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RESUMO 

 

A comunidade originou-se de agrupamentos humanos que se sedentarizavam, retiravam do 

espaço os elementos indispensáveis à sua própria existência por meio de técnicas e da 

realização de trocas possíveis entre coletividades. Desde os primórdios da colonização 

portuguesa, a formação da comunidade indica uma intencionalidade urbana, a exemplo os 

núcleos urbanos que se formaram em Goiás/Brasil. Existe uma quantidade expressiva de 

núcleos urbanos a partir do povoamento do território goiano, o que evidencia sua relevância 

demográfica. Os recursos locais, a força de trabalho disponível, os excedentes que 

viabilizavam as trocas, além da participação de atores internos e externos à comunidade no 

sistema político-administrativo territorial promoveram uma integração espacial dos núcleos 

urbanos entre si e com outros locais do país, o que contribuiu para o reconhecimento de uma 

problemática de pesquisa. A comunidade é o espaço político público/comum proveniente de 

práticas de poder que a política forma, produz e regula esse espaço governado. Objetivou-se 

compreender a formação histórico-geográfica da comunidade no processo de produção do 

território goiano. A tese é que os agrupamentos humanos formaram a comunidade por meio 

da ocupação espacial, determinante fundamental para o surgimento de núcleos urbanos que 

podem, conforme o seu desenvolvimento e o reconhecimento de sua situação político-

administrativa, levar à fragmentação do território por meio da municipalização, o menor 

poder institucional político-administrativo e, consequentemente, ocasionar a invisibilidade 

política da comunidade por não ter autonomia. Para chegar ao objetivo proposto e comprovar 

a tese, a investigação contou com procedimentos metodológicos como a revisão bibliográfica, 

a coleta de dados secundários, o mapeamento das informações e pesquisa de campo em cinco 

vilas sedes de distritos de Goiás. O recorte temporal parte da origem da comunidade goiana, 

mas abrange mais especificamente o período de 1920 a 2010 devido à disponibilidade de 

dados secundários obtidos e de 2017 a 2018 pela realização da pesquisa de campo. A 

espacialização da comunidade foi entendida a partir de duas periodizações distintas: a 

primeira, denominada de visibilidade política, nos séculos XVIII, XIX e início do XX; e a 

segunda, denominada de invisibilidade política, do segundo quartel do século XX por diante. 

Portanto, o trabalho pode ser definido como um esforço de síntese, isto é, estudo de 

interpretação geral. Ao final, comprova-se que a formação da comunidade e sua integração 

espacial definiram a atual rede urbana e a fragmentação municipal de Goiás. 

 

Palavras-chave: Comunidade. Núcleos urbanos. Território. Municípios. Goiás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Communities are the result of settled human groups that resource space for their own 

subsistence, by means of technology and exchange between collectivities. Since the early 

Portuguese colonization, the formation of communities indicates an urban purpose, the 

example of the urban cores in Goiás-Brazil. The Goiás territory has an expressive number of 

communities since its inception, which evidences their demographic relevance. Their spatial 

integration in-between and throughout the country was promoted by the local resources, 

available workforce and surplus produce for trade, in addition to inside and outside actors 

participating in the territorial administrative and political system, all of which contributed to 

the recognition of this research’s potential. The community is the public/common governed 

space of practiced power, set, ordered and produced by politics. The objective of this thesis is 

to comprehend the historical-geographic formation of communities in the Goiás territorial 

arrangement process. The thesis follows that the human groupings formed communities by 

spatial occupation, a fundamental determinant on the emergence of urban cores that may, 

according to their development and the recognition of their political-administrative situation, 

lead to territorial fragmentation by municipalization - the municipality being the lesser scale 

of institutional order and thus entailing the invisibility of the community as its political 

autonomy is overridden. To meet the proposed objectives and prove this thesis, the 

investigation counted with methodological procedures such as bibliographic review, 

secondary data collection, mapping of information and field research of five district town 

centers in Goiás. The period for the research spans since the Goiás communities origins, but 

comprises specifically the 1920-2010 period for the obtained secondary data and 2017-2018 

for the field analysis. The spatialization of the communities was conceived in two distinct 

moments: the first one, denominated political visibility, covers the 18
th

, 19
th

 and early 20
th

 

centuries; the second one, called political invisibility, compasses the second quarter of 20
th

 

century and onwards. Accordingly, the research can be categorized as an effort of synthesis, 

namely, a study of general interpretation. In conclusion, we prove that the formation of 

community and its spatial integration defined the current urban net and municipal 

fragmentation of Goiás. 

 

Keywords: Community. Urban cores. Territory. Municipalities. Goiás. 
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Introdução 

 

Na produção do território, ao longo do contexto histórico e nas diferentes 

localidades, variam os tipos de agrupamentos humanos, suas relações e suas funções na 

formação da comunidade – o espaço político público. A comunidade originou-se de 

agrupamentos humanos que se fixavam, retiravam diretamente do espaço os elementos 

indispensáveis à sua própria existência e criavam técnicas para facilitar suas ações. Depois, 

especializavam-se conforme os recursos, a força de trabalho disponível e as trocas possíveis 

com outras coletividades. O processo de integração espacial entre esses agrupamentos ocorreu 

por meio das trocas comerciais e das relações políticas internas e externas ao local, 

incorporando-os à sociedade moderna/capitalista, influenciando no povoamento e na criação 

de núcleos urbanos pelo território brasileiro.  

A comunidade no Brasil foi formada em função das especificidades do contexto 

histórico nacional e da influência do contexto europeu a partir do avanço da fronteira 

demográfica no território brasileiro, do acesso à terra e da formação do Estado moderno e 

nação. Representa, a exemplo do estado de Goiás, o início da urbanização em diferentes 

tempos e a integração dos espaços. Os recursos naturais e humanos influenciaram na 

intensidade das relações estabelecidas entre a população diante de sua participação no sistema 

econômico e político-administrativo em diferentes escalas geográficas. Nesse ambiente da 

modernidade, constituída por uma certa “biografia coletiva”, como descreve Bauman (2003, 

p. 10), a comunidade é caracterizada pela inconstância e pela fluidez com que se expande ao 

fixar-se nos territórios como paradigma europeu, por constituírem áreas urbanas a partir de 

práticas de poder que forma, produz e regula núcleos urbanos. 

Com base nessas premissas, o objetivo principal da pesquisa foi compreender a 

formação histórico-geográfica da comunidade no processo de produção do território goiano. 

Utilizou-se como exemplo de comunidade, isto é, um fragmento territorial, as localidades 

oficialmente reconhecidas por distritos, mas que aqui são denominadas de núcleos urbanos. 

Objetivou-se: i) Analisar a comunidade como um espaço público/comum e o papel da política 

em sua conformação geográfica territorial; ii) Verificar a representatividade e espacialização 

dos agrupamentos humanos que formaram a comunidade em Goiás, em diferentes tempos e 

localidades, bem como a articulação entre as áreas rural e urbana, com ênfase nos distritos, a 

partir de termos oficiais e teóricos; iii) Entender o perfil regional da espacialização histórico-

geográfica da comunidade em Goiás a partir do sítio urbano, da infraestrutura, da economia e 

da memória coletiva das vilas (sedes dos distritos). 
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O modo como a comunidade é pensada (no âmbito do senso comum e da 

academia), produzida, regulada, integrada à sociedade goiana e controlada por atores sociais 

internos e externos determina o seu caráter político. A comunidade é o espaço político 

público, isso significa que cada agrupamento humano é uma fração da comunidade, possuindo 

distinções uns dos outros, singularidades, por estarem localizados em municípios de 

características heterogêneas que promovem sua regulação, mas também apresentam 

características comuns uns aos outros. Um elemento em comum é que são notadamente 

expressivos no âmbito populacional e demonstram a realidade das demais regiões brasileiras 

com características similares às existentes em Goiás. Diante dessa realidade, questiona-se: 

como as atividades econômicas efetivadas desde o período colonial e as relações políticas 

delas decorrentes foram sendo determinadas e articuladas pela comunidade em Goiás? Quem 

produz e para quê se produz comunidade? Como se apresenta espacialmente, em diferentes 

tempos e localizações, a comunidade? Como a hierarquia urbana, com seus termos oficiais, 

pode revelar as formas, usos e controle da comunidade, isto é, desse espaço governado? 

A comunidade em Goiás resultou do contexto de povoamento implementado pelos 

portugueses durante o período colonial e, posteriormente, em relação às demandas da Região 

Sudeste que impulsionaram o aumento populacional do estado. Entende-se por comunidade o 

espaço público dos agrupamentos humanos plurais, palco de conflitos políticos no qual o 

Estado e suas instituições regulam a convivência interna e externa da comunidade
1
. Desde o 

século XVIII, com o avanço da fronteira demográfica do país, a comunidade se formou nos 

espaços vazios, do ponto de vista de agrupamentos humanos com intencionalidade urbana, 

construindo novas formações espaciais em áreas antes povoadas por agrupamentos indígenas. 

A princípio, os núcleos urbanos foram fundados em posições de domínio territorial das áreas 

de mineração e de constituição de uma rede urbana integrada pelo fluxo de pessoas e pelo 

comércio. A abertura de estradas, o conhecimento de caminhos fluviais, a imigração de 

negros, o pagamento de impostos e a construção de casas de 

registros/capelas/presídios/praças/ruas na comunidade formada estabeleceram conexões entre 

agrupamentos humanos próximos e de regiões já povoadas do Brasil, isso ocasionou na 

integração espacial e no controle político, administrativo e jurídico dessas localidades. 

                                                           
1
 Perspectiva pluralista fundada pela Filosofia Política e Ciência Política, destaca-se Hannah Arendt, para quem a 

política é a variável-chave nas relações dos indivíduos. Com o advento do Estado moderno (século XV) e, 

posteriormente, nação (século XIX), o Estado torna-se responsável pela formação e regulamentação da 

convivência comunitária, o território é a base material dos fenômenos políticos e a comunidade um espaço 

governado. 
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Dentro desse cenário, propõe-se a seguinte problemática: como a comunidade 

permite entender a montagem do território goiano? Assim, surgem as seguintes hipóteses: a) 

as atividades econômicas e as relações políticas delas decorrentes determinaram as práticas de 

poder que formaram a comunidade em Goiás; b) o modo como foram espacializados os 

agrupamentos humanos, historicamente, representa formas comunitárias de ocupação, 

produção e controle político desse espaço integrado que definiu a rede urbana e a 

fragmentação municipal de Goiás; c) a espacialização histórica e geográfica da comunidade, 

sobretudo das vilas existentes (sedes de distritos) nas regiões do estado, permite entender as 

ações políticas de atores sociais na produção do território goiano. 

A tese é que os agrupamentos humanos formaram a comunidade por meio da 

ocupação do espaço, determinante fundamental para o surgimento de núcleos urbanos, dos 

quais, dentro da hierarquia urbana, os distritos possuem elementos em que melhor se pode 

observar a ausência de autonomia política, pois mesmo que promovam a fragmentação 

territorial por meio de sua emancipação política (municipalização), como o município é a 

menor escala de poder institucional, verifica-se uma invisibilidade política da comunidade. 

Por ter sido importante no povoamento do estado e na constituição de núcleos urbanos, a 

comunidade teve, em períodos pretéritos, visibilidade política porque concentrava 

sociabilidade, comércio e serviços, dentre outras atividades. Mesmo ao longo da Primeira 

República (1889-1930), com o surgimento da estrutura federativa, isso não implicou em 

modificações na visibilidade da comunidade no estado de Goiás. No segundo quartel do 

século XX, com o Estado Novo na década de 1930, ocorre o início dessa invisibilidade 

política, porque a cidade (sede administrativa do município) torna-se o centro das atividades 

sócio-econômicas, sendo Goiânia a representação do ideal da modernidade vinculada à 

institucionalização que coloca o município como o ente integrante da federação brasileira em 

menor escala e com autonomia político-administrativa
2
. 

A partir dos dados apurados, constatou-se que em 1920 havia 66 distritos, 

distribuídos em 32 (65,33%) dos 49 municípios goianos, concentrados na porção sul (IBGE, 

1926)
3
. Em 1940 havia 89 distritos (332.255 hab.), 40,20% da população de Goiás era 

                                                           
2
 Mesmo que na Primeira República o município fosse a principal representação local, em Goiás as comunidades 

possuíam significativa importância, haja vista a quantidade existente e sua importância na rede urbana. Segundo 

Chaul (1997, p. 21), em Goiás, de 1930 em diante predomina a “representação da modernidade”. Nas palavras 

do autor: “a representação da modernidade absorvida pelos arautos de 30 indicava a tentativa de rompimento 

com o passado e a construção de uma utopia, na qual, por intermédio de Goiânia, vislumbrava-se um futuro 

grandioso para o Estado de Goiás”. Logo, a comunidade perde importância. 
3
 Desde a fundação do IBGE (1936), este órgão considera como distrito a cidade (distrito-sede) e os distritos 

municipais (vilas-sede). Nesta pesquisa utilizou-se distritos, mas a apuração dos dados foi somente dos distritos 

municipais. Ressalta-se que o IBGE contabiliza, após 1988, somente os distritos cuja lei de criação foi publicada 
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distrital, localizados em 39 (75%) dos 52 municípios goianos, concentrados nas porções Sul e 

Mato Grosso Goiano (IBGE, 1952).  A taxa de crescimento de distritos entre 1920/1940 era 

34,84%. A partir de 1950 tem-se uma diminuição, eram 87 distritos em 39 (50,64%) dos 77 

municípios do estado, com taxa de -2,24% de crescimento distrital entre 1940/1950 (IBGE, 

1956/1961). Entre 1950/1960 há um ponto de inversão, momento em que há decréscimo de -

32,27% distritos e o quantitativo de municípios torna-se superior a partir da década de 1960 

em diante, sendo 59 distritos em 37 (20,67%) dos 179 municípios. Entre 1960/1970 ocorreu 

um aumento expressivo de 49 novos distritos, um crescimento de 72,88%. Em 1970 havia 102 

distritos em 59 (34,91%) dos 169 municípios de Goiás. Em 1980 havia 139 distritos em 82 

(47,39%) dos 173 municípios (IBGE, 1973/1982). A taxa de crescimento de distritos entre 

1970/1980 era 36,27%. Entre 1980/1990 há um ponto de inflexão, momento em que 

aconteceu o maior decréscimo na quantidade de distritos, taxa de -46,76% e, nas décadas 

seguintes, manteve-se uma quantidade baixa de distritos (IBGE, 1994). Isso confirma-se com 

os dados dos censos de 1980, que contabilizou 139 distritos em 82 (47,39%) dos 173 

municípios goianos e de 1990, que contou 74 distritos em 46 (21,80%) dos 211 municípios. 

Esse aumento de municípios, como destaca Arrais (2007), repercutiu na fragmentação 

territorial de Goiás. 

Sobre o termo comunidade, há diferentes abordagens teóricas e que são 

amplamente utilizadas na universidade e na sociedade em geral. Por ter uma utilização 

vinculada à religião (cristianismo, judaísmo), a ideias e a relações humanas (vizinhança, 

solidariedade, amizade, ajuda mútua), a reflexão sobre comunidade remete ao passado do 

Ocidente. É também influenciada por correntes de pensamento sociopolítico, por exemplo, o 

anarquismo, o comunismo e por movimentos sociais, como os agrários e operários de 

diferentes países, além de partidos políticos de esquerda e direita, até os mais conservadores, 

como os adeptos do nazismo. Refere-se a inúmeras espacialidades existentes nos municípios, 

a exemplo bairros, vilas, assentamentos e favelas. No Brasil, passou a ter maior utilização 

pela Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), do Ministério da Educação, na década 

de 1950, com as missões rurais e, posteriormente, com as Comunidades Eclesiais de Bases 

(CEBs), na década de 1970, organizadas pela Igreja Católica e por movimentos sociais nas 

áreas rurais e urbanas. Presente de maneira central ou secundária nas concepções, a vida 

                                                                                                                                                                                     
no D.O., encaminhada pela Assembleia Legislativa após a Câmara de Vereadores de um município ter aprovado 

a criação. Caso o município não tenha encaminhado sua lei aprovada à Assembleia, o processo de criação não foi 

concluído e os distritos não são contabilizados pelo IBGE. Exemplo disso é o distrito de Pires Belo, no 

município de Catalão, que não consta no IBGE/2010, mas teve sua aprovação, segundo Bispo (2011), por Lei 

Municipal de 1997, que não foi publicada no D.O. do estado. 
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comunitária apresenta-se, no entanto, sem significado concreto, que explique de fato do que 

ela se trata.  

O termo comunidade originou-se do pensamento aristotélico, isso significa que 

possui matriz comunitarista grega (ARISTÓTELES, [19--]). O seu uso intensificou na Europa 

no século XVIII com a Revolução Francesa, a partir do advento do Iluminismo, e se reafirma 

importante ao longo dos séculos XIX a XXI nos demais continentes colonizados. Tem-se a 

utilização do termo comunidade de forma exacerbada devido à essa influência da 

modernidade europeia. Por transmitir a ideia de “coisa boa”, numa perspectiva tanto intimista 

quanto coletiva, “numa comunidade, todos nos entendemos bem, podemos confiar no que 

ouvimos [...] nunca somos estranhos entre nós”, nas palavras de Bauman (2003, p. 7-8). Tanto 

empregada de forma substantivada quanto adjetivada, é lhe dado um significado positivo que 

refere-se a duas situações: 1) à escala local: no espaço geográfico, é dada maior importância à 

população e suas relações socioculturais que possuem um lugar no mundo; na ciência 

geográfica predomina a influência dos métodos fenomenológico e/ou do materialismo 

histórico
4
; e 2) às atividades públicas e/ou coletivas em geral: está no âmbito da sociedade 

civil (religiões, associações), do Estado e de instituições ligadas, sobretudo, à educação 

(universidade, estudantes, escola), conforme Schmidt (2011). 

Entende-se que os significados e os sentidos dados à comunidade nessas situações 

são importantes, mas não se deve prender-se a eles. De modo geral, quando se utiliza o termo 

comunidade nas pesquisas em Goiás, as análises no âmbito da ciência geográfica são 

verticalizadas – estudos locais – e ocorrem a partir de abordagens teóricas e empíricas da 

relação rural/urbano e/ou campo/cidade e nelas aparecem termos como núcleos urbanos, vilas 

e cidades pequenas. Silva (2008) apresentou uma contribuição a partir do estudo das vilas 

goianas Caiçara e Cibele, quando denominou-as de “patrimônios leigos” ao considerar o 

urbano proveniente de conteúdos rurais do campesinato. Outra forma de pesquisa são os 

trabalhos que versam numa perspectiva fundamentalmente agrária, cultural e/ou do trabalho 

estudando o que denominam de comunidades rurais ou tradicionais, utilizando abordagem 

vinculada às populações (denominadas de camponeses, agricultores familiares, quilombolas e 

indígenas), com ênfase na identidade, na religiosidade e/ou nos movimentos sociais do 

                                                           
4
 Na Geografia brasileira, tem-se a influência do marxismo na Geografia Crítica da década de 1970, que volta-se 

para a política no âmbito das lutas de classes, considerando que “as comunidades” (escritas no plural) são 

locais dos trabalhadores versus o capital (Estado e classe dominante/hegemônica). 
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campo.  Estes são, por exemplo, os temas de pesquisas e orientações acadêmicas de 

Mendonça
5
 (2004), Mesquita

6
 (2009) e Almeida

7
 (2011)

 8
. 

Nas duas formas de se analisar comunidade em Goiás verifica-se a escala local 

sendo privilegiada, o período histórico recente (século XX em diante) e o viés político apenas 

no aspecto rural/cultural da população. Falta explicar a partir de um estudo de caráter geral 

que a comunidade possui desde sua gênese intencionalidade urbana, visto que é um espaço 

integrado e governado, com implicações políticas no âmbito institucional. Sem desprezar a 

importância desses ângulos de análise, nota-se que esses estudos locais têm influência teórica 

europeia ligada, sobretudo, ao precursor da separação entre comunidade e sociedade, o 

sociólogo alemão Ferdinand Tönnies
9
, que limita-se ao que há de comum (lugar, religião, 

vizinhança, cultura), com forte exaltação do local em que vivem as populações e construções 

de identidades do campo. Desse tipo de discurso, nas ciências humanas, propaga o lado 

positivo da vida em comunidade, como se em todo e qualquer agrupamento humano não 

existissem conflitos, inclusive internos, além de pouco se referir à existência de outros grupos 

locais que não contemplam essa perspectiva cultural, por exemplo, do tráfico de drogas e de 

prostituição. 

É justamente a existência da negligência da relação entre comunidade e escalas 

geográficas maiores e entre a produção do território e comunidade que torna o presente estudo 

relevante. Inclusive, pior sorte teve o tema da importância desses locais no âmbito político-

administrativo. Essa lacuna torna-se ainda mais grave porque é da relação entre atores 

políticos internos e externos à comunidade, sobretudo desde a Primeira República, que se dá a 

organização do sistema político brasileiro definido por meio do voto. Essas áreas foram 

notadas, por exemplo, no importante artigo de Souza e Castilho (2014) e na tese de Mesquita 

(2018) ao analisarem os distritos atuais na rede urbana de Goiás e os relacionarem às 

especificidades regionais, inclusive esta última autora teve o foco nas características rurais. 

Mas não houve uma análise que buscasse entender a natureza das relações políticas da 

                                                           
5
 Termos como “Povos Cerradeiros” e “(Re)Existências” aparecem em suas pesquisas, orientações e, sobretudo 

eventos científicos anuais produzidos pelos grupos de pesquisa que coordena, com ênfase na análise da 

dinâmica da vida de trabalhadores em diferentes estudos locais de Goiás e outros estados. 
6
 Suas análises versam sobre as lutas camponesas contra os latifúndios e as ações do Estado. Destacam-se suas 

pesquisas e orientações sobre a barragem Serra do Facão no Rio São Marcos no Sudeste Goiano. 
7
 Termos como “Povos Kalungas” e “festas rurais” são discutidas em suas pesquisas, orientações e eventos 

científicos que analisam as comunidades, sobretudo da Região Nordeste de Goiás. 
8
 Quando examina-se os estudos de comunidade no Brasil, destacam-se: i) estudo sobre parceiros e sitiantes, do 

sociólogo Antônio Cândido; ii) estudo sobre uma vila, do sociólogo alemão Emílio Willems; iii) estudo sobre a 

formação da agricultura camponesa, doutor em Antropologia em Paris, Eric Sabourin; iv) estudo sobre o 

campesinato, do antropólogo Klass Woortmann. 
9
 Em Fernandes (1973), encontra-se a tradução de um dos capítulos do livro Communauté et socièté. 
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comunidade historicamente, tomando-a como um espaço político público que foi integrado ao 

espaço geográfico, independentemente se está localizada na área rural ou na área urbana. Em 

linhas gerais, a comunidade é responsável por formar a rede urbana e a fragmentação 

municipal do território goiano.  

A questão não é a comunidade em si, isto é, no estudo verticalizado da 

vila/aldeia/povoado/assentamento/lugarejo separados da cidade/metrópole/favela/bairro, como 

se fossem dois processos históricos distintos dentro dos municípios. Inclusive a abolição da 

escravidão, por exemplo, não deu fim aos agrupamentos étnicos, eles receberam outras 

denominações e tiveram ampliados os seus limites geográficos
10

. Por isso, a necessidade de se 

analisar a comunidade no contexto histórico e geográfico nacional e de Goiás com as 

necessárias adequações das teorias já existentes, ao passo que considera-se a visibilidade e 

invisibilidade política dela no âmbito do Estado e de suas instituições
11

: 

 

  Visibilidade Política: abrange os séculos XVIII, XIX e início do século XX. 

Utilizavam-se de técnicas rústicas para transformar o espaço e uma organização 

socioeconômica era baseada na extração de minérios, agricultura, pecuária, engenhos, 

serviços e comércios nos núcleos urbanos. A comunidade tinha importância porque era 

a centralidade da rede urbana e das decisões nos âmbitos político, administrativo, social, 

cultural e comercial, inclusive com a implantação dos trilhos. Para a fixação e 

sobrevivência da população, período que a urbanização era mínima, foi fundamental o 

papel da comunidade e, por isso, os agrupamentos humanos tinham visibilidade política. 

 

  Invisibilidade Política: a partir de 1930 com o Estado Novo e a construção da nova 

capital
12

 de Goiás. Iniciou-se uma inversão espacial, a cidade moderna será a área de 

adensamento populacional e de controle das instituições públicas/privadas e das normas 

político-administrativas. A edificação de Brasília em 1957 e, posteriormente, a 

implantação de rodovias federais e estaduais resultaram na fragmentação municipal, 

sendo a cidade-sede responsável pela manutenção da sociedade goiana. A comunidade é 

relegada à invisibilidade política sob o poder político-administrativo municipal. 

                                                           
10

 Alguns agrupamentos humanos mantiveram-se no mesmo espaço, por exemplo, os quilombos do nordesde de 

Goiás, os Kalungas. Isso não significa que há negros somente em determinados locais, inclusive foram 

responsáveis pelo surgimento de núcleos urbanos desde o século XVIII, segundo Palacin e Moraes (1994). 
11

 Considera-se que as práticas políticas assimétricas das relações internas da comunidade (entre os membros) se 

reconfiguraram no âmbito político-administrativo e jurídico quando a população tornou-se eleitora. 
12

 Nas palavras de Teixeira Neto (2001, p. 63), Goiânia “representou a ruptura com um passado sociopolítico 

arcaico e atrasado”. 
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Como a proposta da tese é construir uma narrativa geográfica sobre a comunidade 

em Goiás, a visibilidade política que lhe é atribuída origina-se da interpretação sobre essas 

espacialidades no período dos séculos XVIII, XIX e início do século XX que na historiografia 

goiana são marcadas pelas descrições de decadência e de atraso, respectivamente. Chaul 

(1997) rediscute a ideia de decadência de Goiás difundida pelos viajantes europeus da época, 

como Saint-Hilaire (1819) e Pohl (1818-1820) que, por exemplo, falam da situação dos 

“casebres”, da falta de higiene, das doenças e das situações das populações mais pobres dos 

arraiais de Goiás. Inclusive, o historiador Palacin (1972, 1994, 1995), utilizou essas 

expressões, de decadência e atraso, e influenciou na produção acadêmica em Goiás. Nesta 

tese identificou-se justamente o contrário, sobretudo com a espacialização feita a partir do 

século XX, pois nos séculos anteriores a comunidade teve significativa predominância no 

poder de decisão político e influência sobre o que tornou-se o território goiano-tocantinense. 

Outro ponto de análise refere-se ao fato de que nas bibliografias a comunidade 

intrínseca é associada à formação e/ou maior sociabilidade da população goiana proveniente 

da fazenda pós-mineração. Essa linha de argumentação é reforçada, por exemplo, pelo 

geógrafo contemporâneo Borges (2016) com os termos “fazenda-roça goiana” e “sertanejo”, 

sobre os diferentes grupos humanos (camponeses, índios, ribeirinhos etc.), essa abordagem 

parte da gênese da sociabilidade e/ou vida sociocultural como típica da ruralidade e preocupa-

se no que se refere à população (tradicionalismo e identidade, dentre outros). Mas será que 

essa comunidade vinculada à fazenda constitui-se algo novo na passagem do século XVIII 

para XIX? Pode ser que o entendimento desse espaço tenha sido mais utilizado somente a 

partir desse período, mas o fenômeno espacial seja anterior. Inclusive já havia agrupamentos 

de vínculos étnicos antes dos bandeirantes, como os indígenas e, também, formações de 

quilombos. Estes últimos tiveram existência na escravidão, os quais tinham sua comunidade 

destruída pelos brancos. 

A interpretação dada nesta tese é que os agrupamentos humanos em Goiás que se 

fixaram nos setecentismos (os bandeirantes, os negros e os índios nativos escravizados), 

formaram o espaço político público – a comunidade – e impulsionaram a fundação de núcleos 

urbanos a partir da integração espacial vinculada à economia (aurífera, agricultura, pecuária e 

comércio), à força de trabalho local (índios e dos negros importados) e à administração 

política desde a colonização dessa região. Inclusive isso influenciou na arquitetura dos 

núcleos urbanos com uma diversidade de formas devido às etnias que com seus materiais e 

técnicas construíram a paisagem urbana local. Dsse ponto de vista, demonstra-se que a 

comunidade é anterior à fazenda. Compreende-se que as interpretações no âmbito das ciências 
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humanas em Goiás voltadas ao período da fazenda como matriz da sociabilidade, de maior 

preferência nos estudos realizados, apresentam-se incipientes, pois a gênese da comunidade 

em Goiás é a mineração. No mesmo processo histórico, portanto, originaram-se de forma 

integrada os agrupamentos humanos e povoamento/urbanização/atividades econômicas. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, basearam-se em pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e pesquisa de campo. No que confere à primeira, foram analisados 

livros, teses, dissertações, artigos e obras relacionadas à comunidade em diferentes áreas das 

ciências humanas, como na Sociologia, na História e na Geografia, sobretudo referentes à 

formação espacial de Goiás. Essas leituras também possibilitaram elaborar quadros sínteses 

referentes às teorias e aos núcleos urbanos do estado. Optou-se por uma narrativa geográfica 

horizontal, a qual não se restringe à Geografia e uma linha teórica, esteve aberta às ciências 

humanas/sociais, inclusive às distintas correntes geográficas (Geografia Urbana, Geografia 

Agrária, Geografia Política etc.). Utilizou-se, também, a análise da literatura regionalista 

goiana porque ela descreve a paisagem dessas localidades e as relações humanas. Destacam-

se as obras dos autores Ortêncio (1965), Elis (1987) e Ramos (1998). 

A pesquisa documental ocorreu a partir de levantamento de informações e dados 

secundários em documentos oficiais de acervos impressos e eletrônicos de instituições 

públicas. Foram analisadas leis, decretos e emendas constitucionais, como as que estabelecem 

critérios de criação e instalação de distritos no âmbito federal e estadual, sobretudo no século 

XX. Obteve-se as leis de criações dos distritos goianos. Inicialmente, buscou-se na página 

online da Casa Civil do estado de Goiás o número da lei e o ano da criação. Após organizar 

essas informações, pesquisou-se no arquivo físico, nos meses de maio e junho de 2016, na 

sede do Diário Oficial do Estado de Goiás (D.O.), localizado em Goiânia, e obteve-se a data 

(nem sempre é compatível com a data de criação) e a cópia de sua publicação no D. O. 

Elaborou-se um quadro-síntese referente a essas leis que encontra-se no Apêndice A. Quanto 

aos documentos obtidos, destacam-se também a Enciclopédia dos Municípios do Estado de 

Goiás (IBGE, 1958), que apresenta a origem de cada município, informações históricas e 

imagens fotográficas utilizadas na tese, além da revista A Informação Goyana 

(GOIÁS/AGEPEL, 2001), com informações sobre os municípios e as suas características. 

A partir do século XX ocorre crescimento na quantidade de distritos e também há 

mais dados oficiais disponíveis. Mesmo assim, ainda são escassos os dados referentes a essas 

localidades, porque na maioria das vezes são contabilizados junto com os dados dos 

municípios. Mesmo com limitações metodológicas, os levantamentos demográficos 

permitiram conhecer as particularidades dessas áreas. A apuração de dados secundários foram 
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obtidos nos recenseamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 

quais foi possível verificar a qual município o distrito pertence, a situação da população por 

tipo de residência (área urbana e área rural), a população do município que possui distrito e, 

em alguns recenseamentos, identificou-se a quantidade de estrangeiros. Os recenseamentos de 

1920 a 1991 foram analisados nos próprios documentos digitalizados, enquanto os de 2000 e 

2010 por meio da plataforma on-line do IBGE. Esses dados permitiram sistematizar a 

espacialização dos distritos de 1920 a 2010 no estado a partir da elaboração do mapeamento 

nos quais foram inseridos todos os distritos existentes em seus respectivos municípios, com a 

localização exata. No Instituto Mauro Borges (IMB), os dados encontrados referem-se aos 

municípios e à sua região a partir de dados econômicos. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

obteve-se os dados de cada seção eleitoral existentes nos distritos escolhidos para a realidade 

amostral e a contagem de votos por urna. 

Para a análise da pluralidade da comunidade de Goiás, realizou-se a pesquisa de 

campo em cinco vilas (sedes de distritos) localizadas em cada mesorregião, para análise 

comparativa dos núcleos urbanos
13

. Devido à quantidade de distritos existentes em cada 

mesorregião, totalizando 71 no estado (IBGE, 2010), a partir de uma breve pesquisa na 

plataforma on-line do IBGE, tendo como critério de escolha terem distinções na gênese do 

sítio urbano e das atuais funções econômicas. Mesmo assim, devido à quantidade, a escolha 

de cada vila deu-se de forma aleatória, para operacionalizar a pesquisa. Sendo elas: 1) 

Jacilândia – município de Itapirapuã (Noroeste-goiano), conhecida pela toponímia “Chibata”, 

proveniente do século XX de fazenda; 2) São Jorge – município de Alto Paraíso de Goiás 

(Norte-goiano), surgiu no século XIX com a mineração; 3) Santo Antônio do Rio Verde – 

município de Catalão (Sul-goiano), originou-se no século XVIII de quilombo e tropeiros; 4) 

Interlândia - município de Anápolis (Centro-goiano), de toponímia “Pau-Terra”, surgiu no 

final do século XIX de fazenda e tropeiros; 5) Posse d'Abadia – município de Abadiânia 

(Leste-goiano), conhecida por “Abadiânia Velha”, surgiu no século XIX de fazenda. Esses 

distritos pertencem a municípios com especificidades como, por exemplo, a localização, a 

quantidade da população e a economia. Nas cidades-sedes dos municípios, pesquisou-se nas 

Câmaras de Vereadores documentos sobre os distritos (Anexo 1) e, também, em bibliotecas 

municipais para a obtenção de dados sobre a história dos distritos. Utilizou-se no campo: i) 

                                                           
13

 Optou-se pela forma de regionalização das mesorregiões do IBGE que baseiam-se no “processo social, como 

determinante, o quadro natural, como condicionante, e a rede de comunicação e de lugares, como elemento de 

articulação espacial. Essas três dimensões possibilitam que o espaço delimitado como mesorregião tenha uma 

identidade regional”. (IBGE, 1990, p. 8). 
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fotografias, para imagens da paisagem; e ii) entrevistas (Apêndice B), com moradores nas 

praças e ruas da vila para construção da memória coletiva dos distritos. 

O recorte temporal da pesquisa parte da origem da comunidade em Goiás, isso 

significa que a noção de tempo adotada é empírica, visto que a formação da comunidade é 

concomitante à produção do território goiano. Como a comunidade foi entendida por duas 

periodizações distintas – visibilidade e invisibilidade política – a narrativa textual baseou-se 

em parâmetros empiricizados como, por exemplo, o povoamento, os patrimônios, a 

urbanização, a influência da ferrovia e das rodovias. Não que esses parâmetros tenham sido 

analisados individualmente, mas em suas relações com às especificidades regionais do 

território goiano-tocantinense que, inclusive, sofreu diminuição territorial devido à criação da 

nova capital federal e do estado de Tocantins. 
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Capítulo I – Comunidade e território 

 

Neste capítulo objetiva-se compreender a comunidade como agrupamento 

humano caracterizado por dois elementos principais: a política e o espaço. A política forma, 

produz e regula um modo de organização do espaço. Na sociedade moderna, para a satisfação 

de suas necessidades, a dependência do que há de fora de uma comunidade se sobrepõe ao 

que há de dentro dela e isso leva os atores a transformarem as relações humanas, os meios de 

produção e o entendimento sobre essa espacialidade. As instituições e as ciências humanas 

também são responsáveis por propagar diferentes concepções de comunidade e suas 

aplicações. A partir de uma leitura política na análise histórico-geográfica sobre como a 

comunidade se forma, suas atividades e transformações, entende-se que a dependência do que 

lhe é de externo origina sua integração com outros espaços e as relações de dominação que, 

posteriormente, se reconfiguram para o âmbito do poder político-administrativo que lhe é 

mais próximo, o municipal. Discute-se essas questões por meio de revisão teórica de autores 

que trabalham com o tema e o que o utilizam para explicar uma certa realidade local.  

 

1.1 Comunidade e política em Geografia 

 

Para a política, como variável-chave para explicar as relações externas e internas 

da comunidade, é dada uma importância reduzida, conforme destacou-se em outro trabalho 

(RODRIGUES, 2018a). Nos estudos acadêmicos, principalmente na Antropologia, na 

Sociologia, na Filosofia e na História, que influenciam teórica e empiricamente o tema na 

Geografia, o aspecto político da comunidade tem sido pouco explorado. As análises 

contemporâneas são baseadas nas abordagens cultural, social, econômica e/ou política 

vinculadas à população.  Uma das dificuldades de se analisar geograficamente uma 

comunidade é que os estudos já feitos consideram-na verticalizada, isto é, tratam apenas o seu 

âmbito interno, como um local razoavelmente estável, sem conflitos e originado apenas da 

necessidade que os seres humanos têm de ter um lugar e de interagir uns com os outros. 

Porém, a realidade espacial em que se insere a comunidade pode ser melhor apreendida a 

partir da compreensão das mudanças históricas e políticas. Para se analisar uma comunidade 

aplicando-lhe a política, em Geografia, deve-se considerar que as relações humanas ali 

estabelecidas implicam em ações políticas de atores, pertencentes ou não à comunidade, que é 

palco de diferentes interesses internos e externos.   
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A palavra “comunidade” é proveniente do grego arcaico e significa “pólis” 

(ARISTÓTELES, [19--], p. 37)
 14

. Como o homem se realiza como um ser político quando 

vive em comunidade, é nela que ocorre a prática da cidadania
15

. Traduzida para o latim 

“communĭtãs”, significa I: “Sentido próprio: comunidade, conformidade, instinto social, 

sociabilidade”; II: “sentido figurado: afabilidade, cortesia” que, embora sejam características 

da vida comunitária, não contêm o aspecto político (MAGNE, 1961, p. 181). Em dicionários 

de língua portuguesa é um substantivo feminino e significa: I. “estado ou qualidade das coisas 

materiais ou das noções abstratas comuns a diversos indivíduos; [...] conjunto de habitantes de 

um mesmo Estado ou qualquer grupo social cujos elementos vivam numa dada área, sob um 

governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e histórico” (HOUAISS; 

VILLAR, 2009, p. 509); II. “qualidade de comum; o corpo social; a sociedade; grupo de 

pessoas submetidas a uma mesma regra religiosa; local por elas habitado” (FERREIRA, 1985, 

p. 201). Por referir-se à qualidade do que é comum a diversos indivíduos e que, portanto, 

formam uma unidade, é uma expressão semanticamente pleonástica, utilizada como reforço 

enfático. Isso torna seu significado repetitivo, pois, em todo grupo, os indivíduos mantêm 

alguma relação, mesmo que no sentido virtual como ocorre na sociedade contemporânea, com 

certa característica em comum que os aglutina (RODRIGUES, 2018a). 

O vínculo entre comunidade e política, tendo originado-se na Grécia Arcaica, 

portanto, uma relação muito antiga, tornou-se incompreendida ao longo da história da 

humanidade. Arendt (2002, 2016), em relação à política, destaca a tradução latina errada do 

termo grego e sua adaptação ao pensamento romano-cristão
16

. Quando o termo política é 

utilizado na sociedade moderna capitalista o equívoco é ainda maior, como observa-se na 

tradução da palavra comunidade para a língua portuguesa. A comunidade perdeu o sentido da 

política e passou a vincular-se, sobretudo, à ideia do que há em comum (exceto política) entre 

pessoas agrupadas socialmente por algum meio. Todavia, no sentido de comunidade, 

Aristóteles ([19--], p. 15) chama a atenção para o seu caráter político, porque ocorre uma 

relação intrínseca entre ela e o homem, como o homem “sabe discernir o bem do mal, o justo 

do injusto” e sendo “o homem um animal político”, é ele um cidadão, o responsável por uma 

vida plena em comum com os demais cidadãos, e essa é uma relação política. A virtude do 

                                                           
14

 A história da Grécia é dividida em quatro períodos, sendo a Grécia Homérica o primeiro e, posteriormente, a 

Grécia Arcaica o segundo (século VII ao século V a.C.), quando os gregos criam cidades como Atenas e 

Esparta. A economia torna-se urbana por meio do comércio e do artesanato. (CHAUÍ, 2000). 
15

 Os cidadãos (politikos) têm direito “a isonomia (igualdade perante a lei) e a isegoria (o direito de expor e 

discutir em público opiniões sobre ações que a Cidade deve ou não deve realizar)”. (CHAUÍ, 2000, p. 479). 
16

 O termo “pólis”, em grego, corresponde melhor ao termo latino “urbis”, mas “urbis” não contém propriamente 

a característica “o que é comum”, a não ser o local. (MAGNE, 1961). 
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homem de bem é a “virtude do bom cidadão” na cidade, são os valores comunitários para a 

vida cívica. Arendt (2002, p. 7) associa política à liberdade, diferentemente de Aristóteles 

para quem a política estaria centrada em cada homem de maneira natural – o ser político. A 

autora afirma que a política “baseia-se na pluralidade dos homens” e existe para regular o 

“convívio entre diferentes” na sociedade, para que possam viver em comunidade, não 

havendo relação de poder, no sentido de poder de governar. Tanto na Grécia quanto na Roma 

da Antiguidade nem todas as pessoas tinham cidadania. Assim, política associa-se à 

comunidade porque ambas tratam da ação de atores na manutenção das relações estabelecidas. 

 O termo comunidade carrega historicamente a distinção entre a vida na pólis 

(público) e a vida no lar/família (privado), “divisão essa na qual se baseava todo o antigo 

pensamento político, que a via como axiomática e evidente por si mesma” (ARENDT, 2016, 

p. 34). Para Arendt (2016, p. 65), “o domínio público, enquanto mundo comum, reúne-nos na 

companhia uns dos outros e, contudo, evita que caiamos uns sobre os outros”. Para os gregos, 

o uso da violência e as relações de dominação de uns indivíduos sobre os outros só ocorriam 

no âmbito do lar (nele não havia liberdade), não podiam ocorrer na pólis. A prática da política 

só ocorria na vida pública, mas nem todos os indivíduos gregos eram cidadãos. Para os 

romanos que, ao longo do tempo, foram estendendo o conceito de cidadão, “communĭtãs”, 

como sociabilidade e afabilidade, era o que ocorria na vida privada e na vida pública 

dedicavam-se à política, como mundo comum (res publica) aos cidadãos e suas relações de 

poder uns sobre os outros. Por isso, Chauí (2000) esclarece, 

 

Politika e res publica correspondem (imperfeitamente) ao que designamos 

modernamente por práticas políticas, referindo-se ao modo de participação 

no poder, aos conflitos e acordos na tomada de decisões e na definição das 

leis e de sua aplicação, no reconhecimento dos direitos e das obrigações dos 

membros da comunidade política e às decisões concernentes ao erário ou 

fundo público. (CHAUÍ, 2000, p. 479). 

 

Os romanos, ao expandirem aos poucos o conceito de cidadania (política/público) 

e ao tomarem o privado como sede de solidariedade, de afetividade, isto é, do que é comum 

pelo menos aos indivíduos mais próximos, sobretudo aos da família, acabaram por confundir 

essas concepções. Como as sociedades modernas capitalistas, com sua democracia, vão dar 

novos significados ao público (política) e ao privado, os equívocos vão ganhar novas 

compreensões. Para Arendt (2016), 
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Do sombrio interior do lar para a luz da esfera pública não apenas turvou a 

antiga fronteira entre o privado e o político, mas também alterou o 

significado dos dois termos e a sua importância para a vida do indivíduo e 

do cidadão, ao ponto de torná-los quase irreconhecíveis. Hoje, não apenas 

não concordaríamos com os gregos que uma vida vivida na privacidade do 

que é “próprio ao indivíduo” (idion), fora do mundo do que é comum, é 

“idiota” por definição, mas tampouco concordaríamos com os romanos, para 

os quais a privatividade oferecia um refúgio apenas temporário dos assuntos 

da res publica. O que hoje chamamos de privado é uma esfera de intimidade 

cujos primórdios podemos remeter aos últimos períodos da civilização 

romana, embora dificilmente a qualquer período da Antiguidade grega, mas 

cujas peculiares multiplicidade e variedade eram certamente desconhecidas 

de qualquer período anterior à era moderna. (ARENDT, 2016, p. 46, grifos 

nossos). 

 

Nas novas compreensões sobre as áreas públicas (político-estatal) e privadas, 

essas confusões ideológicas servem para favorecer grupos e indivíduos de forma separada dos 

demais cidadãos. Como exemplo, basta tomar a justiça que o Estado promove a partir de leis 

criadas por políticos e que representam interesses de alguns grupos sociais. Para Chauí (2000, 

p. 530), “o aparato legal e jurídico apenas dissimula o essencial: que o poder político existe 

como poderio dos economicamente poderosos, para servir seus interesses e privilégios e 

garantir-lhes a dominação social”. Quando não se tem mais um espaço público justo, não se 

tem mais a possibilidade de convivência entre os homens, haja vista que não há interlocuções 

entre os membros, pois as imposições se sobressaem. Perde-se a ideia de comunidade e o 

público passa a interferir no privado. A partir do que Arendt (2016, p. 46) denomina de uma 

“eclosão da esfera social”, proveniente do aparecimento da sociedade moderna relacionada ao 

Estado-nação, a comunidade passa a ser administrada e regulada pelo âmbito nacional e as 

questões privadas (da família) tornam-se coletivas.  

Ocorrem a defesa dos interesses privados e individuais (mas não comunitários) na 

esfera pública e a intromissão do público (político estatal) na comunidade, o que repercutiu na 

sociedade moderna europeia, que não mais pode significar o mesmo que comunidade, como 

trazem os dicionários e no entendimento do que é uma comunidade nos demais continentes 

colonizados, como nos países da América Latina. A centralidade tornou-se o indivíduo 

administrado. A pluralidade, defendida por Arendt (2016, p. 10), perde o sentido, pois 

significa “condição da ação humana porque somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo 

tal que ninguém jamais é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá”, não é mais uma 

possibilidade. O espaço político público e estatal é individual, vinculado a interesses 

particulares. Entende-se que a separação que antes existia entre o público e o privado, que 

valorizava a comunidade, na verdade, desapareceu com o advento da sociedade moderna, 
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assim como a compreensão sobre o espaço da comunidade e seu aspecto central, isto é, seu 

caráter político. 

No Dicionário de Filosofia, Abbagnano (2000, p. 162), encontra-se a definição de 

comunidade dividida em antes e depois do Romantismo, período que originou-se com a 

Revolução Francesa no século XVIII, como tendência militante e das artes, mas também 

como representante dos ideais da burguesia. No período que antecede o Romantismo, a 

comunidade é descrita por Kant como: “a da ação recíproca, e também a terceira analogia da 

experiência (ou princípio da comunidade) assim expressa: ‘Todas as substâncias, na medida 

em que podem ser percebidas no espaço como simultâneas, estão entre si em ação recíproca 

universal’”. A partir do Romantismo, a palavra comunidade passou a ser utilizada pela 

primeira vez para contrapor dois mundos, como Abbagnano (2000, p. 162) afirma: 

“comunidade foi contraposta à sociedade numa obra de Ferdinand Tönnies, Comunidade e 

Sociedade, publicada em 1887”, porque a sociedade não mais correspondia a comunidade e 

vice-versa.  

Comunidade, para Martins (1973, p. 32), nas ciências humanas, surge “quando a 

matriz de existência é a sociedade”, dentro do “confronto das duas noções”. Comunidade 

passa a significar o vínculo local/interno/particular, já sociedade são as relações 

mundo/externo/público. Para essa abordagem, os dois mundos são diferentes, sofrem ações 

um do outro e se correlacionam, como campo e cidade, rural e urbano, atrasado e moderno. 

Para facilitar a compreensão das diferenças entre os dois tipos de organização coletiva 

(comunidade e sociedade), provenientes da modernidade no âmbito do processo histórico e, 

consequentemente, territorial, pode-se observar no Quadro 1 as suas principais características: 

 

Quadro 01 – Formas de organização: comunidade e sociedade. 

 

Características 
 

Comunidade (Gemeinschaft) 

 

Sociedade (Gessellschaft) 

 

Espaço:  Campo. 

