriedades.  

             Ressalte-se que a posição da Revista da Arquidiocese, de Dom Fernando ou 

mesmo do catolicismo à época, também expressavam um nítido concerto em conserto. 

Tanto que “(...) o Concílio Vaticano II (1962-1965) passou a ser imediatamente 

referência obrigatória para todas as falas e ações da Igreja no Brasil” (PESSOA, 1999b, 

p. 101). Na verdade a dubiedade de Gaudium Et Spes (1965), o documento final do 

Encontro, possibilitava diferentes interpretações. Permitia que se apresentasse o 

terrorismo de Estado que se promovia em praticamente toda a América Latina como 

meio de produzir humanidade.  

 
O homem atual está a caminho de um desenvolvimento mais pleno da 
personalidade e uma maior descoberta e afirmação dos próprios direitos. A 
Igreja reconhece, além disso, tudo o que há de bom no dinamismo social 
hodierno; sobretudo o movimento para a unidade, o progresso duma sã 
socialização e associação civil e econômica. (GAUDIUM ET SPES, 1991, p. 
332 e 334) 
 

 Todavia, servia também de suporte intelectual inclusive para a entrada em Goiás, 

por exemplo, de uma espécie de dissidência católica, a Igreja do Evangelho. O 

catolicismo da denúncia, da articulação do poder interno da instituição em torno de 

assembléias pastorais, do grito contra a ditadura do econômico, da adesão de uma ala da 

instituição, especialmente dos religiosos da Cidade de Goiás à metodologia do ver-

julgar e agir, a releitura belga da Ação Católica.  

 
Assim, a Igreja do Evangelho, a um só tempo, diz ter rompido com o que 
chamou de Igreja da Tradição (usos dos sacramentos e demais bens 
religiosos sem compromisso com a justiça e com toda forma de dominação 
política e econômica) e com toda forma de dominação econômica. 
(PESSOA, 1999b, p.111)  
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Ainda que a tese de Pessoa mostre que essa nova forma de crença não tenha 

conseguido se sobrepor ao silêncio do fiel, produzido muito em função do projeto 

civilizatório em processo, essa politização do exercício de fé revela o modo como a 

realidade pós-golpe militar também colocara a igreja em um grande conflito que de 

certo modo ressoava como esforço de reentendimento, ou seja, a bem de seu projeto de 

poder, a busca de superação das divergências produzidas pela realidade caótica da 

virada de 1950 para a década de 1960. A afirmação de Wolmir Amado acerca de como 

se rearticulara a instituição no início dos anos 1970, após o turbilhão da década anterior 

mostra isso:  

 
Assim embora com divergências localizadas, a Igreja Católica forma um 
“corpo homogêneo”, e muito bem articulado. Entretanto é necessário também 
considerar que a efervescência pré-conciliar já tinha presente o surgimento de 
novas teologias e uma incipiente influência do “modernismo renovador. 
(AMADO, 1996, p. 30) 
           

Diferentemente da Igreja Católica a Federação das Indústrias do Estado de Goiás 

(FIEG), por motivos óbvios, não demonstrara qualquer dúvida, crise existencial ou 

arrependimento pelo apoio ao novo viés da goianidade. Muito pelo contrário: 

“Concluindo, queremos, uma vez mais, deixar patente os nossos aplausos ao programa 

do governo da Revolução, e bem ao estado de paz e de tranqüilidade que vem 

permitindo o constante progresso do país (...)”. (Aquino Porto Apud VAZ, 2001, p. 

183).  

        Entenda-se progresso nesse caso como a intensificação da ação do aparato 

estatal na retomada da marcha que tomara Goiás de assalto em 1930, a rearticulação de 

novas ou renovadas organizações culturais do Estado. É o que se pode compreender da 

análise rápida do modo como se reorganizaram outros veículos de comunicação de 

massa de Goiânia.  

A Rádio Difusora, por exemplo, continuara a funcionar, contudo, a partir de uma 

revisão de sua linha editorial. O Movimento de Educação de Base (MEB) fora retirado 

do ar. Além disso, inúmeros padres e leigos foram presos e/ou silenciados. “(...) Em 8 

de novembro de 1966, a CNBB, através do Secretariado Nacional do Apostolado dos 

Leigos, comunicou a dissolução das equipes da JUC, JIC e JEC.” (AMADO, 1996, p. 