 Local. 

 Cidade. 

 Mundo. 

Tipo de 

vínculo: 

 Particular.  Público. 

Relação  Afetiva. 

 Natural/Original. 

 Rural. 

 Contratual. 

 Racional. 

 Urbana. 

Forma de 

unidade: 

 Vida real e 

orgânica/organismo vivo;  

 Matriz da sociabilidade dos 

trabalhadores. 

 Estrutura imaginária e 

mecânica/agregado/artefato.  

 Matriz da sociabilidade 

burguesa. 

Padrão do 

vínculo: 

 Relações locais. 

 Interações de pessoas. 

 Tradicional (como 

 Relações externas. 

 Relações trabalhistas. 

 Estado (ideia de sempre novo e 
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denominação e fenômeno). moderno). 

Regra:  União/costumes/identidade 

local/Religiosidade. 

 Leis/Organizações públicas. 

Círculo Vital:   Família (por sangue, laços 

afetivos). 

 Aldeia. 

 Espiritual (parentesco, 

vizinhança, solidariedade, 

amizade e ajuda mútua). 

 Cidades/Metrópoles/Estado. 

Adaptado de Haesbaert (2009)
 17

.  

Fonte: Fernandes (1972, 1973). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Os pesquisadores, de maneira geral, atribuem à comunidade a matriz da 

sociabilidade, haja vista que é o primeiro grupo, fora a família, no qual o indivíduo atua e que 

atua sobre o indivíduo. Na comunidade, diferentes interesses levam a configurações 

geográficas como bairros, povoados, vilas e cidades, e nessa concepção tem-se uma forte base 

antropológica, sociológica e historiográfica. Nessa abordagem, a comunidade é orgânica e se 

dá a partir da cultura e da religião, dentro da relação homem–local–sagrado. Para a teoria 

antropológica, o local possui três abordagens, como afirma Bourdin (2001, p. 33-39): 1) o 

local cognitivo: “toda espacialidade exprime a pertença a um nós, que se constrói e se 

manifesta em recortes territoriais”, 2) o local interacionista: “que a identidade, até a mais 

individual, é construída a partir de um grupo de pertença”, 3) o local natural: “consiste em 

considerar que à região natural corresponde uma atividade, uma organização sociopolítica, um 

grupo humano específico”.  A aceitação dos fatos apresentados no Quadro 1 aborda, portanto, 

que são diferentes esses aglomerados humanos, o que não significa que a existência de uma 

exclui a existência da outra, o que favorece a compreensão das interações, mas, ao mesmo 

tempo, é uma antítese, um paradoxo, demarcando a existência de espacialidades distintas. O 

que existe de comum entre as concepções do Quadro 1 e as de Bourdin (2001) parece ser a 

escala geográfica: a comunidade – local é menor do que a sociedade ao menos em quantidade 

populacional e quanto à área que ocupa. 

No Brasil, os estudos investigam a comunidade a partir de grupos humanos 

regulados por padrões familiares, étnicos, comportamentais e de vizinhanças que asseguram 

certos hábitos culturais e sociais em escala local. O estudo sociológico de Queiroz (1973, p. 

                                                           
17

 Haesbaert (2009, p. 217) utiliza da abordagem de Ferdinand Tönnies para a análise da desterritorialização na 

perspectiva cultural.  O autor ressalta que há restrições à dualidade no raciocínio de Tonnies, que é “sempre 

dotada de um profundo laço religioso” quando se evoca a ideia de comunidade, representa “algo saudosista da 

vida comunitária tradicional”. Ressalta, ainda, que é válida essa dualidade para compreender a “dimensão 

simbólica-expressiva e material-funcional do território”, nas palavras do autor. Pode-se inferir que uma 

restrição a essa abordagem seja, justamente, utilizar a dualidade. 



34 

 

13), por exemplo, utilizou a técnica de monografias regionais de geógrafos franceses a partir 

da “homogeneidade socioeconômica e cultural” na análise comparativa de quatro “bairros 

rurais paulistas” dos quais o “sentimento de localidade” era o elemento que delimitava a 

configuração do bairro, inclusive esse procedimento metodológico se diferencia da “técnica 

americana do estudo de unidades isoladas”. A antropóloga Durhan (1978) analisou a migração 

da população rural da Região Nordeste do país para a cidade de São Paulo, sendo esse 

deslocamento espacial relacionado às mudanças e permanências da vida comunitária anterior. 

Essas interpretações denotam que em sociedade (urbano) ocorre a ruptura da comunidade dita 

tradicional (rural/local). Comunidade e sociedade são entendidas separadamente. 

Com o advento da modernidade, do ponto de vista de uma sociedade capitalista, a 

comunidade também tornou-se local de mudanças e, talvez, tenha aumentado a sua 

dependência, sobretudo no âmbito das trocas comerciais. Para Giddens (1991, p. 11, grifos do 

autor), “‘modernidade’ refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que 

emergiram na Europa”. Em escala local, comunidade torna-se “fantasmagórico[a]”, por obter 

influências da escala global, do externo e se alterar. Haesbaert (2006, p. 36), sobre a 

modernidade, conclui que ela “é concebida, antes de mais nada, como a era da racionalidade, 

da tecnocracia e, portanto, do ‘controle social’.” Os espaços comunitários passam por um 

“esvaziamento do tempo” e “esvaziamento do espaço” no “desencaixe” de relações, que são 

diferentes dos que haviam vivenciado (GIDDENS, 1991, p. 26). No sentido de comunidade, 

quando elas passam a obedecer a esta lógica racionalista, contraria-se o tempo e espaço da 

vida em comum, em que há elementos com duração diferente, por exemplo, ocorrendo 

quando necessárias e/ou afetando apenas o espaço local. 

Os fenômenos de escala local são referência e diferenciação necessária para a 

compreensão da ação dos atores políticos na comunidade, no entanto, na sua compreensão, 

tanto teórica quanto empírica, não se deve ficar restrito a ela. A “questão local” é centralidade 

quando se trata de comunidade, nas palavras de Bourdin (2001, p. 26). O autor atribui ao local 

“uma espécie de vulgata” que postula, na academia e na sociedade em geral, “a existência de 

uma realidade local, ao menos específica no mais irredutível, referente a todos os aspectos da 

vida em sociedade”, que seria a matriz da sociabilidade, a valorização de elementos em 

comum e a exaltação das especificidades locais são instrumentos de estratégia social ou 

resistência. Para o geógrafo Hartshorne (1978, p.20), há inter-relações entre regiões e lugares, 

ao utilizar a expressão “diferenciação de áreas”, Hartshorne afirma que “as conexões ou 

relações causais entre os fenômenos da Geografia, conforme observou Hettner em 1905, são 

de duas espécies: as relações mútuas que existem entre diferentes fenômenos, num mesmo 
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lugar, e as relações ou conexões entre fenômenos em lugares diferentes”. Estas últimas 

envolvem o movimento entre espaços, isso quer dizer que as trocas possibilitaram conexões 

entre agrupamentos humanos, tornando-os dinâmicos e podendo promover a percepção das 

diferenças e similaridades entre eles. 

Essa conexão da comunidade só foi possível pela ação humana de se deslocar e, 

também, pelos fixos e fluxos de produtos que se colocam em movimento, ocasionando uma 

“interação espacial”. A “interação espacial só pode significar relações entre fenômenos de 

lugares diferentes. E esses fenômenos, quer no mesmo lugar, quer em movimento através do 

espaço, constituem uma parte do caráter de cada área em questão”, nas palavras de Hartshorne 

(1978, p. 20). Para Santos (1994, p. 18-19), “cada lugar, porém, é ponto de encontro de 

lógicas que trabalham em diferentes escalas, reveladoras de níveis diversos e, às vezes, 

contrastantes”. Por isso, os agrupamentos humanos apresentam-se instáveis e dinâmicos, 

principalmente, devido a dois fenômenos que ocorrem no espaço geográfico: 

 

1. Os instrumentos de trabalho que, outrora, eram transportáveis, tornam-se cada 

vez mais volumosos, cada vez mais fixos ao solo, cada vez mais duráveis. Eles 

nascem para manter-se de pé durante séculos e, mesmo, milênios;  

2. Com a divisão do trabalho se ampliou a escala mundial, mas sem eliminar os 

outros níveis de cooperação, as transformações encontram sua força motora em 

níveis diferentes. (SANTOS, 2008, p. 216). 

 

A escala local não é mais exclusiva dos membros de um grupo ou comunidade 

quando ocorre o convívio de atores iguais entre si e também quando ocorre o convívio do 

diferente, que atuam no processo histórico com os iguais, pois “os instrumentos de trabalho 

ou de poder vêm também de fora, assim como as ideias de como utilizar o espaço”, como 

corrobora Santos (2008, p. 217). Como a ciência geográfica não pode privilegiar apenas a 

escala local como método analítico, é preciso compreender o método macroanalítico e as 

relações entre os dois na produção do conhecimento. Para o historiador Revel (1998, p. 13), o 

método microanalítico surgiu no final do século XIX diante de uma insatisfação com o 

paradigma científico macroanalítico das ciências sociais como um todo e foi influenciado por 

antropólogos e historiadores franceses e italianos. Segundo o autor, “estamos habituados a 

pensar em termos globais, como o crescimento do Estado, [...] mas os fenômenos espaciais 

podem ser lidos em termos completamente diferentes se tentamos aprendê-los por intermédio 

das estratégias individuais, das trajetórias biográficas, individuais e familiares”. No entanto, 

mudar a escala não é apenas uma questão de tamanho e/ou quantidade, pode ser uma questão 

de como se apreende a forma e as relações do objeto de estudo.  
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Uma escala particular de observação produz efeitos de conhecimento, e pode ser 

posta a serviço de estratégias de conhecimentos. [No entanto] Variar a objetiva não 

significa apenas aumentar (ou diminuir) o tamanho do objeto no visor, significa 

modificar sua forma e sua trama. […] a dimensão “micro” não goza, nesse sentido, 

de nenhum privilégio especial. É o princípio da variação que conta, não a escolha de 

uma escala em particular. (REVEL, 1998, p. 20). 

 

A apreensão do objeto de estudo depende da variação de escalas em que ele é 

tomado e não apenas do fato de ser tomado por esta ou aquela escala, como destaca Revel 

(1998). A análise microanalítica é predominante nos estudos sobre comunidade na Geografia. 

Basicamente, esses estudos se limitam ao que há de comum e à construção de identidades 

locais. Nota-se que ao se considerar as relações apenas a partir dos aspectos locais o geógrafo 

realiza um trabalho com enfoque vertical, próximo ao que antropólogos, sociólogos e 

historiadores realizam. Na sociedade moderna, o espaço comunitário não sofre as 

modificações provocadas apenas na região ou na localidade em que se encontra, as mudanças 

globais também podem atingir rapidamente a comunidade. Se o enfoque for horizontal, isto é, 

com o uso das escalas micro e macro para a análise de um território, a repercussão das 

mudanças será compreendida não somente no grupo social local (comunidade), inclusive, em 

suas características políticas, mas também nos não locais. Sendo assim, as ações políticas que 

ocorrem na comunidade, sejam de atores internos ou externos, necessitam ser analisadas no 

âmbito da Geografia a partir da relação entre escalas diferentes devido à dependência que a 

comunidade tem do mundo moderno e à velocidade com que outras escalas alcançam o local. 

A sociedade moderna/capitalista faz o indivíduo (contrário de coletivo/coletivo) e 

o público (contrário de privado) “sentir[em]-se fortalecido[s] pelas imensas organizações 

burocráticas que detêm o poder de controlar”, como corrobora Berman (1986, p. 14). A 

modernidade “pulveriza” um sentimento de “paraíso perdido” que havia na comunidade por 

causa da dificuldade de manter uma unidade e entendimento da população que dela faz parte 

e, principalmente, porque “a fronteira entre o ‘dentro’ e o ‘fora’ não pode mais ser 

estabelecida e muito menos mantida”, nas palavras de Bauman (2003, p. 18-19, grifos do 

autor). A atuação dos atores da comunidade talvez não seja a mesma de antes, diante das 

necessidades de adaptar-se ou de se inserir em relações de trabalho repressivas e conflituosas, 

de utilizar técnicas e utensílios que não lhes pertencem, sendo controladas por atores que 

detêm o poder político e econômico em diferentes escalas geográficas. 



37 

 

Os estudos de Buber (2013) e os de Fernandes (1972, 1973
18

) contêm debates 

sobre a vida comunitária. O primeiro autor, filósofo humanista, discute em sua obra a 

experiência dos kibbutzins (comunidade agrária) em Israel. O segundo autor, sociólogo, 

sintetiza em suas obras os tipos de formações comunitárias, afirmando que, no caso do Brasil, 

existem cinco: a aldeia tribal, a pequena comunidade, as vilas, a cidade tradicional e a cidade 

moderna. Ainda nas ciências sociais brasileiras, Martins (1973, p. 30-31, grifos do autor) 

afirma a existência de três concepções de comunidade: 1) como “sinônimo de sociedade 

local”; 2) “como forma social utópica presente nos projetos que norteiam movimentos 

sociais”. 3) “numa perspectiva de reconstrução sociológica da realidade social, isto é, pode 

constituir-se em método”. Ressalta-se a primeira concepção:  

 

Primeiramente, há o conceito de comunidade que procura dar conta da “sociedade 

local” e suas características. Embora haja uma certa diversidade de concepções no 

emprego do termo, ele tem como núcleo as relações pessoais, face a face, os 

vínculos de vizinhança, em que o envolvimento interpessoal é integral, direto, sem a 

mediação das objetivações (construções) que caracterizam, por exemplo, as relações 

contratuais, isto é, societárias. Na sociologia americana a noção de comunidade é 

empregada preferentemente como sinônimo de sociedade local, sobretudo devido a 

que a preocupação com esse tema foi suscitada pelo processo de urbanização. [.....] 

Na sociologia clássica europeia, no entanto, essas características estão relacionadas 

com a comunidade de sangue e a comunidade de espírito, e o tema emerge diante do 

processo de racionalização derivado da expansão capitalista. (MARTINS, 1973, p. 

30-31, grifos do autor). 

 

Na ciência geográfica predomina o que Martins (1973) corrobora sobre a escala 

local a partir das relações de vizinhança, solidariedade e pertencimento, influenciada tanto 

pela sociologia clássica europeia quanto pela americana. Considerando-se que os dois 

primeiros conceitos citados por Martins (1973) trazem características de laços afetivos, é 

possível entender o que Bauman (2003, p, 7, grifos do autor) afirma: “a palavra ‘comunidade’ 

sugere coisa boa”. O autor esclarece que essa palavra possui “significados e sensações” que os 

seres humanos almejam e a autonomia local que antes existiu. Assim, para este autor, o 

conceito de comunidade como uma realidade imaginada é o segundo citado por Martins 

(1973). Essa comunidade existia em tempos pretéritos, foi perdida e é buscada na 

contemporaneidade pelos indivíduos para se sentirem seguros, estando, portanto, para 

Bauman (2003), no tempo futuro. Para Williams (2011, p. 182), comunidade pertence apenas 

                                                           
18

 O autor utiliza capítulos de livros traduzidos, referências na sociologia e na antropologia da Europa e da 

América Anglo-Saxônica: i) Louis Wirth - Delineamento e problemas da comunidade, ii) Fernand Tonnies - 

Comunidade e sociedade como entidades típico-ideais, iii) R. M. MacIver e Charles H. Page - Comunidade e 

sociedade como níveis de organização da vida, iv) Hans Freyer - Comunidade e sociedade como estrutura 

histórico-sociais, v) Max Weber - Comunidade e sociedade como conceitos analíticos, dentre outros. 
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ao passado, pois “as cercas e os muros, os novos direitos expressos no papel, representavam a 

declaração formal do novo poder constituído.” Para este último autor, o que restou foram 

“comunidades marginais”, que necessitam de se redefinirem constantemente, mas que não 

serão “comunidades genuínas”.  

Mesmo tendo contextos específicos de ação política, os indivíduos pertencentes a 

uma comunidade “contribuem para [...] influências sociais que são globais em suas 

consequências e implicações”, nas palavras de Giddens (2002, p. 9). No jogo dialético entre o 

local e o global é que se reorganiza o espaço, recombinando distância e proximidade na vida 

comunitária. Vive-se a realidade em que “tudo que é sólido desmancha no ar”, na expressão 

popularizada por Berman (1986), ou a “modernidade líquida”, de Bauman (2001). Para 

Berman: 

 
“Tudo o que é sólido” – das roupas sobre nossos corpos aos teares e fábricas que as 

tecem, aos homens e mulheres que operam as máquinas, às casas e aos bairros onde 

vivem os trabalhadores, às firmas e corporações que os exploram, às vilas e cidades, 

regiões inteiras e até mesmo as nações que as envolvem – tudo isso é feito para ser 

desfeito amanhã. (BERMAN, 1986, p. 97, grifos do autor). 

 

O espaço é “testemunha e veículo dessa dinâmica” da modernidade, nas palavras 

de Haesbaert (2006, p. 81). Dos fatos e fenômenos da moderna sociedade burguesa capitalista 

europeia talvez o que mais afetou a comunidade (e seus conceitos) seja a propriedade da terra. 

Na Europa feudal, mesmo na presença da servidão, os usos da terra davam-se conforme os 

interesses da coletividade. Williams (2011, p. 167) destaca que na Europa, especificamente na 

Inglaterra, houve uma pressão para transformar a terra comunal em privada por meio dos 

“cercamentos”, na transição de uma sociedade rural para uma urbana no último quartel do 

século XVIII, “ao abolirem as últimas aldeias onde vigorava o sistema de campo aberto e os 

direitos comuns”. Para viabilizar esse processo político, econômico e territorial, deixando-o 

público e legalmente documentado, os proprietários de terras tiveram o apoio parlamentar, 

inclusive criaram-se leis para que terras fossem apropriadas pela elite local. 

Com a existência de agrupamentos humanos que se espacializam pelos lugares, de 

maneira geral, ocorre necessariamente uma integração política e institucional entre eles 

devido às trocas necessárias entre os grupos. Ao longo do tempo histórico e no espaço, as 

transformações socioespaciais que ocorrem em uma determinada comunidade resultam de 

ações políticas internas e externas a ela, as quais repercutem no âmbito territorial não somente 

como fragmentação do espaço. Uma comunidade é, portanto, um fenômeno espacial e, ao ser 
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analisada no âmbito da ciência geográfica, deve-se levar em consideração que esses 

agrupamentos não estão desconectados de outros fenômenos espaciais. 

  

1.2 Autonomia e comunidade 

 

Apesar do processo de colonização e surgimento do Brasil ser contemporâneo e 

até mesmo ser produto do contexto da modernidade europeia, a ocupação do território não se 

repetiu aqui exatamente como tinha ocorrido na Europa que, naquele momento estava dando 

novas feições ao Estado (Estados Nacionais Modernos), a partir de então a principal fonte de 

regulação do espaço geográfico. Até um certo período, os agrupamentos humanos foram 

sendo constituídos mais em função de ações locais específicas que neles ocorriam, dos seus 

próprios contextos, embora de forma regulada, do que daquilo que era externo a eles. Nas 

palavras de Bourdin (2001, p. 186), “a localização produz o lugar, e a ação especializada cria 

os ‘produtores’. Regular (principalmente através da gestão) a interação dos atores que 

localizam sua ação constitui, pois, um dos meios de produzir o lugar”, a constituição da 

comunidade e a produção do espaço são concomitantes. É o Estado que regula os espaços. 

Para Raffestin (1993, p. 40), o Estado “é um ator sintagmático por excelência”, por organizar 

e controlar os territórios em que localiza-se a comunidade.  

Um aspecto relevante no surgimento dos primeiros aglomerados humanos 

sedentários é que não possuíam total autonomia em relação a outros do mesmo espaço, 

mesmo porque não viviam completamente isolados uns dos outros. E é justamente a 

dependência existente entre populações que promove a sua integração espacial. À medida que 

se desenvolviam as técnicas e aumentava-se a produção de bens, conforme Castells (2000, p. 

42, grifos do autor), “um sistema de divisão e de distribuição se desenvolve, como expressão 

e desdobramento de uma capacidade técnica e de um nível de organização social.” Santos 

(2008) relaciona os instrumentos de trabalho à produção do espaço comunitário, mas, nessa 

afirmação, quando o autor refere-se a “grupos sociais isolados” é preciso observar que eles 

não são completamente isolados. 

 

Os grupos sociais isolados, da mesma forma que a sociedade mundial de nossos 

dias, criam, por intermédio da produção, uma segunda natureza, um espaço 

geográfico. Mas, para o grupo social isolado, seu espaço social era o “seu” espaço 

geográfico, criado pela “sua” produção, “seus” instrumentos de trabalho. (SANTOS, 

2008, p. 216, grifos do autor). 
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Nesses agrupamentos iniciais ainda não havia uma influência externa 

significativa, sendo a escala local a centralidade. Santos (1994, p. 20) vê a técnica “como 

enigma que [...] comanda nossa vida, impõe relações, modela nosso entorno, administra 

nossas relações com o entorno”, tendo em vista a necessidade de troca entre coletividades. O 

excedente produzido com o advento da técnica moderna, em quantidade e variedade, 

possibilitou um aumento das trocas entre agrupamentos distintos e distantes, diminuindo a 

autossuficiência de cada um e promovendo as especializações, conforme os recursos naturais 

e o trabalho humano com que cada uma contava. Ao mesmo tempo, novos desejos e 

necessidades, provenientes da sociedade que se formava, foram sendo incorporados à vida 

comunitária, e as demais escalas geográficas passaram a intervir no espaço ocupado pelo 

grupo. 

Mesmo os mais isolados, distantes de certos focos urbanos relativamente 

complexos, os agrupamentos humanos da era moderna-contemporânea se distinguem 

historicamente dos agrupamentos indígenas pré-modernos, pois aqueles não tinham total 

autonomia, uma vez que para aquele seu modo de vida não era todo obtido na própria 

comunidade. Os grupos indígenas como encontravam-se no território brasileiro antes da 

colonização não se constituíram como um agrupamento de algum modo regulado pelos 

portugueses, como destaca Fernandes (1972) ao descrever as diferentes formações 

comunitárias existentes no país. A outra comunidade que se formou após a colonização 

dependia do meio externo desde o princípio, ao passo que foram influenciadas por culturas 

vinculadas a brancos, negros e índios (religião, língua, culinária e concepções) difundidas em 

outros espaços. Um estudo que retrata a comunidade e a influência que ela absorve está no 

trabalho de Cândido (1979), que trata da cultura caipira paulista de sitiantes, posseiros e 

agregados em uma economia de autoconsumo a partir de uma população móvel, livre, branca 

ou mestiça (branco com índio e com pouco influência negra). 

No caso dos primeiros agrupamentos não indígenas, eles trocavam certos produtos 

com outras localidades, até mesmo com os quilombos, como alimentos e ferramentas, 

produzidos em economias mais complexas e situadas fora do limite local. Mesmo quando a 

fabricação era local, os produtos eram réplicas rústicas de produtos difundidos pela sociedade 

moderna europeia. Produtos como, por exemplo, sal, açúcar e enxada eram dificilmente 

produzidos em uma mesma comunidade, necessitando-se de trocas entre elas que se 

formavam a partir, principalmente, do excedente produzido na terra. Essa dependência inicial 

não muda a estrutura organizacional, refere-se a “um novo sistema social, mas que não está 

separado do tipo rural, nem é posterior a ele, pois os dois estão intimamente ligados no 
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âmago do mesmo processo de produção das formas sociais”, nas palavras de Castells (2000, 

p. 42, grifos do autor). O autor ressalta que isso propicia o fenômeno urbano, a partir da 

“diferenciação do produto em reprodução simples e ampliada da força de trabalho, chegando 

a um sistema de distribuição e troca”.  

Há três fatos relacionados à formação do Estado moderno e nação, além do 

sistema de aquisição de terras e à instituição do mercado de trabalho na sociedade brasileira 

colonial (1530 a 1822 - 292 anos) e Império (1822 a 1889 - 67 anos), que possibilitam 

entender como esse processo de produção de lugares ocorreu espacialmente, determinando o 

povoamento e as formas de urbanização. Destaca-se: 1) sistema de sesmaria, 2) 

universalização jurídica da propriedade privada pela Lei de Terras de 1850 (BRAZIL, 1850)
19

 

e 3) implantação do trabalho livre pela Lei Áurea em 1888 (BRAZIL, 1888)
20

. Desse modo, o 

sistema político-administrativo nacional favorece, desde o princípio, o fazendeiro. Além do 

acesso à terra pelas sesmarias e pela propriedade privada, outra possibilidade de acesso à terra 

é a posse, por meio da ocupação, que favorece camponeses e posseiros. Mas, devido à 

manipulação política de instituições administrativas e jurídicas para legalizar a terra a partir 

de 1850, prevaleceram os direitos às terras por propriedades particulares, por meio da compra. 

Para Martins (1986, p. 12), quando ocorre o fim do trabalho escravo, devido à “crise do 

cativeiro”, também ocorre a “separação do trabalhador de sua força de trabalho e nela se 

fundava a sua sujeição ao capital personificado no proprietário da terra”, cuja riqueza tinha 

sido acumulada por meio do trabalho escravo.  

Ianni (2004, p. 21) analisa a ideia do chamado “Brasil moderno” e aponta que 

entre 1888 e 1889 o país tentou entrar no ritmo mundial, favorecendo a imigração, adotando a 

constituição federativa e promovendo o povoamento de terras devolutas apenas por imigrantes 

brancos, tendo como premissa o “branqueamento da população para acelerar o esquecimento 

dos séculos de escravismo” e a formação de novos latifúndios. Nesse contexto, “muitos 

núcleos urbanos testemunham um esforço lento e diversificado de interiorização ou, quando 

menos, de ocupação”, nas palavras de Marx (1980, p. 16). Na urbanização brasileira, são 

importantes o sítio urbano, isto é, o local onde o núcleo urbano se forma, e a motivação 

funcional para o seu surgimento, voltada às atividades econômicas que poderiam ser 

desenvolvidas (garimpo, agropecuária, comércio). As atividades religiosas e públicas também 

viabilizaram a formação da malha urbana. Conforme Marx (1988, p. 7), “o espaço urbano 

                                                           
19

 A Lei n
o
 601, de 18 de setembro de 1850, dispõe sobre as terras devolutas do império. (BRAZIL, 1850). 

20
 A Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil. (BRAZIL, 1888). Antes desta, 

foram instituídas a Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850, Eusébio de Queirós (BRAZIL, 1850) e a Lei nº 2040, 

de 28 de setembro de 1871, do Ventre Livre (BRAZIL, 1871). 
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público no Brasil evoluiu lentamente do sagrado ao profano”, devido à influência da Igreja 

Católica na urbanização durante o período Colonial, Imperial e da República, sobretudo nos 

séculos XVI a XIX, a exemplo, a Vila de São Vicente (São Paulo) que originou-se da 

catequização de índios e Salvador, construída para ser a primeira capital do Brasil.   

É nesse processo de surgimento de núcleos urbanos em uma sociedade baseada 

sobretudo nas atividades econômicas dos latifúndios monocultores e exportadores que 

utilizavam mão de obra escrava, a partir do século XIX, no caso do estado de São Paulo com 

a produção de café, mas que para sua subsistência dependiam de atividades exercidas em 

pequenas glebas de terra, por trabalhadores livres, que a relação assimétrica entre agregados e 

fazendeiros, historicamente, promove a gênese de comunidade conforme a determinação da 

modernidade. Após a Independência do Brasil (1822), o governo central criou, em 1831, a 

Guarda Nacional, com a qual os fazendeiros detinham o comando militar local, surgindo o 

termo coronel. Faoro (2012, p. 698-700) destaca os aspectos do Brasil Colônia até a 

Revolução de 1930, entre eles “a República Velha
21

 [que] continua, sem quebra, o movimento 

restritivo da participação popular, paradoxalmente consanguíneo do liberalismo federal 

irrompido no fim do Império”, e o coronel que “formará o primeiro degrau da estrutura 

política, projetada de baixo para cima”. O fazendeiro era reconhecido, localmente e no âmbito 

político-administrativo estadual
22

 e nacional, pelo número de trabalhadores que utilizava e 

pela quantidade de terra que possuía, sendo economicamente autônomo na comunidade, 

responsável pela doação da terra para o surgimento do povoado.  

Leal (1978, p. 20), em relação à formação política da sociedade brasileira, enfatiza 

que na Primeira República a política se baseia no “coronelismo”, que “é sobretudo um 

compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público [...] e a decadência da influência 

social dos chefes locais, notadamente dos senhores da terra.” Membro da comunidade, detém 

o poder econômico e político, “é, pois, para o próprio ‘coronel’ que o roceiro apela nos 

momentos de apertura, comprando fiado em seu armazém para pagar com a colheita, ou 

pedindo dinheiro, nas mesmas condições, para outras necessidades” (LEAL, 1978, p. 24, 

grifos do autor). O coronel propiciava acesso ao médico, a passagem para a estrada de ferro, 

batizava os filhos dos agregados e ajudava na legalização da terra, em certos casos, por meio 

do que Faoro (2012, p. 711) denomina de “laço de amizade, que atenua e ameniza a 

subordinação”. 

                                                           
21

 A Primeira República, ou República do Café com Leite, foi do ano 1889 a 1930, isto é, teve 41 anos de 

duração. 
22

 Abrucio (1998) analisou de forma aprofundada essa relação entre governadores e os coronéis locais. 
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Ao mesmo tempo, o fazendeiro é o protetor da comunidade, o elo de ligação com 

o mundo externo e estabelece o controle político, o que significa também jurídico, 

administrativo, assistencial, comercial e até mesmo familiar, pois “pleiteia e distribui, protege 

e mobiliza a segurança coletiva”, nas palavras de Faoro (2012, p. 712). As relações entre 

parentes, vizinhos, amigos e o fazendeiro, também dono do comércio local na maioria das 

vezes, é que compõem o espaço político comunitário. O coronel muitas vezes mantinha 

também relações impessoais e não possuía nenhum vínculo comum com os demais membros 

da comunidade, mesmo assim, servia como intermediário no que era externo a ela. Nessa 

relação entre atores sociais diferentes, o conflito, inerente à convivência humana, mostra-se na 

submissão, na violência e acordos estabelecidos entre eles. O poder político é conferido ao 

coronel, a princípio, pela necessidade dos agregados de ter acesso à terra e de comprar no 

comércio local. Nas palavras de Castro (2005, p. 16), “na relação entre política – expressão e 

modo de controle dos conflitos sociais – e o território – base material e simbólica da 

sociedade”, forma-se e transforma-se a comunidade. 

Esse sistema de poder político e econômico se estabeleceu plenamente quando a 

relação entre coronel e agregados passou a ocorrer por mediação do voto e se reconfigurou no 

âmbito político municipal. Mesmo com as alterações jurídicas ao longo do processo histórico 

do país, que conferiram menor ou maior importância aos municípios, eles permanecem sendo 

a estrutura federativa de menor esfera de poder. A comunidade é regulada pelas normas 

político-administrativas e jurídicas do município. Independentemente da localização da 

comunidade (área rural ou área urbana), o município “é a expressão mais concreta do próprio 

conjunto do território e da sociedade brasileira – as diferenças de tamanho, densidade, 

riqueza, participação política, organização da sociedade local resultam da própria 

complexidade de ambos” (CASTRO, 2005, p. 135). A existência da comunidade passa, 

conforme Martins, (1982, p. 12), a vincular-se à “expropriação da terra” no campo e a 

“exploração do trabalho” nas cidades. 

No caso das metrópoles brasileiras, o termo comunidade passou a ser utilizado 

pelos governantes em substituição ao termo favela (do final do século XIX), devido aos 

parâmetros de habitações modernas e higiênicas, quando esse espaço tornou-se objeto de 

preocupação e ação governamental. Almeida (2016, p. 3), sobre a formação das favelas da 

cidade do Rio de Janeiro corrobora que elas surgiram do aumento da urbanização “associada 

ao combate aos cortiços”, sendo essa população desabrigada “induzida à ocupação dos 

morros” e, posteriormente, torna-se um espaço regulado por meio da “emergência de uma 

nova geografia da cidade do Rio de Janeiro” e da formação de discursos, leis, instituições 
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sobre essas localidades. Exemplo dessas ações governamentais encontra-se no site da 

Prefeitura do Rio de Janeiro que possui desde 1983 o programa Sistema de Assentamentos de 

Baixa Renda (SABREN) e que divide em três grupos as favelas cariocas: 1) “complexas e 

isoladas”, 2) “loteamentos” e 3) “comunidades urbanizadas” (RIO DE JANEIRO, 2017). Em 

São Paulo o site da Prefeitura traz o Programa de Urbanização de Favelas, descrevendo que “a 

urbanização é indispensável para a regularização fundiária [...] fundamental para promover a 

inserção dessa população no contexto legal da cidade” (SÃO PAULO, 2017).  

Associado a esse processo histórico, o discurso (seja por meio das denominações 

ou das imagens construídas sobre os locais), que estabelece dualidades intransponíveis entre o 

rural/urbano, campo/cidade, comunidade/sociedade, cortiço-favela/cidade e 

atrasado/moderno, é utilizado para difamar a rotina e o modo da vida comunitário, inclusive 

criando espaços segregados. Nas palavras de Martins (1975, p. 4), objetiva “propiciar as 

condições para transformar o caipira do estereótipo no cidadão das concepções urbanas”, isto 

é, um consumidor de mercadorias, necessárias ou não, além de comportamentos. Mas, nesse 

processo, o Estado é um ator importante, pois regula por meio de leis e investe em 

infraestrutura nos espaços, como ferrovias e rodovias em certos territórios, o que possibilita o 

avanço demográfico, a exploração dos recursos naturais e humanos e as formas superficiais de 

urbanização (com pouca ou nenhuma infraestrutura). 

No caso brasileiro, compreende-se que a comunidade originou-se em diferentes 

localidades por meio de relações de poder ocorridas territorialmente, impostas a partir das 

demandas políticas e econômicas vinculadas às escalas local, regional, nacional e 

internacional.  Essa característica justifica a espacialização desses aglomerados pelo território 

e é presente desde o processo de colonização das regiões. Não que esse processo territorial 

seja idêntico ao dos séculos pretéritos, mas continua sendo reproduzido a partir de demandas 

internas e externas à comunidade. Mesmo dispersos, de modo geral, os agrupamentos 

humanos mantiveram-se ao longo das décadas no território nacional. Esses espaços ainda 

constituem-se, sobretudo, por uma estrutura socioeconômica simples, o que lhes permite 

adaptarem-se às variações das condições econômicas mais amplas, pois ainda que percam seu 

espaço, reterritorializam-se em vilas/bairros/favelas/assentamentos/acampamentos, ampliando 

seus limites geográficos. Mas continuam sendo regulados pelo Estado (União, estados da 

federação, distrito federal e municípios) e suas instituições. 
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1.3 Federalismo e municipalismo  

 

No Brasil Colônia, as Câmaras Municipais eram instaladas em vilas que 

representassem sede do governo, em que houvesse um pelourinho e que tivessem a 

autorização da Coroa Portuguesa. Essas Câmaras Municipais eram responsáveis por dar posse 

aos governantes das capitanias. Nesse período, havia as atribuições executivas, legislativas e 

judiciárias, mas não se tinha um chefe local, como existe a figura do prefeito, de atribuições 

executivas na atualidade. Os núcleos urbanos formados eram governados por “oficiais”, 

seguindo as ordens do rei. Mesmo com as modificações das Constituições (1824 [no 

Império]), 1891, 1934, 1946, 1967 e 1988), todas se preocuparam com as questões político-

administrativas locais, mas talvez tenha sido no período colonial que o poder de decisão 

municipal foi maior, visto que,  devido à distância, sobretudo, das áreas centrais do país, 

como os núcleos urbanos do território goiano-tocantinense, do governo central no Rio de 

Janeiro. 

Desde a Proclamação da República (1889), na estrutura federativa o exercício de 

poder é dividido entre União (poder central), estados (unidades da federação), distrito federal 

e municípios (poder local) e seus poderes de ação tiveram alterações. Abrucio (1998, p. 17) 

corrobora sobre o papel dos governadores de estado no processo de interesses federalistas, 

parte da premissa de um “federalismo estadualista”, por meio do qual perpetuaram-se no 

poder as oligarquias (antigamente agrárias) estaduais desde a Primeira República (1889-

1930), “os barões da federação”. Para que isso ocorresse havia uma aliança política entre o 

poder público estadual e os coronéis no espaço político local: 

 

Por trás deste poder da esfera estadual estava o controle sobre os votos, adquirido 

através de um compromisso com o poder local [...], com os chefes políticos locais, 

os “coronéis”. Se no plano nacional vigorava o pacto da “política dos 

governadores”, no nível estadual imperava o compromisso entre o poder público 

estadual e os “coronéis”. Nos dois tipos de relacionamento o elo mais forte era o 

governador. (ABRUCIO, 1998, p. 38). 

 

 

Era por meio dos cidadãos do local que se tinha os votos para manter tanto os 

coronéis no poder local, quanto os governadores e seus aliados no poder estadual. O autor 

ressalta que, na República Velha, os municípios possuíam pouca autonomia e recursos 

financeiros, por isso, a dependência do governador. Abrucio (1998, p. 38) aponta três 

características desse poder exercido pelo governador na escala local: 1) “porque o poder 

federal, ainda muito frágil, pouco competia com os estados no processo de conquista de apoio 
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dos chefes políticos locais”; 2) “a base local da República Velha dava pouca autonomia 

política e econômica aos municípios, o que redundava em dependência política e econômica 

do poder local para com o governador”; 3) “para a máquina estadual obter o apoio dos chefes 

políticos locais e, consequentemente, o voto do grande contingente populacional rural, era 

necessário firmar o chamado compromisso coronelista”. A figura do coronel vincula-se às 

relações de favores em troca de apoio na esfera política local. Isso significa que a comunidade 

está para o local, isto é, o município, a menor unidade político-administrativa do país. 

Na comunidade há as áreas urbanas e rurais pertencentes a cada município, onde 

localizam-se os diferentes agrupamentos humanos a partir dos quais constituem-se esse 

espaço político público – a comunidade. Esses agrupamentos são legalmente reconhecidos e 

suas denominações variam de acordo com o seu significado territorial, sem que possuam 

autonomia político-administrativa, como consta no Quadro 02. Todavia, o significado de 

comunidade é mais amplo e mais complexo, não se restringe a um aspecto territorial, embora 

ele deva ser sempre tratado para a compreensão de quaisquer agrupamentos humanos. Desse 

modo, neste presente estudo, analisa-se a comunidade como o espaço político público/comum 

dos agrupamentos humanos localizados dentro de um município e que não é considerado 

cidade (sede administrativa do município).  

 

Quadro 02 - Significado territorial político-administrativo vigente da comunidade - Brasil. 

 

Denominação 

 

Significado territorial da comunidade 

Aglomerado 

Rural 

“Localidade situada em área não definida legalmente como urbana e 

caracterizada por um conjunto de edificações”. Os aglomerados rurais se 

subdividem em dois grupos: 1) Aglomerados Rurais de Extensão Urbana, e 2) 

Aglomerados Rurais Isolados”. (IBGE, 2010, p. 33). 

Distrito “Sua criação, desmembramento ou fusão dependem de leis municipais. [...] Sua 

sede denomina-se vila”. (IBGE, 2011, p. 21). 

Lugarejo “Localidade sem caráter privado ou empresarial, que possui característica 

definidora de Aglomerado Rural Isolado.” (IBGE, 2010, p. 33). 

Município “Constituem as unidades autônomas de menor hierarquia dentro da organização 

político-administrativa do Brasil.” (Brasil, 2011, p. 20-21). 

Núcleo
23

 “Aglomerado Rural Isolado e que possui caráter privado ou empresarial”. 

(IBGE, 2010, p. 33). 

Povoado “Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado 

[...], corresponde a um aglomerado sem caráter privado.” (Brasil, 2010, p. 33). 

Vila “Localidade com o mesmo nome do Distrito a que pertence (sede distrital).” 

(IBGE, 2010, p. 32). 
Fontes: IBGE (2010, 2011). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

                                                           
23

 Aqui núcleo tem sentido diferente do que foi usado nesta tese, para o qual “núcleos urbanos” são os 

agrupamentos humanos que possuem suas espacialidades mais integradas à sociedade, sobretudo no âmbito 

econômico e político-administrativo.   



47 

 

A expressão “aglomerado rural isolado” aparece na definição de lugarejo, na de 

núcleo e na de povoado por causa da ideia de não proximidade com alguma cidade e da ideia 

de ausência de determinados equipamentos, instituições de uso coletivo, principalmente 

estatais. O Quadro 02, ao demonstrar o significado territorial dos agrupamentos humanos que 

não são cidades e que, por isso mesmo, trazem melhor, mas de forma implícita, a ideia de 

comunidade, resumiu os termos oficiais desses agrupamentos. A seguir, os denominados 

oficialmente de aglomerados rurais, são transcritos de forma mais ampla, conforme são 

apresentados pelo IBGE – subdivididos em dois tipos: Aglomerados Rurais de Extensão 

Urbana e Aglomerados Rurais Isolados.  

 
Aglomerados Rurais de Extensão Urbana – Localidade que tem as características 

definidoras de aglomerado rural e está localizada a menos de um quilômetro (1 km) 

de distância da área urbana de uma cidade ou vila ou de um aglomerado rural já 

definido como de extensão urbana, possuindo contiguidade em relação a uma das 

localidades anteriormente citadas. Constitui simples extensão da área urbana 

legalmente definida, com loteamentos já habitados, conjuntos habitacionais, 

aglomerados de moradias ditas subnormais (Favelas) ou núcleos desenvolvidos em 

torno de estabelecimentos industriais, comerciais ou de serviços. 

 

Aglomerados Rurais Isolados – Localidade que tem as características de aglomerado 

rural e está localizada a uma distância igual ou superior a um quilômetro (1 km) da 

área urbana de uma cidade ou vila ou de um aglomerado rural já definido como de 

extensão urbana. (IBGE, 2010, p. 32-33). 

 

Os Aglomerados Rurais Isolados são definidos como: povoados ou lugarejos 

quando não têm caráter privado ou empresarial; povoado tem mais infraestrutura urbana, 

serviços públicos e outras instituições. Quando os Aglomerados Rurais Isolados têm caráter 

privado ou empresarial são chamados de núcleos. Segundo o IBGE (2010): 

 

Povoado – Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural 

Isolado e possui pelo menos um (1) estabelecimento comercial de bens de consumo 

frequente e dois (2) dos seguintes serviços ou equipamentos: um (1) estabelecimento 

de ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, em funcionamento regular; um (1) posto de 

saúde, com atendimento regular e um (1) templo religioso de qualquer credo, para 

atender aos moradores de aglomerados e/ou áreas rurais próximas; corresponde a um 

aglomerado sem caráter privado ou empresarial, ou que não está vinculado a um 

único proprietário do solo, e cujos moradores exercem atividades econômicas quer 

primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela.  

 

Núcleo – Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural 

Isolado e que possui caráter privado ou empresarial, estando vinculado a um único 

proprietário do solo (empresas agrícolas, indústrias, usinas, etc.). 

 

 Lugarejo – Localidade sem caráter privado ou empresarial, que possui característica 

definidora de Aglomerado Rural Isolado e não dispõe, no todo ou em parte, dos 

serviços ou equipamentos enunciados para o povoado. (IBGE, 2010, p. 33). 
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Outros agrupamentos humanos menores que cidades, que não sejam distritos, que 

sejam cercados por área rural e que não se enquadrem em nenhum desses critérios 

estabelecidos recebem a denominação de “local” no âmbito institucional (IBGE, 2010) e 

possuem um nome próprio pelo qual são conhecidos pela população, pertencente ou não a este 

local. Pode-se concluir que o significado territorial com seu aspecto de próximo ou distante, 

mas também com seu aspecto político-social em relação à existência de um agrupamento 

humano, é o mais facilmente percebido. Mas, a modernidade tecnológica permite diminuir a 

distância implícita no significado territorial. 

No caso dos distritos, eles têm uma característica jurídico-administrativa e 

também política mais explícita. As relações e práticas políticas interessam a quaisquer 

agrupamentos humanos, mas quando eles estão mais próximas do poder estatal local essas 

relações e práticas ficam mais evidentes. Os distritos têm uma área urbana, a vila-sede, e uma 

área rural com a qual, na maioria dos casos, eles mantêm relações diretas, por isso na 

definição legal se faz o uso de área rural e área urbana para caracterizá-los. A vila, neste caso, 

é considerada área urbana, definida pelo IBGE (2010, p. 32) como “localidade com o mesmo 

nome do Distrito a que pertence (sede distrital) e onde está sediada a autoridade distrital, 

excluídos os distritos das sedes municipais”. Os distritos são assim definidos: 

 
Unidades administrativas dos municípios. Sua criação, desmembramento ou 

fusão dependem de leis municipais, que devem observar a continuidade 

territorial e os requisitos previstos em lei complementar estadual. Podem ser 

subdivididos em unidades administrativas denominadas subdistritos
24

, 

regiões administrativas, zonas ou outra denominação específica
25

. A 

localidade onde está sediada a autoridade distrital, excluídos os distritos das 

sedes municipais, tem a categoria de Vila. (IBGE, 2010, p. 21). 

 

Mas existem leis e decretos federais que são válidos para todo o país como, por 

exemplo, o Decreto-Lei n° 311/1938 (BRASIL, 1938) ainda vigente, que abrange os espaços 

rurais e urbanos dos distritos e definem, para os estados e municípios, responsabilidades 

conforme elencadas, por ordem cronológica, no Quadro 03. Observa-se que também foram 

apresentadas as leis sobre os impostos diretamente arrecadados pelos municípios e/ou a eles 

destinados. Com relação ao solo urbano e rural tem-se o Imposto de Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR) que 

                                                           
24

 “São unidades administrativas municipais, normalmente estabelecidas nas grandes cidades, criadas através de 

leis ordinárias das Câmaras Municipais e sancionadas pelo prefeito”. (IBGE, 2010, p. 21). 
25

 “Bairros são diferentes porque são subdivisões intraurbanas legalmente estabelecidas através de leis ordinárias 

das Câmaras Municipais e sancionadas pelo Prefeito”. (IBGE, 2010, p. 21). Os bairros estão relacionados ao 

parcelamento e uso do solo urbano, ou que vai se tornar urbano, pelo fato de estar sendo ocupado com 

moradias. 
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regulam o território nacional, além das principais receitas que influenciam no montante 

financeiro do município, resultado da integração entre as três esferas de poder federal: 

 
Quadro 03 – Síntese de leis federais que incidem sobre as áreas urbana e rural dos distritos e municípios 

Data 
Lei 

número 
Artigo Finalidade Nível 

02/03/1938 311 . 4 

Define na categoria de vila a sede do distrito e que 

haverá somente uma vila no mesmo distrito, e que 

ela lhe dá o nome. 

Normativa 

federal 

02/03/1938 311 8 
Estabelece critérios para os limites interdistritais e 

municipais. 

Normativa 

federal 

02/03/1938 311 10 
Estabelece que não haverá no mesmo estado mais de 

uma vila com a mesma denominação 

Normativa 

federal 

02/03/1938 311 11 
Determina os quadros urbanos e suburbanos da vila 

com pelo menos 30 moradias. 

Normativa 

federal 

25/10/1966 5.172 
29, 30 e 

31 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR) 

de competência da União, arrecadado pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). 50% da arrecadação ficam para o 

município e 50% para a União. 

Tributo 

federal 

25/10/1966 5.172 32 

Imposto de Propriedade Predial e Territorial urbana 

(IPTU) de competência dos municípios. 100% do 

imposto arrecadado fica para o município. 

Tributo 

municipal 

27/08/1981 1.881 91 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que 

varia para cada município conforme os termos 

legalmente estabelecidos. 

Transferência 

federal 

05/10/1988  C.F. 22 
Define que cabe à União legislar sobre as políticas 

agrícolas e agrárias das áreas rurais dos municípios. 

Normativa 

federal 

05/10/1988  C.F. 30 

Estabelece que os municípios têm o poder de criar, 

organizar e suprimir distritos, observada a legislação 

estadual vigente. 

Normativa 

federal 

05/10/1988  C.F.  182 
Responsabilidade dos municípios elaborar o Plano 

Diretor para a gestão territorial municipal. 

Normativa 

Federal 

10/05/2001 10.257  2 
Estatuto da Cidade que atribui aos municípios a 

função de legislar sobre as áreas urbanas e rurais. 

Normativa 

federal 

Fontes: BRASIL (1938, 1966, 1981, 1988, 2001)  

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Certamente há outras leis federais, estaduais e municipais sobre, por exemplo, 

atividades econômicas, administração e políticas públicas para a população dos municípios e 

que podem ter alguma implicação nos núcleos urbanos. A vila (área urbana do distrito) é 

controlada pelo e dependente do município que, por sua vez, tem a cidade-sede. Quem vai 

administrar todo o distrito é a Prefeitura Municipal (e suas secretarias) e a Câmara de 

Vereadores. Como a vila está para o distrito, a cidade
26

 está para o município. A comunidade 

formada, nestes territórios, no sentido de agrupamentos humanos plurais (isto é, que têm 

especificidades), que possuem em comum serem responsáveis por formarem o espaço público 

no município. Essa definição normativa de vila e cidade como sedes de distrito e município, 

                                                           
26

 “Localidade com o mesmo nome do Município a que pertence (sede municipal) e onde está sediada a 

respectiva Prefeitura, excluídos os municípios das capitais”. (IBGE, 2010, p. 32). 
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respectivamente, é dada pelo Decreto-Lei nº 311, de 2 de março de 1938 (BRASIL, 1938) 

durante o Estado Novo. Essa lei, ao definir município como ente federativo com território 

determinado e relativa autonomia político-administrativa, estabelece a categoria de cidade e a 

categoria de vila ainda utilizadas atualmente e que influenciam nos aspectos legais do Quadro 

3. Por isso, a seguir, transcreve-se seus artigos 1º ao 4º, porque referem-se à essas divisões 

territoriais: 

 Art. 1º Na divisão territorial do país serão observadas as disposições desta lei.  

Art. 2º Os municípios compreenderão um ou mais distritos, formando área contínua. 

Quando se fizer necessário, os distritos se subdividirão em zonas com seriação 

ordinal.  

Parágrafo único. Essas zonas poderão ter ainda denominações especiais.  

Art. 3º A sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome.  

Art. 4º O distrito se designará pelo nome da respectiva sede, a qual, enquanto não 

for erigida em cidade, terá a categoria de vila.  

Parágrafo único. No mesmo distrito não haverá mais de uma vila. (BRASIL, 1938). 

 

Antes dessa lei não havia uma distinção clara entre os agrupamentos humanos. 

Esse Decreto regula o território no âmbito da República. Assim, o município, que é o menor 

ente da federação brasileira, tem o nome de sua cidade-sede, que é a sua área urbana maior e 

mais importante. Quando um município é constituído por um único distrito, esse único distrito 

é a própria cidade. Se em um município houver mais de um núcleo urbano além da cidade-

sede, eles podem ser classificados como se mostrou no Quadro 2.  

Nesse mesmo Decreto-Lei nº 311 de 1938 (BRASIL, 1938), no artigo 8º, também 

fica determinado como se fazer os limites entre distritos e entre municípios: “serão definidos 

segundo linhas geodésicas entre pontos bem identificados ou acompanhando acidentes 

naturais, não se admitindo linhas divisórias sem definição expressa ou caracterizadas apenas 

pela coincidência com divisas pretéritas ou atuais”. Esse Decreto-Lei acrescenta ainda, nos 

seus artigos 10 e 11, como se preceder à denominação de vilas e cidades e a quantidade 

mínima de moradias necessária para que um núcleo urbano seja uma vila-sede de um distrito: 

trinta moradias; e para ser cidade-sede de um município, duzentas moradias. 

 

Art. 10. Não haverá, no mesmo Estado, mais de uma cidade ou vila com a mesma 

denominação.  

Art. 11. Nenhum novo distrito será instalado sem que previamente se delimitem os 

quadros urbano e suburbano da sede, onde haverá pelo menos trinta moradias. 

Parágrafo único. O ato de delimitação será sempre acompanhado da respectiva 

planta.  

Art. 12. Nenhum município se instalará sem que o quadro urbano da sede abranja no 

mínimo duzentas moradias. 

(BRASIL, 1938). 
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Foram mantidos os distritos já instalados antes do Decreto-Lei nº 311 de 1938 

(BRASIL, 1938), porém com alterações nas denominações que se repetiam. Nesse Decreto-

Lei, o Art. 15 determina que “as designações e a discriminação de ‘comarca’, ‘termo’, 

‘município’ e ‘distrito’ serão adotadas em todo o país, cabendo às respectivas sedes as 

categorias correspondentes, e abrangidos os distritos que existiam somente na ordem 

administrativa e jurídica”. Distrito pode ser tanto relacionado ao poder executivo municipal 

quanto ao poder judiciário praticado na cidade-sede. É o que o Art. 15 chama de “uma outra 

ordem”. Transcreve-se o Art. 15, Inciso 1, que rege: “ficam mantidos, para os efeitos deste 

artigo, os distritos de uma ou de outra ordem, já instalados, que, em virtude de disposição 

constitucional, houverem sido criados por atos municipais”. Antes de 1938, os distritos não 

eram criados pelo poder municipal como é hoje desde a C.F./88 (BRASIL, 1988). Entre 1938 

e 1988 era responsabilidade dos governos estaduais a criação de distritos. 

Os aglomerados rurais de extensão urbana ou rurais isolados, os lugarejos, os 

núcleos e os povoados são caracterizados por ocuparem uma: “área não definida legalmente 

como urbana e caracterizada por um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, 

formando área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis ou dispostos ao 

longo de uma via de comunicação”. (IBGE, 2010, p. 32). A definição oficial que estabelece se 

o agrupamento humano ocupa uma área rural ou uma área urbana cabe às decisões das 

Câmaras Municipais de Vereadores de cada município, pela promulgação da Lei do Perímetro 

Urbano e não se encontra vinculado à análise de nenhum órgão dos governos estaduais ou 

federais. A Lei do Perímetro Urbano também é um elemento de gestão urbana, sendo o Plano 

Diretor um instrumento para o planejamento municipal, obrigatório para as cidades com mais 

de vinte mil habitantes, elaborado com a participação dos poderes Legislativo e Executivo e 

da população. Esta lei é utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

na realização do Censo Demográfico do país, mas se alguma cidade ou vila não a tem, o 

IBGE estabelece um perímetro urbano para fins de coleta de dados para o censo e o submete 

ao prefeito que aprova-o ou não. No Manual Operacional da Base Territorial (BT) produzido 

pelo IBGE para o Censo Agropecuário de 2006 e Contagem da População de 2007 estão estas 

definições:  

V. Área Urbana – Área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, definida 

por lei municipal. Para as cidades ou vilas onde não existe legislação que 

regulamente essas áreas, é estabelecido um perímetro urbano para fins de coleta 

censitária, cujos limites são aprovados pelo prefeito local.  

VI. Área Rural - é a área externa ao perímetro urbano.  

VI. Área Urbana Isolada – Área definida por lei municipal e separada da sede 

municipal ou distrital por área rural ou por outro limite legal. 

(IBGE/BT, 2007, p. 13).   
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Conforme tais orientações para a contagem da população, ficam estabelecidos 

como urbanos os domicílios situados no interior do perímetro urbano estabelecido pela 

Prefeitura e pela Câmara dos Vereadores, os domicílios rurais são aqueles situados fora 

(externos) deste perímetro, que é a zona (área) rural. Como o IBGE não pode interferir na 

criação de leis municipais e estaduais, e é delas que depende a criação de distritos com suas 

vilas-sedes, este órgão segue as orientações do Decreto-Lei n° 311/1938 (BRASIL, 1938) 

para a classificação dos agrupamentos humanos e segue uma regra própria corroborada pelo 

poder municipal para a definição das áreas em rurais e urbanos, como foi antes descrito. 

A Lei n° 5172, de 25 de outubro de 1966 (BRASIL, 1966), sobre o Código 

Tributário Nacional destinado a aplicação à União, estados e municípios regula a Emenda 

Constitucional n° 18, de 1 de dezembro de 1965 (BRASIL, 1965). Essa norma é utilizada para 

classificar áreas urbanas e rurais e determina que as propriedades rurais paguem Imposto 

Territorial à União, chamado, por isso, de Imposto Territorial Rural (ITR). As propriedades 

urbanas devem imposto territorial e predial ao município, chamado de Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU). São os artigos 29, 30, 31 e 32 da Lei 5.172/1966 que 

regulamentam esses impostos. 

 

Art. 29. o imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural 

tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 

natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.  

Art. 30. a base do cálculo do imposto é o valor fundiário.  

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio 

útil, ou o seu possuidor a qualquer título.  

Art. 32. o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e 

territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 

bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado 

na zona urbana do Município. § 1° Para os efeitos deste imposto, entende-se como 

zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência 

de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo Poder Público: I – meio-fio ou calçamento, com 

canalização de águas pluviais; II – abastecimento de água; II – sistema de esgotos 

sanitários; IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; V – escola primária ou posto de saúde a uma distância 

máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. § 2° a lei municipal pode 

considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de 

loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria 

ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do 

parágrafo anterior. (BRASIL, 2012, p. 64-65). 

 

Conforme o Artigo 32, a área urbana do município está na área interna ao 

perímetro da sua cidade-sede ou na vila-sede. Para ser área urbana para fins de cobrança do 

IPTU, deve obedecer o Parágrafo § 1° do Artigo 32 da Lei n° Lei 5.172/1966, ou seja, é uma 
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lei municipal que a define, mas, de acordo com os requisitos mínimos elecandos nos Incisos I, 

II, III, IV e V do mesmo Parágrafo § 1° do Artigo 32. 

Num sistema de República Federativa, como é o Brasil, do mesmo modo que há a 

Constituição Federal que é a Lei maior, com a qual quaisquer outras têm de estar em acordo, 

cada estado da federação tem uma Constituição.  No estado de Goiás, a Carta Constitucional 

de 13 de maio de 1967 (GOIÁS, 1967) vigorou durante vinte e um anos (1967 a 1988), com 

poucas alterações no que tange aos distritos feitas pela Emenda Constitucional nº 1 de 7 de 

julho de 1970. A Constituição do Estado de Goiás de 1967 previa a regulação do seu 

território. A criação e/ou supressão de municípios e de distritos era competência da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (que criava as leis) e do chefe do poder executivo, 

o governador do estado (que sancionava as leis). A seguir, o Artigo 15: 

 

Art. 15 - À Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, cabe dispor, 

mediante lei, sôbre tôdas as matérias de competência do Estado, especialmente 

sôbre: [...] XX – assuntos municipais, respeitados o princípio constitucional da 

autonomia dos Municípios e os preceitos desta Constituição, e particularmente 

sôbre;  

a) – criação e supressão de Municípios; divisão em distritos; limites territoriais.  

b) – Lei orgânica dos Municípios, regulando e disciplinando a organização e as 

atividades dos poderes municipais; 

c) – normas de direito financeiro aplicáveis aos Municípios, supletivas da 

legislação federal; 

d) – prestação de contas, pelo Prefeito e demais administradores e responsáveis; 

e) Assistência do Estado aos municípios. (GOIÁS, 1967). 

 

O Art. 25 ainda esclarece sobre a aprovação de projetos: “Nos casos do art. 15, o 

projeto aprovado pela Assembleia Legislativa será enviado ao Governador, que [...] o 

sancionará. §1º - Se o Governador julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou 

contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de dez dias úteis”. A 

Carta Estadual de Goiás trata, em outro Artigo, sobre organização dos municípios, o Art. 89, 

da criação de municípios e de sua divisão em distritos.  

 

Art. 89 – A criação de Municípios, bem como a sua divisão em distritos, dependerá 

de lei estadual. A organização municipal poderá variar, tendo-se em vista as 

peculiaridades locais. 

§1º - Os requisitos mínimos de população e renda pública e a forma de consulta 

prévias às populações locais, para a criação de novos Municípios, serão os 

estabelecidos em lei federal complementar.  

§2º - A criação de municípios só será admitida em ano que imediatamente preceder 

ao da realização de eleições para os cargos de Prefeito e Vereador. A instalação do 

Município criado coincidirá com a da sua primeira Câmara Municipal. (GOIÁS, 

1967). 

 

 



54 

 

As tributações de responsabilidade dos municípios goianos nesse período de 

vigência da Carta Constitucional de 1967 (GOIÁS, 1967) foram definidas pelos Artigos 131 e 

132 dos quais, destaca-se: “Art. 131 [...] I – propriedade predial e territorial urbana; [...]. Art. 

132 [...] I – o produto da arrecadação do imposto sobre propriedade territorial rural, decretado 

pela União”.  Além dos impostos urbanos e rurais pertencerem aos municípios, já tinha-se 

também a percentagem no Fundo de Participação dos Municípios.  Mesmo com alterações da 

Carta Constitucional de Goiás após a Emenda nº 1 de 7 de julho de 1970 (GOIÁS, 1970), a 

competência de criar municípios e dividi-los em distritos permaneceu inalterada. 

 
Art. 15 – À Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, cabe dispor, 

mediante lei, sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente: [...]  

XVII – Municípios: criação e supressão; divisão em distritos; limites territoriais; 

diretrizes da vida política e administrativa; normas de direito financeiro, de 

fiscalização financeira e orçamentária e de prestação de contas da administração. 

(GOIÁS, 1970). 

 

Ainda na Emenda nº 1 de 1970 (GOIÁS, 1970), no Artigo 90, nada mudou em 

comparação com o Artigo 89 da Constituição de 1967 sobre a criação de municípios e 

distritos. Como consta: “Art. 90 – Dependerão de lei estadual: I – a criação de Municípios; II 

– a divisão dos Municípios em distritos”, para isso era necessário obedecer aos requisitos de 

quantidade de população e renda pública, além de consulta às populações locais (GOIÁS, 

1970). Isso foi alterado com a promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, 

e para atender às demandas dessa nova Constituição, o estado de Goiás também elaborou uma 

nova Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989 (GOIÁS, 1989). A nova Constituição 

Estadual trouxe como principal diferença em relação às leis constitucionais estaduais 

anteriores o estabelecimento de critérios para a criação de distritos. Conta no Art. 4º: 

 

Art. 4º - Compete ao Estado, sem prejuízo de outras competências que exerça 

isoladamente ou em comum com a União ou com os Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de seu interesse e, especialmente, sobre:  

a) instituição, mediante lei complementar, de regiões metropolitanas, aglomerados 

urbanos e microrregiões, constituídos por agrupamentos de Municípios limítrofes, 

para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum;  

b) criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, dentro do 

período determinado por lei complementar federal, e estabelecimento de critérios 

para a criação de distritos; (GOIÁS, 1989). 

 

Para Castro (2005), o poder local, na figura do município, é fortalecido 

legalmente apenas com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), quando há uma 

tentativa de equidade entre as escalas de poder federal, estadual e municipal. Também para os 

agrupamentos humanos existentes no país menores que cidade e rodeados por áreas rurais, o 
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fortalecimento legal do poder municipal foi importante, pois o município é o ente federativo 

mais próximo do cotidiano da população. Conforme o Artigo 1° da C.F. de 1988: “A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito” (BRASIL, 1988). 

Observa-se uma elevação do município ao mesmo patamar de poder dos estados e da União. 

A legislação ficou responsável pela consolidação do Estado nacional (federação) e as 

resoluções aos recursos a serem repassados aos estados da federação. 

O Estado Democrático de Direito e a cidadania só têm existência plena juntos. 

Castro (2005, p. 134) destaca que “a cidadania se conquista através da lei geral, mas é vivida 

no cotidiano do território, ou seja, naquele das relações de proximidade, de oferta e acesso aos 

serviços que tornam o direito uma prática social real”, ou seja, a cidadania é vivida no 

município. Com a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) o município representa mais 

claramente o “fazer político no espaço” e, por consequência, representa também a 

comunidade e sua ação política no âmbito do território nacional. É no município que se 

reconhece a comunidade. Destaca-se o Inciso IV, do Artigo 30, da Constituição Federal de 

1988 que delegou aos próprios municípios o poder de, dentro de si, criar distritos: “criar, 

organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual” (BRASIL, 1988). Assim, a 

comunidade torna-se visível nos municípios e os agrupamentos humanos legalmente menores 

que município e a eles submetidos podem traduzir melhor a ideia de comunidade. 

 O Inciso III do mesmo Artigo esclarece que cabe aos municípios: “instituir e 

arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei” (BRASIL, 

1988). As novas atribuições de poder e recursos para os estados e municípios fazem surgir 

impasses entre estes entes federativos. A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) possibilitou 

que os municípios, por um lado, aumentassem sua arrecadação tributária, por outro, deixou 

que eles permanecessem dependentes dos recursos financeiros e administrativos da União e, 

sobretudo, dos estados.  Talvez, a fase de elaboração desta Constituição tenha sido o momento 

de maior visibilidade das ideias municipalistas. Abrucio (1998) esclarece que as novas 

atribuições dos municípios, a partir da Constituição atualmente em vigor no Brasil, são 

resultados do discurso da autonomia dos municípios em relação aos outros entes federativos 

que lhes são superiores na hierarquia da federação (União e estado) e da descentralização das 

políticas públicas. Fato ocasionado por dois motivos: 

 

Primeiro porque o discurso de descentralização no Brasil teve uma feição 

municipalista, isto é, a ideia era descentralizar as políticas públicas especificamente 
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para os municípios, seja porque o poder local possibilita uma maior participação na 

elaboração e gestão das atividades governamentais, seja porque o poder local 

possibilita uma maior participação na elaboração e gestão das atividades 

governamentais, seja porque a alocação dos gastos públicos seria feita de forma 

mais eficiente no nível municipal. Em segundo lugar, a cobrança da população sobre 

os prefeitos – sobretudo das cidades médias e grandes – em geral é muito maior do 

que sobre os governadores e, portanto, os municípios tiveram de assumir mais 

encargos. (ABRUCIO, 1998, p. 106). 

 

Delegar a efetivação de uma parte das políticas públicas, como as de moradia, 

saúde e educação para os municípios, localidades em que os agrupamentos humanos vivem, 

pode ser realmente mais democrático e eficiente, ou pode criar uma engrenagem burocrática 

de corrupção política e ineficiência visto que, conforme os Incisos VII e VIII, do Artigo 30 da 

CF/88 (BRASIL, 1988), isso deve ser feito mediante cooperação técnica e financeira entre 

municípios, estados e União. Com mais recursos financeiros, os municípios obtiveram 

maiores responsabilidades no âmbito local e o poder dos governadores no sistema federalista 

se manteve, por meio “do controle dos deputados estaduais e federais e dos chefes políticos 

locais”, nas palavras de Abrucio (1998, p. 106). Também, com a Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), os governadores puderam utilizar de outro instrumento para obter maiores 

poderes políticos no âmbito dos seus estados: a criação de novos municípios que, conforme o 

Art. 18, § 4°, da CF/88, passa a ser feita por leis estaduais, que dependerão da realização de 

plebiscito para consultar as populações dos municípios envolvidos.  

Mesmo que a criação de municípios não seja atribuição direta do chefe do poder 

executivo do Estado, o governador pode influenciar nas decisões e aprovações no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado. Evidentemente os cidadãos podem organizar-se para 

defender ou não a criação e influenciar o resultado do plebiscito previsto. Mas um governador 

pode deixar claro a sua posição contra ou a favor, podendo direcionar o resultado do 

plebiscito. A multiplicação de municípios depois da CF/88 (BRASIL, 1988) alterou a 

dinâmica dos estados e os levou à fragmentação territorial em um maior número de 

municípios. Inclusive, a criação de distritos dentro dos municípios também leva estes à 

fragmentação quando os distritos se emanciparem. 

 

1.4 Fragmentação e comunidade 

 

Quais motivações levam os agrupamentos humanos a se fixarem? De que forma 

se espacializam pelo território nacional? A gênese, a localização e a formação dos 

agrupamentos humanos não é homogênea, isto é, há especificidades no povoamento de cada 
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região. Outro aspecto relevante é a fragmentação dos municípios (menores dos entes que 

formam a federação e dos níveis de poder) quando um distrito se emancipa. Quando isso 

ocorre, as áreas urbanas, as das cidades-sedes dos municípios e as das vilas-sedes dos 

distritos, têm aumento da população e isso pode significar problemas porque muitos 

municípios não têm fonte de arrecadação própria suficiente. O aumento populacional e/ou da 

importância do agrupamento humano localizado em áreas urbanas ou rurais vai ocorrer 

quando a população torna-se eleitora. Isso propicia o aumento significativo de núcleos 

urbanos e, consequentemente, a fragmentação municipal pelos estados brasileiros.  

Os agrupamentos humanos sedentários no Brasil se originaram pelo avanço da 

fronteira demográfica. O controle territorial durante a Colônia e dos ciclos econômicos foram 

motivos desse povoamento, similar em diferentes regiões do país e apenas se diferencia pelo 

contexto de formação socioespacial. Em Goiás, por exemplo, originaram-se no século XVIII 

devido à mineração, rodeadas por sítios de lavouras, pecuária e engenhos para abastecer a 

população dos arraiais. Um exemplo que se distingue é São Paulo, povoado no século XVI. 

No estudo do antropólogo norte-americano Willems (1961), sobre a comunidade de Itaipava 

(atualmente a área pertence ao Rio de Janeiro), o autor relata que essa região originou-se da 

agricultura e obteve evolução urbana com as fazendas de cafés a partir de 1817. Mas com o 

declínio da cafeicultura em meados de 1885, voltou-se à agricultura de subsistência. A 

diferença entre as regiões paulista e goiana é que a primeira tem como matriz econômica a 

agricultura. Posteriormente, aliada às fazendas de cafés com a utilização da mão de obra 

escrava e, depois, de imigrantes colonos. Goiás teve maior povoamento e interiorização 

devido à mineração, com a mão de obra escrava, por isso o urbano regulou as atividades 

econômicas e a agropecuária tornou-se significativa apenas no final do século XVIII.  

Com o declínio da mineração em todo o país, a oligarquia agrária manteve-se no 

poder econômico e político pelo território brasileiro. Com a Proclamação da República em 

1889, ampliou-se o direito ao voto, quando parte da população tornou-se eleitora, mas o 

fazendeiro continuou a ser o político representante local. Os agrupamentos humanos eram 

fundamentalmente agrários desde o declínio da mineração, pois a população de grande parte 

das regiões interioranas torna-se rural, por exemplo, a do estado de Goiás. Isso se modifica 

por meio do esvaziamento espacial das fazendas, a partir de 1950, quando a população migra 

para áreas urbanas em busca de emprego e por causa da mudança dos processos produtivos 

internos das propriedades rurais, incluindo as relações trabalhistas. Mesmo assim, quando do 

fim do ciclo minerador, a comunidade tornou-se lugar de passagem de tropeiros e boiadeiros, 

além do desenvolvimento do comércio, dentre outras atividades lá realizadas. Com a 
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migração em massa do campo para a cidade, nas vilas, nos cortiços, nos bairros e nas ruas a 

comunidade reorganiza-se. Isso alarga os limites geográficos dos agrupamentos humanos, isto 

é, o espaço público se amplia, redefine-se, constantemente, em diferentes tempos e espaços 

nas regiões do país. 

Marx (1980), ao descrever o fenômeno urbano no Brasil, corrobora que os 

“patrimônios” deram origem a sítios urbanos. Áreas urbans se desenvolveram a partir da sua 

situação morfológica, “ao se desenvolver e expandir, o povoado ficou condicionado, também, 

pelas peculiaridades do sítio original e dos seus arredores”. Ressalta ainda que “desenho 

urbanístico atual – ou a sua falta – reflete, via e claramente, uma maneira de conviver 

indisciplinada e condescendente, forjada nos tempos da colônia. […], as povoações brasileiras 

mais antigas são marcadas pela irregularidade” (MARX, 1980, p. 24). Assim, no tempo da 

Colônia, os sítios urbanos tinham traçados irregulares, porque se desenvolviam 

principalmente em função da mineração que, na maioria das vezes, ocorre em locais com 

topografia de morros e serras entre rios e córregos. Mas, os sítios urbanos originados da 

fazenda, pela doação da área ou venda de lotes à população, geralmente tinha outras 

especificidades morfológicas. 

Núcleos urbanos, de modo geral, aumentam ao longo dos séculos pelo país. 

Quanto à natureza político-administrativa deles, alguns chegarão a município, outros a apenas 

distritos. São os distritos unidades com grande representatividade na quantidade da população 

que caracteriza municípios, ao longo do contexto histórico nacional. Aliás, a população não é 

o único critério para o reconhecimento oficial de um lugar como município ou como distrito. 

A partir da metade do século XX, a quantidade de municípios (que possuem a sede – cidade – 

área urbana) e vilas (sedes dos distritos – área urbana) oscila de forma diferente nas diferentes 

regiões do país. As Figuras 1 e 2 apresentam esse aumento de vilas-sedes (distritos) e cidades-

sedes (municípios)
27

. As mais urbanizadas são as regiões Nordeste, Sul e Sudeste, e as menos 

urbanizadas Centro-Oeste e Norte. Essas disparidades são antigas, pois as primeiras tem 

relação com uma urbanização pretérita, vinculada à forma de colonização, possuindo uma 

rede urbana mais desenvolvida. Já as demais são regiões que têm uma urbanização mais 

recente, com aumento na terceira fração do século XX. 

 

                                                           
27

 A quantidade de vilas e municípios apresentados nas Figuras 1 e 2 refere-se ao total de cada década.  
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Figura 01 – Evolução do número de vilas nas regiões brasileiras (1950-2010). 

Fonte: (IBGE/SIDRA, 2017a). 

 

 
Figura 02 – Evolução do número de municípios nas regiões brasileiras (1950-2010). 

Fonte: (IBGE/SIDRA, 2017b). 

 

Com base nas Figuras 1 e 2, verifica-se em 1950 um total de 3.489 vilas, o que 

representava uma quantidade maior que a de municípios, que eram 1.889
28

. A taxa de 

crescimento de vilas e municípios entre as década de 1950/1960 nas cinco regiões brasileiras 

corresponde a 1 (0,6%), as vilas, e 40 (35,34%), os municípios na Região Norte; 56 (4,65%), 

                                                           
28

 Optou-se por analisar somente a comparação entre vilas (sedes dos distritos) e as cidades-sedes dos municípios 

(área administrativa territorial), porque no banco de dados Sidra/IBGE, os distritos contemplam a somatória de 

dados referentes às cidades e às vilas, ou seja, áreas urbanas, o que prejudicaria a abordagem que está sendo 

utilizadada nesta pesquisa. Quanto às décadas que são analisadas (1950 a 2010), elas correspondem aos dados 

que existem no banco de dados SIDRA, não há as décadas anteriores. 
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as vilas e 294 (48,27%) os municípios na Região Nordeste; nenhuma vila e 240 (28,4%) 

municípios na Região Sudeste; 226 (37,54%), as vilas, e 190 (84,82%), os municípios na 

Região Sul; -14 (-16,05%) as vilas e, o maior aumento, é de 113 (115,30%), os municípios na 

Região Centro-Oeste, fato que se explica pela urbanização nas áreas centrais do país após 

1930, do que é exemplo o estado de Goiás. O crescimento entre as décadas de 1950/1960 da 

quantidade absoluta equivale a 284 (8,13%) vilas e 877 (46,42%) municípios
29

. Em 1960, 

essa proporção no valor absoluto de vilas manteve-se superior à de municípios, 3773 e 2766, 

respectivamente. A taxa de crescimento entre 1960/1970 corresponde a 34 (20,35%) vilas e 

42 (27,45%) municípios na Região Norte; -136 (-10,81%) vilas e 473 (52,38%) municípios na 

Região Nordeste; -104 (-7,59%) vilas e 325 (29,95%) municípios na Região Sudeste; 280 

(33,81%) vilas e 303 (73,18%) municípios na Região Sul; 30 (19,86%) vilas e 43 (20,37%) 

municípios na Região Centro-Oeste.  

A quantidade total de vilas tornou-se inferior à de municípios na década de 1970, 

3.877 e 3.952, respectivamente. No período de 1960/1970, que abrange o denominado milagre 

econômico brasileiro do regime militar (1969 a 1973), o crescimento corresponde a 104 

(2,75%) vilas e 1186 (42,87%) municípios. A taxa de crescimento entre as décadas de 

1970/1980 nas regiões brasileiras foi de: 14 (6,9%) vilas e 8 (4,10%) municípios na região 

Norte; 3 (0,26%) vilas e -1 (-0,07%) municípios na Região Nordeste; 68 (5,37%) vilas e 

nenhum município na Região Sudeste; 63 (5,68%) vilas e 2 (0,27%) municípios na Região 

Sul; já a região Centro-Oeste apresentou o maior aumento, 59 (32,59%) vilas e 30 (11,81%) 

municípios. A taxa de crescimento entre 1970/1980 da quantidade absoluta corresponde a 207 

(5,33%) vilas e 39 (0,98%) municípios. 

Esse perfil se comprova com os dados da década de 1980, com um total de 4084 

vilas, quantidade superior à quantidade de 3.991 municípios. Porém, a taxa de crescimento 

entre 1980/1991 foi de 122 (2,98%) vilas e 500 (12,52%) municípios, isto é, a quantidade de 

municípios cresceu, o que se confirma nas Figuras 1 e 2. A justificativa para esse aumento de 

municípios é a promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que ampliou a 

autonomia política dos municípios. A competência para criar municípios é de 

responsabilidade dos estados (assembleia legislativa e sanção dos governadores) e populações 

municipais afetados, já para criar distritos a responsabilidade é dos municípios. Os estados 
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 Verifica-se que o número de municípios é inferior ao de vilas, porém o crescimento entre 1950-1960 foi de 

46,42%, um aumento maior quando se compara este período com as décadas de 1960 e 1970. O ápice desse 

fenômeno de fragmentação territorial foi ocasionado pela promulgação da Constituição de 1946 (BRASIL, 

1946), que deu autonomia aos municípios e mudou a repartição dos recursos arrecadados. 
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somente têm a responsabilidade de estabelecer “critérios para a criação de distritos”, e não 

mais de criá-los. Observa-se o § 4° do Artigo 18 da CF/88: 

Artigo 18: § 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 

Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 

populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade 

Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (BRASIL, 1988). 

 

O crescimento entre 1980/1991 nas regiões brasileiras foi de -52 (-24,18%) vilas e 

95 (46,79%) municípios na Região Norte; 74 (6,57%) vilas e 135 (9,74%) municípios na 

Região Nordeste; 77 (5,77%) vilas e 22 (1,56%) municípios no Sudeste; 17 (1,45%) de vilas e 

154 (21,41%) municípios na Região Sul; 6 (2,50%) vilas e 95 (33,45%) municípios na Região 

Centro-Oeste. Na década de 1991 havia um total de 4.206 vilas e 4491 municípios. A taxa de 

crescimento entre 1991/2000 nas regiões foi de -14 (-8,58%) vilas e 151 (50,67%) municípios 

no Norte; 97 (8,09%) vilas e 278 (18,42%) municípios no Nordeste; -59 vilas (-4,18%) vilas e 

234 (16,34%) municípios no Sudeste; -27 (-2,27%) vilas e 286 (32,76%) municípios no Sul; -

22 (-8,94%) vilas e 67 (17,67%) municípios no Centro-Oeste. 

Em 2000, o número de vilas era 4.181 e havia 5.507 municípios. Já a década de 

2010 apresentou um total de 4510 vilas e 5565 municípios. O crescimento entre essas décadas 

foi de 329 (7,86%) vilas e 58 (1,05%) municípios. A diminuição da criação de novos 

municípios após o ano 2000 está relacionada ao prazo estipulado pela Lei Complementar 

prevista no § 4 do Artigo 18 da C.F./88 (BRASIL, 1988). O crescimento nas regiões 

brasileiras nesse período corresponde a 51 (34,22%) vilas e nenhum município no Norte; 114 

(8,79%) vilas e 7 (0,39%) municípios no Nordeste; 120 (8,88%) vilas e 2 (0,12%) municípios 

no Sudeste; 29 (2,49%) vilas e 29 (2,50%) municípios no Sul; 15 (6,69%) vilas e 20 (4,48%) 

municípios no Centro-Oeste. 

No que concerne à rede urbana nacional, questiona-se: como o distrito, 

pertencente a um município se insere na rede urbana? A vila depende, no âmbito político-

administrativo, do município, da cidade-sede do município a que pertence, além das cidades 

próximas e, talvez, até mesmo de outras vilas, de outros distritos do mesmo município ou de 

vilas de outros municípios com mais equipamentos públicos para atender à população. As 

cidades próximas dessas vilas, em sua maioria, são pequenas, na hierarquia urbana, como 

demonstra a pesquisa elaborada pelo IBGE sobre a “Região de Influência das Cidades” 

(REGIC/IBGE, 2007). Nos 4.625 municípios estudados de 5.564 municípios existentes no 

total no país, “85% possuem população inferior a 20.000 habitantes" (IBGE/REGIC, 2007, 
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p.9), e as cidades-sedes desses municípios é classificada como cidade pequena ou cidade 

local. Como são predominantes no país, muitas possuem distritos no território municipal. 

Inclusive, como será verificado adiante sobre a situação dos distritos goianos, os municípios 

que possuem essa quantidade de população urbana nas cidades-sedes, possuem cada um, em 

média, dois distritos.  

As cidades pequenas e, consequentemente, os municípios aos quais pertencem, 

atendem às novas necessidades locais no âmbito econômico e político. Santos (1982, p. 104) 

corrobora que “esse fenômeno, original e muito recente, data, no máximo, de 1950”. Este 

autor define esse fenômeno urbano a partir de um critério funcional, pois “a cidade local é um 

organismo urbano que atende às necessidades primárias e imediatas das populações locais. 

Assim, esta definição abrange organismos de tamanhos diversos, fornecedores de diferentes 

serviços conforme a época e o lugar onde se situam”.  O critério de definição utilizado por 

Santos (1982) é a função. O núcleo urbano cresce a partir da mobilidade das pessoas, do 

avanço da fronteira agrícola, da influência da ferrovia e das rodovias. Os núcleos urbanos, 

crescendo ou não em população, podem mudar sua função, conforme, por exemplo, o 

contexto socioeconômico da região, do estado ou do país. Outra questão é que nem sempre as 

cidades locais exercem influência sobre as vilas-sedes de distritos. Estes núcleos urbanos são 

compostos, em sua maioria, por trabalhadores rurais que se movimentam espacialmente entre 

o campo e a vila. Mesmo assim, outras tem função voltada ao turismo ou, até mesmo, às 

indústrias e prestações de serviços, caso estejam próximas de cidades médias e até de 

metrópoles. 

Um exemplo que difere quanto à gênese, a função e/ou dinâmica local/regional é 

o agrupamento humano de nome Araras, pertencente ao município de Faina no noroeste de 

Goiás, conhecido mundialmente desde o início do século XXI por abrigar a maior 

concentração de população com a doença rara denominada de Xeroderma Pigmentosa, devido 

a mutações genéticas no DNA
30

. A posição geográfica da comunidade também pode ter 

contribuído para a origem desse agrupamento humano. O Correio do Estado (2017) destacou 

duas hipóteses: 1) como fica em um espaço de difícil acesso na Serra Dourada, provavelmente 

era uma comunidade de quilombo; 2) Por estar em uma região quente e a população trabalhar 

na área rural, isso favoreceu o aumento da doença. Essas mutações genéticas se acumularam 

no decorrer dos séculos, o que explica o aumento de câncer, sobretudo nas áreas mais 

expostas ao sol (rosto, braços e mãos). Segundo a reportagem, pesquisadores utilizaram a 
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 No município de Faina essa comunidade pode ser um lugarejo, aglomerado rural etc. As reportagens 

jornalísticas da internet denominam-na de povoado e distrito, mas isso não consta no censo (IBGE, 2010). 
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história oral dos moradores e análises genéticas, concluíram que esta comunidade é do início 

do século XVIII, do encontro de duas famílias onde cada uma tinha a mesma mutação 

genética. 

Os agrupamentos humanos são plurais, por isso alguns, durante os séculos, eram 

centros da rede urbana da época e foram responsáveis pelo processo de fragmentação do 

território e, consequentemente, alguns emanciparam-se político-administrativamente como 

municípios nos séculos seguintes. Isso significa que há um processo histórico e geográfico 

dentro do qual se forma a comunidade em Goiás a partir dos diferentes agrupamentos. Nesse 

processo, destacam-se as características morfológicas do local, as práticas políticas no âmbito 

institucional, o comércio, a entrada de migrantes, a implantação de redes de transporte e 

comunicação, a evolução de cidades como, por exemplo, a construção de Goiânia e Brasília 

no século XX. A integração espacial acarretou em maior troca comercial entre as regiões do 

país e influenciou os núcleos urbanos. É a partir do povoamento do território diante do 

impulso da mineração e das fazendas em Goiás, que o espaço político público, a comunidade, 

se formou, assumindo papéis visíveis e invisíveis na política institucional do estado. 
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CAPÍTULO II – COMUNIDADE AGRÁRIA E URBANIZAÇÃO 

 

Em Goiás, os grupos locais de bases tribais foram as primeiras organizações 

comunitárias que tornaram o espaço povoado, que eram diferentes dos agrupamentos 

humanos que surgiram a partir da chegada dos bandeirantes no início do século XVIII que, 

com a finalidade de povoamento/colonização, possuíam intencionalidade urbana. A 

colonização trouxe também a mão de obra africana escrava o que ocasionou na formação de 

quilombos por vínculos étnicos, como os Kalungas que situam nos atuais municípios de 

Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, na Região Nordeste. Os agrupamentos 

humanos não étnicos fixados nos séculos XVIII e XIX integraram-se espacialmente pelo uso 

de técnicas, pelas trocas comerciais entre coletividades próximas e distantes, e pela presença 

da administração política e econômica de Portugal, tornaram o espaço governado e 

promoveram uma incipiente urbanização, ao integrarem-se aos espaços já urbanizados da 

colônia brasileira. Assim, a produção do território goiano-tocantinense resultou, inicialmente, 

do povoamento ligado à mineração
31

. No século XIX, com a decadência da mineração, a 

fazenda foi a principal atividade econômica que levou à formação de novos núcleos urbanos. 

No século XX, essas localidades tiveram aumento populacional e ampliação das relações 

comerciais, inclusive algumas tornaram-se municípios, por influência dos trilhos e, 

posteriormente, pela edificação de Goiânia e Brasília, além de estradas conectando o estado às 

demais regiões do país. 

 

2.1 Fronteira e povoamento  

 

A princípio, o deslocamento de populações para as áreas centrais do país ocorreu 

por meio de expedições oficiais (entradas) que vinham da Bahia e de Pernambuco e, também, 

das bandeiras, expedições particulares, que vinham de São Paulo à procura de índios, ouro e 

conhecimento dessa área, seguindo o caminho fluvial e abrindo caminho por terra. Os estudos 

de Palacin (1972, 1994) corroboram sobre a presença de tribos indígenas de norte a sul do 

território goiano, cujos membros quando capturados eram utilizados como mão de obra 

escrava em outras regiões do país e/ou tornavam-se alvo de catequização, como os caiapós, 

xavantes, carajás e goiás. Esse deslocamento de pessoas dava-se mais intensamente com a 

Região Norte do país a partir da bacia Amazônica e dos rios Araguaia e Tocantins. Mas, 
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 Teixeira Neto (2012), afirma que antes da mineração havia fazendas de gado no norte de Goiás, isto é, já havia 

grupos humanos não indígenas e quilombolas fixos.  
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assim que essas expedições conseguiam capturar índios, elas retornavam aos locais de origem, 

de modo que sua presença era temporária e intermitente. 

Os agrupamentos humanos não indígenas sedentarizaram-se em decorrência da 

economia aurífera. Bartolomeu Bueno da Silva (Anhanguera) e sua comitiva particular 

(bandeira) saíram da Vila de São Vicente (São Paulo) em 1722 em direção a Goiás, via rio 

Paranaíba, com a intenção de formar núcleos urbanos quando encontrassem ouro, como 

destaca Palacin (1994). Após três anos, conseguiram encontrar ouro no rio Vermelho, 

fundando o arraial de Sant’Ana. Nas proximidades, surgiram outros arraiais, centros de 

garimpo, como Barra, Anta, Ouro Fino etc. O critério para a criação de arraiais era: se “há 

ouro e água, isto basta”, nas palavras de Palacin (1972, p. 29). Sobre a ocupação de Goiás, 

Boaventura (2007, p. 25-26) destaca que insere-se “no contexto expansionista e de 

consolidação de posse de terras, garantida pelas formações de núcleos urbanos”, facilitada 

pelo emprego de técnicas cartográficas, de regimentos e pela construção de edifícios públicos. 

Embora os rios fossem importantes para “organizar e defender os limites da Capitania, bem 

como desenvolver o potencial econômico e comercial”, como corrobora Boaventura (2007, p. 

116), também poderiam representar dificuldades para a circulação, se necessitassem de 

técnicas e esforços para as suas travessias e em suas navegações. 

Às margens de rios, no caso da porção norte os principais rios são o Tocantins e o 

Araguaia, além de às margens de córregos, surgiram as vilas setecentistas, que se inseriam no 

âmbito político-administrativo da rede urbana, formando a estrutura territorial dos atuais 

municípios de Goiás.  Para a fixação de agrupamentos humanos, a Igreja Católica foi a 

instituição autorizada pela Coroa Portuguesa para demarcar posse e para a administração a 

partir da fundação de capelas em homenagem a santos de preferência do grupo que se fixava, 

construídas por índios e negros escravizados. A instalação de presídios ao longo dos rios 

também era uma estratégia de controle do comércio, como os presídios de Leopoldina e de 

São José dos Martírios, citados por Palacin (1994). Aos brancos coube a responsabilidade 

pela fundação e administração dessas localidades. Padres jesuítas, bandeirantes, negros e 

índios (com o conhecimento que possuíam das áreas) foram os atores políticos iniciais do 

espaço comunitário, responsáveis pela ocupação dos terrenos e pela formação de núcleos 

urbanos.  

Palacin (1994, p. 12) destaca a existência de “três zonas de povoamento” no 

século XVIII, conforme verifica-se na Figura 03.  
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Figura 03 – Núcleos urbanos de Goiás no século XVIII.  

Fonte: Salgado (2017). 
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Havia alguns arraiais isolados, como Pilões ao sul, Crixás na região do Araguaia e 

Couros na porção oriental do território. Mas, em geral, eram 14 julgados que totalizavam 

quarenta arraiais no território goiano-tocantinense. Conforme a Figura 03, esses arraiais eram 

irregulares, isto é, sem nenhum planejamento, ligados aos cursos hídricos que evidenciam a 

natureza da atividade mineradora, com povoações que se deslocavam à medida que o ouro se 

esgotava. As zonas de povoamento destacadas por Palacin (1994) eram: a primeira, localizada 

no centro-sul, caminho de São Vicente (São Paulo) ou do Rio de Janeiro à Villa Boa, 

possibilitou o surgimento de arraiais nas estradas até as minas de ouro, como Santa Cruz, 

Santa Luzia (Luziânia) e Meia Ponte (Pirenópolis); a segunda, localizada na região norte, no 

alto Tocantins ou Maranhão contava com arraiais de densa povoação como Traíras, São José 

(Niquelândia), Santa Rita etc.; a terceira, situava-se entre o Tocantins e os chapadões nos 

limites com o estado da Bahia, com povoações dispersas, como Arraias, São Félix, 

Cavalcante, Natividade e Porto Real (Porto Nacional). Verifica-se, também, que havia 

espaços “vazios” no território goiano-tocantinense, do ponto de vista da ausência de arraiais 

nas porções Sul, Sudeste, do Araguaia e Norte. 

Em relação à água, elemento responsável pela fixação e expansão urbana 

juntamente com o ouro, Marx (1980, p. 120) afirma que antes de quaisquer outras benfeitorias 

que tenham chegado às vilas do país como, por exemplo, a rede de energia e rede de 

circulação (ferroviária e rodoviária) já estudados por Castilho (2014) no caso de Goiás, a água 

as conectava às regiões próximas, por meio da sua navegação, das redes de drenagem e de 

canais. E, sobretudo, durante o século XX em diante, talvez pelo ideal higienista europeu 

enfatizado pelos viajantes que aqui passaram no século XIX, como Saint-Hilaire, ao referir-se 

às populações e suas habitações como doentes e sem higiene, respectivamente.  Para Marx 

(1980, p. 120), “o abastecimento citadino de água se faz por uma imensa e emaranhada rede 

de captações, reservatórios, galerias e tubos que não vemos”, demandando muitas despesas 

públicas e se no local tivesse mananciais em que se abasteceria a população, esse espaço era 

mais propício ao desenvolvimento urbano. As cenas de escravos buscando água e roupas 

sendo lavadas, por escravos, em rios e córregos próximos a núcleos urbanos eram comuns. 

Aos poucos, “bicas, bebedouros, fontes e chafarizes culminaram as extensas e dispendiosas 

canalizações e jorraram água potável” próxima às residências (p. 120).  Mas a presença de 

córregos e rios em núcleos urbanos também trouxe a necessidade de construção de pontes, o 

que, devido aos recursos técnicos e tecnológicos do passado era difícil. Na Figura 04 observa-

se rios e pontes nas paisagens urbanas. 
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Figura 04 – Influência dos rios na paisagem dos núcleos urbanos do século XVIII: A) Corumbá de Goiás – 

Ponte sobre o rio Corumbá (nome do tupi) (IBGE, 1958, p. 131). B) Pirenópolis – Ponte sobre o rio das Almas. 

(IBGE, 1958, p. 356). C) Goiás – área urbana às margens do Rio Vermelho. (IBGE, 2018c). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

As instalações de pontes possibilitaram a integração espacial tanto entre 

localidades mais próximas uma das outras, como bairros construídos em margens opostas, 

quanto entre as distantes. A construção de uma ponte sobre o rio das Almas originou o 

primeiro nome de Pirenópolis, Minas de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, em 

homenagem ao santo do dia em que ali chegaram os bandeirantes e, também, devido à ponte 

que durante uma enchente teve a metade levada pelas águas.  

No sítio urbano, encontram-se a capela/matriz e, em suas proximidades, a praça, o 

chafariz, o arruamento, o cemitério e os edifícios públicos da época. Esses espaços também 

eram locais de atividades religiosas (folias, procissões), como a “Semana Santa de Sant’Ana” 

citada por Palacin (1995, p. 194), além de atividades profanas (festas) e momentos fúnebres. 

As localidades da Figura 05 são, segundo a Enciclopédia dos municípios do estado de Goiás, 

elaborada pelo IBGE (1958), as mais antigas do estado que contaram com a influência da 

Igreja na paisagem urbana, seja em sua formação ou durante o adensamento populacional.  



69 

 

 



70 

 

 
Figura 05 – Núcleos urbanos de Goiás formados no século XVIII: A) Amaro Leite - Praça Benedito 

Coelho. (IBGE, 1958, p. 24). B) Arraias - Igreja Nossa Senhora dos Remédios. (IBGE, 1958, p. 53). C) 

Caldas Novas – Praça Getúlio Vargas, ao fundo a Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 100). D) Catalão - Praça 

Getúlio Vargas. Vista da principal avenida da cidade. (IBGE, 1958, p. 115). E) Formosa - Jardim Público. 

(IBGE, 1958, p. 168). F) Goiás - Praça da Liberdade, ao lado tem-se a Catedral de Santana de 1726. 

(IBGE, 1958, p. 201). G) Luziânia - Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 269). H) Monte Alegre de Goiás - 

Igreja Matriz Santo Antônio (1984). (IBGE, 2018a). I) Mossâmedes - Igreja Matriz (19[--]). (IBGE, 

2018b). J) Natividade- Ruínas da Igreja do Rosário. (IBGE, 1958, p. 295). K) Niquelândia - Vista da 

Praça Matriz. (IBGE, 1958, p. 305).  L) Pirenópolis - Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 353). M) Santa Cruz 

- Praça Rio Branco, ao fundo a Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 395). N) Silvânia - Praça Central Nossa 

Senhora do Rosário, à esquerda a Prefeitura. (IBGE, 1958, p. 413).  