139) 

Procedimento semelhante ocorrera com a Rádio Brasil Central, àquela altura já 

integrada ao CERNE, o Consórcio de Rádio Difusão do Estado. As atividades de seu 
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Instituto de Cultura foram simplesmente encerradas. Para o tamponamento desse vazio 

na programação da emissora fora criada uma equipe para as transmissões de jogos de 

futebol, sugestivamente denominada de Escrete de Ouro.  

A Rádio Brasil Central tornou a cobertura esportiva prioridade em sua 

programação. “Aos domingos, enquanto as outras emissoras abriam suas transmissões 

às 14 horas (...) a Brasil Central começava seus trabalhos ao meio dia (...).” (ROCHA, 

2010, p. 136)  

            A inauguração de um dos principais símbolos das faraônicas obras do governo 

militar em Goiás revela essa instrumentalização do esporte pela emissora.  
 
Na inauguração do Estádio Serra Dourada, no dia 9 de março de 1975, um 
domingo, a Rádio Brasil Central abriu sua jornada esportiva 16 horas antes 
do início, ou seja, à zero, e só foi encerrá-la à zero hora do dia seguinte, com 
uma transmissão ininterrupta que durou, precisamente, 24 horas. (ROCHA, 
2010, p. 135)  

 

A ainda vigorosa ideia de criação de uma cultura nacional daria seqüência ao 

expediente adotado pela ditadura Vargas que se apropriara do futebol brasileiro como 

meio de promover uma espécie de orgulho e fator de comoção nacional. Na verdade, a 

repetição na esfera do olimpismo, do mesmo expediente que movimentara instituições 

como o Instituto Histórico e Geográfico (IHHG) e Academia Goiana de Letras (AGL). 

Ou seja, a seleção de certos elementos materiais com o objetivo de criação de uma 

espécie de patrimônio imaterial, traço de unidade ou simplesmente cultura. No caso do 

esporte, a modalidade importada dos gramados da nobreza inglesa fora eleita. O futebol 

fora a mediação escolhida para a efetivação de um verdeamarelismo que deveria ser 

apropriado de norte a sul do país.  
 
Jogos da Seleção Brasileira em território nacional contavam 
sistematicamente com a presença da Brasil Central (...). Se no sábado não 
havia jogos de clubes profissionais, nem por isso a Brasil Central se 
acomodava. Um jogo de juvenis, por menor que fosse o interesse, seria 
transmitido, com a cobertura recheada de notícias, entrevistas e opiniões 
sobre as partidas programadas para domingo, além do acompanhamento de 
jogos pelo Brasil e exterior. (ROCHA, 2010, p. 136)  
 

Também nesse contexto os Câmara souberam valer-se da oportunidade. Tal qual 

nos primeiros anos de Goiânia, no final de 1963, mais uma vez renovando o 

bandeirante, dando-lhe som, imagem e, pouco tempo depois, até cor, os irmãos levaram 

ao ar a TV Anhanguera. A emissora em poucos anos, aproveitando-se da política do 

Estado militar de criação de uma rede nacional de comunicação, viria a tornar-se 
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afiliada da Rede Globo de Televisão, um dos principais braços não bélicos da ditadura 

militar brasileira45, e por assim dizer, logo permitira à família distinguir-se como o 

principal grupo de comunicação do Estado de Goiás, condição que em pouquíssimo 

tempo viria a projetar-lhes como imprescindíveis à nova fase da revolução/restauração.   

Nitidamente o golpe militar deflagrado em 1º de abril de 1964 por um grupo de 

oficiais das Forças Armadas brasileira, contando inclusive com a participação direta do 

Governador Mauro Borges e com o apoio de parcela significativa de sociedade civil 

permite compreender o caráter ideologia da goianidade.  

 Ainda que não se possa falar em solução do quadro de conflitos políticos e de 

satisfação das demandas sociais, não se pode deixar de reconhecer que a ditadura militar 

assegurara, ainda que pela repressão total, condições seguras para que a marcha iniciada 

no final dos anos 1920 por meio de outro golpe das elites militares e civis desse cabo a 

seu projeto econômico.  

 O abandono e o conseqüente brado, especialmente dos trabalhadores, 

diretamente afetados pela intensificação da racionalidade produtiva pós Governo militar 

não deixam dúvidas da efetividade da ditadura na intensificação da revolução/ 

restauração no país.  