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Em relação à toponímia dessas localidades do século XVIII, ocorreram alterações 

ao longo do tempo como a de Sant’Ana, que passou para Villa Boa e, posteriormente, cidade 

de Goiás. Constam no IBGE (1958) as denominações antigas como, por exemplo, o arraial 

Amaro Leite (1742), que recebeu o nome do bandeirante que o fundou. Luziânia era Santa 

Luzia (1746), em homenagem à santa de devoção dos seus fundadores. Formosa era Couros 

(1736), porque mantinha relações comerciais de venda de gado e couro com a Bahia e com o 

norte de Minas Gerais, em troca de tecidos, ferragens, sal e café. Mossâmedes era aldeamento 

de índios Acroás, Naundós e Caiapós, sua primeira denominação foi São José de Mossâmedes 

(1755), nome dado pelo capitão-general José de Almeida. Natividade era São Luís (1734), em 

homenagem ao governador da Capitania de São Paulo (Luís Mascarenhas); em 1833 recebeu 

a denominação de Natividade em homenagem a Nossa Senhora. Niquelândia era São José do 

Alto Tocantins (1735) e, em 1943, devido às jazidas de níquel, denominaram-na de 

Niquelândia. Silvânia era Nosso Senhor de Bonfim (1774), em homenagem ao santo de 
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devoção do fundador, sendo alterada a denominação para a atual em 1943. No caso de Caldas 

Novas, Bartolomeu Bueno (filho) relatou ter encontrado ouro e as águas termais em 1722, 

sendo somente em 1777 que Martinho Coelho recebeu sesmaria para explorar o ouro e 

constituir a Fazenda das Caldas, iniciando o aglomerado. 

O viajante francês Saint-Hilaire (1975), em passagem por Goiás no ano de 1819, 

descreveu alguns desses sítios urbanos: 

 

Corumbá: O pequeno Arraial de Corumbá tem formato de um triângulo, achando-se 

situado na encosta de um morro, tendo a seus pés o rio que lhe dá o nome. Suas ruas 

são largas, e as casas pequenas e extremamente baixas. (SAINT-HILAIRE, 1975. p. 

32). 

 

Santa Luzia: O arraial de Santa Luzia estende-se paralelamente à margem direita de 

um riacho que passa no fundo do vale e tem o nome de Córrego de Santa Luzia. O 

arraial é cortado em duas partes desiguais, no sentido de sua largura, por um outro 

córrego menos volumoso, que vai desaguar no primeiro. [...] o arraial alarga-se um 

pouco no meio, e é nesse ponto que está localizada uma praça quase quadrangular, 

onde se ergue a igreja paroquial. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 25). 

 

Santa Cruz: É cercada de matas e construídas sobre uma plataforma alongada, um 

pouco acima de um riachinho denominado Córrego Vermelho. Uma centena de 

passos, em suave declive, separa o arraial do córrego. Como esse trecho tivesse tido 

outrora muito ouro, os mineradores haviam-no esburacado de todo jeito. [...] compõe 

de duas ruas largas e bem traçadas, que se estendem paralelamente ao córrego. 

(SAINT-HILAIRE, 1975, p. 118). 

 

Vila Boa: A vila foi construída no fundo de uma espécie de funil, sendo inteiramente 

rodeada de morros de altura desigual, que fazem parte da Serra do Corumbá e do 

Tocantins. [...] tem um formato alongado e é cortada praticamente ao meio pelo Rio 

Vermelho, que nasce nas montanhas vizinhas do Arraial de Ouro Fino e desce de 

leste a oeste para ir lançar-se no Araguaia. Três pequenas pontes de madeira fazem a 

comunicação entre as duas partes da cidade. As ruas da cidade são largas e bastante 

retas, sendo quase todas calçadas, mas sua pavimentação não é bem feita. A cidade 

conta com cerca de 900 casas, feitas de barro e madeira. (SAINT-HILAIRE, 1975, 

p. 50). 

 

Outra peculiaridade desses arraiais é que a forma de se reconhecer-lhes 

oficialmente o seu status de arraial, vila ou cidade não era a mesma para todos. Por exemplo, 

Catalão (1722), que surgiu como porta de entrada na porção sul do estado, passou de povoado 

para município em 1834, foi elevado à freguesia em 1835 e a categoria de cidade em 1859
32

. 

Antes da Independência do Brasil, as normas administrativas e jurídicas para esses núcleos 

urbanos vinham da Coroa Portuguesa e existiam principalmente para ordem, efeito de 

                                                           
32

 Segundo Boaventura (2007, p. 147), “o status de paróquia ou freguesia dado aos arraiais não se originava da 

simples divisão de terras [...] como poderia ocorrer com a formação de dioceses e prelazias, mas sim com o 

reconhecimento, a institucionalização por parte do Estado e da Igreja [...]. O procedimento se realizava a partir 

da elevação de pequenas capelas à condição de matrizes de arraiais”.  Como antes da República a Igreja 

exercia muitas funções do Estado, por exemplo, registros de nascimentos, casamentos, dentre outros, essa 

classificação que a Igreja fazia dos núcleos urbanos era importante. 



72 

 

tributação e impedimento do contrabando. Quando Vila Boa foi elevada à freguesia em 1729, 

à vila em 1736 e à cidade em 1818, era a sede administrativa da Capitania de Goiás desde 

1744 (IBGE, 1958). Inclusive, no início do povoamento, a administração desses núcleos 

urbanos de Goiás pertencia à capitania de São Paulo, porém com o aumento populacional e a 

importância econômica das minas houve a separação da Capitania de São Paulo, “Por alvará 

de 8 de novembro de 1744, criava-se a Capitania de Goiás”, nas palavras de Palacin (1972, p. 

41).  

A Capitania de Goiás passou a ter uma casa de fundição, uma delegacia, que 

funcionava junto ao presídio, um pelourinho, um governador e um capitão-geral para 

administrar e aplicar as leis da Coroa Portuguesa
33

. A capitania era “representante física e 

legal das instituições de Portugal e a única articuladora dos diferentes arraiais existentes”, 

como corrobora Boaventura (2007, p. 131). A sede da Capitania de Goiás era a única vila do 

território goiano-tocantinense que possuía câmara e era responsável pela ordem política dos 

demais núcleos urbanos. Também era a única que possuía um chafariz, denominado “Chafariz 

de Cauda Boa Morte”, setecentista, no espaço público, contendo bicas, tanques para os 

animais e um pátio na parte da frente com bancos. No IBGE (1958, p 295), consta a divisão 

do território goiano-tocantinense em duas comarcas: no sul, a sede era Goiás; e, no norte, a 

sede do governo era São Luís (Natividade) do ano de 1.805 a 1.815 no “Palácio do Ouvidor 

Joaquim Teotônio Segurado”. 

 

 
Figura 06 – Aspectos urbanos das sedes de governos dos núcleos urbanos do século XVIII: A) Natividade – 

Casa sede do Governo do norte de Goiás (1953) (IBGE, 2018d). B) Natividade – Rua de Natividade (1953) 

(IBGE, 2018e). C) Goiás – Chafariz construído no período colonial (IBGE, 1958, p. 198).  

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Nessa época, considerava-se “os cargos públicos não tanto como serviço prestado 

à comunidade e, portanto, digno de remuneração, senão antes como uma honra ou, em outros 

casos, exploração de uma atividade pública rendosa”, nas palavras de Palacin (1972, p. 89). 

                                                           
33

 Para a cobrança do quinto; antes o ouro de Goiás era levado para ser fundido na Capitania de São Paulo. 

Depois também foi construído no núcleo urbano de São Félix, na região norte, uma casa de fundição que 

funcionou de 1754 a 1807, visando-se fazer todas as atividades voltadas ao ouro no próprio local para evitar o 

contrabando (PALACIN, 1972). 
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Isso possibilitava o enriquecimento dos indivíduos que exerciam alguma função pública, que 

também detinham concessão de sesmaria. Teixeira Neto (2012, p. 10) esclarece sobre o 

surgimento da rede urbano-municipal na Capitania de Goiás, que contou “com a criação da 

primeira vila – consequentemente, também do primeiro município: Villa Boa [...], até que, por 

ordem de D. João VI, fosse criada em 1814 e instalada em 1815 a segunda vila: São João da 

Palma (atual Paranã, no Tocantins), sede da Comarca do Norte”. Portanto, Natividade perdeu 

a categoria de sede de governo provisória em 1.815. Essas duas comarcas citadas por Teixeira 

Neto (2012) centralizavam as atividades econômicas, políticas e judiciais dos núcleos urbanos 

de Goiás. 

Nesses núcleos urbanos, as relações entre mineiros, índios e negros escravizados, 

fazendeiros, jesuítas e brancos responsáveis pelos cargos administrativos constituíam a 

sociabilidade e uma hierarquia social. O “trabalho braçal era função única dos escravos”, o 

mineiro era “o proprietário de lavras e escravos [...], assim como o roceiro não significava o 

que trabalhava na roça, mas, o proprietário de terras e escravos dedicados à lavoura”, nas 

palavras de Palacin (1994, p. 19). A igreja era elemento central do sítio urbano e as 

comemorações religiosas “constituíram momentos privilegiados de reafirmação da fé cristã”, 

como afirma Palacin (1995, p. 194-195). Inclusive ocorria a edificação de igrejas pelos e para 

os negros para eles praticarem a religião cristã como, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário dos Pretos, em Vila Boa, atual cidade de Goiás.  

Sobre a população do estado, há as tabelas da capitação da população negra dos 

anos de 1736 e 1750. De acordo com Palacin (1972), sobre a evolução populacional do 

estado, em 1736 eram em torno de 10.000 escravos negros. O autor parte do pressuposto de 

que os escravos eram dois terços da população, sendo a população absoluta em torno de 

15.000 habitantes. Em 1750, os escravos eram 20.000, a população total era de 

aproximadamente 35.000 habitantes. Em 1783, a população atingiu 59.287 habitantes e 

50.155 habitantes no ano de 1804. 

A população negra também construiu agrupamentos étnicos, Palacin e Moraes 

(1994, p. 82) destacam que “toda a geografia de Goiás era pontilhada por quilombos, alguns 

dos quais subsistiram até nossos dias (Mineiros, Crixás, Campos Belos etc.)
34

”. Mas, em que 

momento um agrupamento étnico tornou-se um núcleo urbano? Essa ruptura de quando 

acabam os quilombos e começam os núcleos urbanos, causa dúvidas. Primeiro, o que 

diferencia esses “casebres” e “choças” rodeadas por sítios nos arraiais dos existentes nos 

                                                           
34

 Na Enciclopédia dos municípios do estado de Goiás (IBGE, 1958), não há referência a quilombos nesses 

municípios, inclusive em nenhum dos 127 municípios catalogados. 
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quilombos? Segundo, Goiás era um território extenso, com áreas sem núcleos urbanos até o 

século XX, locais em que possivelmente havia quilombos. Parece improvável que os 

quilombos foram em algum momento desocupados e, posteriormente, de novo habitados pela 

mesma população negra ou seus descendentes. Os quilombos eram locais de escravos fugidos 

e, por isso, ficavam distantes de áreas povoadas e em terrenos de difícil acesso. E eram 

combatidos pelas autoridades dos núcleos urbanos. A diferença é que essas espacialidades 

dependiam da escravidão para serem reconhecidas e/ou denominadas como quilombos. 

A comunidade formada em Goiás pelo impulso da mineração era dependente da 

economia do espaço externo. Os núcleos urbanos dedicavam-se quase que exclusivamente a 

explorar o ouro, visando à exportação para Portugal, cujo rei cedia a homens brancos 

(cristãos) o direito de explorá-los a partir do pagamento de impostos
35

. Esses núcleos urbanos 

também eram consumidores de produtos manufaturados da Europa via de São Paulo, Bahia e 

Rio de Janeiro, sobretudo nos cinquenta primeiros anos
36

. Os esforços administrativos de 

organização local e a mão de obra eram voltados para a extração de minérios e os demais 

setores da economia tiveram papel secundário, como observa-se na Figura 07. Assim, a 

integração espacial da comunidade em Goiás com outros espaços ocorreu devido a essas 

relações mercantilistas dos núcleos urbanos, inclusive de importação de negros, que também 

rendiam impostos sobre produtos e animais. 

 

 
Figura 07 – Economia dos núcleos urbanos de Goiás - Século XVIII. 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

                                                           
35

 Inicialmente era pago o “imposto do quinto”, isto é, a quinta parte da produção, independentemente do 

rendimento do mineiro, e funcionou do ano de 1.736 a 1.751 (PALACIN, 1994, p. 21).  
36

 Os principais produtos importados eram vinho, sal, ferro, aço, papel, vidros e chapéus. Além de populações 

negras para a mão de obra escrava e, também, de animais de carga (os denominados muares). (SALLES, 

1992). 
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A mineração era a principal atividade econômica, mas as atividades agropastoris, 

os engenhos e os comércios complementavam-na, recebendo dela impulsos, como consta na 

Tabela 1. Em 1.796 havia 522 fazendas de gado, das quais o sul do território tinha 23% do 

total e o norte 77%, o que se explica pela relação comercial do norte, devido à menor 

distância, sobretudo com a Bahia e Maranhão, para onde vendia-se carne de sol. A agricultura 

também recebeu impulso da mineração. No ano de 1.796 havia um total de 1.647 sítios, 

resultantes do sistema de sesmaria, sua “distribuição [...] era feita pelos representantes do 

poder público, mediante a solicitação de pedidos”, pois como eram poucos os bandeirantes, 

doava-se para eles grandes propriedades de terras “da ordem de 324 quilômetros quadrados 

cada uma”, nas palavras de Boaventura (2007, p. 120). Nos Julgados do Sul, Meia Ponte era o 

polo agrícola, pois Vila Boa ainda mantinha-se maior produtor de ouro. Já nos Julgados do 

Norte, Traíras foi centro agrícola. Os dados das Tabelas 1 e 2 reforçam que as lavouras eram 

significativas para a economia, mesmo em um período de mineração. 

 

Tabela 01 - Relação dos sítios de lavouras e fazendas de gado (1796), Engenhos (1783), Lojas (1748-

1749). 
 

Julgado 
Núcleos urbanos Sítios de 

lavouras 

Fazendas 

de Gado 

Engenhos Lojas 

grandes 

Lojas 

médias 

Lojas 

pequenas 

Vendas 

 

J
u

lg
a

d
o

s 
d

o
 S

u
l 

Vila Boa 164 31 46 33 10 16 43 

Meia Ponte 702 27 - 12 11 08 11 

Santa Cruz 164 14 04 - - - - 

Santa Luzia - 23 14 - - 01 05 

Pillar - 07 06 12* - - 22** 

Crixás 159 19 23 - - - - 

Total 1.189 121 93 57 21 25 81 

 J
u

lg
a

d
o

s 
d

o
 N

o
rt

e 

São João da Palma 87 106 - - - - - 

Arraias 54 149 03 01 03 08 22 

Natividade 139 111  02 04 05 16 

Traíras 178 08 24 - - - - 

Cavalcante - 27 13 - - - - 

Tocantins - -  08 05 12 28 

São Félix - - 12 - - 05 06 

Total 458 401 52 11 12 30 72 

*Refere-se à soma de lojas grandes que havia em Crixás e Pillar.  

** Refere-se à soma de vendas do que havia em Crixás e Pillar. 

Fontes: MAPAS das Intendências da Capitania de Goyaz. Lisboa. A.H.U. Goiás, Maço 9, 1748, 1749.; 

DÍZIMOS. Goiás, A.M.B., Livro 11-12, Pacotes 53-54 e Livros 2, 3 e 7.; NOTÍCIA Geral da Capitania de 

Goiás., op. cit., p. 71, 79, 93, 94, 101, 103, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 157, 177, 183, 185 e 187.; 

IMPOSTOS e Dízimos. Goiás. A.M.B. Livro 329. v. 5, V, 1-13, In: Microfilmes do C.D.H. da USP, Rolos 

10, 11 e 12.; Id. Livro 2. Pacote 60, Rolos 10.; Id. Livro 329. Vol. V 1-13, Rolos 10 e 11.; IMPOSTO e 

Dízimos, op. cit., Livro I. In: Microfilmes. Rolo 10, Pacote 49.; Id. Livros 2, 3 e 4. In: Microfilmes, Rolos 11 

e 12.; Id. Livro 2, pacote 51, Rolo 11.; In: SALLES, Gilka V. F. de. Economia e escravidão na Capitania de 

Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1992. (p. 115-259). 

Adaptação: Rodrigues, G. S. (2017). 
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Tabela 02 - Estabelecimentos Comerciais das Intendências de Vila Boa e Tocantins, Capitania de Goyaz (1738 a 

1751), 1ª e 2 ª matrículas do imposto de Capitação*. 

 
- Dado não disponível  

* O imposto da Capitação era recolhido duas vezes ao ano durante a 1ª e 2 ª matrículas. 

Fonte: Mapa da capitação das matrículas de 1738 e da primeira de 1739. AHU_ACL_CU_008, Cx.01, D.69; 

Relação das receitas e despesas das duas matrículas da capitação e censo de 1741. AHU_ACL_CU_008, Cx.2, 

D.184; Mapa e relação do rendimento da capitação e censo, da Intendência de Vila Boa, Tocantins e comissárias, 

das matrículas de 1748 AHU_ACL_CU_008, cx05, D.406; Mapas do quinto e do rendimento da capitação da 

capitania de Goiás de 1749. ANU_ACL_CU_008, CX.6, D.444. In: SALGADO, Tathiana R. Setor de serviços e 

urbanização em Goiás. Goiânia: UFG, 2017. (p. 61). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Salles (1992), em pesquisa sobre a economia da Capitania de Goiás e a mão de 

obra escrava, ressalta a dificuldade de não haver documentação desse período. A autora 

verificou, a partir do pagamento do dízimo e de impostos
37

 da época, que o período de maior 

produtividade agropastoril foi entre os anos de 1763 a 1785. Os principais produtos das 

fazendas eram milho, feijão, algodão, arroz, rapadura, açúcar, requeijão, farinha de mandioca 

e frango, dentre outros produtos perecíveis que serviam para o autoconsumo, e “a produção 

mais avultada era a de aguardente, conduzida pelos tropeiros e sua venda não era muito 

controlada pelo fisco, pois se tratava de pequeno comércio dos sítios aos arraiais” (SALLES, 

1992, p. 272). Em relação às lojas, conforme as Tabelas 1 e 2, eram classificadas em grandes, 

médias e pequenas e em vendas para efeito de pagamento/cobrança de impostos. Na Tabela 3 

destaca-se as 300 tabernas, locais de vendas de bebidas e alimentos básicos provenientes da 

agropecuária. Já os armazéns, as lojas de fazendas secas e as vendas comercializavam 

produtos artesanais e importados. Havia poucas boticas, porque os curandeiros locais “com 

ervas e superstições supriam a ausência do médico e da farmácia”, nas palavras de Salles 

(1992, p. 117). 

 

 

 

 

                                                           
37

 O imposto sobre os produtos das lavouras e fazendas de gado era pago à Igreja até o ano de 1751, depois 

passou a ser pago para a receita do Estado. (SALLES, 1992). Em todas as atividades econômicas pagavam-se 

impostos, inclusive o Correio da Capitania, que basicamente era utilizado pelo Governo em correspondência 

com outras regiões do país. 



77 

 

Tabela 03 - Estabelecimentos da Capitania de Goiás (1783). 

Núcleos 

urbanos  

Lojas de 

Fazendas 

Secas 

Armazém 

de 

Molhados  

Tabernas Boticas 

Vila Boa 22 20 63 02 
Ouro Fino 04 - 15 - 
Ferreiro - - 08 - 
Barra 03 - 06 - 
Anta 03 01 05 01 

Santa Rita - 06 02 - 
Água Quente 03 - 15 - 

Trahiras 05 02 21 - 
São José - 01 24 - 

Cocal 04 - 14 - 
Cachoeira - - 04 - 
Santa Rita - - 09 - 

Amaro Leite - - 02 - 
Moquém - - - - 

Cavalcante 07 02 18 - 
Santa Luzia 14 01 60 - 
Santa Cruz 05 - 20 - 

Arraias 03 - 14 - 
Rio das Velhas - - 02 - 

Meia Ponte - - - - 

Total 74 33 300 03 

Fonte: NOTÍCIA Geral da Capitania de Goiás. Cod.I. 8, 3, 36, 

op. cit., p. 56 e ss. In: SALLES, Gilka V. F. de. Economia e 

escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 

1992. (p. 116). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017) 

 

Esses estabelecimentos concentram-se sobretudo em Vila Boa, por ela ser a sede 

da Capitania. O preço dos produtos oscilava devido à escassez, como observa-se na Tabela 

3
38

. O “montante da demanda e a dificuldade em obtê-la é que regulavam o seu valor”, de 

acordo com Salles (1992, p. 110). Para pagamento utilizava-se o escambo e o crédito. As 

mercadorias artesanais e/ou manufaturadas eram pagas após a colheita nos sítios.  

Os tropeiros, pessoas na maioria das vezes brancas, tinham papel significativo 

para os estabelecimentos comerciais e na fixação dos preços conforme consta na Tabela 04, 

que mostra as alterações no preço do boi, do sal e dos galináceos. As tropas também eram um 

dos responsáveis pela configuração espacial da região, pois possibilitavam a articulação entre 

diferentes núcleos urbanos e fluxo de produtos. Eles também influenciaram o surgimento de 

núcleos urbanos nas estradas devido ao fato de que paragens e pousos por eles muito usados 

eram transformados em agrupamentos humanos fixos (CHAIM, 1978). Inclusive, o fato deles 

se fixarem formou uma elite branca que, posteriormente, manteve-se no poder político e 

econômico local. 

 

 

                                                           
38

 Segundo Salles (1992, p. 123), os gêneros alimentícios eram valorizados devido à “distância dos centros 

abastecedores como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia e a ambição dos atravessadores 

influenciava na valorização dos produtos. Um boi custava 6$000, o valor quase correspondente ao registro de 

uma sesmaria, que era de 9$600, e este valia quase quatro vezes menos que um cavalo, apreçado em 37$000”. 



78 

 

Tabela 04 - Comparação dos preços de produtos em 1736 e 1786 – Goiás. 

 

Produtos 

 

Ano 

1736 1786 

Açúcar 1$920 a arroba 3$600 a arroba 

Aguardente 4$800 o barril 8$000 o barril 

Farinha 2$400 o alqueire 2$400 o alqueire 

Feijão 1$500 o alqueire $800 o alqueire 

Milho 1$500 o alqueire 1$500 o alqueire 

Boi 6$000 a cabeça 1$500 a cabeça 

Sal 4$800 o surrão 1$875 o surrão 

Galinha 2$700 a cabeça $300 a cabeça 

Fontes: PROCESSO de Cobrança de Dívidas. Goiás., Cartório do 1° Ofício., 

Arq. Frei Simão Dorvi, Seminário Dominicano, Livro Letra N, n° 5, 1737. p. 

50 e 51.; ENTRADAS. Goiás, A.M.B. Pacote 97., Livro 14., fls. 125, In 

Microfilmes da C.D.H. da USP., Rolo 27. In: SALLES, Gilka V. F. de. 

Economia e escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 

1992. (p. 121) 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

A crise da mineração devido ao esgotamento do ouro ocasionou a diminuição da 

população dos núcleos urbanos, locais em que antes mineiros e roceiros que acumulavam 

riquezas formaram uma elite
39

. Com a diminuição alarmante da mineração que, segundo 

Palacin (1972) ocorreu a partir de 1778, as populações a ela dedicadas foram para as áreas 

rurais próximas dos núcleos urbanos, passando a dedicar-se à agropecuária. O aumento da 

produção de gêneros alimentícios, consequentemente, resultou na baixa de preços, como 

consta na Tabela 04. No norte de Goiás, onde a pecuária já compensava a menor extração de 

ouro desde o início do povoamento, esse processo ocorreu antes que em outras regiões. A 

permanência ocorreu por meio de uma economia da agropecuária, que disseminou a 

população pelo território e possibilitou o surgimento de novos núcleos urbanos, os 

denominados “patrimônios”.  

 

2.2 Fazenda e patrimônio 

 

No território goiano-tocantinense, a primeira atividade econômica foi a 

mineração. Esgotado o ouro, a principal atividade econômica passa a ser a agropecuária, a 

partir do terceiro quartel do século XVIII, como atestam Palacin e Moraes (1994). No Brasil, 

o lugar onde se pratica a agropecuária é a fazenda, se for uma área de terreno grande, caso a 

área seja pequena, é uma chácara ou sítio. As fazendas eram obtidas pelo sistema de sesmaria, 

                                                           
39

 No auge da mineração, havia a proibição de construção de novas estradas, fluxo de pessoas e produtos: 

“tratando-se das minas, a medida básica de luta contra o contrabando era promover seu isolamento. Uma lei de 

1.733 proibia abrir novos caminhos ou picadas para as minas”, nas palavras de Palacin (1972, p. 52). 
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pelo acúmulo de capitais do ouro e do trabalho escravo. Devido às características regionais, 

Estevam (1998, p. 71) a denomina de “fazenda goiana”, que era “autossuficiente em termos 

de alimentos e vestuário artesanal”. As atividades eram feitas por trabalhadores livres e/ou 

escravos ainda numerosos na província, como é possível verificar na Tabela 05 que mostra a 

quantidade de escravos oficialmente existentes no sul e no norte do território goiano-

tocantinense entre os anos de 1736 a 1832. Nela morava o proprietário de terra e sua família e 

ele mesmo ou pessoa autorizada por ele lá praticava atividades de comércio e/ou de garimpo.  

 

Tabela 05 - Quantidade de escravos em Goiás (1736-1832). 
  

Núcleos 

urbanos 

Ano 

1736 1737 1738 1740 1741 1742 1748 1749 1783 1804 1808 1832 

S
u

l 

Vila Boa - - - 2378 4252 4461 4836 4720 4689 4162 4432 3023 
Meia Ponte - - - 1334 1336 1316 1086 1086 1682 2281 2282 1800 
Crixás - - - 1076 2736 2559 1292 1432 1207 634 634 384 
Pillar - - - - - - - 2762 1567 1575 1845 1033 
Santa Cruz - - - - - - - 206 723 997 704 1084 
Santa Luzia - - - - - - - 262 899 1264 1264 741 
Sertão - - - 267 - 330 389 422 299 660 660 - 
Bonfim - - - - -  - - - - - - 
Total 7.330 7.191 7.370 5.055 8.324 8.666 7.603 1.890 11.066 11.573 11.821 8.065 

N
o

rt
e 

Tocantins - - - - 2666 3817 2936 3191 - - - - 
Traíras - - - - - - - - 3790 2807 2742 1441 
São Félix - - - - 432 1165 926 1017 823 641 641 331 
Natividade - - - - 730 1010 701 1827 648 1529 925 879 
Cavalcante - - - - - - - - 923 1191 1209 474 
Arraiais - - - - 3169 - 293 229 363 569 419 792 
Porto Real - - - - - - - - - - 844 - 
Conceição - - - - - - - - - 684 584 210 
Carmo - - - - - - - - - 840 - 156 
Total 2.933 5.960 5.128 - 6.997 6.962 4.856 6.264 6.547 8.261 7.364 4.283 

 (-) sem dados.  

Fontes: MAPPA das Matrículas e Capitação, 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1748 e 1749. Lisboa, A.H.U., 

Goiás, Maços 1 a 5.; NOTÍCIA Geral da Capitania de Goyaz. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Cod. 183.36, 

Passim. 

ESTUDO da População da Capitania de Goyaz no ano de 1804. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, Cod. 9.4.2. 

O PATRIOTA. Rio de Janeiro. Impressão Regine, 1813. n° 3.; SAINT-HILAIRE.  p. 296-297.; CENSO da 

População da Pronvíncia de Goyaz. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Cod. 808. v. 1. fl. 96.; In. SALLES, 

Gilka. V. F. de. Economia e escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: UFG, 1992. (p. 275).  

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

O ano em que foi registrada a maior quantidade de escravos foi 1804, com o total 

de 19.834. Nesse período, início do século XIX, a fazenda é a base da economia do estado e a 

mão de obra escrava foi significativa também nas atividades agropecuárias. Os núcleos 

urbanos do sul tinham maior quantidade de escravos do que os do norte. Em levantamento 

estatístico desse ano, a população total do estado era de 50.764 habitantes, sendo os brancos 

menos de 14% desse total, como destaca Palacin e Moraes (1994, p. 36-37). Conforme Chaim 

(1978, p. 43), “a maioria da população branca era do sexo masculino” o que possibilitou a 

mestiçagem com negras e índias. Quando ocorreu a diminuição do ouro, os que migraram 

para outras regiões foram sobretudo brancos. De 1804 para 1808, o total de escravos caiu para 
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19.185 escravos. Entre os anos de 1808 a 1832 houve um decréscimo de 6.837 escravos, ou -

35,63% escravos.  

A população do estado se dispersava pelo seu próprio território, pois “a 

transumância demográfica para fora de Goiás não foi relevante, confirmando a hipótese de 

que, depois de décadas no interior, as gerações perderam os vínculos e atrativos com o litoral 

da Colônia”, nas palavras de Estevam (1998, p. 54). Depois dos núcleos urbanos originados 

em decorrência do garimpo, os patrimônios passaram a ser o elemento a partir do qual se 

formavam novos núcleos urbanos. Os patrimônios eram terrenos doados pelos fazendeiros 

para a Igreja Católica para neles serem construídos templos (igrejas, capelas). 

Saint-Hilaire (1975) em sua passagem por Goiás no ano de 1819, descreveu a 

paisagem dos núcleos urbanos no período após o declínio da extração de ouro: 

 

Santa Luzia: Um grande número de moradores do lugar foi embora, e suas casas, 

hoje abandonadas, transformaram-se em ruínas. À época de minha viagem, não 

existia em Santa Luzia uma única pessoa que se dedicasse em grande escala à 

exploração das minas […] com exceção de um pequeno número de artesãos e 

mercadores, todos os habitantes de Santa Luzia dedicam-se ao cultivo da terra e só 

vão ao arraial aos domingos e nos dias de festas. Em consequência, durante a 

semana não se vê ninguém nas casas e nas ruas. (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 26). 

 

Corumbá: A maioria dos habitantes ganha a vida hoje trabalhando para os 

agricultores das redondezas, sendo em geral pagos com os produtos da terra. As 

mulheres fiam o algodão e recebem também o seu salário sob a forma de 

mercadorias. Corumbá goza, entretanto, de uma grande vantagem, já que o fumo 

produzido em suas terras, que são muito elevadas, tem muita saída e é exportado 

para vários arraiais da província (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 33). 

 

Meia Ponte: A maioria dos habitantes de Meia Ponte se dedica à agricultura e como 

só vão ao arraial aos domingos, as casas permanecem vazias durante toda a semana. 

As terras da paróquia são apropriadas a todo tipo de cultura, até mesmo à do trigo, 

mas é principalmente com a criação de porcos e a cultura do fumo que se ocupam os 

colonos da região […] Não se consegue dar um passo no arraial sem esbarrar com 

mendigos. Vários deles, atacados de elefantíase. (SAINT-HILAIRE, 1975, p.37-38).  

 

Santa Luzia é hoje Luziânia, Corumbá é Corumbá de Goiás e Meia Ponte é 

Pirenópolis. No núcleo urbano de Meia Ponte, a presença de mendigos é consequência da 

decadência da mineração, mas pode ser também porque as atividades nas fazendas utilizassem 

menos mão-de-obra ou porque os fazendeiros não empregassem negros e mestiços livres. Vila 

Boa era sede administrativa (capital e principal núcleo urbano da Comarca do Sul) e Meia 

Ponte contava com “posição privilegiada no entroncamento das vias de comunicação”, nas 

palavras de Estevam (1998, p. 54), por isso talvez tenham conseguido sobreviver melhor à 

decadência do ouro e possuíam comércios.  
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Conforme é possível observar na Figura 08, a população do estado, no século 

XIX, concentrava-se em núcleos urbanos antigos e recentes, localizados em alguns 

fragmentos, apresentando desproporção dentro de uma área territorialmente extensa. 
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Figura 08 - Núcleos urbanos de Goiás no século XIX (1.804). 

Fonte: Salgado (2017, p. 76). 
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Mesmo que em menor escala, ainda permaneceu a extração de minérios nas 

proximidades dos núcleos urbanos, como consta no relato de Saint-Hilaire (1975, p. 81): 

 

Os habitantes de Pilões, todos mulatos ou negros livres, não se dedicam ao cultivo 

da terra. À semelhança dos primeiros aventureiros paulistas que chegaram a Goiás, 

eles só pensam no ouro e nos diamantes. Os víveres que consomem são trazidos de 

Vila Boa, geralmente por negociantes dessa cidade, que os revendem por um preço 

exorbitante. Na estação das águas, quando os caminhos se tornam impraticáveis, não 

se encontra ali nada para comprar. 

 

Aumentou a quantidade de sítios de lavouras e fazendas de gado, como observa-se 

na Tabela 06, no sul e no norte do território goiano-tocantinense. Se compararmos os dados da 

Tabela 01, anteriormente apresentada, quando no ano de 1796 havia 1.647 sítios, no ano de 

1828 havia um total de 2.356, isto é, ocorreu um aumento de 709 lavouras. Nos Julgados do 

Sul, em 1828, Santa Cruz é o polo agrícola com 816 lavouras que correspondem a 

aproximadamente 55,2% do total das lavouras do sul. Vila Boa, em segundo lugar, contava 

com 560 lavouras, que correspondem a 37%. Já nos Julgados do Norte, em 1828, Traíras era o 

polo agrícola com 245 sítios de lavouras, correspondendo a 26,9% do total. Em segundo lugar 

aparece Natividade, com 208 sítios, que correspondem a 22,8% do total. Os Julgados do Sul 

em conjunto têm 1.476 sítios de lavouras e os do Norte têm 910. 

 

Tabela 06 - Relação dos sítios de lavouras e fazendas de gado (1828) – 

Goiás. 
 

Julgados 
Núcleos urbanos Sítios de lavouras Fazendas de Gado 

 

 

J
u

lg
a

d
o

s 
d

o
 

S
u

l 

Vila Boa 560 36 
Meia Ponte - 27 
Santa Cruz 816 37 
Santa Luzia - 23 
Pillar 60 15 
Crixás 40 18 
Total 1.476 156 

J
u

lg
a

d
o

s 
d

o
 

N
o

rt
e 

São João da Palma 85 70 
Conceição 35 53 
Porto Imperial 8 - 
Flores 195 130 
Arraias 11 150 
São Félix - - 
Natividade 208 62 
Carolina - 16 
Traíras 245 36 
Cavalcante 123 29 
Total 910 546 

 (-) sem dados.  

Fontes: SOUZA, Antônio Luiz da Silva e. Memória estatística da Província de 

Goiás. Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1832. Publicado na Revista Goiana de 

História, Goiânia 1:2-57, Passim.; DÍZIMOS. Goiás, A.M.B., Cod. 329, v. 1, 1-

13.; SOUZA, Antônio Luiz da Silva e. Memória estatística da Província de Goiás. 

Revista Goiana de História, 1(1)21-57. Passim; In: SALLES, Gilka. V. F. de. 

Economia e escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1992. 

(Págs.: 256, 257, 260 e 261).  

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 
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Em relação às fazendas de gado, comparando-se a Tabela 06 com a Tabela 01, 

anteriormente apresentada, observa-se que no ano de 1796 havia 522 fazendas de gado em 

Goiás, sendo 121 no Sul e 401 no Norte e no ano de 1828 havia um total de 702 fazendas de 

gado, com 156 no sul (22%) e 546 (78%) no norte de Goiás. Do período de 1796 a 1828 (32 

anos), a criação de gado nos julgados do Norte concentrava-se nas imediações do núcleo 

urbano de Arraias, com 150 fazendas, correspondendo a 28% do total. Natividade já não era 

mais o polo da pecuária extensiva. Flores concentrava 130 fazendas (24%). A agropecuária 

tornou-se a principal atividade econômica do estado, conforme observa-se na Figura 09, as 

demais atividades tornaram-se complementares, por exemplo, o engenho, o comércio e a 

mineração em menor escala. 

 

 
Figura 09 - Economia dos núcleos urbanos de Goiás - Século XIX. 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Nesse período, o governo “incentivou a atividade agropecuária com isenção de 

dízimos, suspensão de medidas que proibiam a navegação fluvial e revogação do alvará que 

não permitia a instalação de manufaturas na capitania”, como destaca Estevam (1998, p. 53). 

A pecuária sustentou os mercados centro-sul e norte-nordeste, sendo a “atividade principal em 

Goiás em função da carência de estradas e comunicações [...], pois o gado anda com suas 

próprias pernas, ou seja, se autotransporta, ao contrário do produto agrícola”, nas palavras de 

Estevam (1998, p. 70). Inclusive, segundo Chaul (1997, p. 93), “o boiadeiro ou peão de 

boiada” que conduzia o gado, tornou-se uma figura popular e, em muitos locais de pouso de 

boiadas, pessoas ali se fixavam, formando núcleos urbanos. 

A economia dos séculos XVIII e XIX no território goiano-tocantinense dava-se a 

partir do abastecimento feito pelas tropas, papel significativo na integração das regiões. 

Ramos (1998, p. 23), no conto Peru de Roda, descreve uma tropa: 
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De Pirenópolis a Araguari, em Minas, de passagem por Corumbá, Antas, Bela Vista 

e mais vilarejos do interior, transportando do sertão dos Pireneus couros e fumo, 

trazendo das praças mineiras as variadas manufaturas, ninguém como ele mais 

estimado e procurado para um ajuste de frete, dada a segurança da sua tropa – a mais 

garbosa e luzidia naquelas alturas – e o zelo sempre alerta que punha no resguardo 

da carga, quer fossem caixotes com o dístico – cuidado!... – indicando o conteúdo 

perigoso da dinamite, quer fosse o letreiro encarnado – frágil – sobre a tampa de 

pinho dos aparelhos delicados de louçaria e vidro. E, quando em mãos dos 

destinatários, não havia então reclamações por vias de uma peça partida. (RAMOS, 

1998, p. 56). 

 

A atividade dos tropeiros foi importante para a integração entre as regiões do 

território goiano-tocantinense entre si e dele com outros estados como Minas Gerais, São 

Paulo e Bahia. Em função das distâncias percorridas e da extensão de Goiás-Tocantins, 

“existiam relações interregionais com as comunidades mais próximas, mas não 

intrarregional”, isto é, não ocorria o relacionamento entre Norte a Sul da província, nas 

palavras de Estevam (1998, p. 63-64).  Inclusive, o comércio local é descrito na literatura 

regional, como é possível verificar no conto Negociando o porco do escritor goiano Ortêncio 

(1965, p. 49-50):  

 

__ Bento, a manteiga mal-e-mal dá pra hoje... 

__ Já acabou? 

__ Tá acabando, tantico só. 

Nhô Bento puxou comprido no cigarro de palha [...] Pensamento voou. Era preciso 

topar mais o Tonicão, logo amanhã na venda. Como ele sempre fôra feliz no negócio 

de porco. O Tonicão haveria de ter um piauzinho já chegadinho pra faca. O negócio 

agora é não dar a entender ao outro que está precisando de porco; deixando o 

homem oferecer, o preço é bem outro. Amanhã, sábado, naquela mesma hora de 

costume, uma topada com o Tonicão lá na venda do patrimônio, era viagem certa. 

Por sua vez o Tonicão, depois de jogar um jacá de milho no chiqueiro, ficou 

assuntando a porcadazinha. Tinha uma certa necessidade de uns cobres e estava 

vendo num capadozinho piau, o jeito de arrumar. [...] O único que poderia comprar-

lhe, pagando no dinheiro, era o seu vizinho de légua, o nhô Bento. Com os outros 

era só na gambira, no prazo; e ele não poderia aceitar trama, muito menos deixar 

cabedal na mão dos outros. Para encontrar-se com o nhô Bento, amanhã, no sábado, 

na venda, era o mesmo que dar milho a bode; ninguém fica sem ir à venda, no 

sábado. 

 

Identifica-se na narrativa o patrimônio, como um “embrião” de cidade, que muitas 

vezes contava com algum estabelecimento comercial, no caso uma venda. A compra e venda 

de mercadorias do local, ou não, era nos finais de semana e não necessariamente havia um 

intermediário para a venda. Era mais usada a “gambira”, uma troca, e raramente o dinheiro. 

Inclusive, em Goiás, a “manteiga”, citada por Ortêncio (1965), é a banha de porco. Silva 

(2008, p. 96), corrobora que a “o nome comércio foi sugerido como sinônimo de vila e/ou de 

rua”, e “os patrimônios leigos formavam uma espécie de elo entre a roça e as mercadorias 

[...], trazidas pelos tropeiros nos lombos dos burros. Neles se esboçavam uma estrutura 
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administrativa e um mínimo de intercâmbio com o mundo exterior”. Essas práticas ainda 

ocorrem no século XXI em núcleos urbanos mais afastados das cidades goianas. 

Desde a descoberta de ouro e de pedras preciosas “nas Minas Gerais”, a cidade do 

Rio de Janeiro tornou-se capital do Brasil. A grande distância entre Goiás e Rio de Janeiro e a 

precariedade dos meios de transporte faziam com que “do Rio de Janeiro a Goiás, uma tropa 

gastava [gastasse] em média oito meses”, nas palavras de Estevam (1998, p. 64). Com a 

Independência do Brasil (07/09/1822) e a elaboração da Constituição de 1824, tem-se a 

afirmação do Estado brasileiro, a definição de cidadania (ainda muito restrita) e as 

delimitações geográficas das então províncias, os hoje estados, além da divisão do poder 

Executivo (chefiado pelo imperador), Legislativo, Judiciário e Poder Moderador
40

. Este 

quarto poder era uma novidade que o Brasil apresentava ao mundo, e deixava clara a falta de 

democracia no país. Palacin e Moraes (1994, p. 71) corroboram que “os presidentes [das 

províncias] exerciam grande influência na vida política, eram de livre escolha do poder 

central, sem vínculos familiares à terra, o que descontentava os políticos locais”. Faoro (2012, 

p. 352) reconhece, porém, que duas medidas deram autonomia local: 1) o Código de Processo 

Penal de 29/11/1832, que habilitou os municípios a exercerem atribuições judiciárias por meio 

de comarcas e delegacias policiais; e 2) o Ato Adicional das Províncias de 12/08/1834, que 

determinava que os impostos arrecadados com a exportação de gêneros mantinha-se sob o 

controle local e que a escolha do presidente e vice serem locais. Também foi criado o Código 

Criminal de 16/12/1830 (BRAZIL, 1830), conforme o seu Art. 60, se o condenado fosse 

escravo ele iria para o açoite, isto é, a tortura era legalmente aceita. 

Durante o século XIX, dois fluxos de migrações para o território goiano-

tocantinense ocorreram: no norte, “cearenses, maranhenses, baianos, piauienses e paraenses”; 

e no sul
41

, “mineiros e paulistas, sendo que o primeiro impulso notável datou de 1830 com o 

esgotamento das terras disponíveis em Araxá e Desemboque” de acordo com Estevam (1998, 

p. 62). São Paulo já tinha iniciado um período de grande desenvolvimento econômico com a 

produção de café, com mão de obra escrava e, posteriormente, pelo sistema de parceria com 

os colonos estrangeiros, predominantemente brancos e de trabalho familiar, incentivados pelo 

governo a virem para o Brasil. Essa população branca fazia parte de um projeto não oficial de 

branqueamento da população. Enquanto nas fazendas e nos núcleos urbanos de Goiás, o 

                                                           
40

 Nomeava ou demitia ministros, presidentes das províncias, os representantes da Câmara dos Deputados, juízes 

e Senadores. 
41

 O triângulo mineiro (Farinha Podre) pertenceu a Goiás até 1833, inclusive era a partir dele que os mineiros 

migraram para Goiás: “a partir de 1870 uma nova corrente demográfica de Minas irradiou-se pelo território”, 

fixando-se no sudeste, no sudoeste e nas áreas centrais de Goiás (ESTEVAM, 1998, p. 62). 
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trabalhador era “predominante pardo e solteiro”, nas palavras de Chaul (1997, p. 100). 

Inclusive, os ex-escravos, na condição de trabalhadores livres, provavelmente não tinham 

famílias constituídas. O trabalho nas fazendas de gado, pelo menos inicialmente, era 

individual, não requeria a participação de mulheres e crianças, como o trabalho nas lavouras. 

Nas fazendas de plantações, além de escravos, havia agregados e/ou parceiros que nela 

empregavam sua força de trabalho e nela podiam morar em casas precárias com a família. 

Sobre a relação entre os proprietários de terras e os trabalhadores livres, o conto 

de Elis (1987, p. 85-86) tem como personagem Supriano, um negro na condição de 

trabalhador livre. As condições de trabalho dos livres eram similares às dos escravos. 

Diariamente o trabalhador livre sofria ameaças, tratamento desumano e violência nas fazendas 

e nos núcleos urbanos. 

 

Piano [Supriano] pegou um empreito de quintal de café com o delegado. Tempo 

ruim, doença da mulher, estatuto do contrato muito destrangolado, vai o camarada 

não pôde cumprir o escrito e ficou devendo um conto de réis para o delegado. Ao 

depois vieram os negócios de Capitão Benedito com João Brandão, a respeito do tal 

peixe de ouro de Sá Donana, e no fritar dos ovos acabou Supriano entregue a 

Elpídio, pelo delegado, para pagamento da dívida. […] Supriano devia trabalhar até 

o fim da dívida. Na Forquilha [fazenda], recebeu Supriano um pedaço de mato 

derrubado, queimado e limpo. Era do velho Terto, que não pôde tocar por ter 

morrido de sezão. Como o delegado houvesse aprevenido o novo de que Piano era 

muito velhaco, ao entregar a terra, Elpídio ponderou muito braboso: 

__ Quero ver que inzona você vai inventar para não plantar a roça... Olha lá que não 

sou quitanda! 

Supriano não tinha inzona nenhuma. Perguntou porque foi só isso que veio à mente 

do coitado: 

__ E a enxada, adonde que ela está, nhô? 

Elpídio quase que engasga com o guspe de tanta jeriza: 

__ Nego à-toa, não vale a dívida e ainda está querendo que te dê enxada! Hum, tem 

muita graça! […] 

__ Meu patrãozinho, mas plantar sem...   

Elpídio o atalhou:  

__ Vai-se embora, negro. E se fugir te boto soldado no seu rasto. 

 

 

Após inúmeras tentativas para conseguir uma enxada na comunidade, sem 

sucesso, Supriano não conseguiu plantar a roça na fazenda e acabou morto à mando do 

coronel. Isso está relacionado à questão agrária do Brasil. O principal fator dessa questão foi a 

Lei de Terras de 1850 que visava, além de acabar com o sistema de sesmarias (concessão) e 

implantar a propriedade privada da terra, impedir que ex-escravos e camponeses se tornassem 

donos de terras. A escravidão só acabaria em 1888, mas os negros já estavam excluídos da 

possibilidade de possuírem terra de trabalho. Mesmo antes da vigência da Lei de Terras para a 

ocupação da terra no Brasil e em Goiás “um dos requisitos para concessão de sesmaria 
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eliminava do processo os menos favorecidos que obviamente não se enquadravam na 

condição de ‘homens de bens’”, nas palavras de Estevam (1998, p. 73). Por isso, 

provavelmente nem todos os escravos que fugiram da escravidão formavam e se organizavam 

em quilombos; talvez, escravos fugidos do campo fossem para os núcleos urbanos para 

esconderem-se, misturando-se aos negros livres. 

Palacin e Moraes (1994, p. 59-65) destacam que na segunda metade do século 

XIX em Goiás, a população “aumentou continuamente, não só pelo crescimento vegetativo 

como pelas migrações dos estados vizinhos”. Nos dados estatísticos do ano de 1849 havia 

79.000 habitantes, em 1861 eram 133.000 habitantes e em 1890 havia 227.000 habitantes. 

Essa população estava concentrada em núcleos urbanos antigos e em suas proximidades. Nas 

palavras de Estevam (1998, p. 54), alguns antigos núcleos urbanos se destacaram, como Meia 

Ponte que “conservou fisionomia urbana, tanto que, em 1830 foi sede do primeiro jornal 

publicado com regularidade durante vários anos em Goiás”. 