 
A partir do final dos anos 70, cresceu o número das organizações e 
manifestações no campo: (...) a luta por uma política agrícola e pela fixação 
de preços mínimos aos pequenos produtores rurais; reivindicação por 
aumento de salários e melhores condições de trabalho, manifestados nas 
greves dos assalariados e bóias-frias; luta por reforma agrária nos 
acampamentos de sem-terras; mobilizações da mulher agricultora pela 
sindicalização e previdência social; organização do seringueiro pelo direito à 
preservação das reservas extrativistas; luta dos atingidos por barragens; luta 
dos posseiros e indígenas, pela defesa de suas terras e comunidades e 
conseqüentemente, de sua identidade cultural. (CRUZ, 2000, p. 32)  

 

Do mesmo modo, o meio urbano também se ressentia.     
 
Começa a ganhar corpo o movimento dos docentes universitários através da 
criação de suas associações e de uma coordenação nacional; inicia-se o 
movimento do reestabelecimento da UNE e dos servidores das instituições 
públicas que, organizados anteriormente em associações com funções sociais, 
se vêem inscritos na luta política e sindical (MENEZES, 1992, p. 75)   

 

                                                 
45 Para um maior aprofundamento acerca da efetiva participação da Rede Globo de Televisão na 
campanha nacional de legitimação do Estado militar brasileiro criado em abril de 1964 ver o 
documentário televisivo Muito Além do Cidadão Kane, produzido em 1993 pelo inglês Simon Hartog 
para uma emissora pública do Reino Unido e censurado pela justiça brasileira. Também na metafórica 
República de Eldorado de Terra em Transe (GLAUBER ROCHA, 1967) essa relação aparece com muita 
nitidez.  
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Pela mediação do caso goiano a goianidade se revelara.   

 
Não é por acaso, pois, que as mais importantes movimentações coletivas 
ocorridas em Goiânia tenham se estruturado a partir do final dos anos 70, em 
torno do problema da habitação – desde a invasão coletiva à luta pelo direito 
a alguns serviços básicos como luz, água, transporte (CLÍMACO, 1991, p. 
77) 

 

Dito desse modo fica clara a importância da ação dos oficiais do exercito 

brasileiro para a criação do Estado nacional forte o suficiente para fomentar todas as 

‘orgias do banquete capitalista, conforme atesta o próprio Mauro Borges, já em sua fase 

de excluído pelos próprios parceiros.   

 
Ao vermos a compra das concessionárias, a alteração substancial da lei da 
remessa de lucros em prejuízo dos interesses nacionais, a modificação da lei 
da Eletrobrás nos dispositivos referentes a financiamentos pelo BNDE em 
favor de empresas estrangeiras, o Acordo de Garantias de Investimentos entre 
o Brasil e os Estados Unidos, os favores a grupos exportadores de minérios e 
as reservas perante grandes líderes do Ocidente, como o General de Charles 
de Gaulle, não assistimos a rigor a uma falta de patriotismo do Presidente 
Castelo Branco e, sim à sua incapacidade de para resistir aos grupos que o 
cercam.  (BORGES, 1965, p. 6) 

   

Tanto é assim que mesmo com todo o abandono social a ditadura civil militar 

fora capaz de assegurar à grande matriz as condições necessárias para novamente 

‘incluir’ o Brasil na grande reestruturação produtiva do capitalismo mundial dos anos 

1980, que muito sinteticamente corresponde à redução do Estado previdência (reformas 

neoliberais) e a institucionalização de novas formas de rearticulação da produção, 

circulação e consumo (toyotismo ou produção flexível).  

A reabertura democrática permite perceber entre outras coisas um movimento 

reacionário de redimensionamento do hipertrofiado aparelho estatal militar, bem como 

de constituição de uma nova esfera de consenso, uma sociedade civil apta a assimilar o 

novo léxico do velho sistema de acumulação de capital. Gramscianamente falando, 

preparara o país para adentrar na nova fase da hegemonia capitalista.  Tanto é verdade 

que o grito “Diretas Já” fora ignorado pelo “novo” Congresso pós-ditadura militar. Por 

meio de eleição indireta elegera-se como Presidente da dita redemocratização Tancredo 

Neves, um dos articuladores da transição conservadora, no caso o pacto de não punição 

dos crimes do regime de 1964 e, como Vice, que viera a tornar-se o Presidente de fato, 

ninguém menos que José Sarney, uma das expressões mais bem elaboradas do 

patrimonialismo olirgárquico brasileiro, também outrora bem acomodado na trama das 

Forças Armadas. 
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 A análise do resultado das eleições de 1982, um dos marcos da chamada distensão 
político-econômica, a síntese da dita “Nova República”, talvez o maior emblema da 
revolução passiva brasileira, permite compreender o sentido desse rearranjo estrutural que 
se consolidara como bloco histórico após a Constituição de 1988. Conforme Vianna: 
 

A institucionalização da democracia política, com a promulgação da Carta de 
1988, de abrangência inédita na história do país, eliminou, ao menos em tese, 
obstáculos institucionais que viessem a interditar, como observa Gramsci a 
‘passagem molecular dos grupos dirigidos a grupos dirigentes’.  (VIANNA, 
1997, p. 53)  

  
O Estado de Goiás elegera Iris Rezende Machado para Governador, Mauro Borges 

para o Senado, além de quarenta novos deputados estaduais. Dentre eles 27 do PMDB de 
Iris e 13 do PDS, conforme indica a própria legenda, o rearticulado PSD dos anos 1940, o 
partido que em 1961 abrigara Pedro Ludovico, Mauro Borges, o próprio Iris e Jaime 
Câmara, diga-se de passagem, também eleito deputado nessa ilusão democratizante de 
1982.  

Destaque nessa nova composição do legislativo estadual para o deputado mais 
bem votado, Irapuan Costa Júnior. Além do grande poderio econômico, o campeão de 
votos fora Governador interino do Estado de Goiás no período da ditadura militar, fato 
que demonstra claramente que a não ser pela força do simbolismo do processo eleitoral, 
pouco ou nada se poderia esperar das “mudanças” apresentadas pelas urnas. Ou seja, a 
goianidade dava mostras de que mesmo como ideologia nascida das relações burguesas 
de produção, não só se prometia como também se fazia concerto.   

A novidade dos velhos nomes empunhando a bandeira da ‘redemocratização’, 
tocando o processo de elaboração do texto constitucional que se notabilizara por tomar 
como novos, antigos vocábulos do discurso ideológico liberal burguês (cidadania, 
democracia formal, Estado de direito, proteção social, etc.) e ditando os rumos do Brasil, 
especialmente a partir da década de 1990, não deixam qualquer dúvida.       
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SEM A PRETENSÃO DE ENCERRAR, UM ESFORÇO DE CONCLUIR  

 

 À medida que intensifica seu deslocamento, a marcha da modernização em 

Goiás, além de produzir um tipo de desenvolvimento econômico, também cria uma 

experiência civilizatória que é ao mesmo tempo valor de uso, valor de troca, trabalho 

uma espécie de mercadoria e, por assim dizer, totalidade ideológica, ou seja, expressa-se 

como segredo, fetiche.   

A goianidade não é outra coisa se não esse produto que pela particularidade da 

intensificação do capitalismo em Goiás encontrara as condições favoráveis para se 

desenvolver e universaliza-se como mistério. Trata-se de um sistema cultural, um 

suporte espiritual nascido do processo de ‘integração’ do Estado à matriz capitalista em 

sua fase de restauração ou de expansão/conservação pós-crise dos anos 1920. O que 

Vianna (1997) valendo-se da análise gramsciana identifica como o fenômeno “(...) que 

faz do público um lugar de relações condominiais entre os interesses dominantes, 

expropriando politicamente os setores subalternos da sociedade e intensificando 

modalidades autoritárias de controle social sobre elas” (p.39)   

Desse modo corresponde ao movimento real mais ilusório (encanto) que vela e 

ao mesmo tempo revela os limites do ‘processo revolucionário’ brasileiro, fenômeno 

que ocorre muito em função da integração dos intelectuais orgânicos da modernização 

tutelada (revolução passiva) ao conluio das elites político-econômicas contra os 

movimentos sociais e, por conseguinte a renovação sísifa dos mecanismos de 

neutralização de revoluções de fato. Uma espécie de ruptura que deve ser interpretada à 

luz da categoria cesarismo. A fórmula elaborada por Gramsci (2012) para analisar os 

eventos históricos que ao invés da passagem de um tipo de Estado a outro (revolução 

permanente ou guerra de movimento), limitam-se a uma regressiva “(...) ‘evolução’ 

dentro do mesmo tipo de Estado, segundo uma linha ininterrupta”. (p.80). A guerra de 

posição ou a técnica política inaugurada por Napoleão III na França ou Bismarck, na 

Alemanha.     