O norte do estado, distante da capital, sofria com “os ataques dos índios, o clima e 

as epidemias, a aridez do solo, as distâncias e falta de vias de comunicação”, que 

intensificavam as diferenças entre norte e sul como corrobora Palacin (1990, p. 11). Na 

metade do século XIX aumentam no norte os núcleos urbanos, como Peixe e Porto Nacional. 

Com o declínio da mineração e o predomínio das fazendas, o surgimento de novas áreas 

urbanas ficava condicionado à doação ou venda de terrenos feitas pelos fazendeiros. Mas 

ainda havia formação de núcleos urbanos, em menor quantidade, provenientes de garimpos e 

de aldeamentos de índios. 

Na Figura 10 observa-se as igrejas e praças de núcleos urbanos de Goiás-

Tocantins formados no século XIX. 
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Figura 10 - Núcleos urbanos de Goiás formados no século XIX: A) Anápolis – Praça da Matriz do Bom 

Jesus (IBGE, 1958, p. 26). B) Anicuns – Igreja Matriz de São Francisco (IBGE, 1958, p.41). C) Araguatins 

– Igreja Matriz (IBGE, 1958, p. 51). D) Bela Vista de Goiás – Vista parcial da Praça José Lôbo, ao fundo a 

Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 67). E) Caiapônia – Vista parcial do Jardim Central. (IBGE, 1958, p. 97). F) 

Cristalina – Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 139). G) Ipameri – Matriz do Divino Espírito Santo. (IBGE, 

1958, p. 220). H) Jaraguá – Vista do Largo da Matriz (IBGE, 1958, p. 258). I) Nazário – Vista parcial do 

município, no ponto mais elevado tem-se a Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 299). J) Nerópolis – Praça São 

Benedito, ao fundo a Igreja São Benedito. (IBGE, 1958, p. 302). K) Palmeiras de Goiás – Igreja Matriz de 

São Sebastião. (IBGE, 1958, p. 319). L) Peixe – Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 336). M) Porto Nacional – 

Catedral. (IBGE, 1958, p. 376). N) Taguatinga - Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 417). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Na Enciclopédia dos municípios do estado de Goiás (IBGE, 1958) constam as 

denominações antigas
42

. Anápolis era Santana das Antas (1870), surgiu da fazenda de Manoel 

Rodrigues dos Santos onde havia um aglomerado com quinze casas e uma escola próximas ao 

riacho das Antas, somente em 1907 denominaram-no de Anápolis. Anicuns (1841) era Novo 

Horizonte, originou-se da mineração e também por ter sido ponto de tropeiros. Bela Vista 
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 Optou-se por inserir o primeiro ano em que aparece cada uma dessas localidades no IBGE (1958), o que 

significa que no âmbito oficial os nomes correspondem a essas datas. 
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(1880) surgiu de uma fazenda. Caiapônia (1845) surgiu de fazendas e o local era antes 

habitado por índios da tribo caiapós. Cristalina (1879) era Serra dos Cristais, originou-se da 

extração de cristais, inicialmente por franceses. Ipameri (1858) era Vai-Vem e, depois, Entre 

Rios. Jaraguá (1833) recebeu esse nome devido à tribo dos índios Jaraguás originou-se da 

mineração. Nazário (1860) originou-se da fazenda do proprietário Nazário Pereira. Nerópolis 

(1892) era Matinha e, depois, Campo Alegre; originou-se de fazendas de famílias que 

migraram de Anápolis; recebeu a denominação de Nerópolis no ano de 1930 devido ao 

senador Nero Macedo. Peixe (1843) era Santa Cruz da Itans, que era o nome do antigo núcleo 

de jesuítas no século XVIII do qual eles foram expulsos pelos índios canoeiros, foi depois 

denominado de Peixe devido ao rio Tocantins
43

. Porto Nacional (1831) era Porto Imperial e 

também teve a denominação de Porto Real, recebeu esses nomes por ser o único local da 

região a ter um porto. Peixe e Porto Nacional são do século XVIII, porém, por ser região de 

índios, só tiveram adensamento populacional maior no século XIX. 

Na porção norte do estado, a cidade de Boa Vista, posteriormente denominada de 

Tocantinópolis, era palco de inúmeros conflitos e, por isso, a sua população e os seus políticos 

saíam de lá e iam se abrigar, por exemplo, em Araguatins
44

. O núcleo urbano surgiu em 1818 

de migrantes do Maranhão, freis e padres. Era uma região de índios e contava com a presença 

de babaçuais. Este nome de Boa Vista lhe foi dado devido à sua altitude (IBGE, 1958, p. 422). 

No final do século XIX, foram emancipados do município quatorze distritos
45

. Palacin (1990, 

p. 5) narra que Boa Vista foi palco de três revoluções: a primeira entre 1892 e 1895, a 

segunda em 1897 e a terceira na Revolução de 1930. Os conflitos armados e assassinatos 

ocorreram devido a disputas pelo poder municipal entre coronéis rivais durante a Primeira 

República. Quando o padre João Lima perdeu as eleições, retirou-se para o interior do 

município e organizou uma turma de homens armados que ocuparam a prefeitura. Tanto o 

governo estadual quanto o governo nacional tiveram que intervir militarmente durante esses 

conflitos. 

                                                           
43

 Ficava no caminho da capital para Natividade, “com a vinda do Alferes A. Romos Jubé, à frente de 20 praças 

de comando” no intuito de “impedir que os índios canoeiros atacassem os emissários que, de Vila Boa de 

Goiás, partiam com destino a Natividade, atravessando o rio Tocantins” (IBGE, 1958, p. 335). 
44

 Antes era denominada de Santo Antônio das Três Barras, fundada por maranhenses. Em 1830 deputados a 

denominaram de Carolina. Em 1831 um dos fundadores foi assassinado e a vila passou a pertencer ao 

Maranhão – o nome e a sede. Depois instalaram a vila no distrito de Boa Vista (1834) (PALACIN, 1990, p. 

19).  
45

 Antigos distritos de Boa Vista: São Sebastião do Tocantins, Augustinópolis, Axixá de Goiás, Sítio Novo de 

Goiás, Araguatins, Itaguatins, Ananás, Xambioá, Wanderlândia, Araguaina, Babaçulândia, Filadélfia, Nova 

Olinda e Nazaré (PALACIN, 1990, p. 23). 
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Os núcleos urbanos da porção norte do estado tinham relações comerciais e de 

comunicação maiores com São Luis do Maranhão devido à proximidade territorial. 

Construções de pontes e portos nos rios Araguaia e Tocantins, além de instituições como 

delegacias e grupos escolares constituíam as paisagens locais, como observa-se na Figura 11. 

 

 
 

 
Figura 11 – Aspectos das paisagens dos núcleos urbanos do século XIX: A) Aragarças - Hotel da Fundação 

Brasil Central. (IBGE, 1958, p. 44). B) Aragarças - Ponte de cimento sobre o Rio Araguaia. (IBGE, 1958, p. 

45). C) Araguatins - Correios e Telégrafos. (IBGE, 1958, p. 50). D) Caiapônia - Correios e Telégrafos. (IBGE, 

1958, p. 98). E) Bela Vista de Goiás - Vista do coreto da Praça central José Lôbo. (IBGE, 1958, p. 65). F) 
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Cristalina - Extração de cristais de rocha. (IBGE, 1958, p. 141). G) Quirinópolis - Grupo Escolar “Fazenda 

Bom Jardim”. (IBGE, 1958, p. 380). H) Tocantinópolis - Porto do Rio Tocantins. (IBGE, 1958, p. 423).  

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

De acordo a Enciclopédia dos Municípios do Estado de Goiás (IBGE, 1958), 

algumas dessas construções foram feitas no primeiro e no segundo quartel do século XX, 

como, por exemplo, em Araguatins (antiga São Vicente), que teve construída em 1910 a sua 

Agência Postal que funcionou durante um ano e depois seu funcionamento foi interrompido 

até 1918 devido aos conflitos políticos que estavam acontecendo em Boa Vista (IBGE, 1958). 

Aragarças foi a base da Fundação Brasil Central, lá foram feitas construções como a do Hotel 

da Fundação. Também em Aragarças foram feitas pontes de cimento, sobre os rios Araguaia e 

Garças, uma “num cumprimento de quinhentos metros, com uma largura de oito” (IBGE, 

1958, p. 45)
 46

. A região onde se formou o núcleo urbano de Cristalina já tinha sido povoada 

anteriormente, mas somente em 1879 é que os cristais passaram a ter importância econômica. 

Em Goiás, com a Proclamação da República em 1889, “os Bulhões continuaram 

donos do poder, como na fase em que ascenderam os liberais na área nacional, só que com 

maior margem de mando, graças à autonomia do Estado, oferecido pelo novo regime – a 

Federação”, nas palavras de Palacin e Moraes (1994, p. 85). Ocupou o poder José Leopoldo 

de Bulhões. Posteriormente, Antônio José Caiado, a partir de 1912 “fez presidentes do estado, 

fez deputados, se fez sempre Senador da República e fez aprovar leis de acordo com seus 

interesses políticos e pessoais” (p. 88). A República influenciou na criação de distritos 

municipais, conforme consta no Apêndice A da tese. E com a adoção do federalismo, havia 

maior controle dos votos da população pelas elites locais e regionais que permaneciam na 

política. Ocorreram alterações nas denominações, termos como arraiais, freguesias e 

paróquias não foram mais utilizadas oficialmente, foram substituídos por povoados, bairros, 

vilas, cidades, distritos e municípios
47

. No âmbito jurídico foram criadas comarcas, à medida 

que ocorria o aumento da população, e que podiam contar com a presença local de um ou 

mais juízes de direito.  

Até 1889, a Igreja exercia algumas funções estatais, como a de classificar 

oficialmente os núcleos urbanos e emitir certidões de nascimento, óbito e casamento. Com a 

Primeira República (1889-1930), a responsabilidade por ações estatais passou a ser única e 

exclusivamente do Estado. Até o registro de propriedade rural, antes da Lei de Terras de 

1850, era feito pela Igreja. Nas palavras de Ghirardello (2002, p. 126), “como braço do 

                                                           
46

 Fundação Brasil Central (FBC) de 1943 a 1967. 
47

 Há uma hierarquia entre os templos da Igreja Católica: capela, um templo pequeno; igreja, templo maior e 

sede de freguesia. Quando um local já era paróquia ou freguesia, podia ocorrer sua emancipação.  
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Estado, a Igreja Católica significava a presença deste nos lugares mais afastados”. A ideia de 

um Estado laico levou, inclusive, a mudanças no nome de lugares que eram relacionados às 

religiões. Estas anteriores denominações foram “gradativamente abandonadas em favor da 

denominação final, quase sempre ligada a fatores geográficos” como corrobora Ghirardello 

(2002, p. 128). Isso se comprova pelas informações da Enciclopédia dos Municípios de Goiás 

(IBGE, 1958): os nomes dos lugares no século XX relacionam-se a córregos, plantas nativas, 

termos indígenas e nome de autoridades locais como, por exemplo, as denominações de 

Babaçulândia, Caçu, Carmo do Rio Verde, Cumari e Leopoldo de Bulhões. 

Em Goiás até o século XIX, carros de bois, carroças e animais transportavam 

pessoas e produtos entre localidades próximas e distantes. A partir do início do século XX, a 

chegada da ferrovia na região Sudeste do estado provocou muitas mudanças estruturais. As 

trocas comerciais e de informações da porção sul do estado com outras localidades e a 

circulação de pessoas ficaram mais rápidas e eficientes. Também ocorreu a valorização do 

solo urbano e das propriedades rurais. Com a República, as áreas públicas (praças, ruas etc.) 

passaram a ser propriedade do Estado, além de ter sido criada a tributação sobre a propriedade 

do solo urbano. Núcleos urbanos ferroviários foram construídos na porção sul e houve 

aumento da população de várias localidades.  

 

2.3 Trilhos e núcleos urbanos 

 

Durante a Primeira República (1889-1930), em Goiás, as estradas de ferro tiveram 

papel decisivo na economia e na urbanização. Para o historiador Borges (1990, p. 12), a 

ferrovia “foi o primeiro meio de transporte e comunicação moderno do Estado de Goiás, 

servindo, assim como via de integração da economia regional nos quadros da economia 

capitalista”. O economista Estevam (1998, p. 83) corrobora essa ideia ao afirmar que os 

trilhos integraram Goiás à economia cafeeira e à industrialização do Centro-Sul. Para ele, “o 

tempo das transformações em Goiás começou a despontar no último quartel do século XIX”.  

Para o geógrafo Castilho (2014, p. 83), “a ferrovia não só colocou algumas regiões goianas 

em contato com outras regiões e países onde a lógica de mercado já havia se estabelecido [...], 

mas também promoveu o estabelecimento de uma dinâmica específica nos lugares”.  

Sobre a estrada de ferro em Goiás, Estevam (1998) sintetiza: 

 

Até 1914, os trilhos avançaram 233 quilômetros, partindo de Araguari-MG até o 

Roncador-GO, trecho construído em um período relativamente curto. Os trilhos 

ficaram paralisados em Roncador até 1922 – para a construção de uma ponte sobre o 

rio Corumbá – quando foi iniciada a segunda etapa, desta feita, de forma demorada e 
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irregular. No seu prolongamento, a ferrovia atingiu Anápolis (1935), completando 

387 quilômetros de extensão. Somente em 1950 inaugurou-se um ramal ligando 

Leopoldo de Bulhões a Goiânia. (ESTEVAM, 1998, p. 92). 

 

A ferrovia marcou a paisagem goiana, conforme Ramos (1998) descreve sobre a 

porção sul: 

 

Rumo [ao] sul e da primeira estação da estrada de ferro, então aos barrancos do 

Paranaíba, pronta a transpor esse natural obstáculo das divisas estaduanas, e galgar 

sertão adentro, conquistando, transformando e aniquilando tipos, costumes e 

aspectos na marcha arrasadora do progresso, da civilização. (RAMOS, 1998, p. 19) 

 

Bonfim é uma das cidades mais antigas de Goiás. [...] com a sua inconfundível 

arquitetura reinol, estilo barroco, de feição pesada, simplória, ao mesmo tempo que 

bonachona, hospitaleira – aspecto esse que se vai aos poucos apagando dos burgos 

progressistas mais próximos da linha férrea. (RAMOS, 1998, p. 155) 

 

A ferrovia não passava no núcleo urbano de Bonfim, somente na área rural do 

município. Bonfim tornou-se vila em 1833 e elevou-se à cidade em 1857, somente em 1943 

mudaram a toponímia para Silvânia (IBGE, 1958, p. 411). Os trilhos promoveram o 

adensamento urbano nos municípios que eram servidos diretamente pela linha férrea, alguns 

locais foram os primeiros, em Goiás, a terem acesso ao cinema e ao telégrafo
48

. As cidades de 

Catalão e Ypameri, na porção sul, tornaram-se centros urbanos modernos e polos econômicos 

por terem acesso à ferrovia. Receberam migrantes de outras regiões como, por exemplo, 

paulistas e mineiros, que “dedicavam-se principalmente às atividades dos setores secundário e 

terciário”, o comércio também foi desenvolvido por árabes e turcos que “chegavam como 

vendedores ambulantes acompanhando a ponta da estrada de ferro” nas palavras de Chaul 

(1997, p. 104-105). Desses estrangeiros, constam no censo de 1920: “372 na cidade de 

Catalão, 8 (6 homens e 2 mulheres) no distrito de Santo Antônio do Rio Verde e 125 (50 

mulheres e 75 homens) no distrito de Goyandira” (IBGE, 1920, p. 390); na “cidade de Santa 

Cruz 73 estrangeiros e somente 1 no distrito de Sapé” (IBGE, 1920, p. 394); a “cidade de 

Ypameri com 212 estrangeiros e nos distritos municipais, Urutahy com 114 (85 homens e 29 

mulheres), Santo Antônio do Cavalheiro com 1 e Campo Alegre com 3” (IBGE, 1920, p. 

395); na “cidade de Jatahy com 43 estrangeiros e os distritos com 1 em Cafezal e 7 em 

Pimenta (5 homens e 2 mulheres)” (IBGE, 1926, p. 395); e na “cidade de Santana havia 92 

estrangeiros, o distrito de Carmo com 39, Ouro Fino 3, Leopoldina 5, São José de 

Mossâmedes 2, Cachoeira 1 e Bacalhau 1” (IBGE, 1926, p. 391).  

                                                           
48

 Ipameri, em 1915, teve o “primeiro cinema do estado” de acordo com Chaul (1997, p. 103). 



96 

 

Esses estrangeiros que chegaram ao Brasil substituíram a mão de obra negra por 

imigrantes brancos desde a abolição da escravidão pela Lei Áurea de 1888 (BRAZIL, 1888). 

Em Goiás, influenciaram na economia e adquiriram propriedades nas áreas urbanas e rurais da 

porção sul, inclusive possuíam formação acadêmica, a exemplo dos árabes Lysandro Salles 

que era Engenheiro Químico e Antônio Salles que era Contador e inaugurou o comércio com 

o sistema de vendas por atacado, implantou a colheita mecanizada de arroz e foi representante 

de bancos e da Ford em Goiás, conforme Chaud (1996, p. 35). Além disso, os estrangeiros 

influenciaram o governo na construção de instituições de ensino, cinemas etc., diante desse 

projeto de modernizar o território nacional desde a Primeira República. Nota-se que a 

população que era de Goiás, sobretudo os ex-escravos, não eram considerados cidadãos 

goianos, visto que desde a Lei Saraiva, Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881 (BRAZIL, 

1881), o voto do analfabeto era proibido, o que também excluía os trabalhadores pardos e 

brancos estrangeiros mais pobres. Isso só teve alteração com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 25, de 15 de maio de 1985 (BRASIL, 1985), quando o voto do analfabeto 

tornou-se permitido. 

No âmbito econômico, a Revista A Informação Goyana de 1917 descreve os 

municípios de Catalão, na porção sul, que já contava com a ferrovia para o escoamento da 

produção de excedentes, e Boa Vista, na porção norte, não servida por ferrovia (hoje faz parte 

do estado de Tocantins), de relações econômicas com o Pará e Maranhão: 

 

Catalão
49

 – Este populoso e próspero município do sul do Estado cultiva café, canna 

de assucar, fumo, milho, mandioca, arroz, vinhas; e fabrica vinho, aguardente, 

farinha de milho, mandioca, queijos, manteiga, banha e xarque. Possui xarqueada, 

engenhos de beneficiar arroz e uma colônia de 30 famílias portuguesas que se 

dedicam de preferência à cultura da vinha e do cafeeiro, cuja colheita excede de 

2.000 arrobas. A população do município é de 40 mil habitantes. A sua produção em 

1.902 foi assim calcaluda: milho 1 milhão de alqueires, batata 200 alqueires, carás 

200 alqueires, amendoim 500 alqueires, toucinho 10 mil arrobas, café 3 mil arrobas, 

porcos exportados para Minas Geraes 3 mil cabeças e bois 3 mil cabeças. (A 

INFORMAÇÃO GOYANA, 1917, p. 4). 

 

Boa Vista – Em 1.909 a colheita de cereais foi 1.040.000 litros e em 1.910, de 

1.300.000 litros, sendo a colheita de café calculada em 100 arrobas, mais ou menos. 

Os centros importadores são: Marabá e Belém no Estado do Pará e Carolina e 

Imperatriz do Estado do Maranhão. Entre os artigos de importação figuram 

principalmente cereais, carnes, toucinho, pelles, couros, gado bovino e borrachas de 

mangabeira, de caucho e de maniçoba. (A INFORMAÇÃO GOYANA, 1917, p. 4). 

 

 

                                                           
49

 O município de Catalão englobava alguns distritos que hoje são seus vizinhos como, por exemplo, Ouvidor, 

Três Ranchos, Divinópolis e Goiandira. 
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O estado de Goiás, até a metade do século XX, teve como principal atividade 

econômica a agricultura e a pecuária, como observa-se na Figura 12. Nas três primeiras 

décadas a produção agropecuária era importante no sul goiano, principal via de comunicação 

e comércio com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da década 

de 1940, com a chegada da ferrovia na região denominada de Mato Grosso Goiano, tem-se a 

produção agrícola maior nas porções central (Anápolis torna-se importante centro comercial) 

e Sudoeste goiano. Na porção Norte, a pecuária permaneceu sendo a base da economia. 

 

 
Figura 12 - Economia dos núcleos urbanos de Goiás (1901-1950). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Vinda do estado de São Paulo, a ferrovia chegou primeiro em Araguari, em Minas 

Gerais, e era chamada de Estrada de Ferro Mogiana. Goiás a utilizava para exportar a 

produção e também para importações. Inclusive, segundo Borges (1990), Araguari era o 

entreposto comercial de Goiás. Mas, com a construção dos trilhos até o território goiano por 

meio da Estrada de Ferro Goiás, perdeu o controle comercial da região. 

Como consta na Tabela 07, o principal produto de exportação de Goiás, em 1915 

e 1916, era o arroz. Mas, a estrada de ferro também beneficiou a exportação de produtos da 

pecuária: porcos, cavalos e bois gordos, em cabeças, e toucinhos, couro, manteiga, charque, 

peles e banha eram itens de exportação. No ano de 1916 há o aumento e a variedade de 

produtos exportados, como o feijão, o açúcar e o cristal.  
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Tabela 07 - Exportação Goyana pela Estrada de Ferro de 

Goyaz (1915 -1916). 

E
x

p
o

rt
a

çã
o

 G
o

y
a

n
a

 

 

Produtos 

Ano 

1.915 1.916 

Arroz (kilos) 3.218.417 5.907.378 

Fumo (kilos) 133.130 209.984 

Porcos (cabeças) 4.176 7.197 

Cavallos (cabeças) 25 25 

Toucinho (kilos) 92.703 130.610 

Couros (kilos) 110.762 213.619 

Borracha (kilos) 8.704 18.403 

Marmellada (kilos) 4.688 2.400 

Manteiga (kilos) 4.688 4.900 

Milho (kilos) 32.960 170.015 

Feijão (kilos) - 62.526 

Assucar (kilos) - 13.852 

Bois gordos (cabeças) - 7.021 

Xarque (kilos) - 247.871 

Pelles de veados (kilos) - 5.435 

Banha (kilos) - 27.551 

Crystal (kilos) - 5.882 

(-): sem dados.  

Fonte: A Informação Goyana (1917, p. 4). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2018). 

 

Os núcleos urbanos surgidos no século XX, quando o atual estado de Tocantins 

ainda fazia parte do estado de Goiás, nas porções central e norte, originaram-se dos 

“patrimônios” religiosos, terras doadas por fazendeiros locais para a construção de uma 

capela, ou eram provenientes de garimpo. A disponibilidade de fazendeiros em lotear suas 

terras visando transformá-las em terras urbanas representou uma prática de especulação e 

mercado para a valorização de suas propriedades. Na porção sul predominaram os núcleos 

urbanos ferroviários, que se formaram ou se adensaram a partir da ferrovia. 
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Figura 13 - Núcleos urbanos de Goiás formadas no século XX: A) Aloândia – Praça Aloândia e sua 

Igreja Matriz. (IBGE, 1958, p. 21). B) Bom Jardim de Goiás – Praça da Matriz. (IBGE, 1958, p. 71). C) 

Carmo do Rio Verde – Igreja Nossa Senhora do Carmo. (IBGE, 1958, p. 110). D) Carmo do Rio Verde – 

Avenida Nossa Senhora do Carmo (IBGE, 2018f). E) Cristianópolis – Praça Ricardo José do Vale, ao 

fundo a Igreja Cristã Evangélica. (IBGE, 1958, p. 144). F) Cumari – Praça São João Batista, à esquerda a 

Paróquia. (IBGE, 1958, p. 153). G) Goiandira – Matriz do Sagrado Coração de Jesus. (IBGE, 1958, p. 

175). H) Guapó – Praça da Matriz. (IBGE, 1958, p. 208). I) Ivolândia – Igreja de Nossa Senhora da 

Abadia, ao lado tem-se o marco da fundação do povoado. (IBGE, 1958, p. 251). J) Leopoldo de Bulhões 

– Praça Dom Bosco e Matriz Nossa Senhora Auxiliadora (19[--]). (IBGE, 2018g). K) Miracema do Norte 

– Igreja Matriz (IBGE, 1958, p. 283). L) Ouvidor - Avenida Governador José Ludovico (19[--]). (IBGE, 

2018h). M) Palmelo – Avenida Padre João Sander. (IBGE, 1958, p. 321). N) Uruana – Avenida José 

Alves de Toledo. (IBGE, 1958, p. 435). O) Urutaí – Praça da Estação da Estrada de Ferro Goiás. (IBGE, 
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1958, p. 440). P) Vianópolis – Rua Senador Felismino Souza Viana. (IBGE, 1958, p. 446). Organização: 

Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Na Enciclopédia dos Municípios do Estado de Goiás (IBGE, 1958) constam 

informações sobre a toponímia do século XX
50

. Aloândia (1914) foi chamada primeiramente 

de São João, devido à fazenda com esse nome, posteriormente, denominaram-na de Itambé, 

nome de origem do tupi (significa “despenhadeiro”) por causa da serra próxima com essa 

denominação e, por último, Aloândia, que significa Saudação à Luz, nome dado pelas 

autoridades locais. Anhanguera (1930) recebeu o nome da Estação de Ferro Anhanguera, 

como homenagem ao bandeirante e, inicialmente, era distrito pertencente ao município de 

Goiandira, depois ao município de Cumari. Babaçulândia era Nova Aurora do Côco, depois 

denominaram-na de Babaçulândia devido aos babaçus nativos. Baliza (1924), por causa de 

uma pedra alta no meio do Rio Araguaia, onde ao lado construíram um acampamento dos 

garimpeiros. Bom Jardim de Goiás (1912) surgiu da fazenda Bom Jardim, antes era local de 

tribos indígenas. Caçu (1918) era Água Fria, por causa do córrego próximo e, posteriormente, 

tornou-se Caçu devido à fazenda do mesmo nome. Cumari (1909) era Samambaia, devido ao 

córrego com essa denominação, no ano de 1910, com a ferrovia, ocorreu aumento 

populacional e o local tornou-se distrito em 1927 com a denominação de Cumari, palavra de 

origem indígena (planta nativa - pimenta). Itapaci (1924) era Floresta, por causa das matas 

próximas, e no ano de 1938 tornou-se Itapaci (do tupi: pedra bonita). Miracema do Norte 

(1920) era Bela Vista, nome dado por causa da paisagem, depois passou a ser denominada de 

Cherente, devido à tribo indígena desse nome e no ano de 1948 denominaram-na de 

Miracema do Norte. 

Dois núcleos urbanos tiveram influência de templos religiosos na sua fundação e 

esses templos ocuparam posição central no espaço urbano, de acordo com a Enciclopédia dos 

Municípios do Estado de Goiás (IBGE, 1958). Cristianópolis (1909), que era Gameleira, por 

causa da fazenda desse nome, surgiu quando o proprietário dessa fazenda doou o terreno para 

a construção de uma igreja evangélica. Em 1927, políticos locais alteraram o nome do local 

para Cristianópolis, pela quantidade de cristãos evangélicos que estavam ali vivendo. Palmelo 

(1929) surgiu por causa da fazenda do Barão de Palmela (Guarda-Mor do Imperador D. Pedro 

II), que ali fundou o centro espírita denominado Luz da Verdade. Diferentemente de outros 

núcleos urbanos, Palmelo já passou de povoado para cidade/município em 1953. Outras 

localidades formadas após a década de 1930 foram, por exemplo: Carmo do Rio Verde 
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 Optou-se por inserir, quando existente na Enciclopédia, a primeira data do surgimento dessas localidades. 
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(1.939), nome devido ao rio Verde e lugar de instalação da Colônia Agrícola Nacional do 

Brasil, da qual foi provisoriamente a sede; Cristalândia (1942), que era Itaporé, que significa 

“pedra branca”, recebeu a denominação de Cristalândia em 1953; Fazenda Nova (1945) era 

Campão, depois Paulópolis e, posteriormente, Fazenda Nova em 1953. Firminópolis (1940) 

tem esse nome por causa do fazendeiro Manoel Firmino, que doou o terreno para se construir 

a capela. Itapuranga (1933) era Xixá por causa de uma planta, quando tornou-se distrito, em 

1943, denominaram-na de Itapuranga.  

Em outras localidades do Brasil, a ferrovia também levou à formação ou 

adensamento de núcleos urbanos, o que possibilita a comparação para a verificação de quais 

são as singularidades da ferrovia no território goiano tocantinense. O arquiteto Ghirardello 

(2002, p. 12) pesquisou as “cidades criadas junto à antiga Companhia Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil”. Esta estrada de ferro ligava São Paulo ao atual Mato Grosso do Sul. O 

autor destaca o empenho, por parte da Companhia e dos proprietários rurais, para efetivar a 

construção da ferrovia na região, pois existiam tribos indígenas e ocorriam permanentes 

conflitos. Assim, ocorreu a “formação rápida de estações em núcleos urbanos, gerando não só 

polo de escoamento para uma futura produção agrícola [...] valorização das áreas apossadas, 

espaço social para o exercício do mando coronelista” (GHIRARDELLO, 2002, p. 12-13). O 

que difere a região descrita pelo autor em relação à porção sul de Goiás é que esta já tinha 

uma produção agrícola e pecuária, além de vários núcleos urbanos existentes. A chegada dos 

trilhos elevou a produção para o comércio e o adensamento populacional, aumentando a 

urbanização como em Catalão, ou formando novos núcleos urbanos ferroviários como, por 

exemplo, Goiandira. 

Enquanto os núcleos urbanos do século XIX foram predominantemente formados 

a partir da doação de terra por fazendeiros à Igreja Católica para a construção de templos em 

homenagem aos santos de devoção das famílias e a agropecuária era a principal atividade 

econômica, os que surgiram na porção sul de Goiás no século XX eles surgiram devido à 

doação do terreno para a estação ferroviária
51

. O povoamento e a urbanização acompanharam 

o traçado dos trilhos e/ou das estações como, por exemplo, Anhanguera, Ouvidor e Três 

Ranchos. A ferrovia e as suas estações possibilitaram maior dinamicidade local porque a 

estação era ponto de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias e a ferrovia, em 
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 Na bibliografia goiana, não fica claro se a doação do terreno era feita para o município a qual aquela estação 

ferroviária pertencia ou para a União, nem se todos foram doados ou se entre eles algum foi necessário 

comprar e/ou desapropriar. Era importante a figura do engenheiro e do agrimensor para a demarcação do solo e 

do desenho urbano dos futuros núcleos. 
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geral, proporcionava a existência do telégrafo, da caixa d’água, da mão de obra
52

 tanto na sua 

construção quanto no seu funcionamento, além de gerar o próprio desenho dos núcleos 

urbanos que foram formados por causa dela. As estações foram, por décadas, o principal 

edifício, talvez mais importante que as igrejas, que surgiram posteriormente e não como 

elemento central; ruas, praças, comércios e construções públicas ficavam nas proximidades 

das estações.  

Conforme Ferreira (2004, p. 63), a cidade de Pires do Rio teve uma origem 

totalmente ferroviária:  

 

Lino [fazendeiro] não só se dispôs a doar os quatro alqueires exigidos pela Estrada, 

o que não fizeram os fazendeiros nas duas estações seguintes, como também 

apresentou de imediato um plano urbano, o desenho de uma cidade a ser erguida 

junto à estação. A esse fato somaram-se, possivelmente, conjunções políticas – o 

próprio Lino devia ter considerável peso junto às autoridades municipais [...] O 

projeto, de autoria do engenheiro de estrada Álvaro Pacca, foi apresentado e 

aprovado pela direção da ferrovia. 

 

Diferentemente da porção sul do estado que teve a influência da ferrovia na 

paisagem urbana e na rural com a construção de pontes ferroviárias, além dos próprios trilhos, 

os núcleos urbanos da porção norte (atual estado do Tocantins) surgiram nas proximidades de 

rios como, por exemplo, o Araguaia e o Tocantins, e ainda possuem características do seu 

passado minerador do século XVIII. Como observa-se na Figura 14, a existência da paisagem 

ferroviária, exceto Miracema do Norte, de origem e paisagem fluvial. 
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 Segundo Borges (1990, p. 69), “o trabalho bruto” era feito por migrantes e pessoas da região. Os cargos com 

maior qualificação eram ocupados por pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo e por estrangeiros, que se 

tornaram moradores de áreas próximas às estações, áreas mais valorizadas. 
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Figura 14 - Pontes, ferrovias e rios nas paisagens dos núcleos urbanos de Goiás do século XX: A) Ceres - 

Ponte sobre o Rio das Almas, ligando Ceres a Rialma. (IBGE, 1958, p. 125). B) Goiandira - Ponte da 

Estrada de Ferro sobre o Rio Veríssimo. (IBGE, 1958, p. 175). C) Miracema do Norte - Às margens do 

Rio Tocantins onde surgiu o núcleo urbano (1953). (IBGE, 2018u). D) Leopoldo de Bulhões - Estação 

Ferroviária (19[--]).  (IBGE, 2018v). E) Ouvidor – Estação Ferroviária (1983) (IBGE, 2018w). F) 

Vianópolis - Estação Ferroviária (1983) (IBGE, 2018x). Organização: Rodrigues, G. S. (2018). 

 

Desses núcleos urbanos da Figura 14, destacam-se os que surgiram devido aos 

trilhos, mas que, entre eles próprios, contam com duas diferenças que marcam essas 

espacialidades, conforme as informações coletadas na Enciclopédia dos Municípios do Estado 

de Goiás (IBGE, 1958). A primeira é a existência de um povoado anterior à ferrovia, como 

em Leopoldo de Bulhões que antes era o povoado de Pindaibinha por estar próximo ao 

córrego de mesmo nome. Com a construção da estação ferroviária, este povoado sofreu 

adensamento urbano e no ano de 1931 elevou-se a distrito com o nome de Leopoldo de 

Bulhões, em homenagem ao político do estado. A segunda diferença são os núcleos urbanos 

fundados pela própria ferrovia, onde anteriormente havia fazendas e cuja urbanização se deu a 
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partir da estação construída como em Goiandira (1.915), Vianópolis (1.924) e Urutaí (1.915). 

No caso de Vianópolis, quando o engenheiro da estrada de ferro marcou o lugar da estação, o 

senador Felismino Viana comprou parte da fazenda onde este terreno se localizava e doou a 

área para a ferrovia, por isso o núcleo urbano e a estação têm o seu nome (IBGE, 1958). Pires 

do Rio (1922), como afirmado anteriormente, também é um núcleo urbano ferroviário, cujo 

nome é uma homenagem ao Ministro da Viação da época, José Pires do Rio, a ponte sobre o 

rio Corumbá e a estação ferroviária da cidade também têm o mesmo nome (IBGE, 1958).  

Os núcleos urbanos ferroviários fundados com a estação eram planejados, por isso 

obedeciam a um desenho urbano e a uma arquitetura próprios da época. A principal 

característica deles em comum com outros núcleos urbanos das porções central e norte do 

estado e dos antigos povoados do sul (dos séculos anteriores) que tiveram expansão da malha 

urbana, era o desenho urbano retilíneo, no formato de tabuleiro de xadrez, com um traçado 

das vias públicas, largas avenidas com canteiros centrais, ruas retas e regulares, quarteirões 

geométricos, retangulares ou quadrados. Conforme Ghirardello (2002, p. 185), o formato de 

tabuleiro de xadrez é mais adequado em solos planos e foi mais utilizado no Brasil, sobretudo 

a partir da República: “tais cidades em tabuleiro, criadas para serem vendidas, serão 

basicamente loteamentos urbanos”. Também as novas áreas criadas em cidades antigas 

obedeciam a esse formato. A padronização estética da área urbana torna-a monótona, além de 

poder criar outros problemas como direcionar os ventos, a distância entre as construções, 

dificultar a iluminação e até excluir as casas diferentes. 

Ferreira (2004, p. 93) descreve a arquitetura de Pires do Rio: 

 

A arquitetura típica da ferrovia, tão bem-feita e significando o novo, foi copiada 

localmente, manifestando o desejo de europeização e afirmação social. Assim, a 

telha francesa, com sua grande declividade e incorporada nas construções, foi 

configurando casas, “chalés” ou “bangalôs”, como eram denominados. […] visando 

ao “estylo” tão incentivado, era a utilização generalizada das platibandas, que 

vieram a ser incorporadas nas novas edificações ou a ser acrescentadas nos edifícios 

reformados. Por esse processo, os prédios não exibiam mais seus beirais voltados 

para a rua: eles ficavam escondidos pela alvenaria, que subia até certa altura e 

formava ao longo da fachada um desenho geométrico de altos e baixos, de saliência 

e reentrâncias.  

 

Mesmo com a padronização das fachadas, sobretudo com a utilização das 

platibandas, nelas tinha-se “a data da construção do prédio e até mesmo as iniciais de seu 

proprietário, sinais que remetem a uma interpretação de marco e individualização”, nas 

palavras de Ferreira (2004, p. 93). As construções eram de alvenaria e as moradias 

apresentavam alpendres, o banheiro dentro das casas, copa, sacadas e terraços. De acordo com 
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o autor, as primeiras casas construídas no período de edificação da estação de Pires do Rio 

eram temporárias e foram destruídas em seguida para se adequarem à “arquitetura 

ferroviária”. 

A ferrovia, conforme Borges (1990) e Castilho (2014), era o símbolo do 

progresso, da modernização, do novo e da integração do estado à economia capitalista 

mundial. Para fixar melhor os significados desse símbolo, era preciso fazer a crítica da 

situação anterior, do velho, da pobreza, da doença e do atraso. Dessas ideias, no âmbito 

nacional, fazia parte o higienismo e a afirmação dos recursos científicos modernos, da cidade 

(em oposição à área rural) moderna. Na Revista A Informação Goyana, de 15 de setembro de 

1917, Ayres da Silva escreveu o texto intitulado A bancarrota do saneamento dos sertões; o 

sertão – todas as áreas distantes do litoral, sendo Goiás uma dessas áreas – é considerado pelo 

autor como o local de doenças e de fome/desnutrição, por causa, entre outros motivos, da falta 

de transportes:  

 
Seus habitantes e o crescido número de moléstias que dizimam nossos concidadãos, 

verdadeiros homens doentes, enfraquecidos, depauperados [...] onde o impaludismo, 

a uncinariose, o mal de Chagas, a leishmaniose, a lepra, a syphilis, a bouba, a 

tuberculose e tantas outras modalidades mórbidas agindo de mãos dadas, num 

campo completo e francamente aberto, ameaçam anniquillar, por inteiro, os 

brasileiros. Como poderão alimentar-se suficientemente indivíduos que não possuem 

meios de transporte para se abastecer de elimentos essenciaes para seu nutrimento? 

Como prover-se fartamente, se muitas vezes nem mesmo o material para o serviço o 

sertanejo pode adquirir, tão agora, os Governos da República, seguindo a mesma 

traça da monarchia, não cogitaram de suavizar a situação de nossos concidadãos, 

facilitando-lhes transportes rápidos, estratégicos e commerciais? (A 

INFORMAÇÃO GOYANA, 1917, p. 15). 

 

Ayres da Silva relaciona isso à inexistência de um meio de transporte moderno, 

isto é, à época, a ferrovia. Nessa concepção, a população sertaneja vive enferma, pobre e 

isolada em áreas rurais, portadora e transmissora de doenças. Esse discurso médico, em 

âmbito nacional, leva à estigmatização do caipira/sertanejo visando integrar essas localidades 

às demais regiões urbanas do país. 

 

No final dos anos 10, o saneamento era entendido como questão básica da 

sociedade. Porém, nos anos 20, é que a saúde atinge a dimensão de questão nacional. 

As forças políticas em torno dos projetos sociais em 1920 foram significativas. 

Propugnando por reformas sociais, as forças representativas elegeram a saúde como 

questão básica, refletindo uma preocupação da sociedade brasileira com a questão 

sanitária, que se tornou objetivo do Estado ao longo dos anos 30. Pedro Ludovico 

Teixeira foi nomeado interventor federal por Vargas, em novembro de 1930. 

(CHAUL, 1997, p. 185). 
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O médico Pedro Ludovico que substituía a velha oligarquia no poder estadual, vai 

criar uma nova capital, conforme Chaul (1988, 1997). Atendendo ao ideal de modernidade 

dos profissionais liberais ligados à estrutura fundiária, a “ideologia do progresso” com a 

“inserção do estado no mercado nacional, a novos meios de comunicação e transporte” 

tornou-se centralidade na política goiana, nas palavras de Chaul (1997, p. 176). Como 

“projeto da modernidade”, Goiânia começou a ser edificada e foi inaugurada em área rural em 

outubro de 1933,  a cidade “projeta-se como um território livre dos conflitos, um espaço 

‘neutro’ para a afirmação do projeto político mais ligado ao Sul do Estado e, portanto, 

opositor às ‘velhas oligarquias’” nas palavras de Arrais (2007, p. 100). Goiânia, como cidade 

planejada, não deveria trazer os problemas de urbanização anteriormente observados nos 

núcleos urbanos goianos e influenciaria o povoamento do todo o estado. Conforme Arrais 

(2007, p.102): 

 
Goiânia muda definitivamente o perfil e o eixo de povoamento em Goiás. Estimula a 

migração, dinamiza a economia regional, mobiliza recursos, pois não se tratava de 

mais uma cidade, mas, de uma capital que deveria representar o progresso e a 

modernidade. Por isso deveria ser planejada e por consequência capitalizada, o que 

significa que os esforços para a construção da cidade envolviam investimentos na 

região, no seu entorno, o que despertou a atração do capital imobiliário.   

  

A localização estratégica da nova capital estadual, de acordo com Arrais (2007, p. 

102), em um “sítio urbano regular e dotado de uma boa drenagem, próprio para a edificação 

de uma capital planejada” e com “a posição centralizada em relação à zona de 

desenvolvimento do Estado e da Estrada de Ferro”, certamente foi um dos fatores mais 

importantes para essa mudança no eixo de povoamento de Goiás. A nova capital estadual 

significou um marco na urbanização, sendo a cidade-sede o modelo. Inclusive a ferrovia teve 

papel significativo como meio de transporte que viabilizou a construção de Goiânia, dando-

lhe suporte logístico. Em suma, Goiânia resultou na “passagem da necrópole (Goiás, antiga 

capital) para a metrópole (Goiânia), representando, na prática, a vitória do discurso 

ludoviquista de saneamento”, como corrobora Chaul (1997, p. 190-191). 

No recenseamento de 1920, a maioria dos municípios do estado de Goiás estava 

nas porções sul e centro, onde também concentrava-se maior quantidade de distritos, como 

pode-se observar na Figura 15. Como a maioria da população do país, a população do estado 

de Goiás (do qual, na época, o hoje estado do Tocantins ainda fazia parte) era 

predominantemente rural devido à base econômica agrícola. Esse recenseamento de 1920 não 

fez a distinção entre a população rural e a urbana dos municípios, como consta na Figura 16 

sobre a população distrital. 
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Figura 15 – Localização dos distritos de Goiás (1920-1930). 



109 

 

 

Figura 16 - População dos distritos goianos (1920). 
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Na década de 1920, o estado de Goiás tinha 511.919 habitantes e área territorial 

de 660.193 km², com densidade demográfica de 0,775 hab./km² (IBGE, 1926). Havia 66 

distritos distribuídos em 32 municípios, equivalente a 65,33% dos 49 municípios existentes no 

estado. A população absoluta distrital (165.579 hab.) representava 32,34% da população do 

estado e 43,05% da população dos municípios com distritos em seu território (IBGE, 1926). 

Observa-se nas Figuras 15 e 16 que no sul goiano há um maior número de distritos, porém em 

relação a quantidade de população predominam nas cidades-sedes. O município de Catalão 

(38.574 hab.), com dois distritos, era cortado pelos trilhos e tinha a maior população do estado 

na década de 1920. Desta população, 21,57% pertenciam ao distrito de Santo Antônio do Rio 

Verde (8.322 hab.) e 10,71% a Goyandira (4.133 hab.); a população distrital total (12.455 

hab.) equivalia a 32,28% da área municipal (IBGE, 1926). Outro município do sul goiano 

servido pela ferrovia era Ypameri (19.227 hab.), com três distritos: Santo Antônio do 

Cavalheiro (2.290 hab.) 15,55%, Urutahy (3.412 hab.) 17,75% e Campo Alegre (3.065 hab.) 

15,94%. A população absoluta distrital (8.767 hab.) correspondia a 45,59% da população total 

do município. Santa Cruz (10.584 hab.) também contemplada pela ferrovia, tinha um único 

distrito era Sapé (2.269 hab.), cuja população correspondia a 21,44% da população total do 

município (IBGE, 1926).  

Diferentemente da porção sul do estado, no Mato Grosso Goiano os distritos 

tinham a maior porcentagem da população dos municípios. O município de Goyaz (21.223 

hab.), então capital do estado, tinha doze distritos, com população absoluta distrital (16.842 

hab.) equivalente a 79,35% da população do município, dos quais 10,68% em Barra (2.266 

hab.), 19,75% em Ouro Fino (4.191 hab.), 10,71% em Carmo (2.274 hab.), 10,27% em José 

de Mossâmedes (2.180 hab.), 6,45% em Santa Rita das Antas (1.368 hab.), 4,05% em 

Leopoldina (860 hab.), 5,33% em Cachoeira (1.131 hab.), 4,43% em Registro do Araguaia 

(941 hab.), 4,23% em Rio Claro (897 hab.), além dos dois distritos de menor quantitativo 

populacional do estado nesse período, 1,80% em Bacalhau (383 hab.) e 1,65% em São José 

do Araguaya (351 hab.) (IBGE, 1920). Outro município dessa região era Jaraguá (13.508 

hab.), com o distrito de São Francisco das Chagas (5.676 hab.) que correspondia a 42,02% 

(IBGE, 1926). O município de Trindade (6.110 hab.) tinha apenas o distrito de Ribeirão 

(2.052 hab.) representando 33,58% da população municipal (IBGE, 1926). Diferente desses 

municípios, em Annapolis (16.037 hab.) o seu único distrito era Aracaty (1.579 hab.) que 

representava apenas 9,85% do município (IBGE, 1926). 

Na porção norte de Goiás ficava o segundo município mais populoso do estado na 

década de 1920. Boa Vista do Tocantins (25.786 hab.), com três distritos: Philadelfhia 
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(11.028 hab.) 42,77%, Santo Antônio da Cachoeira (2.686 hab.) 10,42% e São Vicente do 

Araguaya (2.467 hab.) 9,57%, isto é, os três distritos (16.181 hab.) concentravam 62,75% da 

população municipal (IBGE, 1926). Outro município com maior número de distritos era 

Pedro Affonso (18.971 hab.), no norte de Goiás (hoje Tocantins), com quatro distritos em seu 

território: Piabanha (2.656 hab.) 14%, Buenos Ayres (4.638 hab.) 24,45%, Barriguda (7.394 

hab.) 38,98% e Nova Roma (1.512 hab.) 7,97%, isto é, a população total dos distritos (16.200 

hab.) correspondia a 85,39% dentro do município (IBGE, 1926). 

Na parte leste (Alto Tocantins) do estado, dois municípios, em 1920, tinham a 

maior parte da população habitando nos distritos dos seus territórios municipais. O município 

de Forte (1.848 hab.) possuía a menor população do estado, dos quais 57,31% pertenciam ao 

seu único distrito, São José da Capetinga (1.059 hab.) (IBGE, 1926). Ainda na porção leste, 

destaca-se o município de Cavalcante (7.196 hab.) com três distritos: 21,14% (1.521 hab.) em 

Nova Roma, 16,18% em São Domingos (1.164 hab.) e 15,09% no distrito de Moinho (1.086 

hab.), sendo a população distrital (3.771 hab.) equivalente a 52,40% (IBGE, 1926). O 

município de Chapéo (5.086 hab.), com seu único distrito denominado de Campos Bellos 

(2.343 hab.) concentrava 46,07% (IBGE, 1926). Além do município de Forte, as menores 

populações municipais eram as de Mineiros (4.154 hab.), na porção sul do estado, dos quais 

22,65% concentravam-se no seu único distrito, denominado de Santa Rita do Araguaia (941 

hab.), e os de São José do Duro (4.521 hab.), na porção norte de Goiás, dos quais 31,41% 

habitavam o distrito de Rio da Conceição (1.420 hab.) (IBGE, 1926). 

Na Figura 15, consta a localização dos distritos de Goiás em 1930, organizados 

por meio da comparação entre os censos de 1920 e 1940 (os que permaneceram) e das 

informações da Enciclopédia dos Municípios do Estado de Goiás, publicada pelo IBGE em 

1958, haja vista que na década de 1930 não foi feito recenseamento. Inclusive, foi em 1936 

que ocorreu a criação do IBGE, responsável pelo censo de 1940. O fato de alguns distritos 

que havia em 1920 não constarem no mapa de 1930 não significa que eles tenham se 

emancipado, tornando-se municípios, talvez eles tenham voltado para a categoria de povoado 

ou lugarejo hierarquicamente inferiores aos distritos e no censo de 1940 tenham sido criados 

novamente com a mesma toponímia
53

. Estima-se que havia um total de 47 distritos 

distribuídos em 25 municípios goianos. As áreas que se destacam na Figura 15, em 1930, são 

as porções sul e leste (alto Tocantins) do estado com maior quantidade de municípios 

possuidores de distritos (dois, três) em seu território. 
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 Na Figura 15 as denominações dos distritos de 1930 seguem as toponímias que constaram no censo de 1920. 
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Na porção sul de Goiás, o município de Caldas Novas tinha dois distritos, Boa 

Vista do Marzagão e São Sebastião do Sapé. Ainda na parte sul do estado, destaca-se o 

município de Rio Verde com três distritos, Chapadão, Quirinópolis e Cachoeira Alta; além do 

município de Ypameri com os distritos de Santo Antônio do Cavalheiro, Urutahy e Campo 

Alegre. No município de Catalão, o distrito de Goyandira foi emancipado na década de 1930 

por ter se tornado uma área dinâmica e populosa na região da estrada de ferro, e no censo de 

1940 já não consta como distrito. Outro núcleo urbano que provavelmente deixou de ser 

distrito nesse período foi Capelinha (consta como distrito no censo de 2010), no município de 

Rio Verde, porção sul de Goiás, pois também não consta no censo de 1940.  

Na porção leste destacam-se o município de São Domingos com os distritos de 

São João do Galheiro e Guarany; e o município de Cavalcante com os distritos de Nova 

Roma, Lajes, Veadeiros e São Domingos; o município de Posse com o distrito de Riachão; e o 

município de Sítio D’ Abbadia com o distrito de Flores. Já na porção norte, na década de 

1930 destaca-se, na Figura 15, o município de Porto Nacional com seis distritos: Pedra de 

Amolar, Monte Carmo (ex-Nossa Senhora de Monte Carmo), Interlândia (ex-Baliza), Indaiá 

(ex-Coco), Brejinho (ex-Nossa Senhora do Brejinho) e Ponto Alta (ex-Bom Jesus de Ponte 

Alta). E na porção central, em 1930, o município de Goyaz que aparece com cinco distritos: 

Ouro Fino, Santa Rita de Antas, São José de Mossâmedes, Leopoldina e Registro do 

Araguaya. Porto Nacional e Goyaz possuíam as maiores extensões territoriais municipais. 

Nas décadas seguintes, esse perfil demográfico teve modificações graduais por 

meio do avanço da urbanização no estado. Com a edificação de Goiânia e, posteriormente, de 

Brasília, em 1957, representantes de projetos de modernização no território nacional, ocorreu 

aumento de distritos relacionados à fronteira demográfica (migrantes de outras regiões), à 

modernização territorial (sobretudo com o incremento do modal rodoviário), à fronteira 

agrícola e à centralidade de atividades comerciais na região central do estado, principalmente 

Anápolis e Goiânia
54

.  Sobre a influência das rodovias no estado, nas palavras de Castilho 

(2014, p. 88), “a emergência do modal rodoviário e os baixos investimentos em ferrovias 

representaram o início de um novo período para a infraestrutura de transportes tanto em Goiás 

como no Brasil”. Por conseguinte, acredita-se ser admissível analisar a rede urbana por meio 

dos distritos e do papel das estradas. Busca-se verificar esse pressuposto no subcapítulo 
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 A pedra fundamental de Goiânia foi lançada em 24 de outubro de 1933 e a instalação do município ocorreu em 

2 de agosto de 1935, quando fez-se a transferência para lá de vários órgãos do governo estadual, intensificando 

o adensamento populacional do município (IBGE, 1958). 
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seguinte a partir do estudo sobre a espacialização de distritos de 1940 a 1990 em sua relação 

com a estruturação da rede urbana e das estradas goianas nesse período. 

 

2.4 Estradas e rede urbana 

 

Goiânia, a partir de 1940, capital do estado, é uma cidade estabelecida e inicia 

uma nova etapa de urbanização em Goiás, o que culminou nos anos de 1960 com a inversão 

da quantidade de distritos inferior à quantidade de municípios. Certamente, também 

contribuiu para isso a edificação de Brasília em 1957. A organização da rede urbana de Goiás 

será regulada por essas duas capitais modernas de origens relacionadas às estratégias 

geopolíticas dos governos estadual e federal. As estradas construídas interligaram esses 

centros regionais da rede urbana às demais cidades do estado e do país. Nesse contexto, vários 

núcleos urbanos das porções central e leste do estado de Goiás já antes existentes tiveram 

adensamento populacional e tornaram-se municípios como, por exemplo, Trindade.  

As atividades tipicamente urbanas, como o setor de serviços, marcam a economia 

da década de 1990 em diante, conforme atesta Salgado (2017). Isso influenciou na inflexão da 

quantidade de distritos e na diminuição de suas populações no estado. Além disso, distritos 

também podem deixar de ser distritos e se tornarem municípios, mas, geralmente, suas 

populações não diminuem, ou ao menos as de suas vilas-sedes. Os distritos na rede urbana são 

as menores áreas territoriais reconhecidas oficialmente, as de menor nível na hierarquia 

urbana para efeitos político-administrativos. Como as estradas (rede rodoviária) e os demais 

meios de transporte quando presentes influenciam os demais elementos da hierarquia urbana, 

certamente, também influenciam os distritos, isto é, os núcleos urbanos. 

Assim como a capital estadual, Brasília, também planejada, se destacou pelo 

padrão de inovações. Nas palavras de Arrais (2007, p. 114), “a estratégia de Brasília 

completa-se com todo um ‘pacote’ de investimentos em infraestrutura, do reforço das ligações 

rodoviárias com Goiânia, Anápolis e Belo Horizonte e com a construção da rodovia Belém-

Brasília, a geração de energia elétrica e na industrialização”. Inicialmente, durante a sua 

edificação, Brasília atraiu migrações:  

 

Uma capital moderna, com um plano arquitetônico moderno, construída por 

trabalhadores sem qualificação, atraiu mão-de-obra do Nordeste, flagelados da seca. 

Gente da Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, Bahia, engrossou a fileira 

para trabalhos na construção. Logo foram adjetivados de candangos. De Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, majoritariamente, veio a mão de obra 

qualificada. Do Rio de Janeiro, veio a burocracia para ocupar os cargos. (ARRAIS, 

2007, p. 114). 
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Goiânia e Brasília justamente por terem sido planejadas para serem capitais 

criaram espaços específicos, separados uns dos outros. Conforme observa-se na Figura 17. 

 

 
Figura 17 - Goiânia e Brasília - século XX: A) Goiânia - Vista aérea de Goiânia (1957). (IBGE, 

2018i). B) Goiânia – Igreja Bom Jesus (19[--]) (IBGE, 2018j). C) Goiânia - Monumento ao 
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bandeirante e Praça Correa Lima (19[--]) (IBGE, 2018k). D) Brasília – Eixo Rodoviário, Estação 

Rodoviária (195-) (IBGE, 2018l). E) Brasília – Praça dos Três Poderes (195-) (IBGE, 2018m). 

F) Brasília - Primeira Missa em Brasília no cruzeiro (1960) (IBGE, 2018n). G) Brasília - Tipo de 

habitações de candangos (madeira, plástico e papel) (19[--]) (IBGE, 2018o). H) Brasília - Tipo 

de habitações de candangos (adobe e palha) (19[--]) (IBGE, 2018p). I) Brasília – Candangos a 

caminho do trabalho (19[--]) (IBGE, 2018q). Organização: Rodrigues, G. S. (2018). 

 

Os prédios público-administrativos e de funções coletivas concentraram-se em 

áreas predeterminadas. Para a moradia da população pobre restaram os locais mais distantes e 

menos providos de serviços públicos, no caso de Goiânia, bairros, e no caso de Brasília, 

cidades-satélites. Mesmo em tempo de reforço da ideia de Estado laico, as religiões, 

principalmente a católica, tiveram “reservados” seus lugares para construírem seus templos. A 

Catedral de Brasília foi cuidadosamente planejada por Oscar Niemayer para fazer parte da 

moderna paisagem urbana. A primeira missa celebrada em Brasília no ano de 1960 foi um 

momento memorável, visto que a religião católica predomina no Brasil e faz parte da cultura, 

influenciando o Estado. 

No caso de Brasília, os núcleos urbanos próximos de onde foi edificada a cidade 

que eram ligados ao povoamento do século XVIII, da mineração, como Luziânia (Santa 

Luzia) e Formosa (Couros), sofreram sua influência, mesmo não fazendo parte do Distrito 

Federal. O governo do estado de Goiás classifica-os como pertencentes à Região (goiana) do 

Entorno de Brasília. Como corrobora Arrais (2007), a urbanização da capital federal se 

estendeu aos limites do estado de Goiás. Os acampamentos de trabalhadores empregados na 

construção da cidade, conforme a Tabela 08, tinham a população maior do que a de muitas 

cidades brasileiras da época. Alguns deles deram origem a cidades-satélites.  

 

Tabela 08 - Núcleos urbanos de Brasília na década de 1950. 
 

Núcleos urbanos* 
 

População 
 

Edificações** 

Núcleo Bandeirante 2.212 342 
Acampamento Central e obras da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
(NOVACAP) 

2.099 202 
Acampamento da Construtora Rabelo S.A. 662 85 
Acampamento Pacheco Fernandes Dantas 232 12 
Acampamento da Companhia Metropolitana 233 36 
Acampamento da COENGE S.A. 141 19 
Acampamento da Companhia Construtora Brasileira de Estradas (CCBE) 49 6 
Demais locais 655 70 
Total  6.283 772 

*Situação em 20 de julho de 1957. 

** Edificações existentes (residências, comércios etc.). 

Fonte: IBGE (1958, p. 81). 

 

 

A ocupação/trabalho da população de Brasília, ainda em construção, evidencia 

que a maioria eram trabalhadores de profissões que não exigiam formação educacional, 

conforme consta na Tabela 09.  
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Tabela 09 - Ocupação da população de Brasília na década de 1950. 
Não especializados 1.766 Comerciantes 76 Bancários 14 Fotógrafos 4 Escultores 1 

Marceneiros 476 Tratoristas 71 Ferreiros 13 Radiotelegrafista

s 

3 Menores 1.407 

Administradores 272 Eletricistas  60 Professores 12 Farmacêuticos  3 Domésticas 992 

Comerciantes 228 Armadores 55 Construtores 10 Dentistas 3 Outras ocupações 41 

Estudantes 186 Lavradores 32 Enfermeiros 9 Tintureiros 3 Não declaradas 65 

Motoristas 156 Engenheiros 30 Médicos 6 Lustradores 2 Desempregados 11 

Pedreiros 131 Pintores 17 Alfaiates 6 Sapateiros 2  

Total: 6.283 Mecânicos 97 Cozinheiros 15 Barbeiros 6 Pastores  2 

Fonte: IBGE (1958, p. 82). 

 

No entorno de Brasília, em território goiano, não só tiveram adensamento urbano 

nas cidades antes existentes, como também surgiram núcleos urbanos, alguns dos quais já 

possuem a categoria de cidade. Brasília promove um “progressivo avanço no território goiano 

com um explosivo crescimento demográfico e aparecimento de cidades próximas à divisa do 

Distrito Federal” nas palavras de Arrais (2007, p. 116). A relação entre Brasília e Goiás, “deu-

se pelo deslocamento da população migrante para ‘Brasília’ e, em seguida, para as chamadas 

cidades satélites, depois para os municípios limítrofes”, que segundo Arrais (2007, p. 118), 

diante da necessidade de moradia, as áreas periféricas foram o espaço de mais fácil acesso. 

Antes da constituição do novo Distrito Federal, a extensão territorial de Goiás no 

ano de 1940 era de 661.140 km² (IBGE, 1940). Os municípios de cidade de Goiás e Porto 

Nacional eram os maiores em área, como consta na Tabela 10, e possuíam as maiores 

quantidades de distritos em seus territórios, conforme consta na Figura 18. 

 

Tabela 10 - Área em Km² dos municípios goianos* (1940)**. 
Anápolis 2.622 Goiatuba 4.662 Planaltina 5.994 
Anicuns 1.831 Goiás 67.888 Pontalina 2.206 
Arraias 1.5318 Inhumas 832 Porto Nacional 63.684 
Bela Vista 22.06 Ipameri 7.409 Posse 3.787 
Boa Vista 26.556 Itaberaí 3.122 Pouso Alto 4.121 
Bonfim 4.911 Jaraguá 6.202 Rio Bonito 15.026 
Burití Alegre 1.124 Jataí 30.593 Rio Verde 18.606 
Caldas Novas 2.456 Mineiros 13.028 Santa Luzia 11.738 
Campo Formoso 2.248 Morrinhos 2.789 Santa Maria do Araguaia 36.171 
Catalão 7.153 Natividade 18.869 Santana 26.140 
Cavalcante 19.355 Palma 22.560 Santa Rita do Paranaíba 3.163 
Corumbá 2.706 Palmeiras 5.453 São Domingos 6.951 
Corumbaíba 2.497 Paraúna 19.022 São José do Tocantins 14.443 
Cristalina 4.787 Pedro Afonso 31.010 São Vicente 20.562 
Dianópolis 10.3323 Peixe 24.017 Sítio da Abadia 8.616 
Formosa 8.029 Pilar 16.025 Taguatinga 12.897 
Goiandira 1.582 Pirenópolis 8.824 Estado de Goiás: 661.140 
Goiânia 4.412 Pires do Rio 3.704 

*Não consta a área do município de Aurilândia que possuía o distrito de Moitu.  

**Destaque aos que possuem distritos 

Fonte: IBGE. Divisão territorial do Brasil: quadro da divisão administrativa regional, decretada nos termos da lei 

n. 311, de 1938, para vigorar de 1944 a 1948. Rio de Janeiro, 1945. 224p. 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Observa-se, nas Figuras 19 e 20, a população dos distritos de Goiás em 1940 e em 

1950, respectivamente, e sua distribuição pelo território goiano-tocantinense.   
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Figura 18 – Localização dos distritos de Goiás (1940-1950). 
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Figura 19 - População urbana e rural dos distritos goianos (1940). 
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Figura 20 - População urbana e rural dos distritos goianos (1950). 
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De acordo com o recenseamento de 1940, publicado pelo IBGE (1952,) a 

população do estado à época era de 826.414 habitantes. Destes, 684.304 habitantes eram de 

áreas rurais e 142.110 habitantes de áreas urbanas (IBGE, 1952). Dos 52 municípios 

existentes no estado de Goiás na década de 1940, 39 (75%) possuíam distritos em seu 

território municipal. Havia 89 distritos nesse período, com população absoluta (332.255 hab.) 

equivalente a 40,20% de toda a população do estado de Goiás. Os habitantes das áreas rurais 

distritais (292.658 hab.) representavam 88,08%, enquanto os das áreas urbanas (vilas-sedes) 

dos distritos (39.597 hab.) correspondiam a 27,86% (IBGE, 1952). Nas Figuras 18 e 19, 

destaca-se a porção sul do estado com municípios que possuíam, em média, de dois a quatro 

distritos. Alguns sofreram “desaparecimento”, porque se tornaram municípios, mas também 

houve o “surgimento” de novos distritos, sobretudo nas localidades com influência da 

ferrovia.  

O município de Catalão (28.011 hab.) teve diminuição da sua população e do seu 

território, pois o distrito de Goyandira emancipou-se para município (IBGE, 1952). 

Permaneceu o núcleo urbano que não teve influência direta da ferrovia no território, o antigo 

distrito de Santo Antônio do Rio Verde (4.775 hab.) cuja população era equivalente a 17,04% 

da população municipal. O rural deste distrito (4.482 hab.) tinha 93,86% da população 

distrital e o urbano (293 hab.) tinha 6,13% (IBGE, 1952). O município de Goyandira (10.265 

hab.) contava, em 1940, com dois distritos (5.051 hab.) equivalentes a 49,20% da população 

municipal: Cumari (3.004 hab.) equivalente a 29,26% da população de todo o município, na 

área rural (2.298 hab.) co 76,49% e na vila-sede (706 hab.) com 23,50%; Nova Aurora (2.047 

hab.) correspondia a 19,94% da população do município; na área rural de Nova Aurora (1.593 

hab.) residiam 77,82% dessa população e na área urbana (459 hab.) 22,42% (IBGE, 1952). O 

município de Ipameri (25.625 hab.) permaneceu com seus três distritos (10.461 hab.), 

representavam 40,82% da população total do município: Campo Alegre (3.929 hab.) que 

representava 15,33% da população do município de Ipameri, tinha área rural (3.798 hab.) 

correspondente a 96,66% e o urbano (131 hab.) 3,33%; o distrito de Cavalheiro (2.300 hab.) 

possuía 8,98% da população do município de Ipameri. A população rural de Cavalheiro 

(2.073 hab.) era 90,13% da população do distrito, a população urbana (227 hab.) era de 

9,86%; o distrito de Urutaí (4.232 hab.) tinha 16,52% da população do município. Neste 

distrito a população rural (3.274 hab.) era 77,90% e a população urbana (953 hab.) 

correspondia a 22,51% (IBGE, 1952). O município de Pires do Rio (14.728 hab.), núcleo 

urbano ferroviário, possuía dois distritos (5.651 hab.) que juntos correspondiam a 38,36% da 

população de todo o município, sendo eles: Cristianópolis (1.937 hab.), representava 13,15% 
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da população do município; a população rural de Cristianópolis (1.453 hab.) correspondia a 

75, 01% e a população urbana (484 hab.) era 24,98%; Santa Cruz (3.714 hab.) representava 

25,22% da população do município; a população rural de Santa Cruz (3.098 hab.) era 83,41% 

e a população urbana (616 hab.) 16,58%
55

 (IBGE, 1952). 

Na região do Mato Grosso Goiano, destaca-se em 1940, o município de Goyaz 

(44.250 hab.) que tinha um total de dez distritos. De toda a população do município de Goiás 

(Goiás Velho), 1,04% era do distrito de Bandeirante (458 hab.), 5,07% do distrito de 

Buenolândia (2.243 hab.), 0,95% do distrito de Daninópolis (420 hab.), 4,84% do distrito de 

Itajubá (2.141 hab.), 7,06% do distrito de Leopoldina (3.122 hab.), 1,79% do distrito de 

Macaúba (792 hab.), 27,84% do distrito de Mossâmedes (12.317 hab.), 25,26% do distrito de 

Ouro Fino (11.176 hab.), 0,59% do distrito de Registro do Araguaia (263 hab.), 5,65% do 

distrito de Santa Rita das Antas (2.500 hab.) (IBGE, 1952). O município de Goiânia (48.166 

hab.), com a maior quantidade de população do estado, tinha 45,89% dessa população 

habitando em seus quatro distritos (22.101 hab.): distrito de Trindade (9.738 hab.) com 

20,22%, na área rural do distrito (7.785 hab.) eram 79,94% e na sua área urbana (1.953 hab.) 

eram 20,05%; o distrito de São Geraldo (1.455 hab.) equivalente a 3,02% de toda a população 

do município; a população rural do distrito (1098 hab.) era 75,46% e a população urbana (357 

hab.) era 24,53%; o distrito de Ribeirão (5.609 hab.) correspondia a 11,64% da população do 

município; da população do distrito de Ribeirão 83,93% (4.708 hab.) morava na área rural e 

16,06% (901 hab.) na área urbana; o distrito de Hidrolândia (5.299 hab.) representava 11% da 

população de todo o município de Goiânia, desta população de Hidrolândia, 86,12% (4.564 

hab.) eram da área rural e 13,87% moravam na área urbana (735 hab.) (IBGE, 1952). Além da 

população de todos os distritos juntos representar quase metade da população total do 

município de Goiânia, a população rural dos distritos (18.155 hab.) era 37,69% da população 

total do município de Goiânia e a população urbana do distrito (3.946 hab.) era 8,19% da 

população de todo o município de Goiânia (IBGE, 1952). Goiânia, no período de sua 

construção, anexou em seu território todos os núcleos urbanos que existiam na região, por isso 

já surge no recenseamento de 1940 como um município populoso e com distritos. 

Ainda na porção central, o município de Anápolis (39.148 hab.) (IBGE, 1952), 

área sob influência da ferrovia desde 1935, era um centro comercial devido à localização, 

entreposto da região, de acordo com Faissol (1952). Servia para o escoamento de 

mercadorias, sobretudo das Colônias Agrícolas, como a de Ceres e a de Uvá. Entre 1920 e 
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 No recenseamento de 1920 Santa Cruz era município com 10.584 habitantes (IBGE, 1926). 
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1940 teve aumento de mais três distritos (totalizando quatro) (15.189 hab.), que tinham 

38,79% da população de todo o município. A população rural dos distritos (12.506 hab.) 

representava 82,33% e o urbano dos distritos (2.683 hab.) correspondia a 17,66%. Esses 

quatro distritos de Anápolis eram: Aracati (3.502 hab.) equivalente a 8,94% da população do 

município, sendo moradores na sua área rural (3.093 hab.) 88,32% e, na sua área urbana (409 

hab.) 11,67%; distrito de Capoeirão (2.952 hab.) que correspondia a 7,54% da população de 

todo o município, sendo os moradores da área rural de Capoeirão (2.631 hab.) 89,12% e de 

sua população na área urbana (321 hab.) 10,88%; distrito de Nerópolis (4.758 hab.) 

equivalente a 12,15% da população total do município, moravam no seu meio rural (3.532 

hab.) 74,23% e na área urbana (1.226 hab.) 25,76%; Nova Veneza (3.977 hab.) tinha o 

equivalente a 10,16% da população total do município, dos quais na área rural (3.250 hab.) 

eram 81,71% e na área urbana (727 hab.) 18,28% (IBGE, 1952). 

Na porção norte do estado, diferentemente da porção sul e do centro, os distritos 

dos municípios tinham a maior parcela da população dos municípios, predominantemente 

rural. O município que tinha o maior número de distritos era Porto Nacional (20.794 hab.), 

com cinco, com a população absoluta dos distritos (15.568 hab.) representando 74,86% da 

população total do município, a população rural dos distritos (14.781 hab.) representava 

94,95% desta população distrital, enquanto a população urbana dos distritos (787 hab.) era o 

equivalente a 5,05% (IBGE, 1952). Seus cinco distritos eram: Brejinho (7.208 hab.), que tinha 

34,66% da população do município, sendo que na área rural deste distrito (7.004 hab.) eram 

97,16% e na área urbana do distrito (204 hab.) eram 2,83%; distrito de Carmo (2.092 hab.) 

que tinha o equivalente a 10,06% da população do município, que na área rural do distrito 

(1.865 hab.) eram 89,14% e, na urbana, vila (227 hab.), eram 10,85%; distrito de Pedra de 

Amolar (950 hab.), que tinha 4,56% da população total do município, neste distrito na área 

rural
56

; distrito de Ponte Alta (4.592 hab.) tinha o equivalente a 22,08% de toda a população 

do município, desta população do distrito moravam na área rural (4.355 hab.) o equivalente a 

94,83% e na área urbana do distrito (237 hab.) eram 5,16%; distrito de São Félix (726 hab.) 

tinha 3,49% da população total do município, a população rural (607 hab.) deste distrito 

representava 83,60% de sua população e a urbana (119 hab.) era 16,39% (IBGE, 1952).  

Outro município da porção norte do estado que se destacava era Pedro Affonso 

(31.226 hab.). A população absoluta dos seus cinco distritos (25.640 hab.) juntos representava 

82,11% da população do município (IBGE, 1952). A população rural dos cinco distritos 
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 O recenseamento de 1940 não especifica a população da área urbana do distrito de Pedra de Amolar (IBGE, 

1952). 
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(24.286 hab.) era 94,71% e a população urbana dos distritos (1.354 hab.) era o equivalente a 

5,29%. Seus distritos eram: Boa Sorte (6.751 hab.) com 21,61% da população total do 

município, sua população rural (6.543 hab.) era de 96,91% e sua população urbana (208 hab.) 

era 3,08%; Itacajá (6.539 hab.) com 20,94% da população do município, a população rural 

(6.308 hab.) deste distrito representava 96,46% e a população urbana (231 hab.) era de 3,53%; 

Primavera (2.422 hab.) com 7,75% da população total do município, a população rural (2.290 

hab.) era 94,54% da população deste distrito e a população urbana (132 hab.) era 5,45%; 

Santanópolis (6.214 hab.) com 19,90% da população absoluta do município, a população rural 

do distrito (6.102 hab.) era 98,19% e a população urbana (112 hab.) representava 1,80% e o 

distrito de Tocantínea (3.714 hab.) com 11,89% da população do município de Pedro 

Affonso, o rural deste distrito (3.043 hab.) era 81,93% e o urbana (671 hab.) era 18,06% 

(IBGE, 1952). Outro município, Boa Vista (29.398 hab.), contava com população absoluta 

distrital (16.986 hab.) equivalente a 57,77% da população total do município. A população 

rural do distrito (15.220 hab.) era de 89,60% e a população urbana do distrito (1.766 hab.) era 

10,39%. Esses distritos eram: Babassulândia (6.241 hab.) com 21,23% da população do 

município, destes habitantes a população rural (5.433 hab.) era de 87,05% e a urbana (808 

hab.) com 12,94%; distrito de Diamantina (5.060 hab.) com 17,21% da população absoluta do 

município, sendo a população rural (4.907 hab.) equivalente a 96,97% e a população urbana 

(153 hab.) representava 3,02%; distrito de Filadélfia (5.685 hab.) com 19,345% da população 

total do município, a população rural (4.880 hab.) era de 85,83% e a urbana (805 hab.) 

representava 14, 16% (IBGE, 1952). 

Na parte leste (Alto do Tocantins) havia dez municípios com, em média, dois 

distritos cada, por exemplo, o município de São Domingos (8.404 hab.), que permaneceu, 

desde o recenseamento de 1920 (IBGE, 1926), com dois distritos (3.576 hab.) que juntos 

representavam 42,55% da população do município (IBGE, 1952). A população rural destes 

dois distritos (2.968 hab.) era de 35,31% e a população urbana deles (608 hab.) era de 7,23%. 

Seus distritos eram: Galheiro (1.912 hab.), que tinha 22,75% da população do município, a 

sua população rural (1.556 hab.) era de 81,38% e a população da vila (356 hab.) correspondia 

a 42,36%; o distrito de Guaraní (1.664 hab.) com 19,80% da população absoluta do 

município, com população rural do distrito (1.412 hab.) de 84,85% e a população urbana do 

distrito (252 hab.) de 15,14%. O município de Cavalcante (7.630 hab.) contava com três 

distritos (5.752 hab.), cuja população representava 75,38% da população de todo o município, 

com população rural distrital (5.212 hab.) de 90,61% (IBGE, 1952).  
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Na década de 1950, como observa-se nas Figuras 18 e 20, a população do estado 

era de 1.214.921 habitantes, sua área territorial era de 622.555 km² e sua densidade 

demográfica era de 1,95 hab./km² (IBGE, 1956)
57

. Dos 77 municípios do estado, 39 (75%) 

tinham distritos, era um total de 87 distritos municipais. A taxa de crescimento de distritos 

entre as décadas de 1940 e 1950 foi de -2,24%, o que não é tão significativa, mas, torna-se 

relevante se comparada com a quantidade de municípios que surgiram: em 1940 havia 52 

municípios e em 1950 passaram a existir 77 municípios; foram criados 25 novos municípios 

goianos, uma taxa de crescimento de 32,46%. Mas, o aumento de novos municípios não 

corresponde à diminuição da quantidade de distritos. Não é regra que um local tenha sido 

primeiramente distrito para depois emancipar-se, tornando-se município. Observou-se que 67 

(77,01%) desses 87 distritos de 1950 são novos, ou pelo menos antes não possuíam os 

mesmos nomes. O que significa que alguns desses 67 distritos eram antes povoados e foram 

elevados à categoria de distritos ou que tenham apenas alterado os nomes. Entre os distritos 

que se emanciparam com o mesmo nome estão, por exemplo, Campo Alegre de Goiás e 

Quirinópolis.  

A população absoluta dos distritos (414.051 hab.) representava 34,08% da 

população do estado. A população rural de todos os distritos (372.519 hab.) era 30,66% da 

população rural de Goiás e a população urbana dos distritos (41.532 hab.) era 3,41% (IBGE, 

1956). As porções Sul e Mato Grosso Goiano permaneceram com as maiores quantidades de 

distritos nos municípios, porém, de certa forma, alguns dispersos nessas regiões e com maior 

número nas áreas centrais. Na Figura 21 observa-se espaços públicos dos municípios de 

Baliza e Ivolândia, além de Brasília, que serviam à população de núcleos urbanos próximos, 

nesse período há o aumento de grupos escolares e demais equipamentos públicos nessas áreas, 

influenciando o território goiano, de acordo com o IBGE (1958). 
 

 
Figura 21 - Espaços públicos dos núcleos urbanos do século XX: A) Baliza – Grupo Escolar “Cônego 

Trindade”. (IBGE, 1958, p. 63). B) Brasília – Posto Médico do IAPI (19[--]) (IBGE, 2018y). C) Ivolândia – 

Grupo Escolar e Prefeitura Municipal (19[--]) (IBGE, 2018z). Organização: Rodrigues, G. S. (2018). 
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 No recenseamento de 1950 consta a existência de 89 vilas, porém apenas 87 foram catalogadas porque nas 

outras duas a instalação do distrito não tinha ocorrido no período do censo. Os dois eram: Anhanguera 

(município de Cumari) e Monte Santo (município de Miracema do Norte) (IBGE, 1956, p. 09). 
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 No caminho dos trilhos, todos os municípios tiveram alterações em seus 

territórios como, por exemplo, o município de Bonfim (atual Silvânia), que perdeu os dois 

distritos (Leopoldo de Bulhões e Vianópolis) que se emanciparam (IBGE, 1956). O município 

de Ipameri (21.398 hab.) perdeu dois distritos (Campo Alegre e Urutaí), mas anexou o de 

Rudá (4.497 hab.) equivalente a 21,01% da população de todo o município e permaneceu com 

Cavalheiro (2.932 hab.), cuja população correspondia a 13,70% da população do município 

(IBGE, 1956). No município de Catalão (30.652 hab.), com a população absoluta dos seus 

distritos (13.135 hab.) era correspondente a 42,85% da população do município. A população 

rural dos distritos (11.771 hab.) era 89,61% e a população urbana (1.364 hab.) 10,39%. 

Aumentaram mais dois distritos em Catalão, totalizando três: Ouvidor (3.458 hab.), que tinha 

11,28% da população municipal; a população rural (3.049 hab.) de Ouvidor era 88,17% e a 

população urbana (409 hab.) era 11,82%; distrito de Três Ranchos (3.409 hab.), com 11,12% 

da população de todo o município, com população rural distrital (2.655 hab.) de 77,88% e a 

população urbana distrital (754 hab.) era 22,11%; distrito de Santo Antônio do Rio Verde 

(6.268 hab.) correspondia a 20,44% da população municipal de Catalão, a população rural do 

distrito (6.067 hab.) era 96,79% e a população urbana do distrito (201 hab.) correspondia 

3,20% da população total do distrito (IBGE, 1956). A taxa de crescimento de distritos entre 

1940 e 1950 foi de 31,23%. Santo Antônio do Rio Verde permaneceu como distrito 

predominantemente rural e não teve a influência direta dos trilhos em seu território.  

Essa diminuição de distritos por causa da emancipação para municípios foi 

generalizada. Antigos e novos municípios criados (antigos distritos) permaneceram, em 

média, com apenas um distrito. Pires do Rio (12.946 hab.) perdeu o distrito de Santa Cruz que 

se emancipou e continuou com o distrito de Cristianópolis (1.206 hab.) equivalente a 9,31% 

da população de todo o município; a população rural distrital (620 hab.) era de 51,40% da 

população do distrito e a população da vila (586 hab.) representava 48,59% (IBGE, 1956). 

Alguns tiveram alterações no nome. O município de Santa Rita do Paranaíba passou a se 

chamar Itumbiara (24.068 hab.) e anexou o distrito de Panamá (3.960 hab.) cuja população 

era o equivalente a 16,45% da população do município, a população rural deste distrito (3.125 

hab.) era 78,91% de sua população e a urbana (835 hab.) era 21,08% (IBGE, 1956). 

Na porção norte, entre os municípios de Formoso, Porangatu, Mara Rosa e 

Uruaçu ocorreu o conflito conhecido por Revolta do Formoso ou Revolta de Trombas. Uruaçu 

e Formoso eram municípios na época. A região tinha sido povoada no século XVIII devido à 

mineração. No século XX, teve adensamento urbano tornando-se área de pecuária em direção 

ao norte do país devido à edificação de Brasília e à construção da Rodovia Belém-Brasília, 
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que integrou essa região nacionalmente, ocasionando a valorização do solo urbano e rural. 

Comerciantes e empresários rurais passaram a se interessar mais pela terra, dando início ao 

conflito armado com os posseiros
58

. Abreu (1985) corrobora que eram em torno de 1.000 

posseiros no povoado pertencente a Formoso, denominado de Trombas. Esse nome, Trombas, 

deve-se à existência no lugar de um morro próximo de um córrego que parece uma tromba de 

elefante (IBGE, 1958). Trombas “era a capital dos posseiros”, enquanto Formoso, sendo a 

sede do município, era movimentada por carros de fazendeiros, comerciantes, políticos e 

policiais, de acordo com Abreu (1985, p. 20). No recenseamento de 1950 consta Formoso 

(23.273 hab.) com apenas o distrito de São João da Aliança (2.005 hab.) que representava 

8,61% do município. No distrito, a população rural (1.701 hab.) correspondia a 84,83% de sua 

população e na urbana (304 hab.), 15,15% (IBGE, 1956). Na década de 1960 havia no 

município de Formoso dois distritos, Crixalândia e Santa Rosa (IBGE, 1961). 

O município de Goiânia (53.389 hab.) teve contínuo crescimento demográfico e 

tornava-se o segundo município mais populoso do estado (após o município de Goiás). 

Goiânia possuía o distrito de Goianira (1.118 hab.), cuja população correspondia a 2,22% da 

população de todo o município. A população rural deste distrito era 61,11% de sua população 

e a população urbana 38,88% (IBGE, 1956). O município de Anápolis (50.338 hab.) (IBGE, 

1956), era o terceiro município mais populoso do estado, inclusive Faissol (1952) destaca que 

na década de 1950 a cidade-sede era de intenso movimento de pessoas de várias partes do 

“Mato Grosso de Goiás”, transportando gêneros alimentícios, por causa da influência da 

estrada de ferro. Anápolis teve aumento da quantidade de distritos entre 1940 e 1950, todos 

com nomes diferentes, totalizando seis distritos com uma população total (21.430 hab.) 

equivalente a 42,57% da população de todo o município. A população rural dos distritos 

(17.696 hab.) era 82,57% e a população urbana (3.734 hab.) representava 17,42% (IBGE, 

1956). Mesmo com o aumento da população dos municípios de Goiânia e Anápolis, 

predominava em seus distritos a população rural. O município de Goiânia não apresentava em 

seu distrito uma população tão significativa para o seu território municipal. 

No Mato Grosso Goiano, o município de Goiás (124.905 hab.) era o mais 

populoso do estado e por ter a maior quantidade de distritos, ao todo 12, a população de seus 

distritos (117.201 hab.) era equivalente a 93,82% da população do município. A população 

rural dos distritos (110.686 hab.) era 94,44% desta população e a urbana do distrito (6.515 

hab.) 5,55% (IBGE, 1956). Núcleos urbanos originaram-se da Colônia Agrícola Nacional de 
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 De acordo com Abreu (1985), um dos posseiros, José Porfírio, foi eleito para deputado estadual no ano de 

1962, uma das figuras mais emblemáticas do conflito da região.  
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Goiás (CANG), de Ceres, do governo federal, na década de 1940, no período conhecido como 

“Marcha para o Oeste”. O recenseamento de 1950 apresentou as alterações na concentração 

demográfica dessa região. Na Figura 22 observa-se Ceres, um desses núcleos urbanos com 

maior quantidade de população, inclusive a sua emancipação ocorreu em 1953 e lhe foram 

anexados distritos no seu território municipal, como Nova Glória (IBGE, 1958). 

 

 
Figura 22 - Colônia Agrícola de Goiás no século XX: A) Ceres – Núcleo urbano da Colônia Agrícola (195-). 

(IBGE, 2018r). B) Ceres – Estação Rodoviária (19[--]) (IBGE, 2018t). C) Ceres – Distrito de Nova Glória 

pertencente ao município de Ceres (195-). (IBGE, 2018s). Organização: Rodrigues, G. S. (2018). 

 

Castilho (2012, p. 119), esclarece sobre a criação da CANG: 

 

O Decreto-Lei n 3.059 de 14 de fevereiro de 1941, que estabeleceu a criação das 

Colônias Nacionais, exigia desbravamento; ocupação do espaço geográfico; 

organização e emancipação. Também traçou regiões ideais (com condições de solo e 

açudagem); estabeleceu o tamanho dos lotes a serem distribuídos (entre 20 e 50 

hectares – devendo preservar 25% da vegetação original); exigiu a fundação de uma 

sede, instituições de ensino agrícola primário, instalações de indústrias de 

beneficiamento agrícola e cooperativas de produção para venda e consumo dos 

produtos. A construção de residências também constava no decreto, assim como sua 

distribuição, que deveria privilegiar famílias com muitos filhos (mínimo de 5). 
 

Quando Ceres (29.522 hab.) ainda era distrito, sua população representava 

23,63% da população de todo o município de Goiás. A população rural (27.519 hab.) do 

distrito de Ceres era 93,27% e população urbana (2.003 hab.) era 59,13% (IBGE, 1956). O 

distrito de Carmo do Rio Verde (19.588 hab.) representava 15,68% da população do 

município. A população rural deste distrito (19.031 hab.) era de 97,15% e a urbana distrital 

(557 hab.) era de 2,84% (IBGE, 1956). Quanto aos demais distritos do município de Goiás 

eram: Aruanã (12.059 hab.), cuja população era equivalente a 9,65% da população do 

município, com a população rural deste distrito (11.627 hab.) representando 96,41% de sua 

população e a urbana do distrito (432 hab.) equivalente a 3,58%; distrito de São Luís de 

Montes Belos (14.305 hab.), cuja população representava 11,45% da população de todo o 

município, e a população rural do distrito (13.842 hab.) era 96,76% de toda a sua população e 

a urbana distrital (463 hab.) era 3,23%; distrito de Xixá (15.797 hab.), cuja população era 
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equivalente a 12,64% da população de todo o município, com população rural do distrito 

(14,741 hab.) representando 93,31% de toda a sua população e a urbana (1.056 hab.) era 

6,68% (IBGE, 1956). Os demais distritos eram: Buenolândia (5.495 hab.), Córrego do Ouro 

(4.989 hab.), Davidópolis (397 hab.), Itaiú (1.908 hab.), Jeroaquara (4.504 hab.), Mossâmedes 

(7.524 hab.) e Registro do Araguaia (1.113 hab.) (IBGE, 1956). 

Os rios Tocantins e Araguaia, até a década de 1950, ainda eram uma via de 

comunicação importante da porção norte e possibilitava a relação entre a região e outras 

localidades de Goiás e estados vizinhos, por exemplo, o Maranhão. No então norte de Goiás, 

destaca-se o município de Porto Nacional (42.231 hab.) com seis distritos, em 1940, eram 

cinco; nenhum tinha o mesmo nome que antes, população destes seis distritos representava a 

maior parte da população do município (IBGE, 1956). A população absoluta dos distritos 

(35.236 hab.) correspondia a 83,43% da população de todo o município. Seus distritos eram: 

Chapada (8.879 hab.) com a 21,02%, Iabetê (7.108 hab.) correspondia a 16,83%, Itaobi (9.565 

hab.) equivalente a 22,64%, Pium (3.823 hab.) representava 9,05%, Prata (1.738 hab.) com a 

4,11% e Tairusu (4.123 hab.) representava 9,76%. A população rural dos distritos (31.504 

hab.) correspondia a 74,59% da população do município e a urbana dos distritos (3.732 hab.) 

era 8,83% do município (IBGE, 1956). 

O município de Dianópolis (7.184 hab.), no então norte de Goiás, teve influência 

das atividades do governo federal ligadas à Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) 

do Ministério da Educação e Cultura voltadas para o campo com práticas de desenvolvimento 

social, cultural e econômico por meio das denominadas Missões Rurais na década de 1950. 

No estudo de Barreiro (2010), verifica-se que nas escolas e demais locais públicos dos 

povoados ocorriam cursos de treinamento agrícola (uso de técnicas, insumos agrícolas etc.), 

de educação higiênica, de tipos e padronização de habitações, de alimentação, de vestuários, 

culturais, dentre outros, visando implantar com o ideal de vida o consumo urbano nas áreas 

rurais. Não foram encontradas informações e fotografias dessas ações em Goiás, mas pela 

Figura 23 tem-se uma ideia da atuação dessas missões, inclusive influenciando no surgimento 

de distritos (que serão apresentados nos recenseamentos de 1960 em diante). De acordo com 

Barreiros (2010), a CNER fixou-se inicialmente em Dianópolis (Meio Norte goiano) e, 

posteriormente, em Uruanã (Mato Grosso goiano) e Rio Verde (Sul goiano).  
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Figura 23 - Atividades vinculadas às Missões Rurais da CNER. A) Habitações. Na descrição: “O gesto e a ideia do 

conforto nas habitações vão se aperfeiçoando ao contato das Missões Rurais. Casas reconstruídas”. (CNER, 1959 p. 136). 

B) Escolas. Na descrição: “E os rurícolas passam a construir também, com elegância e condições de higiene, as suas 

escolas”. (CNER, 1959, p. 137). C) Fossas. “Com a mão de obra da população de Sapucaia, o Prefeito Municipal de Cruz 

das Almas realiza o encanamento de água para o povoado. Proteção do manancial, cacimbões, encanamento, banheiros 

públicos, lavadores para roupa, privadas”. (CNER, 1959, p. 251). Org.: Rodrigues, G. S. (2017). 

 

Além de habitações, escolas e fossas construídas, como observa-se na Figura 23, 

nessas atividades também foram edificados centros comunitários em todos os aglomerados, 

inclusive isso se estendeu às áreas propriamente urbanas nas décadas seguintes, por meio do 

trabalho braçal da população utilizando o mutirão. No município de Dianópolis (2.296 hab.), 

seus dois distritos eram: Conceição do Norte (1.525 hab.) equivalente a 21,22% de todo o 

município; a população rural deste distrito (1.233 hab.) era 80,85% e a urbana (292 hab.) era 

19,14%; distrito de Taipas (771 hab.) que tinha 10,73%; a sua população rural distrital (551 

hab.) era equivalente a 71,46% e a população urbana distrital (220 hab.) correspondia a 

28,53% (IBGE, 1956). O Os municípios escolhidos para as atividades da CNER estavam em 

locais de fronteira agrícola, de intensos conflitos agrários como o de Trombas (Meio Norte), 

espaços com poucas atividades do governo, regiões predominantemente rurais. 

Em 1960, havia 179 municípios em Goiás. Em 37 (20,67%) deles havia distritos 

em seus territórios (IBGE, 1961). A década de 1960 marcou os resultados da influência de 

Goiânia e Brasília no estado, alterando a quantidade e a localização de distritos, tornando-os 

concentrados, sobretudo, na região central do território goiano-tocantinense. O recenseamento 

de 1960 não fez a contagem de distritos e de sua população separados dos municípios. No 

documento Divisão Territorial do Brasil (IBGE, 1961), constam apenas os municípios e seus 

respectivos distritos, sem nenhum dado destes. Nas Figuras 24 e 25, observa-se a 

espacialização dos distritos nas décadas de 1960 e 1970, com a porção central apresentando 

maior quantidade deles, quando comparada às demais regiões.  
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Figura 24 – Localização dos distritos de Goiás (1960-1970). 
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Figura 25 - População urbana e rural dos distritos goianos (1970). 
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Consta a existência de 63 distritos no estado de Goiás na década de 1960 (IBGE, 

1961). A taxa de crescimento de distritos entre 1950 e 1960 foi de -27,58%, maior decréscimo 

sofrido quando se compara essas às décadas anteriores. Dos 37 municípios que tinham 

distritos, 16 municípios eram novos (não constavam do recenseamento de 1950). Esses novos 

municípios com distritos eram: Rubiataba, com os distritos de Morro Agudo de Goiás e 

Valdelândia; município de Itapuranga, com o distrito de Diolândia; município de Itaberaí, 

com o distrito de Taquaral; Anicuns ,com os distritos de Americano do Brasil e Avelinópolis; 

município de Jussara, com os distritos de Britânia, Juscelândia, Santa Fé e São Sebastião do 

Rio Claro. Próximos ao Distrito Federal, havia dois novos municípios que possuíam distritos: 

município de Luziânia, com o distrito de Padre Bernardo; e o município de Planalmira, com 

os distritos de Córrego Rico e São Gabriel de Goiás (IBGE, 1961).  

A década de 1960 teve intenso crescimento da população urbana dos municípios 

do entorno de Brasília, porém, não pela atração urbana das cidades-sedes dos municípios, mas 

pela impossibilidade dos migrantes que trabalharam nas obras de edificação de Brasília de 

fixarem na nova capital federal, área de alta valorização do solo urbano, como constatou 

Arrais (2007). Isso significa que esses núcleos urbanos foram provenientes da expansão da 

fronteira agrícola, da construção de Brasília, da modernização territorial por meio das 

rodovias que interligam a capital federal ao restante do país. 

A redução de operação do sistema ferroviário no estado de Goiás nesse período 

alterou a espacialização dos distritos e o causou enfraquecimento urbano dos municípios 

servidos pela ferrovia, sobretudo da porção sul. Porém, com a ampliação da rede de rodovias 

a partir da edificação de Brasília, os núcleos urbanos de sua área de influência, conforme os 

dados da década de 1960, tornam-se mais populosos e concentrados na porção central do 

estado. Em geral, a partir da década de 1950, as redes rodoviárias tiveram forte influência na 

urbanização de Goiás, como corrobora a pesquisa de Castilho (2014). A rodovia federal, por 

exemplo, que interliga o norte ao sul do país, a BR – 153, conhecida por Transbrasiliana, 

Belém-Brasília ou Rodovia Bernardo Sayão, que liga o estado do Pará ao estado do Rio 

Grande do Sul, levou à emancipação de vários distritos. Na porção sul do estado de Goiás, a 

ferrovia tinha promovido o surgimento de distritos e a emancipação de outros, por exemplo, o 

município de Leopoldo de Bulhões com o seu distrito de Bonfinópolis. Porém, a influência da 

rodovia BR – 153 no norte foi bem maior do que tinha sido a da ferrovia no sul. Distritos que 

se emanciparam nas proximidades desta rodovia foram, por exemplo, Itaobi (município de 

Porto Nacional), Amaro Leite (município de Uruaçu) e Pilar de Goiás (município de Itapaci). 

Ainda, na porção norte, os novos municípios com distritos na década de 1960, por exemplo, 
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eram: Piaçá, com o distrito de Craolândia; Miracema do Norte, influenciado diretamente pela 

BR–153 em seu território municipal, com o distrito de Monte Santo; e o município de Almas, 

com o distrito de Rio da Conceição.  