Os indícios revelados ao longo do deslocamento da Marcha para o Oeste 

(construção de Goiânia, o ponto de convergência do capitalismo em Goiás, pela 

fundação de todo o conjunto de organizações culturais, o golpe militar de 1964, o reparo 

limite no projeto de criação do ‘consenso ativo’, a restauração no processo que se 

produzia como hegemonia e que viria a se consolidar no país no final dos anos 1980 o 

ciclo de repactuação do bloco histórico) mostram como o enredamento das ideias pelos 
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imperativos do sistema produtivo adotado nacionalmente após 1930, ao mesmo tempo 

em que cria uma unidade educativa, evidencia os limites da revolução/restauração no 

Brasil.  

 As contradições produzidas pela intensificação do processo de integração do 

Estado de Goiás ao sistema de acumulação de capital forjaram um arcabouço 

teórico/explicativo da sociedade goiana que ao serem tomadas como totalidades 

acabaram por demonstrar a lógica de desenvolvimento e, por assim dizer, o negativo das 

sociedades organizadas a partir de pactos entre os grupos dirigentes, ou conforme Maria 

Alice Rezende Carvalho prefaciando Vianna (1997) “(...) o novo [que] não cancela a 

antiga ordem social, sendo ao contrário, tributário de elites políticas reformadoras que 

deflagram um programa de transformações sob a cláusula restritiva do ‘conservar-

mudando’.” (CARVALHO, 1997, p. 7).      

     É exatamente o que se apreende no continum da goianidade, a particularidade da 

modernização em Goiás, ou seja, uma visão parcial tomada como o todo interpretativo 

da inclusão goiana no ciclo de acumulação autoritária do capital, o fenômeno que a 

medida que se faz canto, revela-se desencanto, ideologia. O modo como se casa a 

produção material e imaterial no Estado em uma deliberada ação de ‘bloco histórico’ e a 

resposta da realidade a esse ‘consenso ativo’ revela isso.  

Esse é o contraditório movimento que se apreende da análise dos primeiros 

cinqüenta anos da revolução/conservação no Brasil, lidos pela mediação do caso goiano. 

A explicação de como o processo de institucionalização e imbricação das esferas do 

político, do social e do econômico ao mesmo tempo em que se faz educação também 

mostra os limites de uma modalidade de ‘dominação’ tipo burguesa, a mesma que 

Antônio Gramsci explicara por meio da categoria americanismo, a fórmula explicativa 

da hegemonia.        

  A crença na existência de uma cultura própria dos goianos produzira uma 

experiência educativa real, mas ao mesmo tempo ilusória. Em outros termos, concreta, 

considerando-se a intensidade com que fora assimilada pelo conjunto da sociedade civil, 

contudo, enganosa tendo em vista que omite o que de fato esconde a particularidade da 

revolução burguesa em Goiás e, por assim dizer, no Brasil, qual seja uma ruptura que 

desloca, mas não rompe, transforma, mas não muda, inclui ampliando os níveis de 

exclusão e que inaugura um tipo de modernidade que não é mais que o capitalismo em 

sua fase de reestruturação autoritária tomado como crença, visão parcial, ideologia. Um 

projeto de civilização que é a negação da esfera do comum, ou da Res publica, do 
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espaço de trânsito de todos, do diálogo, da projeção, do confronto dos diferentes e, por 

assim dizer do auto-reconhecimento e da realização do sujeito.  

A especificidade da ruptura revolucionária em Goiás projeta um particular de 

humanidade, contudo o faz cerceando a esfera da ominização ou da individuação, 

conforme se pode apreender da análise da figura mitologizada de um bandeirante 

criador, encravado no segundo principal ponto de convergência de Goiânia de modo a 

suscitar uma memória parcial acerca da história, ou seja, a conversão do espaço do 

coletivo em lugar da individualidade transformada em mito, em ideia para cultivo.          

É essa contradição que salta aos olhos quando se passam em revista os conflitos, 

negócios e negociatas da plantação de uma cidade no meio do cerrado goiano, bem 

como quando se averigua o nítido sentido de classe burguesa do processo de invenção 

e/ou mudança para a nova capital goiana de organizações culturais como o Poder 

Judiciário, o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Goiana de Letras, o Sistema 

de Ensino, a Santa Casa de Misericórdia, a Federação das Indústrias, o conjunto 

midiático e as duas primeiras Universidades. Uma totalidade que ao mesmo tempo em 

que se mostrara acordo, unidade, também se fizera fissura, desentendimento, exigência 

contínua de reparo.  

Conforme análise de Williams (2009), acerca das categorias gramscianas, a 

goianidade deve ser entendida como processo hegemônico por excelência, vez que 

combina ideologia e cultura em um efetivo projeto de controle dos grupos ‘dispersos’ e 

‘pulverizados’ a bem da elaboração de uma vontade coletiva orientada pelo desafio de 

reprodução de uma dada tradição selecionada, contudo, é também a síntese do negativo 

da hegemonia, tendo em vista que indica o limite estrutural ou a impossibilidade de 

plenitude desse modo de ‘consenso ativo’. Assim sendo, considerando a análise do 

próprio Marx acerca da metamorfose ou magia da mercadoria a célula mater do encanto 

do sistema de acumulação de capital, é ela, goianidade, a essência da ideologia.        

Um processo cultural contraditório que só consegue se realizar revelando 

incorrigíveis contradições. É isso que se evidencia muito nitidamente no todo da 

mercadoria que a despeito de se fazer neutralizando a esfera do político, manuseando de 

modo privado boa parte do bem público, convertendo o social em espaço de tutela 

assistencial, reduzindo o direito e a justiça a privilégio de minorias, interpretando o 

conhecimento como a técnica do saber fazer ou como ciência formalizada, 

instrumentalizando as artes e transformando a comunicação de massa em meio por 

excelência de difusão da moral dos grupos de poder, não conseguira encontrar outro 
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argumento se não o recurso do Estado militar como acerto necessário para seu 

incontrolável projeto de civilização. Ou seja, para o prosseguimento da marcha iniciada 

nos anos 1930 com o propósito de integrar, ainda que de modo marginal, a periferia das 

nações periféricas aos determinantes da reconfiguração da dominação capitalista do 

início do século XX, a modernidade em sua terceira e última fase. Conforme Berman 

(1986) o turbilhão provocado pelas grandes descobertas das ciências físicas, pela 

industrialização da produção, pela descomunal explosão demográfica, pelo rápido e 

catastrófico crescimento urbano, pela dinâmica de desenvolvimento dos sistemas de 

comunicação de massa, pela potencialização do poderio bem como dos níveis de 

burocratização dos estados nacionais, pelo fortalecimento dos movimentos sociais de 

massa e de nações, pela dinâmica de um mercado capitalista flutuante e em contínua 

expansão. “No século XX, os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, 

mantendo-se num perpétuo estado de vir-a-ser, vêm a chamar-se ‘modernização’. 

(BERMAN, 1986, p. 16) 

A ditadura militar, o grande conserto no concerto, não por acaso exaltada por 

inúmeros agentes da invenção da tradição goiana, mais que solução para os desacordes 

de uma realidade que se produzira dissimulando os paradoxos do modo como o Brasil e 

em particular o Estado de Goiás é incluído nessa experiência (modernização tutelada) é 

síntese explicativa do falseamento ou da inversão que esconde a ideologia goianidade, 

ou seja, a fórmula mágica que se produz denunciando uma particularidade do sistema de 

acumulação do capital.     

Assim sendo, considerando a categoria marxista, trata-se de mediação reveladora 

do caráter ideologia do movimento que buscara fazer de Goiás o lócus, por excelência, 

da educação de uma espécie de tipo ideal de indivíduo burguês, o crente em uma ideia 

de novidade que ao realizar-se não se mostra mais que o antigo, o arcaico, travestido de 

um paupérrimo verniz de ilustração e de nova racionalidade, como se pode apreender, 

por exemplo, na análise dos primeiros anos da cena artística goiana, bem como da 

organização do ensino formal local, evidências do sentido inicial da educação do 

Estado.      

O projeto apropriado pela intelectualidade goiana e tocado a partir de 1964 pelas 

forças armadas, é a síntese de uma orquestração que curiosamente à medida que se 

intensifica como sinfonia, também se mostra desacorde, urgência de afinação. Na 

mesma proporção em que se apresenta como reino da harmonia, realiza-se como 

ameaça de fratura e exigência de rearticulação das elites em torno do esforço de 
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elaboração de novos ciclos de revolução/restauração, os chamados acordos de 

camarilha, aquilo que Antônio Gramsci definira como movimento de pequena política 

ou pactos de contenção da transformação estrutural. Uma dinâmica que como se pode 

apreender do caso goiano corresponde à realização de um encanto que se faz 

potencializando desencantos e por assim dizer, exigindo rearticulações sucessivas dos 

grupos de poder, novas combinações ou transformismos, esforços de reencantos.  