No município de Goiás, com sete distritos, havia três novos distritos: Caiçara, 

Morzalândia e Uvá. O distrito de Uvá, do município de Goiás, surgiu de uma Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás (CANG) de imigrantes alemães. Localiza-se próximo à divisa 

com o município de Itapirapuã. Este nome, Uvá, deve-se ao fato da colônia ter sido formada 

às margens do rio Uvá (BRITO, 1992). De acordo com Brito (1992), a derrubada das matas, a 

construção de casas e pontes e a produção agrícola foram realizadas pelos migrantes com 

poucas técnicas e escassa ajuda dos governos estadual e federal, além das dificuldades 

enfrentadas no escoamento da produção e pela distância da sede do município, a cidade de 

Goiás. Inicialmente teve produção agrícola e criação de suínos e bovinos. Uvá consta como 

distrito a partir do recenseamento de 1961, porém os dados relativos a população são 

apresentados apenas no recenseamento de 1970, como será analisado adiante. 

Na década de 1970 a população do estado era de 2.938.677 habitantes. A sua área 

territorial, já sem a área que se tornou o Distrito Federal, mas ainda com a que se tornaria o 

estado do Tocantins, era de 642.092 km² e densidade demográfica de 4,51 hab./km² (IBGE, 

1973). Havia 169 municípios no estado. Destes, 59 (34,91%) possuíam distritos anexados em 

seu território, totalizando 102 distritos. A taxa de crescimento de distritos entre 1960 e 1970 

foi de 61,90% (IBGE, 1973). A população absoluta dos distritos (292.697 hab.) representava 

10,09% da população do estado. A população rural dos distritos (236.013 hab.) era 8,14% e a 

urbana (56.684 hab.) 1,95% desta população distrital. Dos 102 distritos, 62 (60,78%) eram 

novos (IBGE, 1973).  

Na Figura 25, a região central destaca-se pela quantidade de distritos, inclusive é a 

região que apresenta maior fragmentação municipal, porque cada município possui em média 

dois distritos. O município de Goiás (43.242 hab.) contava com sete distritos (29.069 hab.) 

que, juntos, tinham 67,22% da população de todo o município (IBGE, 1973). Destes, dois 

eram novos: Araguapaz (6.237 hab.) com 14,42% da população municipal, com a população 

rural do distrito (4.596 hab.) equivalente a 73,68% e a população urbana do distrito (1.641 

hab.) representava 26,31% desta população distrital; e Calcilândia (4.716 hab.) com 10,91% 

da população municipal, com população rural no distrito (4.547 hab.) de 96,41% e a 

população urbana (169 hab.) equivalente a 3,58%. Os demais distritos eram: Buenolândia 

(3.135 hab.) 7,25%; Caiçara (6.470 hab.) 14,96%; Davinópolis (642 hab.) 1,48%; Jeroaquara 

(3.355 hab.) 8,11%; e na Colônia Agrícola de Uvá (4.364 hab.), 10,09% (IBGE, 1973).  
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Nota-se pelos dados apurados dos recenseamentos que, desde 1970, o município 

de Goiânia é o mais populoso, inclusive, deixa Anápolis bem abaixo na comparação entre 

suas populações. Essa mudança foi ocasionada por Goiânia concentrar as funções político-

administrativas e econômicas da região e do estado de Goiás, como corrobora Arrais (2007). 

A capital Goiânia (380.773 hab.), mesmo com a construção de Brasília, não deixou de receber 

os fluxos migratórios para o município, tendo aumento populacional contínuo (IBGE, 1973). 

Permaneceu somente com o distrito de Senador Canedo (3.116 hab.) que correspondia a 

0,82% da população do município. A população rural deste distrito (1.564 hab.) representava 

50,19% de toda a população distrital e a população urbana (1.552 hab.) equivalente a 49,80%. 

Diferente de outros municípios, a população rural e a urbana deste distrito de Goiânia – 

Senador Canedo – era proporcional (IBGE, 1973). Exemplo dessa diferença entre população 

urbana e rural dos distritos é o caso do município vizinho de Goiânia, Bela Vista de Goiás 

(14.298 hab.), que também continuou com o mesmo distrito, Cadalzinha (2.433 hab.) que 

tinha o equivalente a 17,02% da população municipal, mas a população rural do distrito 

(2.152 hab.) era 88,45% da população distrital e a urbana (281 hab.) era 22,88%. Anápolis 

(105.029 hab.) tornou-se o segundo município (após Goiânia) mais populoso com distritos. 

Permaneceu com três distritos (6.811 hab.) equivalentes a 6,48% da população municipal. 

Dois apareceram com nomes diferentes dos que existiam em 1960. A população rural distrital 

(5.326 hab.) era de 5,07% de toda a população distrital e a urbana distrital (1.485 hab.) era de 

1,41%. Seus distritos eram: Rodrigues Nascimento (2.457 hab.), com 2,82% da população do 

município; Sousânia (2.234 hab.), com 2,13%; e Interlândia (1.618 hab.), que tinha o 

equivalente a 1,54% da população (IBGE, 1973).  

A nova malha rodoviária, associada à produção agrícola em moldes empresariais e 

não mais negociada em núcleos urbanos como em períodos pretéritos no estado, diminuiu e 

até mesmo eliminou as pequenas propriedades rurais situados próximas a essas localidades, 

que também comercializavam a produção de excedente. No Sudeste de Goiás, onde Catalão 

sempre foi o principal município, a fronteira agrícola e a instalação de empresas estrangeiras 

como a mineradora na década de 1970 e a montadora de veículos na década de 1990, se 

tornaram possíveis, entre outros motivos, por causa da rodovia BR – 050. Na região Sudoeste 

de Goiás, a expansão da fronteira agrícola na década de 1970 atraiu migrantes do Sudeste e do 

Sul do país e, em associação com o aumento da natalidade local, promoveu o aumento 

populacional, de acordo com Arrais (2004, p. 75). Com a modernização do campo, via 

técnicas e tecnologias empregadas, o local de trabalho e de moradia das populações rurais foi 

alterado, foi-lhes imposto o deslocamento para os núcleos urbanos e cidades-sedes próximas a 
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essas áreas de produção agrícola em maior escala, voltada à exportação. Os principais 

municípios da expansão agrícola do Sudoeste foram Rio Verde, Mineiros e Jataí, sob 

influência da implantação da rodovia federal BR – 060, rodovia de ligação entre Brasília e 

Cuiabá. Aumentou a população e, sobretudo, na década de 1980, a criação de novos distritos e 

municípios, que surgiram também por efeito da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988). 

No caminho dos trilhos, ocorreram emancipações de distritos e alguns municípios 

permaneceram tendo poucos distritos. No município de Leopoldo de Bulhões (9.109 hab.), 

seu único distrito, Bonfinópolis (2.665 hab.), representava 29,26% da população municipal. A 

população distrital urbana (1.381 hab.) era de 51,81%, maior que a população distrital rural 

(1.284 hab.) de 48,18% (IBGE, 1973). O município de Ipameri (20.258 hab.) também 

permaneceu com os dois distritos (3.006 hab.) representando 14,65% da população municipal. 

Eram eles: Cavalheiro (905 hab.), de 4,41% e Dominiciano Ribeiro (2.101 hab.), com 

10,24%, a população rural distrital (2.320 hab.) representava 11,30% da população do 

município e a população urbana distrital (686 hab.) era equivalente a 3,34% da população 

municipal (IBGE, 1973). Ainda na porção sul, Catalão (27.338 hab.), permanece com o 

distrito de Santo Antônio do Rio Verde (2.649 hab.) que tinha 9,69% da população do 

município. Predominava neste distrito a população rural, com 93,80%; enquanto a população 

urbana era 6,19% (IBGE, 1973). 

A porção norte tinha distritos com população predominantemente rural, como era 

o caso do município de Araguacema (10.421 hab.) com três distritos (7.355 hab.), cujas 

populações eram equivalentes a 70,57% da população municipal; a população rural distrital 

(6.629 hab.) era 63,61% e o urbano distrital (726 hab.) era 6,96% do município (IBGE, 1973). 

Seus distritos eram: Abreulândia (1.655 hab.) com 15,88%, Araguaçuí (2.654 hab.) com 

25,47% e Goianorte (3.046 hab.) com 29,23% (IBGE, 1973). Outro município com população 

distrital significativa era Filadélfia (14.884 hab.) com dois distritos (8.142 hab.) equivalentes 

a 54,70% da população de todo o município, com população rural distrital (6.875 hab.) de 

46,19% e a urbana distrital (1.267 hab.) equivalente a 8,51%. Seus distritos eram: Nova 

Olinda (4.405 hab.) com 29,60% e Palmeirante (3.737 hab.) com 25,11% (IBGE, 1973). Os 

municípios que surgiram e anexaram distritos estavam predominantemente na porção norte: 

Goiatins (14.676 hab.), com três distritos (7.235 hab.) representando 49,29% da população 

municipal; Guaraí (11.078 hab.), com dois distritos (3.921 hab.) equivalentes a 35,39% da 

população do município; Xambioá (8.453 hab.), com apenas um distrito (1.179 hab.) 

representando 13,95% do município (IBGE, 1973).  
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O extremo norte de Goiás, na região do Bico do Papagaio, tornou-se palco do 

conflito denominado de Guerrilha do Araguaia, influenciando a dinâmica socioeconômica e 

política dos municípios de Araguaína, Araguatins e Tocantinópolis. Essa região havia sido 

povoada desde o século XVIII devido à mineração, mas na década de 1960, com a construção 

da Belém-Brasília, ocorreu intensa migração, em sua maioria de nordestinos, formação de 

núcleos urbanos, garimpos e valorização das terras
59

. Campos Filho (1997, p. 75) esclarece: 

 
Uma política migratória para a região conhecida como Bico do Papagaio – a faixa 

que abrange desde Marabá, no sul do Pará, até Araguaína, então norte de Goiás, 

passando por Imperatriz, no sul do Maranhão, e podendo estender-se até São Félix 

do Araguaia no norte do Mato Grosso – tida como a porta de entrada para a 

Amazônia, ao mesmo tempo que utilizava instrumentos que facilitaram a grilagem 

de terras nessa região. 

 

Nesse período o governo federal criou a Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (Sudam), para promover doações de recursos públicos, apoio econômico e 

incentivo fiscal para empresários rurais nessa região. O Bico do Papagaio era área de pouca 

urbanização, distante de centros urbanos, além de possuir mata densa, por isso foi escolhida 

para o início de uma guerrilha por opositores da ditadura militar. Os integrantes do Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) ao chegarem, “compraram posses, montaram roças e 

adquiriram castanhais [...] se instalaram também nos pequenos povoados onde se disfarçaram 

de pequenos negociantes”, dando início ao conflito armado, para o qual recrutaram posseiros 

e militantes, contra as autoridades local e nacional, nas palavras de Campos Filho (1997, p. 

80)
 60

.  

Os municípios que apresentavam distritos, de acordo com o IBGE (1973) eram: a) 

Araguaína (37.780 hab.) com a população dos distritos (5.875 hab.) representando 15,55% da 

municipal. O distrito de Araguanã (2.043 hab.) tinha 5,40 % da população de todo o 

município, com a população rural distrital (1.841 hab.) de 90,11% e a urbana distrital (202 

hab.) de 0,53%; distrito de Muricilândia (3.832 hab.) equivalente a 10,14% da população 

municipal, com a população rural distrital (2.965 hab.) de 77,37% e a urbana distrital (867 

hab.) de 22,62%; b) Araguatins (12.542 hab.) que tinha dois distritos (3.464 hab.) 

representavam 27,61% da população do município; o distrito de Natal (1.608 hab.) tinha 

12,81%, com população a rural distrital (1.115 hab.) equivalente a 69,34% e a urbana distrital 

(493 hab.) de 3,93%; o distrito de São Bento (1.856 hab.) tinha 14,80% de toda a população 

                                                           
59

 Período que abrange a Ditadura Militar (1964-1985). 
60

 De acordo com Campos Filho (1997, p. 87), sobre a relação com a comunidade: “os militantes [vindos de São 

Paulo, Brasília e Rio de Janeiro] procuraram adaptar-se ao universo camponês [...] retribuindo a acolhida da 

população local com amizade e atendendo-a naquilo que ela mais precisava e não tinha a quem recorrer – 

como no caso da medicina, do comércio, de compras de remédios etc.”.  
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do município, com a população rural distrital (1.256 hab.) equivalente a 67,67% e a urbana 

distrital (600 hab.) representando 32,23%; c) Tocantinópolis (23.659 hab.), com o distrito de 

Cachoeirinha (3.273 hab.), cuja população era equivalente a 13,83% do município, com a 

população rural distrital (2.263 hab.) de 69,14% e a urbana distrital (1.037 hab.) de 31,68%. 

Em todos predominava a população rural. 

Na década de 1980, a população do estado de Goiás era 3.859.602 habitantes, sua 

área territorial era de 642.092 km² e densidade demográfica era de 6,01 hab./km² (IBGE, 

1980). Havia 173 municípios no estado. Destes, 82 (47,39%) tinham distritos. Ao todo eram 

139 distritos municipais (IBGE, 1982). A taxa de crescimento distrital entre 1970 e 1980 foi 

de 36,27%. A população absoluta distrital (438.924 hab.) representava 11,37% do estado, 

sendo a população rural dos distritos (294.621 hab.) equivalente a 7,63% e a urbana distrital 

(144.303 hab.) a 3,73%. Na Figura 26, na década de 1980, a porção central se destaca pela 

concentração e quantidade de distritos. Mas a porção norte também apresentou aumento nesse 

período, embora seus distritos estivessem dispersos pelo território. Nas Figuras 27 e 28 

observa-se a população dos distritos das décadas de 1980 e 1990, respectivamente. 
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Figura 26 – Localização dos distritos de Goiás (1980-1991). 
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Figura 27 - População urbana e rural dos distritos goianos (1980). 
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Figura 28 - População urbana e rural dos distritos goianos (1991). 
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No Mato Grosso Goiano, na década de 1980, o município de Goiás (42.958 hab.) 

tinha oito distritos (24.401 hab.), representando 56,80% da população de todo o município. A 

população rural distrital (119.440 hab.) era 45,25% e a urbana distrital (4.961 hab.) era 

11,54%. Seus distritos eram: Araguapaz (6.727 hab.), 15,66%; Buenolândia (1.012 hab.), 

2,36%; Caiçara (6.305 hab.), 14,68%; Calcilândia (2.988 hab.), 6,96%; Davidópolis (547 

hab.), 2,72%; e Uvá (33.021 hab.) 7,03% (IBGE, 1982). Destaca-se, também, o município de 

Anápolis (180.015 hab.), o segundo mais populoso do estado, que teve aumento de mais dois 

distritos, totalizando cinco (IBGE, 1982). A população absoluta dos seus distritos (8.183 hab.) 

era equivalente a 4,54% de sua população total. A população rural distrital (5.617 hab.) era 

3,12% e a urbana distrital (2.566 hab.) era 1,42%. Seus distritos eram: Goilândia (1.052 hab.), 

0,58%; Interlândia (1.475 hab.), 0,82%; Joanópolis (742 hab.), 0,41%; Rodrigues Nascimento 

(1.837 hab.), 1,58%; e Sousânia (2.077 hab.), 1,15%. (IBGE, 1982).  

Ainda na porção central, destaca-se a capital do estado, Goiânia, que na década de 

1980 é uma grande Metrópole Regional do Centro-Oeste, com área de influência que 

estendeu-se para além dos limites estaduais. De acordo com os dados do IBGE/REGIC 

(1987), a rede urbana de Goiás era comandada hierarquicamente por Goiânia, fato explicado 

por ser a capital e que impulsionou migrações, centralizou a economia e os investimentos 

públicos/privados. O município de Goiânia (717.526 hab.) tinha o distrito de Senador Canedo 

(3.042 hab.) equivalente a 0,42% da população do município. A população rural distrital 

(2.218 hab.) era 72,91% e a urbana distrital (824 hab.) era 27,08% (IBGE, 1982). De acordo 

com Arrais (2013), em função da valorização do solo urbano, a partir de 1980, a migração 

passou a ser direcionada para municípios periféricos, como Aparecida de Goiânia e Trindade 

(antigo distrito). Isso repercutiu não somente no aumento de municípios limítrofes à capital, 

mas também no surgimento de distritos, como em Aparecida de Goiânia (42.632 hab.) que 

anexou o distrito de Vila Brasília (31.926hab.), equivalente a 74,89% da população municipal, 

único distrito do estado de Goiás tão populoso, inclusive mais que a própria cidade-sede. A 

população rural desde distrito (13.921hab.) era de 43,60% e a urbana distrital (18.005 hab.) 

era 56,39%, isto significa que ele surgiu predominantemente urbano (IBGE, 1982).  

Na parte leste do estado de Goiás, destaca-se o município de Luziânia (92.814 

hab.), terceiro município mais populoso do estado, que permaneceu com o distrito de Santo 

Antônio do Descoberto (12.725 hab.) que tinha 13,71% da população municipal. A população 

rural deste distrito (4.048 hab.) era 4,36% e a urbana distrital (8.667 hab.) era 9,34% (IBGE, 

1982). No antigo caminho dos trilhos, na porção sul, surgiu o município de Vianópolis (7.925 

hab.) com o distrito de Caraíba (665 hab.), equivalente a 8,39% da população municipal. A 
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população rural distrital (492 hab.) era 6,20% e a urbana distrital (173 hab.) era 2,18% (IBGE, 

1982). O município de Leopoldo de Bulhões (8.340 hab.) permaneceu com o seu único de 

distrito, Bonfinópolis (2.688 hab.) de população equivalente a 32,23% da população 

municipal. A população rural deste distrito (1.084 hab.) era 40,32% e a urbana distrital (1.604 

hab.) era 59,67%, prevalecendo, portando, a população urbana, da vila (IBGE, 1982).  

Já consolidada a base econômica da agropecuária e pela intensa migração para a 

região Sudoeste, destaca-se o município de Rio Verde (74.694 hab.) com cinco distritos 

(14.022 hab.) equivalentes a 18,77%. A população rural dos distritos (5.961 hab.) era 7,98% e 

a urbana dos distritos (8.061 hab.) era 10,79% (IBGE, 1982). Seus distritos eram: Castelândia 

(3.102 hab.), 4,15%; Modividiu (4.692 hab.), 6,42%; Ouroana (1.079 hab.), 1,44%; 

Riverlândia (2.022 hab.), 2,71%; e Santo Antônio da Barra (3.027 hab.), 4,05% (IBGE, 1982). 

No sul, os municípios com distritos eram: Itumbiara, São Simão, Quirinópolis, Jataí e 

Acreúna.  

Na porção norte, os distritos concentravam a maior parte da população dos 

municípios. O município de Araguacema (14.972 hab.) tinha três distritos (11.931 hab.), cujas 

populações representavam 79,68% da população municipal. A população rural distrital 

(11.070 hab.) era equivalente a 73,93% e a urbana distrital (861 hab.) era 5,75% do município 

(IBGE, 1982). Os distritos eram: Abreulândia (2.073 hab.), 13,85%; Araguaçuí (4.416 hab), 

29,50%; e Goianorte (5.442 hab.), 36,35% (IBGE, 1982). O município de Filadélfia (18.980 

hab.) tinha dois distritos (11.797 hab.), com populações representando 62,15% da população 

de todo o município. A população rural distrital (7.090 hab.) era 37,35% e a urbano distrital 

(4.707 hab.) era 24,79%. Estes distritos eram: Nova Olinda (7.811 hab.), 41,15%, com 

população urbana distrital (4.545 hab.) de 58,18%, se sobressaindo à rural distrital (3.266 

hab.) de 41,81%; distrito de Palmeirante (3.986 hab.), que contava com 21% da população de 

todo o município de Filadélfia, com predomínio da população rural distrital (3.824 hab.) 

representando 95,93% e a urbana distrital (162 hab.) era 4,06% (IBGE, 1982). O município de 

Porto Nacional (39.320 hab.) era o mais populoso da região norte do estado. Sua população 

distrital (5.753 hab.) era equivalente a 14,63% da população municipal. Nas áreas rurais 

distritais (4.548 hab.) era 11,56% e nas vilas (1.205 hab.) era 3,06%. Os distritos de Porto 

Nacional eram: Canela (1.179 hab.), 3%; Ipueiras (1.505 hab.), 3,82%; e Silvanópolis (3.069 

hab.), 7,80% (IBGE, 1982). 

O perfil da espacialização dos distritos do século XXI foi desenhado no final da 

década de 1980, conforme verifica-se nas Figuras 26, 27 e 28. Esse período é caracterizado 

pela fragmentação territorial do estado – que deu origem ao estado do Tocantins −, pelo 



143 

 

aumento de municípios por todo o território goiano, pela maior concentração da população em 

poucos centros urbanos e pelo processo de metropolização nos entornos de Goiânia e do 

Distrito Federal. Na década de 1990, Goiás tinha população absoluta de 4.018.903 habitantes. 

Sua população rural (771.227 hab.) era 19,18% e sua população urbana (3.247.676 hab.) era 

80,81%. Havia 211 municípios, dos quais 46 (21,80%) tinham distritos em seus territórios 

(IBGE, 1994). Ao todo eram 74 distritos. A população absoluta dos distritos (318.448 hab.) 

representava 7,92%. A taxa de crescimento de distritos entre 1980 e 1990 foi de -46,76%. 

Houve, portanto, um ponto de inflexão da quantidade de distritos. Nas Figuras 26 e 28, 

destaca-se a porção central do estado com maior quantidade de distritos, também destaca-se a 

presença de “espaços vazios”, do ponto de vista da existência de poucos distritos no norte e 

sul do estado. Outro fator responsável por essa quantidade de distritos é que Goiás tornou-se 

um estado mais compacto pela redução territorial proveniente da criação do estado de 

Tocantins, inclusive, também tornou-se mais urbano, haja vista que a antiga porção norte de 

Goiás, Tocantins, era a área de maior porcentagem de população rural. 

Anápolis (239.378 hab.) era, em 1990, o mais populoso dos municípios com 

distritos de Goiás. Possuía cinco distritos (8.529 hab.), com populações equivalentes a 3,56% 

da população municipal. A sua população rural distrital (4.334 hab.) era 50,81% do município 

e a urbana distrital (4.195 hab.) era 49,18%. Seus distritos: Goialândia (956 hab.), 

representando 0,40% do município, com a população rural distrital (161 hab.) de 16,84% e a 

urbana distrital (795 hab.) de 83,15%; distrito de Interlândia (1.659 hab.), 0,69% da população 

municipal, com a população rural distrital (812 hab.) de 48,94% e a urbana distrital (847 hab.) 

51,05%; distrito de Joanópolis (861 hab.), correspondia a 0,36% de todo o município, dos 

quais a população rural distrital (583 hab.) era 67,71% e a urbana distrital (278 hab.) era 

32,28%; Rodrigues Nascimento (3.494 hab.), 1,46% do município, com população rural 

distrital (1.680 hab.) de 48,08% e a urbana distrital (1.814 hab.) era 51,91%; distrito de 

Sousânia (1.559 hab.), 0,65% do município, com população rural distrital (1.098 hab.) de 

70,42% e a urbana (461 hab.) era 29,57% (IBGE, 1994). O município de Goiás (27.782 hab.) 

contava com cinco distritos (7.048 hab.), cujas populações representavam 25,36% da 

população municipal. A população rural distrital (5.685 hab.) era 80,66% e a urbana distrital 

(1.363 hab.) era 19,33%. Seus distritos eram: Buenolândia (1.067 hab.), representando 3,84%; 

Calcilândia (2.349 hab.), equivalente a 8,46%; Davidópolis (762 hab.), 2,74%; São João (825 

hab.), 2,97%; e Uvá (2.045 hab.) 7,36% (IBGE, 1994).  

No município de Aparecida de Goiânia (178.483 hab.), o distrito de Nova Brasília 

tinha população absoluta (126.669 hab.) que representava 70,97% do município (IBGE, 
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1994). Era o distrito mais populoso dos 74 distritos goianos, na década de 1990, inclusive 

com população maior do que a de todos os municípios com distritos, exceto Anápolis. No 

recenseamento de 1990 não consta a população rural do distrito de Nova Brasília. Os demais 

municípios com distritos, no centro, no oeste e leste do estado eram: Mossâmedes, Fazenda 

Nova, Anicuns, Itapirapuã e Abadiânia. 

Nos municípios da região Sudoeste do estado, juntos, havia menos distritos do que 

os de outras regiões na década de 1990. Mas esta é uma região agrícola, de grandes empresas 

rurais. Nela destacava-se o município de Itumbiara (79.533 hab.), com o seu distrito de 

Inaciolândia (69.539 hab.), cuja população representava 87,43% da população de todo o 

município. O distrito de Inaciolândia era o segundo maior do estado em quantidade de 

população; o primeiro era o distrito de Nova Brasília (IBGE, 1994). Em Inaciolândia, a sua 

população rural (788 hab.) era 1,13% e a população urbana (68.751 hab.) representava 

98,86% (IBGE, 1994). O município de Rio Verde (96.309 hab.) era o segundo maior com 

quantitativo populacional dos que possuíam distritos no estado de Goiás na década de 1990. 

Eram quatro distritos (7.917 hab.) em Rio Verde, cujas populações eram equivalentes a 8,22% 

da população do município. Na área rural distrital (786 hab.) havia 0,81% da população do 

município e na área urbana distrital (7.131 hab.) havia 7,40% do município. Seus distritos 

eram: Castelândia (2.871 hab.), 2,98% da população do município de Rio Verde; Ouroana 

(870 hab.), 0,90%; Riverlândia (1.540 hab.), 1,60%; e Santo Antônio da Barra (2.636 hab.), 

2,74% (IBGE, 1994).  

Para entender como os núcleos urbanos se espacializaram nas décadas seguintes, 

século XXI, serão analisados, no Capítulo 3, os dados demográficos dos distritos goianos de 

2000 e 2010, além dos agrupamentos humanos denominados oficialmente como povoados, 

localizados em áreas rurais dos municípios goianos no ano de 2010. Utilizou-se também de 

pesquisa de campo em cinco vilas, sedes de atuais distritos do estado, visando identificar o 

perfil delas por região, os seus sítios urbanos, suas funções e contextos histórico-geográficos 

em que estão inseridas. 
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Capítulo III – Núcleos urbanos e território goiano 

 

Os núcleos urbanos de Goiás ainda hoje existentes tiveram origem em distintos 

contextos histórico-geográficos, assim como aqueles que se transformaram em cidades-sedes 

de municípios com as mais distintas classificações na hierarquia urbana estadual. Os mais 

antigos constituíram-se, de maneira geral, a partir de agrupamentos humanos sedentários que 

tiveram visibilidade política até meados de 1930 por terem sido até então a representação da 

modernidade e a centralidade da rede urbana do estado. Depois desta década, gradualmente as 

cidades tornaram-se o elemento mais importante da sociedade goiana. Os distritos foram 

modificados, adaptados, alguns foram emancipados e outros permaneceram como distritos 

municipais. As formações, as localizações e as funções que essas localidades 

exerceram/exercem no espaço são diferentes umas em relação às outras, mas também há 

similaridades. Por isso, utilizou-se da pesquisa de campo em cinco vilas, uma em cada 

mesorregião do estado de Goiás, com o objetivo de identificar o perfil delas e o que explica 

suas existências do ponto de vista das regiões e municípios a que pertencem. 

 

3.1 Povoados e distritos  

 

Em 2010 havia 172 povoados (63.457 hab.) distribuídos em 107 municípios, 

equivalentes a 1,05% da população absoluta do estado (6.003.788 hab.) e 10,88% da 

população rural de Goiás (583.074 hab.) (IBGE, 2010). Os povoados são as localidades que 

possuem maiores possibilidades de se tornarem vilas, porque as atividades econômicas ali 

exercidas, dentro ou fora do aglomerado, não possuem relações tão diretas com o campo, 

como é o caso dos assentamentos, nem uma proximidade mínima com as cidades, como é o 

caso das áreas urbanas isoladas, conforme a classificação das áreas rurais e urbanas feita pelo 

(IBGE, 2010). Como observa-se na Figura 29, os povoados concentram-se: 18,6% no Leste 

Goiano, 15,1% no Norte Goiano, 4,7% no Nordeste Goiano, 23,3% no Sul Goiano e 38,4% 

localizam na região central do território goiano. Nota-se que na região Leste, no município de 

Cocalzinho de Goiás (17.407 hab.), localiza-se o povoado de Girassol, o mais populoso do 

estado. Essa população dos povoados é contata pelo IBGE como área rural dos municípios a 

que pertencem. 
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Figura 29 - População dos povoados de Goiás (2010). 
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Quanto aos distritos, desde o final da década de 1980 estava praticamente 

consolidada sua conformação espacial em Goiás por causa da legislação e, nos anos seguintes, 

ocorreram poucas alterações. A centralidade de Goiânia é reafirmada pelo estudo feito pelo 

IBGE chamado REGIC – Região de Influência das Cidades (2007). A cidade, capital do 

estado, é a definidora da hierarquia urbana do estado. Os dados de 2000 e 2010 sobre a 

quantidade de distritos existentes em cada município mostram que esses municípios que 

possuem mais distritos localizam-se próximos à capital com maiores quantidades 

populacionais, além de elevada população urbana. Dos centros urbanos com mais de 100 mil 

habitantes, cinco municípios possuíam distritos anexados em seus territórios na década de 

2000, sendo eles: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia e Rio Verde (IBGE, 

2000); na década de 2010 eram seis municípios: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, 

Rio Verde, Luziânia e Formosa (IBGE, 2010). Em conjunto, esses municípios com distritos 

abrigavam a maior parcela da população do estado. Exceto as cidades de Anápolis, Rio Verde 

e Formosa, a importância demográfica dos demais municípios com distritos é decorrente da 

metropolização das capitais estadual (Goiânia) e federal (Brasília).  

Diferentemente da área central, as regiões Leste e Oeste do estado possuem, em 

seus municípios, mais distritos distribuídos pelos municípios, sendo esses núcleos urbanos 

proveniente do século XVIII, mas que tiveram aumento a partir do século XX por influência 

de Goiânia e Brasília. Inclusive são localidades onde há a possibilidade de criar novos 

municípios. Mas esses municípios apresentam menor quantidade populacional, inclusive com 

predominância da população distrital rural, como se observa nas Figuras 30, 31 e 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 
Figura 30 – Localização dos distritos de Goiás (2000-2010). 
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Figura 31 - População dos distritos de Goiás (2000). 
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Figura 32 - População urbana e rural dos distritos goianos (2010). 
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Na década de 2000, Goiás tinha uma população absoluta de 5.003.228 habitantes 

e 242 municípios dos quais 45 (18,29%) possuíam distritos anexados nos territórios (IBGE, 

2000). A população absoluta distrital (315.626 hab.) correspondia a 6,30% do estado, a 

popoulação rural distrital (54.876 hab.) representava 9,04% da população rural de todo o 

estado (606.583 hab.); a população urbana distrital (260.750hab.) era equivalente a 5,93% do 

urbano de Goiás (4.396.645 hab.) (IBGE, 2000). Entre 1991/2000 ocorreu decréscimo de -

5,40% na quantidade de distritos; quatro distritos deixaram de existir como tal, como ocorreu 

no município de Anápolis não mais possuía o distrito de Rodrigues Nascimento, o município 

de Itapuranga perdeu o distrito de Guaraita. No entanto, oito novos municípios criaram 

distritos em seus territórios, sendo eles: Bela Vista de Goiás, Goianápolis, Itajá, Itumbiara, 

Jataí, Mambaí, Mossâmedes e Porangatu. Houve aumento de mais trinta e um novos 

municípios em Goiás, passando de 211 para 242. Nota-se na Figura 30 que as regiões Sudeste, 

Sudoeste e Noroeste apresentam “vazio espacial” do ponto de vista da ausência de distritos. 

Na hierarquia urbana do estado, a posição principal de Goiânia deve-se, 

primordialmente, à sua função de sede político-administrativa do estado e à sua estrutura 

econômica nos setores secundário e terciário, o que influencia, inclusive, o fato de que os 

distritos com maior quantidade de população em área urbana (vilas) do estado lhe são 

próximos.  Já Brasília tem maior influência sobre o Nordeste Goiano do que a capital Goiânia, 

devido à maior proximidade entre a capital federal e essa região. O município de Goiânia 

(1.093.007 hab.) anexou o distrito de Vila Rica que no recenseamento de 2000 não apresentou 

quantitativo populacional, pois não foi contada de forma separada/específica a sua população 

(IBGE, 2000). O segundo município mais populoso do estado e que conta com distrito, em 

2000, era Aparecida de Goiânia (336.392 hab.), cujo distrito de Nova Brasília (224.906 hab.) 

representava 66, 85% da população municipal, sendo o rural distrital (439 hab.) 0,19% e a 

população urbana do distrito (224.467 hab.) 99,80% (IBGE, 2000). 

O município de Anápolis (288.085 hab.) era o terceiro mais populoso do estado 

em 2000, com quatro distritos (5.051 hab.) que ao todo eram equivalentes a 1,75% do 

território municipal. A população rural distrital (2.486 hab.) 0,86% e urbano distrital (0,89%). 

Seus distritos eram: Goialândia (987 hab.) 0,34%, Interlândia (1.598 hab.) 0,55%, Joanópolis 

(843 hab.) 0,29% e Sousânia (1.623 hab.) 0,56%. No Entorno de Brasília, o município de 

Luziânia (141.082 hab.) apresenta o distrito de Jardim Ingá anexado no território, mas não 

consta dados de sua população no recenseamento de 2000. O quarto município mais populoso 

é Rio Verde (116.552 hab.) com três distritos (3.805 hab.) equivalentes a 3,26% da população 

de todo o município. Sua população rural distrital (1.100 hab.) era 0,94% e o urbano distrital 
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(2.705 hab.) 2,32% dentro do município (IBGE, 2000). Seus distritos eram: Lagoa do 

Bauzinho (1.907 hab.) 1,64%, Ouroana (689 hab.) 0,59% e Riverlândia (1.209 hab.) 1,04%. 

O município de Goiás (27.120 hab.) descata-se por permanecer, desde o século 

XVIII, com a maior quantidade de distritos do estado. Em 2000, ao todo cinco distritos (6.640 

hab.) representavam 24,48% do município com população rural (4.969 hab.) 74,83% e a 

população urbana distrital (1.671 hab.) 25,16%. Seus distritos eram: Buenolândia (604 hab.) 

2,23%, Calcilândia (1.740 hab.) 6,42%, Davidópolis (1.071 hab.) 3,95%, São João (606 hab.) 

2,23% e Uvá (2.619 hab.) 9,66% (IBGE, 2000). Outro município que se destaca encontra-se 

na Região Norte do estado, município de Campinorte (9.641 hab.) com o distrito de Colinaçu 

(8.261 hab.) representando 85,69% da população municipal, com o rural distrital (1.187 hab.) 

14,36% e o urbano distrital (7.074 hab.) equivalente a 85,63% de toda a população municipal 

(IBGE, 2000). Assim, predomina a população urbana, embora esse distrito esteja localizado 

distante da região metropolitana. 

Em 2010 Goiás tinha população absoluta de 6.004.045 pessoas e teve aumento de 

mais quatro municípios, totalizando 246 (IBGE, 2010). Mantiveram-se os 71 distritos 

distribuídos em 45 (18,29%) municípios, todos com a mesma toponímia, o que significa que 

esses quatro novos municípios que surgiram não eram distritos, ou que algum distrito tenha se 

emancipado para município com outra denominação, ou que algum povoado próximo tenha se 

tornado distrito e adotado a toponímia. A população de total dos distritos (456.999 hab.) 

representava 7,61% do estado. A população total rural distrital (53.727 hab.) equivalente a 

9,21% dos 582.976 habitantes rurais do estado. A população total do urbano distrital (403.272 

hab.) representava 7,43% dos 5.421.069 habitantes das áreas urbanas (vilas e cidades) de 

Goiás (IBGE, 2010). Permanecem os distritos mais populosos do estado na área central e um 

na Região Leste. Estão localizados na Região Oeste do estado, no entanto, a maior quantidade 

de distritos distribuídos em vários municípios.  

Na Região Centro, o município de Goiânia (1.302.001 hab.), capital do estado, 

manteve-se como primeiro colocado entre os municípios mais populosos que possuem 

distritos. No município, o seu distrito de Vila Rica (1.639 hab.) é equivalente a 0,12% de toda 

a população do município, com população rural distrital (864 hab.) representando 52,71% e o 

urbano distrital (775 hab.) 47,28%. Aparecida de Goiânia (455.657 hab.) é o segundo 

município mais populoso entre os municípios do estado com distritos. Seu distrito de Nova 

Brasília (298.002 hab.) representa 65,40% da população municipal. A população rural distrital 

(105 hab.) 0,03% e o urbano distrital (297.897 hab.) 99,96%, portanto, predominantemente é 

urbano. Anápolis (334.613 hab.) é o terceiro município mais populoso do estado que possui 
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distritos em seu território, ao todo quatro distritos (5.342 hab.) representando 1,59% da 

população municipal, sendo o rural distrital (2.170 hab.) 40,62% e a população das vilas 

(3.172 hab.) 59,37%. Seus distritos eram: Goialândia (1.005 hab.) 0,30%, Interlândia (1.961 

hab.) 0,59%, Joanópolis (899 hab.) 0,27% e Sousânia (1.477 hab.) 0,44%. Em seguida o 

município de Rio Verde (176.424 hab.) é o quarto mais populoso com três distritos (3.688 

hab.) equivalentes a 2,09% da população municipal, com o rural do distrito (948 hab.) de 

25,70% da população distrital e as vilas (2.740 hab.) 74,29% do distrito. Seus distritos eram: 

Lagoa do Bauzinho (1.729 hab.) 0,98%, Ouroana (974 hab.) 0,55% e Riverlândia (985 hab.) 

0,56% (IBGE, 2010).  

Permanece na Região do Entorno de Brasília o distrito de Jardim Ingá (64.547 

hab.) que representa 36,98% de toda a população do município que pertence, Luziânia 

(174.531 hab.), quinto maior município do estado com distrito no seu território (IBGE, 2010). 

Não consta, no IBGE (2010), a população rural do distrito de Jardim Ingá. Outro município 

que se destaca é Formosa (100.085 hab.) com três distritos (7.522 hab.) que, juntos, 

representam 7,51% da população do município. A população rural (3.785 hab.) deles equivale 

a 50,31% da população distrital e as vilas (3.737 hab.) equivalentes a 49,68% dos distritos. Os 

distritos de Formosa eram: Bezerra (2.788 hab.) 2,79%, Juscelino Kubitschek (1.709 hab.) 

1,71% e Santa Rosa (3.025 hab.) 3,02% (IBGE, 2010). 

Diante dessa quantidade de distritos, 71 em Goiás (IBGE, 2010), além de 

conhecer suas pluralidades do ponto de vista da gênese de cada localidade, da região em que 

se encontram, da função que exercem na rede urbana e que já exerceram ao longo do tempo, 

dentre outros aspectos, torna-se importante analisá-los no âmbito das escalas local e regional, 

o que será feito a partir de cinco vilas. Para isso, considerou-se a espacialização histórico-

geográfica desses núcleos urbanos pelo território goiano. 

 

3.2 Espacialização histórico-geográfica da comunidade  

 

Monbeig (1941, p. 278) indagou sobre a origem dos agrupamentos urbanos do 

país: “convém também transpor nossas indagações ao passado: qual era esse solo que a ação 

do homem tem frequentemente modificado e quem foram esses homens?” Essa pergunta leva 

à consideração das necessidades que impulsionaram a permanência do agrupamento e dos 

atores que transformaram o espaço por meio de trabalho, técnicas e produziram a 

comunidade. Se o passado ajuda a entender os motivos que levaram à formação de um 

agrupamento humano, como explica Monbeing, o presente também. Existem razões passadas 
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e presentes para que as vilas de Goiás já surgidas há tempos permanecessem, ainda hoje, na 

categoria oficial de distritos municipais. Houve adensamento populacional nas áreas onde 

esses núcleos urbanos se localizam? Quando? Por quê? Do mesmo modo, pode-se perguntar, 

por exemplo, se ocorreram modificações em suas funções. 

Na Figura 33 observa-se a malha urbana de cinco vilas-sedes de distritos no 

estado de Goiás que foram objeto de pesquisa de campo: a) Vila de Interlândia, conhecida 

pela toponímia “Pau-Terra”, pertencente ao município de Anápolis, localizado na 

Microrregião de Anápolis e na Mesorregião Centro Goiano; b) Vila de Jacilândia, de nome 

anterior “Chibata”, que pertence ao município de Itapirapuã, situado na Microrregião do Rio 

Vermelho e na Mesorregião Noroeste Goiano; c) Vila de Posse D’ Abadia, antes designada de 

“Abadiânia” e “Abadiânia Velha”, pertence ao município de Abadiânia que situa-se na 

Microrregião do Entorno do Distrito Federal e na Mesorregião Leste Goiano; d) Vila de Santo 

Antônio do Rio Verde, conhecida por alguns moradores antigos por “Quilombinho”, “Arraial” 

ou por apenas “Santo Antônio”, pertencente ao município de Catalão que localiza-se na 

Microrregião da Estrada de Ferro que, por sua vez, integra a Messorregião do Sul Goiano; e) 

Vila de São Jorge, antes era conhecida pela toponímia “Baixa”, pertencente ao município de 

Alto Paraíso de Goiás que localiza-se na Microrregião da Chapada dos Veadeiros e integra a 

Mesorregião Norte de Goiás. 

Jacilândia e Santo Antônio do Rio Verde possuem as malhas urbanas com maior 

padronização, seguindo as linhas retas e mais contínuas do formato de tabuleiro de xadrez, 

enquanto as vilas de Posse D’ Abadia, Interlândia e São Jorge têm suas ruas e quadras mais 

tortuosas devido às características físicas do local. Quanto à quantidade de quadras, Jacilância 

possui 18, Posse D’ Abadia possui 22, São Jorge com 30, Interlândia com 28 e Santo Antônio 

do Rio Verde conta com 79 quadras. Inclusive, nestas vilas, as principais instituições e 

equipamentos públicos inicialmente concentravam-se em uma das extremidades da malha 

urbana, no local onde se originou o sítio urbano. Porém, algumas dessas instituições e desses 

equipamentos públicos tiveram suas posições modificadas, foram levadas ou ampliadas para 

outras áreas da vila, por terem adquirido novas funções econômicas durante o século XX 

como, por exemplo, São Jorge que tornou-se uma área de turismo e Santo Antônio do Rio 

Verde, cujo comércio determinou a rua principal e transferiu-se para outro local da vila.  
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Figura 33 - Malha urbana das vilas. 
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No que confere aos municípios a que pertencem esses núcleos urbanos, Anápolis 

originou-se da movimentação de tropeiros no século XVIII em direção a Meia Ponte (hoje 

Pirenópolis) e, em 1873, com a denominação de distrito de Santana de Campos Ricos, 

pertencente ao município de Meia Ponte (Pirenópolis), foi elevado à categoria de vila, a 

Santana das Antas no ano de 1887 e a município em 1907 (IBGE/CIDADES, 2018). Dentre 

os distritos anexados no território, inclusive antes mesmo do lugar se tornar município, são: 

Santo Antônio do Capoeirão (1903), Boa Vista da Traíra (1903), Aracati (1922), Nova 

Veneza (1927), Matão (1948), dentre outros. A cidade de Anápolis teve crescimento 

comercial com a chegada da ferrovia no século XX e o comércio passa a ser a principal 

atividade econômica. O distrito de Interlândia foi criado pela Lei Municipal n. 51 de 07 de 

dezembro de 1953, antigo povoado de toponímia Pau-Terra. Em 2010 o município era 

constituído pelos distritos de Interlância, Goialândia, Sousânia e Joanópolis (IBGE, 2010). A 

economia do município baseia-se nos setores de serviços e indústria (IMB, 2015). 

O hoje município de Itapirapuã teve sua origem datada no ano de 1953, com a 

criação do então distrito de Itapirapuã, ex-povoado pertencente ao município de Goiás. 

Segundo Saad (1978), essa toponímia é proveniente dos índios Caiapós que habitavam a 

região. O povoado foi fundado em 1891 com a construção da linha telegráfica que ligava a 

cidade de Uberaba, em Minas Gerais, à cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, passando pela 

cidade de Goiás, capital do estado nesse período. Após a construção da Estação Telegráfica, 

ocorreu a migração para lá de engenheiros e de guarda-fios, responsáveis por fiscalizar a linha 

no trecho de Itapirapuã-Goiás e no de Itapirapuã-Marechal Floriano, iniciando as construções 

e a malha urbana nas proximidades da estação, inclusive em 1929 teve a inauguração da 

capela (SAAD, 1978). Somente em 1958 Itapirapuã foi elevada a município e, pela Lei 

Estadual n. 8017 de 27 de novembro de 1975, anexou o distrito de Jacilância, ex-povoado de 

Chibata, que continua sendo o único distrito do município de Itapirapuã (IBGE, 2010). A 

economia do município concentra-se na agropecuária e no setor de serviços (IMB, 2015). 

O município de Abadiânia teve sua origem relacionada às atividades agrícolas e 

pastoris, tornando-se distrito no ano de 1943, pertencente ao município de Corumbá de Goiás 

(IBGE, 1958). Abadiânia foi elevada à categoria de município com a mesma denominação em 

1953 (IBGE, 1958). Mas devido à construção de Brasília, a ideia de transferência da sede 

político-administrativa do município para a vila de Lindo Horizonte, situada às margens da 

BR-060, passou a ser cogitada. Esta vila surgiu no período da construção dessa rodovia 

federal, obtendo adensamento urbano e desenvolvimento do comércio pela facilidade de 

comunicação com as capitais estadual e federal. Inclusive, “a própria geografia já era um 
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obstáculo natural à urbanização da cidade” de Abadiânia, visto que o terreno não era plano, 

como em Lindo Horizonte, nas palavras de Araújo et. Al. (2003, p. 17). Diante desses fatores, 

diferentemente do ocorrido em outras localidades, em 1963, a vila de Lindo Horizonte tornou-

se cidade-sede, como o nome de Abadiânia, do município de mesmo nome e, pela Lei 

Municipal n. 367 de 12 de setembro de 1963, foi criado o distrito de Posse D’ Abadia, cuja 

vila-sede do município, ou seja, a cidade de Abadiânia deixou de ser cidade, regrediu para a 

categoria de distrito e com outro nome porque o seu foi dado para outro agrupamento humano 

(IBGE, 1958). Durante a pesquisa de campo, em 2018, observou-se que a população da vila a 

denominou de distrito de “Abadiânia Velha”, sendo este nome também utilizado na cidade-

sede do município ao se referirem à vila. As principais atividades econômicas do município 

são a prestação de serviços e agropecuária (IMB, 2015). Inclusive a Casa de Dom Inácio, 

entidade espírita, recebe turistas do país e estrangeiros, ao passo que há hotéis e pensões na 

cidade devido à valorização do solo urbano onde o centro espírita está localizado.  

O município de Catalão originou-se no ano de 1722 em um local de parada da 

comitiva de Bartolomeu Bueno da Silva (filho), chamado de “Sítio do Catalão”, onde surgiu o 

povoado que foi elevado à vila em 1833, à categoria de Freguesia em 1835 e tornou-se 

município em 1859 (IBGE, 1958). Somente pela Resolução Provincial de 30 de janeiro de 

1844 foi criado o seu primeiro distrito, Santo Antônio do Rio Verde, que permaneceu como 

área distrital desde a sua criação até hoje, enquanto os demais distritos de seu território foram, 

no decorrer do século XX, a exemplo Goiandira, Cumari e Ouvidor, tornando-se municípios 

por influência da ferrovia (IBGE, 1958).  Em documentos do século XIX já havia a discussão 

sobre as dificuldades da emancipação do distrito de Santo Antônio do Rio Verde: 

 

5 de dezembro de 1859: O governo provincial pensou em suprimir alguns 

municípios e evitar a criação de novos, especialmente o de Vai-Vem (Ipameri), no 

Catalão, e do Santo Antônio do Rio Verde. [...] O segundo, apesar de ter em seu 

favor a grande distância que o distava dessa capital, com um território vastíssimo e 

uma população excessivamente dispersa, não podia ter uma boa administração 

judiciária e municipal. (CHAUD, 2000, p. 78). 