 Tanto é verdade que nem mesmo com toda a eficiência do argumento dos 

militares na efetivação do projeto econômico em marcha pelo país desde a década de 

1930 a orquestração deixa de reivindicar novos acertos. Ainda que os anos 1990, a era 

da ideologia total, possam ter suscitado teses acerca do fim da história, fomentado 

pensamentos partidários da existência de uma suposta pós-modernidade, uma espécie de 

canto de sereia que permitira a elaboração de versos como neoliberalismo, 

desenvolvimento sustentável, multiculturalismo, pop arte, pop filosofia, democracia 

reiventada, sociedade da informação, cultura de paz, educação para o 

empreendedorismo, inclusão, novos movimentos sociais, entre uma infinidade de outros 

vocábulos do léxico dos ideólogos da pós-sociedade do trabalho, o século XXI abre-se 

ratificando algo que o movimento do real já houvera demonstrado, ou seja, que o que 

até então se apresentava como concerto novamente revela-se imperativo de conserto.  

Nem mesmo a efetivação de um dos marcos da revolução passiva no Brasil, a 

promulgação da Constituição de 1988, a redefinição das bases da ruptura/restauração ou 

a legitimação dos princípios de classe burguesa no país, tem conseguido conter os 

conflitos sociais bem como seus efeitos mais imediatos. É no auge da experiência da 

modernização que nega as promessas do moderno que aos poucos vão se mostrando os 

novos limites do sistema de acumulação do capital.   

Ainda que o ciclo de regulamentação dos princípios da dita ‘Constituição 

Cidadã’, uma dos produtos da redemocratização conservadora, o acordo possível na 

transição entre o Governo Militar e uma nova versão do capitalismo de Estado, do tipo 

ideologia neoliberal, sugerisse uma atmosfera de ‘consenso ativo’ pleno, de substituição 

de todas as possibilidades de conflito por um mecanismo ‘mágico’ de promoção da 

unidade e do bem comum, qual seja a negociação e judicialização das demandas sociais, 

os novos desencontros entre o econômico e um pseudo-político, o político convertido a 

técnica de administração de carências e/ou diferenças, apontam muito claramente para 

outra direção, para a anomia, para o pulsar de um velho, mas sempre atual 

desentendimento.  
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O mesmo contexto que se caracterizara pela abertura total do país às demandas 

da chamada fase de acumulação flexível, a chamada matriz pós-fordista, materializada 

no ensaio personalista do Governo Collor de Mello ou no neoliberalismo de partido das 

administrações PSDB e PT, que enreda, por exemplo, o movimento social pela reforma 

agrária, na trama das disputas identitárias, caso claro da virada do MST após 1998, 

também se notabiliza por anunciar um novo desequilíbrio nas forças condutoras da 

sociedade.  

Nem mesmo a ilusão da ‘vitória da esperança contra o medo ’, o slogan da 

campanha publicitária que em larga escala contribuíra para a eleição de um metalúrgico 

à Presidência do Brasil e, por conseguinte possibilitara a intensificação da integração 

das organizações sindicais no conluio civilizatório nacional, o que expressa uma 

ampliação do fenômeno do transformismo na revolução passiva no Brasil, fora capaz de 

conter o que em certo sentido pode ser interpretado como ecos contra aquilo que 

Gramsci define como a tirania da maioria, em outros termos a miragem produzida pelos 

regimes políticos baseados na combinação dos princípios do dito Estado Democrático 

de Direito e da ideologia do sistema da igualdade de oportunidades.      

Parafraseando expressão de Hannah Arendt (1990), quando a quase unanimidade 

dos discursos sugeria uma linda manhã de sol, uma espécie de raio inesperado aparece 

para colocar em xeque o aparente do jogo das nações democráticas, inclusive aquelas 

idealizadas como imunes às revoluções. Quando tudo parecia sugerir que o país teria 

aprendido de vez a resolver suas questões por meio da arte da negociação, do diálogo 

entre os diferentes, eis que é a própria história, há bem pouco dada como morta, que de 

modo inesperado e surpreendente restabelece a verdade dos fatos.   

Novos coros tomam as ruas e novamente começam a colocar em xeque se não a 

estrutura, pelo menos o mais imediato ou os efeitos visíveis de uma conjuntura 

econômica que aos poucos vai deixando transparecer as conseqüências do atual ciclo de 

acumulação baseado na volatilidade do dinheiro devido a substituição da produção 

material pela especulação financeira ao extremo, o que no limite significa a 

transformação da economia mundial em um verdadeiro tabuleiro de apostas e os grupos 

sociais mais vulneráveis, invariavelmente compostos na grande maioria por 

trabalhadores, em candidatos potenciais a pagar o alto preço das perdas.   

Mais uma vez é o caso goiano que nos permite entender melhor o que se está 

querendo dizer. Apesar de todo o cuidado com que fora cultivada, a capital inventada 
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também não escapa do estranho movimento que se irradia por boa parte do mundo, já 

no fechamento da primeira década do século XXI.  

De repente em uma tarde de junho de 2013 eis que se produz um novo tipo 

footing no tradicional eixo concêntrico principal de Goiânia. O trecho da Avenida 

Goiás, entre o Centro Cívico e a Praça do Bandeirante, outrora passarela de demorados 

passeios de fim de tarde dos filhos da elite goianiense, transformara-se de um momento 

a outro em um novo tipo de circuito. O princípio do asterisco continuava vivo, porém 

passando curiosamente a revelar uma nova forma de dissenso.  

Apesar de breve, pouco intenso, ainda confuso pelo calor da hora presente, 

aparentemente dissonante e até sem sentido, para muitos, os primeiros ecos que já 

podem ser ouvidos não deixam dúvida. Seja em forma de coro (“Não vai ter Copa”, 

“abaixo a corrupção”, “transporte público de qualidade já”)46, seja por meio de um 

footing renovado, versão “rolezinho”47, seja até pelas provas estatísticas que apontam 

Goiás como o sétimo Estado brasileiro em número de homicídios de jovens48 e Goiânia 

como a capital que apresenta a maior concentração de renda (desigualdade) entre 19 

capitais latino-americanas49, o que lhe faz figurar no ranking mundial como a quarta 

capital brasileira mais injusta50 e como a 23ª cidade mais violenta51, os poucos sintomas 

do mal crônico além de não deixarem qualquer dúvida acerca do caráter ideologia 

(efeito mercadoria) da goianidade indicam que a coisa mais uma vez desenvolvendo-se 

como descontrole já exige um novo conserto.  

Em outros termos, pode-se dizer que de certo modo a marcha iniciada nos anos 

1930 apesar de recentemente reparada já demonstra que não demorara a reivindicar 

                                                 
46 Correspondem a alguns dos principais gritos que se fizeram ouvir nas muitas passeatas que 
movimentaram as principais capitais brasileiras em 2013, poucos meses antes da Copa do Mundo de 
Futebol que se realizara no Brasil em 2014. Em Goiânia, o trecho entre a Praça Cívica e a Praça do 
Bandeirante fora o local em que se concentrara o movimento social.   
47 Trata-se de um evento que se notabilizara no Brasil em 2014 muito mais pelo caráter inusitado que pela 
potencialidade de violência como equivocadamente a grande mídia sugerira. Entendendo que também se 
incluíam na lista de convidados ao banquete (lazer, entretenimento, conforto, segurança e, principalmente 
consumo) os jovens da periferia organizavam-se por meio das chamadas redes sociais para dar um ‘rolé’, 
ou seja, dentro de suas limitações econômicas, também passearem pelos templos da promessa capitalista, 
os shoppings centers. O grande problema fora a perigosa combinação de fome severa e mesa farta.      
48 Dado da pesquisa Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), divulgado pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República do Brasil (SDH/PR) em janeiro de 2015. 
49 Dado do relatório Estado Mundial das Cidades 2008/2009 do Programa das Nações Unidas para os 
Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), 
50 Conforme o Centro de Mídia Independente (CMI) em 2010 a ONU publicara estudo (índice GINI) 
mostrando que das capitais brasileiras quatros estavam entre as mais desiguais do mundo. Goiânia faz 
parte da lista.   
51 Dado do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Criminal A.C. (Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.), do México, divulgado em janeiro de 2015.  



 154

novos compassos. A mais nova crise de hegemonia do capitalismo já no fechamento da 

primeira década dos anos 2000 é indício claro de que novos acertos se fazem 

necessários a bem de dar continuidade à mudança conservadora, talvez o grande 

patrimônio nacional. Nesse sentido, confirma o argumento que se vem perseguindo 

desde as primeiras linhas deste trabalho e, por assim dizer valida a tese em questão.   
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