 

O município de Catalão era um importante centro de entroncamento ferroviário do 

estado, sendo o município responsável por ampla produção agrícola escoada para São Paulo e 

núcleo urbano representante da modernidade no início do século XX. As famílias tradicionais 

– Paranhos, Ayres, Cunha, Campos, Paiva, Sampaio e Netto – comandavam a economia e a 

política da região de acordo com Chaul (1994).  Até a década de 1930, havia no município 

violentos conflitos armados relacionados aos partidos políticos dessas famílias. Ocorriam 

crimes nas áreas rurais e urbanas, a exemplo, o assassinato do Senador Paranhos (tinha sido 
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vereador, intendente e deputado estadual) em 1897 e o julgamento e tortura,  condenação à 

morte por linchamento, na principal avenida da cidade de Catalão do farmacêutico/poeta 

Antero Carvalho em 1930, como narra Ramos (1987). Entretanto, no final do século XX esse 

perfil econômico do município foi modificado com a instalação de empresas estrangeiras, 

como a mineradora e a montadora de veículos, além da expansão do comércio e modernização 

do campo. Os setores de serviços e a indústria são a base econômica do município (IMB, 

2015). 

O município de Alto Paraíso de Goiás originou-se da mineração, na Chapada dos 

Veadeiros, no século XVIII. Essa localidade foi elevada à categoria distrito de Veadeiros, 

pertencente ao município de Cavalcante no ano de 1933 e elevado à município em 1953, 

permanecendo com a mesma toponímia (IBGE/CIDADES, 2018). A Lei Municipal n. 827 de 

26 de agosto de 2009 criou o distrito de São Jorge, ex-povoado de Baixa dos Veadeiros
61

. O 

município tornou-se área de turismo no século XXI. A vila de São Jorge é a porta de entrada 

do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que possui atrativos naturais, sobretudo as 

280 cachoeiras, além de culturais, como o encontro de Culturas Tradicionais, conforme Silva 

e Nunes (2005). O município de Alto Paraíso de Goiás tem como atividade econômica 

principal o setor de serviços, devido a esse turismo (IMB, 2015). 

Desses municípios analisados, de acordo com o IBGE/REGIC (2007), as cidades-

sedes pertencem: a) Anápolis - Centro Sub-regional A – caracterizada por possuir população 

média de 95 mil habitantes e 112 relacionamentos em sua área de atuação; b) Catalão - Centro 

de Zona A – atuação restrita à sua área imediata, possui média populacional de 45 mil 

habitantes e 49 relacionamentos; c) Abadiânia, Itapirapuã e Alto Paraíso de Goiás – Centros 

Locais – centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas 

aos seus habitantes, possuem população predominantemente inferior a 10 mil habitantes. 

  

 

                                                           
61

 São Jorge foi o único distrito em que a Câmara de Vereadores do município a que pertence disponibilizou a lei 

de sua criação durante a pesquisa de campo realizada em 2017 e 2018, inclusive nenhuma prefeitura tem nas 

suas páginas online as leis municipais de criação de seus distritos. 
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Figura 34 - Regiões de Influência das Cidades: Abadiânia, Alto Paraíso de Goiás, Anápolis, 

Catalão e Itapirapuã. 

Fonte: IBGE/REGIC (2007). 

Organização: Rodrigues, G. S. (2017). 
 

Nota-se que Goiânia influencia os municípios das Macrorregiões Sul, Centro e 

Noroeste do estado, ao passo que Brasília influencia diretamente o Leste e Norte Goiano por 

estabelecer maior ligação por causa das funções e atividades que exerce e, também, pela 

proximidade geográfica em que se encontra. Essa relação entre as cidades evidencia que suas 

áreas de influência e articulação das redes no território goiano predominam-se os centros 

locais possuidores de distritos municipais, haja vista que apenas a capital - Goiânia - é 

metrópole e que Anápolis é uma dos seis centros sub-regionais que há no estado. Embora 

Catalão seja Centro de Zona A, por possuir boas disponibilidades de indústrias e serviços 

acaba exercendo papel importante na região, centralizando as atividades e até mesmo 

influenciando cidades de outros estados, como Araguari e Uberlândia em Minas Gerais.  

A vila de Interlândia fica na porção norte do município de Anápolis (334.613 

hab.) (IBGE, 2010). A área territorial municipal é de 933,156 km² com densidade 

demográfica de 358,58 hab./km² (IBGE, 2017a). A vila possui área de 0,4700469 km² com 

densidade de 2,88 hab./km² (IBGE, 2010). O município de Anápolis faz fronteira com os 

municípios de Pirenópolis e Abadiânia ao norte; Silvânia ao leste; Goianópolis e Leopoldo de 

Bulhões ao sul; Nerópolis, Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás a oeste. Interlândia 

situa-se às margens da BR-153, distante aproximadamente 8,3 quilômetros da cidade-sede do 

município. Em decorrência disso, possui estreita relação com a cidade de Anápolis, inclusive 
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há ônibus urbano no valor de três reais a passagem com o tempo máximo de uma hora a cada 

viagem, saindo do terminal rodoviário de Anápolis às vilas de Interlândia e de Sousânia. Esta 

vila fica um pouco adiante, cerca de doze quilômetros de Anápolis, passando duas vezes na 

vila de Interlândia, na ida e na volta (sentido para Anápolis). De acordo com os dados do 

último recenseamento demográfico (IBGE, 2010) a população distrital de Interlândia era de 

1.961 pessoas, equivalente a 0,59% da população municipal, sendo 606 residentes no rural e 

1.355 na vila. Em 2017 e 2018, porém, por meio da pesquisa de campo, constatou-se que a 

população da vila teve aumento de mais 100 habitantes segundo informações da população. 

Jacilândia fica na porção norte do município de Itapirapuã (7.835 hab.) (IBGE, 

2010). A área municipal corresponde a 2.043,715 km² com densidade demográfica de 3,83 

hab./km² (IBGE, 2017b). A vila possui área de 0,183168 km² e densidade demográfica de 

2,65 hab./km² (IBGE, 2010). O município de Itapirapuã faz fronteira com os municípios de 

Britânia ao norte; Jussara a oeste; Novo Brasil e Sanclerlândia ao sul; Faina e Goiás a leste. A 

vila localiza-se a 60 quilômetros da sede municipal. Para chegar a Itapirapuã é necessário ir 

pela GO – 324, trecho que encontra-se pavimentado, passar pelo município de Jussara e ir 

pela BR – 070 sentido à cidade-sede de Itapirapuã. Em decorrência dessa distância e percurso, 

Jacilândia tem maior relação com as cidades de Jussara a 30,9 quilômetros da vila e da cidade 

de Britânia que fica a 48,9 quilômetros de distância. No caso de Britânia, o trecho da GO – 

324 entre esta e a vila de Jacilândia não é pavimentada, por isso não é tão utilizada pela 

população. Não há nenhum transporte público ou privado da cidade de Itapirapuã para a vila, 

somente um ônibus de Jussara para Jacilândia duas vezes por semana (às segundas e sextas-

feiras) com passagem no valor de dez reais. Segundo o último recenseamento (IBGE, 2010) a 

população distrital era de 1.201 habitantes, o que representa 15,33% da população municipal, 

sendo o rural com 714 pessoas e na vila 487. 

Posse D’Abadia fica na porção noroeste do município de Abadiânia (2.519 hab.) 

(IBGE, 2010). A área municipal é de 1.045,127 km² e densidade demográfica de 15,08 

hab/km² (IBGE, 2017c). A vila possui área de 0,263089 km² e densidade demográfica de 1,19 

hab./km² (IBGE, 2010). Faz fronteira com os municípios de Pirenópolis a noroeste, Corumbá 

de Goiás a norte; Alexânia; Gameleira de Goiás e Silvânia ao sul. A vila localiza-se a 24,3 

quilômetros da sede municipal pela GO – 338 e depois, com um trecho da GO – 559 em 

direção à vila. Uma peculiaridade é que a vila possui maior relação com o povoado de 

Planalmira
62

, localizado a 9 quilômetros da vila no sentido GO – 338, aglomerado que possui 
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 Planalmira situa-se no município de Abadiânia e não consta como distrito pelo último censo de 2010. 
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instituição bancária, escolas e comércios. Não há transporte público ou privado de Posse D’ 

Abadia para a cidade de Abadiânia, apenas o ônibus escolar durante a semana, restrito aos 

estudantes de ensino médio do distrito e de áreas (urbana e rural) adjacentes. De acordo com o 

recenseamento de 2010, a população distrital era de 2.519 habitantes representando 15,99% 

da população municipal, sendo 2.205 pessoas residentes na área rural e 314 na vila (IBGE, 

2010). 

Santo Antônio do Rio Verde localiza-se na porção nordeste do município de 

Catalão (86.647 hab.) (IBGE, 2010). A área territorial do município é de 3.821,463 km² e 

densidade demográfica de 22,67 hab./km² (IBGE, 2017d). A vila distrital possui área de 

1,160359km² e densidade demográfica de 1,11 hab./km² (IBGE, 2010). Catalão faz fronteira 

com os municípios de Campo Alegre de Goiás a noroeste; Ipameri a oeste; Davinópolis a 

leste; Ouvidor e Três Ranchos a sudeste; Goiandira e Cumari a sudoeste; Araguari (MG) a 

sul; Guarda Mor (MG), Paracatu (MG) e Coromandel (MG) a nordeste. A vila localiza-se a 75 

quilômetros da cidade de Catalão pela GO - 506. As relações dos moradores são mais estreitas 

com Catalão por ser a área urbana que possui maior diversidade de serviços, além de ser a 

sede do município a que pertence. Outro agrupamento mais próximo de Santo Antônio do Rio 

Verde é o povoado de Pires Belo
63

, que fica a aproximadamente 45 quilômetros, às margens 

da BR 050, é necessário passar por Pires Belo no caminho da cidade à vila de Santo Antônio, 

porém em Pires Belo os serviços básicos são escassos. De acordo com o IBGE (2010), a 

população total do distrito era de 3.313 habitantes equivalentes a 3,82% de toda a população 

de Catalão, sendo residentes no rural distrital 1.295 pessoas e na vila 2.018 habitantes (IBGE, 

2010). 

São Jorge abrange a porção noroeste do município de Alto Paraíso de Goiás 

(6.885 hab.) (IBGE, 2010). A área municipal é de 2.593,905 km² e densidade demográfica de 

2,65 hab./km² (IBGE, 2017d). A vila distrital tem área territorial de 0,488788 km² e densidade 

demográfica de 9,12 hab./km² (IBGE, 2010). Alto Paraíso de Goiás faz fronteira com os 

municípios de Colinas do Sul a oeste; Cavalcante a norte; Teresina de Goiás a nordeste; Nova 

Roma a leste; São João d’Aliança as sul; e com Niquelândia a sudoeste. A vila situa-se às 

margens da GO - 239, distante 35 quilômetros da cidade Alto Paraíso de Goiás, sede do 

município. Pelos relatos dos moradores e pela facilidade que a rodovia oferece, são mais 

estreitas as relações com Colinas do Sul, distante aproximadamente 32,9 quilômetros da vila. 

Há ônibus de São Jorge à cidade de Alto Paraíso de Goiás duas vezes ao dia, uma na parte da 
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 Pires Belo não consta no censo de 2010 como distrito. 
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manhã e outra no final da tarde, sendo o valor da passagem de cinco reais. No último 

recenseamento demográfico a população total do distrito era de 505 habitantes, sendo 59 

residentes na área rural e 446 e na área urbana (IBGE, 2010). 

Todas as estradas que possibilitam o acesso das cidades-sedes dos municípios às 

vilas descritas a partir da pesquisa de campo são pavimentadas. Essas estradas são, assim, um 

elemento integrador, visto que interligam as vilas à rede urbana do estado. Somente o distrito 

de Interlândia tem influência direta de Rodovia Federal BR – 153 em sua área territorial. Nos 

distritos de Jacilândia, Posse D’ Abadia, Santo Antônio do Rio Verde e São Jorge as 

Rodovias Federais BR – 070, BR – 060, BR – 050 e BR – 010, respectivamente, estão no 

território municipal, influenciando esses distritos de forma indireta.  

 

 
Figura 35 - Vista parcial das estradas de acesso às vilas. A) e B) Interlândia: BR – 153 ao fundo. C) 

Jacilândia: GO - 324. D) Posse D’Abadia: GO - 338 e GO – 559. E) Santo Antônio do Rio Verde: GO – 506. 

F) São Jorge: GO – 239. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2017/2018). 

 

 

Foram escolhidas estas cinco vilas para a pesquisa de campo por cada uma delas 

se situar em uma região do estado. Objetiva-se, a seguir, verificar os aspectos territoriais 

dessas localidades, incluindo os fatores históricos e geográficos, começando pelo sítio urbano 

como primeiro elemento metodológico de análise, de acordo com Monbeig (1941). 

 

3.2.1 Sítio urbano 

 

A vila de Interlândia originou-se de um ponto de pouso/parada de tropeiros e 

boiadeiros que seguiam em direção a outros estados. O local ficou conhecido pelo nome de 

Pau-Terra (Qualea parviflora), nome de uma árvore do Cerrado que, nesse período, era 
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abundante na área. O adensamento populacional ocorreu no segundo quartel do século XX, 

quando Interlândia tornou-se um núcleo urbano a partir da doação de um terreno para a 

formação do patrimônio religioso, a partir da construção de uma capela. O relato a seguir é de 

um morador de 77 anos de idade, que nasceu na vila de Interlândia, e conta sobre a origem do 

núcleo urbano: 

Aqui surgiu com o trânsito de gado, os chamados boiadeiros, que iam daqui pra 

Minas Gerais e pra outros lados. Então tinha aqui antigamente um Pau Terra logo 

aqui pertinho do distrito e eles passavam a noite lá, vinham e ficavam debaixo dele, 

amarravam os cavalos e por ali também dormiam. E numa certa hora da noite, 

assim conta o pessoal antigo daqui, que já morreram todos, que, no dormir, veio 

uma tempestade e um galho do Pau Terra matou uma pessoa dessas que estava 

dormindo. E aí esse lugar ficou conhecido por muitos anos como “Pau-Terra”. Até 

agora, na gestão de um vereador aí [...], conseguiu passar para distrito com o nome 

de Interlândia. [...] Eu sei que aqui foi doado, não sei quantos alqueires, da fazenda 

Boa Vista, e quem doou foi o João José do Nascimento, conhecido por todo mundo 

por “João Lazinho” [...] a primeira obra foi a igrejinha;  não era essa que está 

aqui, era outra, menor; aí fizeram a igreja e foram fazendo as moradas, e o 

primeiro armazém foi do João Lazinho [...], o fazendeiro que doou a terra, era o 

único comerciante. (J. N. dos S., vila de Interlândia. Pesquisa de campo, 2018). 

 

Pelo relato do morador e pela função inicial que a vila exerceu na rede urbana 

pretérita, seus antigos e atuais moradores são migrantes oriundos dos estados de Minas Gerais 

e Bahia que, por exemplo, ali chegaram em função de área de pouso e permaneceram pelas 

oportunidades de trabalho agropastoril.  Sobre esses migrantes, o morador conta que seus pais 

eram da Bahia e vieram para o trabalho nas fazendas locais: 

 

Havia muito baiano na época. Até a minha família, minha mãe e o meu pai, não 

eram daqui, vieram da Bahia para trabalhar nas roças, meu avô também [...]. Os 

baianos levantaram essa vila, meu avô fez várias casas aqui. A baianada morava 

tudo aqui na praça. Tem muitos mineiros também. Depois vieram muitos de 

Anápolis, os chacareiros, aqui têm muitos. (J. N. dos S., vila de Interlândia. 

Pesquisa de campo, 2018). 

 

De acordo com os moradores, o distrito é antigo e originou-se como povoado no 

final do século XIX, aproximadamente entre 1880 a 1895. Há controvérsias sobre quem foi o 

fazendeiro que fez a doação do terreno para o patrimônio religioso. O relato da moradora de 

81 anos que nasceu na vila e foi oficial do primeiro Cartório do Registro Civil de Interlândia 

(na década de 1950), consta sobre o doador e outro nome que o povoado teve, Araponga, que 

antecedeu a Pau-Terra: 

 

Em 1896, José Gregório da Silva, Maria Pedro da Silva e nove filhos, e demais 

catorze famílias [...], vieram de Patos de Minas, cada um com sua carruagem, 

vieram de carro de boi. Meu avô comprou as terras, eu não sei quantos alqueires, e 

doou quatro para fazer o patrimônio de São Sebastião e fez a igreja que era menor, 
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e doou lote pra quem ia precisar. [...] O primeiro nome daqui foi Araponga, eu não 

sei dizer o porquê desse nome. Aí depois colocaram Pau-Terra porque tinha campo 

de pau terra aqui. [...] Depois passou para Interlândia, “inter” que significa entre, 

e “lândia” cidades. (L. V. de F., vila de Interlândia. Pesquisa de campo, 2018). 

 

Predominava as atividades agropastoris e, com a migração, ocorreu adensamento 

populacional e o surgimento do sítio urbano por meio da edificação da capela em homenagem 

a São Sebastião. A igreja faz parte, atualmente, da Paróquia de mesmo nome (São Sebastião) 

e foi construída no mesmo local da primeira capela, aquela que deu início ao núcleo urbano. 

Essa instituição religiosa é um importante elemento na formação do sítio urbano e, também, 

um marco na paisagem local, visto que localiza-se em uma posição elevada do terreno. 

 

 
Figura 36 – Igreja da vila de Interlândia. A) e B) Igreja de São Sebastião da vila de Interlândia (Pau-Terra) e a 

praça que leva o mesmo nome. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

A população se instalou nas proximidades da capela, as primeiras moradias feitas 

eram de adobe e pau-a-pique. A área urbana mais próxima de Pau-Terra que tinha Cartório 

Civil era o distrito de Sousânia (antigo Matão), que fica a cinco quilômetros. Também 

localizado no município de Anápolis. Inclusive os moradores mais antigos de Interlândia 

foram registrados nesse cartório de Sousânia. Nas proximidades da igreja de São Sebastião, 

iniciou-se o arruamento com as moradias da população. A evolução urbana da vila se deu em 

direção à cidade de Anápolis, isto é, a igreja que fundou o sítio urbano localiza-se na 

extremidade da vila. Todas as ruas do núcleo urbano são pavimentadas, mesmo as mais 

recentes (do final do século XX em diante), próximas à Escola Municipal “Inácio Sardinha de 

Lisboa”. 
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Figura 37 - Ruas da vila de Interlândia: A) Rua Coronel Aquiles Pina, ao lado da Igreja católica, parte antiga da 

vila. B) e C) Ruas asfaltadas, parte mais recente da vila. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

 
Figura 38 - Habitações da vila de Interlândia: A) e C) Residências de arquitetura antiga na rua Coronel Achiles 

de Pina, próxima à Igreja Católica. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

No local onde foi erguida a primeira capela (patrimônio religioso) possui os 

principais equipamentos públicos e infraestrutura da vila, por exemplo, as primeiras escolas, a 

praça, as principais ruas, as casas com arquitetura mais antigas e, com a elevação do local 

para distrito do município de Anápolis, foram edificados o cartório civil, a subprefeitura e o 

posto de saúde, além de armazéns, bares etc. Alguns locais tiveram o uso refuncionalizado, 

por exemplo, o cartório de registro civil foi transferido para outra área da vila, e o antigo 

espaço é hoje uma residência em frente à igreja.  

A gênese do distrito de Jacilândia tem como marco inicial as fazendas e a mão de 

obra empregada nelas. Essa área possui o terreno plano utilizado no âmbito econômico, 

inicialmente, para o plantio de arroz a partir do terceiro quartel do século XX e, 

posteriormente, para as fazendas de gado até atualmente. O relato a seguir é de um antigo 

morador da vila, atualmente residente na cidade de Itapirapuã, filho de um dos fazendeiros 

dessa região:  

 

Foi iniciado um povoado próximo a Jacilândia, onde hoje é o atual 

cemitério da região. Na época, o proprietário chamado Cecundino José de 

Queiroz teve a intenção de atender à pedidos de pioneiros da região, 

posseiros de vários áreas da região rural, para fundar ali um pequeno 

povoado que viria ser uma pequena cidade distante de Jussara e ainda mais 

distante de Itapirapuã. Então naquela época, final de 1958, tentou fundar 

esse pequeno lugarejo onde hoje é o cemitério. No dia foi feito uma reza, fez 

leilões, roçou o mato onde foi erguida uma cruz e fincaram essa cruz. Como 

se ali fosse o lançamento de uma pedra fundamental, porque no local se 
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daria o início de um povoado [...] tempos depois, se mandaria lotear uma 

parte daquele terreno, e pra de fato começar o povoado [...] só que a partir 

desse dia as pessoas não se reuniram mais no local, porque acharam aquele 

local impróprio, muito distante do córrego [...] enfim, a ideia não vingou. 

Pouco tempo depois, começaram a pedir ao meu pai, Arnaldo Fernandes, 

que fizesse um loteamento aqui, ao lado, onde é hoje Jacilândia, a poucos 

metros da lagoa, com o nome de Lagoa da Prata. Por insistência dos 

amigos, meu pai resolveu fazer o loteamento no ano de 1959; trouxe um 

agrimensor, fez um loteamento de quatro quadros com uma pracinha no 

meio. De fato começou a povoar Jacilância. E minha mãe, de nome Jaci, em 

homenagem à minha mãe, a ela, meu pai colocou o nome derivado, 

Jacilândia. Entretanto, ficou conhecido como Chibata por causa de um 

córrego de mesmo nome. Os primeiros migrantes da região ocupavam a 

cabeceira do córrego Chibata. No local havia uma planta usada para 

chicotear animais e até pessoas. (Trecho de um vídeo cedido por moradores. 

Pesquisa de campo, 2018). 

 

Conforme o relato, a doação do fazendeiro deu origem ao sítio urbano de nome 

Jacilância, porém a população denominou o local de Chibata. Os moradores contam que essa 

toponímia é porque “o povo batia nos outros demais”, sendo uma “terra de gente braba”. Por 

ter sua origem relacionada às fazendas, a vila era composta por populações que trabalhavam 

no plantio de arroz e dessa relação entre os agregados e fazendeiros é provável que os 

conflitos fizessem parte do cotidiano do povoado, por isso essa toponímia. Esse povoado 

denominado de “Chibata” parece ter surgido no final da década de 1950. 

A população que povoou o sítio urbano era proveniente da Bahia, do Maranhão, 

de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro que ali chegaram em função das 

oportunidades de trabalho na agricultura, inicialmente trabalhavam em fazendas de arroz. Os 

senhores Sebastião (85 anos de idade) e Manoel (80 anos de idade), são moradores da vila há 

décadas e contam como chegaram a Jacilândia: 

 

Eu vim pra cá, para o estado de Goiás, em 1962; eu era do estado de São Paulo; 

aqui eu me casei e adquiri família, e a gente vai lutando pra viver aqui [...] Eu 

morava na fazenda, depois que eu vim pra cá, pra vila de Jacilândia; já tem mais de 

quarenta anos que eu moro aqui na vila. Aqui eu trabalhei por dia nas fazendas de 

gado daqui de perto, fazendo diária; e depois eu passei a trabalhar na rua da vila, 

varrendo as ruas, foi quando eu tive problema na visão por causa da poeira 

[deficiente visual]. [...] pra viver não era muito fácil não; era muito violento, um 

matando o outro, não podia falar e nem fazer nada aqui. Eu vim pelo trem de ferro 

pra Goiás, eu parei em Goiânia e vim pra cá, eu já nem sei mais como foi que vim 

de Goiânia pra cá. (S. J. de S., vila de Jacilândia. Pesquisa de campo, 2018). 

 

Eu vim da Bahia; lá é ruim demais para arrumar serviço [...], aí eu vim para Goiás 

em 1967, dia 24 de junho eu cheguei aqui, numa fazenda de arroz aqui perto [...] 

Arrumei serviço braçal, roçava, derrubava e colhia arroz [...] depois que eu vim pra 

vila; porque depois passou a ser fazenda de gado e não precisava de muita gente 

pra trabalhar. Quando eu vim da Bahia pra cá eu vim de caminhão, cheio de gente. 

Esse caminhão ia fazer compra lá em Barreiras e trazia muita gente de lá também. 
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Eu fiquei lá em Goiânia, depois que eu vim pra cá. (M. F. L., vila de Jacilândia. 

Pesquisa de campo, 2018). 

 

De acordo com o primeiro relato, ele migrou da fazenda para a vila quando esta 

teve alteração na base econômica da agricultura para a pecuária, não necessitando de mão de 

obra como era antes. Inclusive, no período das fazendas de arroz, alguns trabalhadores que 

moravam na vila possuíam o que eles denominam de “roça” para produção de alimentos de 

subsistência, isso também não foi mais possível quando predominou a pecuária. Foram esses 

fazendeiros que lotearam o terreno para iniciar o aglomerado. Pelos relatos dos moradores, a 

área onde se encontra a igreja (doada) e as ruas mais próximas dela (loteada), antes tinha 

pertencido ao fazendeiro Arnaldo Fernandes; a área restante foi loteada por outro fazendeiro. 

Posteriormente, no final do século XX, construíram outra igreja no local de uma antiga capela 

de adobe que foi o marco da fundação do povoado.  

 

 
Figura 39 - Igreja Católica da vila de Jacilândia. A) e B) Igreja e vista parcial da praça. (Fotografias 

da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

O arruamento de Jacilândia iniciou-se nas proximidades da igreja, onde 

construíram a principal praça da vila. Posteriormente, foi aberta a rua do comércio na outra 

extremidade da vila. As primeiras moradias feitas de adobe ficaram próximas ao patrimônio 

religioso, ao passo que a malha urbana expandiu à medida que mais gente frequentava por 

causa dos encontros religiosos, dos comércios que ali se organizaram e das alterações no 

âmbito da produção das fazendas da região, ao passo que a população necessitou migrar para 

a vila. De modo geral, as ruas da vila não possuem placas nas residências e seus moradores 

atuais se referem a elas por meio do nome de quem reside no lugar.  
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Figura 40 - Ruas da vila de Jacilândia: A) Rua em frente à Igreja Católica. B) Rua lateral à Igreja Católica, em 

direção à rua do comércio. C) Rua em direção aos comércios da vila. D) Rua do comércio. E) Rua da Igreja 

Evangélica. F) Rua da principal praça da vila. G) Rua em direção ao município de Britânia. H) e I) Bairro sem 

asfalto, parte mais recente da vila. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018). 

 

 
 

 
Figura 41 - Tipos de habitações da vila de Jacilândia: A) Antiga pousada da vila, atualmente residência. B) e C) 

Residências antigas na rua do comércio. D) Residência na rua que liga a Igreja Católica à praça principal da vila. 

E) e F) Residências na rua que liga a Igreja Católia à praça principal da vila. (Fotografias da autora. Pesquisa de 

campo, 2018). 

 

As ruas próximas à igreja católica possuem os principais equipamentos públicos, 

por exemplo, as primeiras escolas, a principal praça pública e casas com arquitetura mais 

antiga. O bairro mais recente, de casas populares, fica próximo à igreja católica e ainda está 

sem asfalto. Conforme consta na placa de inauguração, o bairro surgiu no ano de 1998 por 
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“Mutirão da moradia – obra construída pelo consórcio rodoviário intermunicipal com recursos 

do estado”. As demais vias da vila são todas pavimentadas. 

O sítio urbano do distrito de Posse D’ Abadia, denominado pela população, 

atualmente, por Abadiânia Velha, originou-se de patrimônio religioso por meio da doação 

feita por moradores oriundos de Corumbá de Goiás que foram para a área devido às terras 

férteis para a produção agrícola e pastoril às margens do Rio Capivari e Córrego Caruru. 

Sobre o início do povoamento: 

 
A época do povoamento da região estudada datada de 1835, baseando-se no sistema 

de posse da terra, conforme costume de então, a região ocupada por fazendas, até 

que por volta de 1870, Dª Emerenciana Gomes de Jesus, uma beata oriunda da 

cidade de Pirenópolis, se estabeleceu no local, onde deu início às rezas a medalha de 

Nossa Senhora da Abadia (pintura em tecido, igual às bandeiras do mastro de São 

João, conforme costume da época). A constância, data fixada e repetida, atraiu a 

atenção e participação dos demais moradores da circunvizinhança, do recém-

emancipado município de Corumbá de Goiás (1875), surgindo assim os primeiros 

casebres e ranchos em torno da residência de dona Emerenciana Gomes de Jesus, 

dando início ao povoado, denominado Posse (devido à prática de posse da terra).  

(ARAÚJO et al., 2003, p. 03). 

 

A doação do terreno ao patrimônio de Nossa Senhora D’Abadia foi oficializada na 

Comarca de Corumbá, conforme consta na Enciclopédia dos municípios de Goiás do IBGE 

(1958, p. 19) sendo que “em 1895, após a realização da romaria de Nossa Senhora da Abadia, 

achando-se no local o Vigário Franciscano Xavier da Silva, pároco da Freguesia de Nossa 

Senhora da Penha de Corumbá, foi o terreno da povoação doado ao patrimônio de Nossa 

Senhora da Abadia”. Após a construção da primeira capela de adobe o povoado recebeu o 

nome de Abadiânia. Conforme o IBGE (1958, p. 19): 

Seu antigo nome de “Posse” decorre do ato natural de posse dos seus primeiros 

moradores. Conforme minuciosas consultas feitas a vários moradores do município, 

a palavra “Abadiânia”, embora não corresponda exatamente aos seus elementos 

formadores, vem de “Abadia” (em louvor à Padroeira) e de “Nia” (em homenagem à 

fundadora Emerenciana). 

 

Somente no final do século XX construíram outra igreja no mesmo espaço da 

antiga capela de adobe. O templo situa-se na área mais elevada da vila, no centro da malha 

urbana e é a maior área com construção que se tem na vila. De qualquer ponto em que se 

esteja dentro do distrito é possível visualizar a igreja. 
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Figura 42 - Igreja Católica da vila de Posse D’ Abadia: A) Parte externa da igreja. B) Vista parcial da parte 

interna da igreja. C) Altar de Nossa Senhora D’ Abadia. D) Construções pertencentes à igreja. (Fotografias da 

autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

 

Nas proximidades da igreja teve a expansão da malha urbana. Nessa área estão as 

ruas mais antigas e as instituições e equipamentos urbanos, por exemplo, a praça principal 

denominada de Nossa Senhora da Abadia. Com exceção de um bairro mais recente da vila, 

criado no início dos anos 2000, os demais são todos pavimentados.  As ruas próximas à igreja 

são largas e bem sinalizadas, as demais são estreitas e com pouca ou nenhuma sinalização. 

Apenas a Avenida Corumbá – única via de entrada para a vila, rodovia GO 559 – possui 

placas nas residências com o seu nome. 
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Figura 43 - Ruas da vila de Posse D’ Abadia: A) a C) Trechos da Avenida Corumbá, entrada para a vila. D) Rua 

em frente à Igreja Católica, parte superior da praça. E) e F) Rua atrás do prédio do antigo Fórum e Prefeitura, 

parte inferior da praça. G) e H) Rua sem asfalto. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

 
 

 
Figura 44 - Habitações da vila de Posse D’ Abadia: A) a D) Residências próximas a praça principal, apresentam 

arquitetura mais antiga. E) Residência na avenida Corumbá, única avenida da vila, F) Residência na rua 

localizada na parte de baixo do antigo fórum. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

Quanto à gênese da vila de Santo Antônio do Rio Verde há divergências quanto 

ao seu povoamento e fundação que se confunde com a origem da cidade-sede do município, 

que é Catalão. Segundo os relatos dos atuais moradores, o marco inicial do surgimento da vila 

foi por ser área de pouso de tropeiros e boiadeiros em direção ao estado de São Paulo. No 

entanto, outra versão sobre a origem da vila está ligada aos quilombos no período de 

mineração do século XVIII. O memorialista Democh (2008) escreveu sobre esse assunto:  

 

Duas regiões [do sudeste] com o mesmo nome (Santo Antônio dos Casados [onde 

está Catalão] e Santo Antônio do Rio Verde) seriam elas diferentes ou a mesma 

região? Levando em consideração que encontramos várias regiões com o nome de 

Santo Antônio dos Casados, mas que na verdade variava os locais de fazendas, mais 

a região era a mesma: as imensas terras do Julgado de Santa Cruz que faziam a 

divisa ao longo do Paranaíba, numa extensão de 60 léguas. Ora! Isto quer dizer que 

desde a região de Santa Cruz até as margens do Paranaíba, tanto para leste, Oeste e 

Sul pertenciam ao que chamavam Julgado Santa Cruz (1832). Neste julgado havia 

37 sesmarias, por esta extensão podemos imaginar que as distâncias eram enormes. 

Quando se diz que 1736 houve um crime na região de Catalão e só depois de 100 

anos volta-se a falar Catalão, algo estranho aconteceu para que nestes longos 100 

anos não mais aparecesse em nenhum documento ou algo parecido. Deste fato 

acontecido em 1736 tiramos duas conclusões: que Catalão não seja a nossa região, 

mas sim outra. A outra hipótese é que o Catalão descrito em 1736 seja um quilombo 

que existia na região de Santo Antônio do Rio Verde e que devido à repercussão do 

crime, a punição do governo, pode ter mudado de nome de Catalão para Santo 

Antônio do Rio Verde, já que a nossa região era Santo Antônio dos Casados. 

(DEMOCH, 2008, p. 58-59). 
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No período setecentista, consta a denominação de “Santo Antônio dos Casados” e 

“Santo Antônio do Rio Verde”, áreas pertencentes ao Julgado de Santa Cruz. O atual distrito 

de Santo Antônio do Rio Verde tem possibilidade de ter sido quilombo porque havia no 

município de Paracatu, em Minas Gerais, garimpos, com presença de negros (escravos). Outra 

questão é que a área onde se localiza atualmente a cidade de Catalão teve a doação de 

fazendeiros para o patrimônio religioso no século XIX, dando início à construção da capela. 

Sobre a construção dessa capela na cidade de Catalão, onde é hoje a Igreja de Nossa Senhora 

Mãe de Deus (Velha Matriz) e a existência de quilombo em Santo Antônio do Rio Verde, o 

autor afirma: 

 

Com a demora do início da construção da igreja, os negros, que já tinham vindo em 

grande quantidade de Santo Antônio do Rio Verde, devido à inexistência de ouro 

naquele local para o qual haviam sido atraídos, (pois lá era um quilombo, formado 

por escravos foragidos da região de Paracatu, e este fato justifica a grande presença 

de negros em Catalão). Eles vêm para a recém formada povoação e construíram uma 

pequena capela de pau a pique e capim, mais tarde adobe, onde hoje é a Velha 

Matriz. (DEMOCH, 2008, p. 58-59). 

 

Alguns moradores da vila denominam o distrito de “Quilombinho”, mas não 

sabem explicar o porquê desse nome. O senhor Carlos de 93 anos de idade é morador do 

distrito há décadas – o mais antigo da vila atualmente – e conta que seus pais vieram do 

município de Paracatu, Minas Gerais: 

 

Quando eu e minha família viemos pra cá foi pra fazenda do seu Matias, no ano de 

1940, aqui só tinha oito casas de telhas, as outras dez eram de capim de palha, só 

tinha essas duas ruas aqui perto da capela, aqui não tinha escola, não tinha nada. 

[...] Lá na fazenda meu pai era agregado, mas não trabalhava pra ele não, papai 

era pedreiro e trabalhava nas fazendas de perto, também plantava na parte da terra 

que ele cuidava. Depois de oito anos morando lá a gente veio aqui pra vila. [...] eu 

e papai fizemos esse grupo escolar, o primeiro tijolo que eu coloquei na minha vida 

foi ali. Antes não tinha o grupo escolar, lecionavam na capela. (C. S., vila de Santo 

Antônio do Rio Verde. Pesquisa de campo, 2018). 

 

De acordo com os relatos dos moradores, a população que habitava o distrito no 

século XX era, predominantemente, do município de Paracatu, haja vista que os moradores 

mais antigos são de lá. É comum encontrar pessoas que vivem há mais de duas gerações na 

vila e que eram agregados de fazendas, ou mantinham alguma relação de compadrio com os 

fazendeiros. Devido à proximidade, essa relação com o estado de Minas Gerais parece ter sido 

responsável pelo povoamento do distrito, embora não seja possível afirmar que isso já ocorria 

desde o século XVIII. O elemento étnico apresentado por Democh (2009), sobre o marco 

inicial da formação de Santo Antônio do Rio Verde, levanta questionamentos: quando iniciou 

o núcleo urbano? A vila é uma continuidade em relação à comunidade de quilombo ou uma 
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ruptura? No âmbito da materialidade espacial existente no distrito atualmente, o que há de 

mais antigo na formação do sítio urbano é a capela em homenagem a Santo Antônio. 

 

 
 

 
 

 
Figura 45 - Sítio urbano de Santo Antônio do Rio Verde: A) e B) Igreja de Santo Antônio. C) e D) 

Localização do sítio urbano próximo ao córrego “Olaria”, parte baixa do relevo. E) e F) Igreja, parte interna. 

G) e H) Praça pública em frente à capela. I) Coreto e salão de festas da igreja, desativados. (Fotografias da 

autora. Pesquisa de Campo, 2017/2018). 

 

A igreja passou por mudanças em sua construção no decorrer da existência do 

distrito, mas permanece situada na área de relevo mais baixo da malha urbana. Atualmente 

não se realiza atividades no local devido às baixas condições da estrutura física. Uma reforma 

foi feita na antiga capela no início do século XX. Depois, no início do século XX, construíram 

outra igreja, próxima à capela antiga, ao lado da praça. Nessa nova igreja são celebradas 

missas, casamentos e outros eventos da comunidade. A única praça da vila é a que fica em 

frente à igreja.  

Como a igreja é o marco do surgimento do sítio urbano de Santo Antônio do Rio 

Verde, a rua mais antiga da vila localiza-se abaixo da igreja, próxima ao córrego denominado 

“Olaria”, que era um impedimento para o crescimento da malha urbana. Certamente foi este o 

motivo para que o adensamento urbano ocorresse para o outro lado, para cima em relação ao 

ribeirão.  Próxima à igreja encontra-se as duas únicas residências antigas que ainda preservam 

um pouco da arquitetura. Com o tempo, a rua principal tornou-se a que fica no meio do 
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tabuleiro de xadrez, na parte central. Inclusive, ainda há ruas sem asfalto, na parte mais 

recente da vila. 

 

 
 

 
Figura 46 - Ruas de Santo Antônio do Rio Verde: A) e B) Primeira rua da vila, denominada Ouvídio Marra. 

C) Rua acima da Igreja Católica. D) Rua José Amorim, atualmente é a principal via. E) e F) Rua José Canedo 

da Silva, sem asfalto, ao lado de propriedades de soja. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2017/2018). 

 

 
Figura 47 - Habitações da vila de Santo Antônio do Rio Verde. A) e B) Únicas residências de arquitetura antiga 

existentes na vila, localizadas próxima à Igreja Católica. C) Residência na atual rua principal da vila. 

(Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2017/2018). 

 

Diferentemente das outras vilas pesquisadas, Santo Antônio do Rio Verde teve, 

portanto, a rua principal do sítio urbano alterada, devido à expansão da malha urbana. Mas 

outra explicação para essa mudança é que a rua perdeu sua função original que era de 

comércios e foi refuncionalizada pelo uso residencial. A rua que é hoje a principal via da vila 

possui os comércios e o maior fluxo de carros e caminhões durante o dia, visto que está 

localizada na região que, atualmente, é produtora de soja, sendo essa rua interliga as fazendas 

à rodovia. 

O sítio urbano de São Jorge teve como marco inicial a exploração econômica de 

cristais na Chapada dos Veadeiros. No início da década de 1900, o sítio onde hoje está 

localizada a vila contava com uma pequena comunidade formada nas proximidades do rio. 

Seus primeiros moradores eram migrantes dos estados da Bahia, do Maranhão e de Minas 
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Gerais que fixaram morada devido à mineração. O senhor Anterário, de 56 anos de idade, 

nasceu no distrito de São Jorge e sempre viveu na área rural e/ou urbana distrital. Em seu 

relato conta o que sabe em relação à origem dessa vila:  

 

Aqui primeiro, quando era no tempo do garimpo, antes de ser chamado de São 

Jorge, era chamado de “Baixa”. O nome São Jorge tem pouco tempo pra cá. Igual 

o nome Alto Paraíso, lá chamava Veadeiros; agora, de pouco tempo, que mudou, 

mas o pessoal ainda fala Chapada dos Veadeiros. E São Jorge, que é esse lugar 

aqui, surgiu através do garimpo, a gente garimpava. Aqui não existia nada, não 

existia luz, não existia comércio, não existia nada. Se fosse para comprar uma lata 

de óleo ou qualquer outra coisa assim tinha que ir em Alto Paraíso, quando ainda 

chamava Veadeiros. E aqui, numa hora dessa assim [era por volta de 15h], se você 

ficasse ali [ele mostrou em direção à praça principal] só dava para ouvir o 

martelinho batendo nas pedrinhas, quebrando elas para achar cristal e poder 

vender em troca de uma lata de óleo, um quilo de arroz ou qualquer outra comida. 

[…] Passava homem ou mulher cavando para todo canto e só chagavam à 

tardezinha. Uns tiravam, os que não tiravam, passavam necessidades das coisas, 

porque garimpo é igual jogo, não é todo mundo que ganha. (A. S. de F., vila de São 

Jorge. Pesquisa de campo/2018). 

 

O primeiro nome do núcleo urbano era “Baixa”, porque fica em uma área abaixo 

de Alto Paraíso. Posteriormente, recebeu a denominação de São Jorge quando construíram a 

capela em homenagem ao santo de devoção de alguns membros da comunidade. A moradora 

conhecida na vila como “Tina”, de 60 anos de idade, nasceu na vila e também relata sobre a 

alteração da toponímia: 

Tinha um comprador de cristais sempre aqui na vila e na época aqui tinha um líder 

que cuidava de uma igrejinha que foi feita, o nome dele era Severiano, e na igreja 

não tinha nenhuma imagem. Ela era toda construída de palha e na época o 

comprador de cristal chegou com a imagem de São Jorge, e deu de presente para a 

igreja. Aí começou a fazer a festa do padroeiro de São Jorge, ela acontece há 66 

anos e foi aí que mudou o nome daqui, porque antes era “Baixa”, e aí mudou o 

nome em 1912. (T. E. S.,, vila de São Jorge. Pesquisa de campo/2018). 

 

Com a construção do patrimônio religioso, por meio da capela em homenagem a 

São Jorge, há o marco inicial do povoamento e formação do sítio urbano. A capela edificada 

na comunidade ainda encontra-se na vila e possui a estrutura das paredes de adobe, as mesmas 

do início do século XX. A territorialização pela via da fé cristã foi, portanto, um importante 

marco na paisagem local e na sociabilidade, visto que a capela representava uma área de 

encontro da população. Inclusive, a festa em homenagem a São Jorge ocorre todo mês de abril 

com duração de uma semana, e por ser um local de turismo, é um evento patrocinado por 

empresários da vila e da cidade de Alto Paraíso. 
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Figura 48 - Capela de São Jorge. A) Folheto da festa de São Jorge e sua programação - 2018. 

B) Vista parcial da capela. (Fotografia da autora. Pesquisa de campo, 2018). 

 

Mas não foi somente a igreja a responsável pelo adensamento populacional dessa 

comunidade. A localização de São Jorge possibilitou que a vila, diferentemente de outros 

povoados que surgiram pelo garimpo nas proximidades, pudesse se desenvolver mesmo com 

o fim da mineração na região. No depoimento da moradora consta esse processo: 

 

Eram várias comunidades próximas à mineração. Eram quiosques de palhas lá 

onde é a entrada do parque, inclusive lá perto das cachoeiras tinha uma vilazinha, 

aqui era a base. Aqui tinha uma rua principal com dois comércios e eles vinham 

[pessoas de outras vilas] comprar aqui. Aqui tinha comércios e aqui era a saída 

para Alto Paraíso e Colinas, era mais fácil aqui, né?! [...] Estamos no meio, 36 

quilômetros para Alto Paraíso e a mesma distância para Colinas, e a nossa 

facilidade é mais para Alto Paraíso. (T. E. S.,, vila de São Jorge. Pesquisa de 

campo, 2018). 

 

Com construção da capela, ocorreu o arruamento em suas proximidades. O maior 

adensamento populacional é na “Rua do Comércio” ou “Rua principal”. Nesta rua localiza-se 

as casas com comércios na parte da frente como, por exemplo, bares, sorveterias etc. 

Diferentemente das outras vilas da pesquisa de campo, as placas nas ruas da vila de São Jorge 

possuem nomes de plantas do Cerrado, por exemplo, Ananás, Gabiroba e Ingá. Suas ruas são 

todas sem asfalto.  Isso porque, por se tratar de uma área de preservação da Chapada dos 

Veadeiros, não é permitido o asfalto. De acordo com os relatos dos moradores, há uma 

mobilização dos moradores para o calçamento das vias com blocos, visando amenizar o 

problema da poeira. 
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Figura 49 - Ruas da vila de São Jorge: A) Rua principal da vila (Rua Gabiroba). B) Placa da Rua Gabiroba. C) 

Rua sentido mercearia Machado Alves. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018). 

 

 
Figura 50 - Habitações da vila de São Jorge: A) e B) Residências com comércio na parte da frente, localizadas 

na rua principal da vila. C) Residência. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018). 
 

Em relação à infraestrutura das vilas, há poucas diferenças entre elas. Embora a 

materialidade espacial atual das vilas não consiga apresentar a história desses locais, verificar 

o que há nos espaços urbanos e sua paisagem dá pistas temporais. A análise da infraestrutura 

se torna um importante elemento para conhecer essas localidades. 

 

3.2.2 Infraestrutura 

 

As vilas de Interlândia e Santo Antônio do Rio Verde possuem somente uma 

praça pública. A praça de Interlândia é ampla, com bancos, equipamentos de ginásticas e 

playground, fica nas laterais da igreja católica que deu origem ao núcleo urbano. Quanto à 

Praça de Santo Antônio do Rio Verde, localiza-se em frente à igreja católica. 

 

 
Figura 51 - Praça pública de Interlândia. A) e B) Equipamentos de ginástica. C) Playground e bancos. 

(Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2017/2018). 
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As praças em frente à igreja são arborizadas e constituem-se em importante 

espaço público, visto que no caso de Interlândia e Santo Antônio do Rio Verde são as únicas 

áreas verdes da vila para atividades de convivência da população. Quanto às vilas de 

Jacilândia e Posse D’ Abadia possuem duas praças públicas cada uma, com tamanhos e 

equipamentos diferentes. Em Jacilândia, uma praça, a principal da vila, fica no terreno da 

igreja católica e a outra fica na rotatória da “Rua do Comércio”.  

 
Figura 52 - Praças Públicas de Jacilândia: A) Praça da Igreja, com equipamentos de ginástica. B) Praça 

principal localizada na “Rua do Comércio”. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018). 

 

Na vila de Posse D’ Abadia, há uma praça ampla que fica entre a igreja católica e 

o antigo fórum/prefeitura. Há uma imagem da santa que dá nome ao distrito, no meio da 

praça, com vários bancos ao redor. A outra praça da vila fica em área de entroncamento, um 

tanto isolada e espacialmente menor, com apenas dois bancos, denominada de Praça do 

Zidoca, nome em homenagem ao fazendeiro ilustre da região. 

 
Figura 53 - Praças públicas de Posse D’ Abadia: A) e B) Praça principal denominada Nossa Senhora D’ Abadia. 

C) Praça denominada Joaquim Zidoca. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

São Jorge é a única vila que possui três praças públicas, duas com imagens do 

santo homenageado. A praça denominada de “São Jorge” é a mais antiga, segundo os 

moradores, e localiza-se próxima à capela que fica na principal via da vila. Há uma segunda 

praça, a Praça do Encontro, na qual também há uma imagem de São Jorge. A praça 
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denominada “Artesão” foi construída no período em que se iniciou o turismo, é ampla, com 

bancos de cimento, calçamento e com um espaço físico para atividades culturais.  

 

 
Figura 54 - Praças públicas de São Jorge: A) Praça denominada “São Jorge”, local onde há um monumento em 

homenagem ao santo. B) Vista parcial da Praça denominada “Encontro”. D) Vista parcial da Praça do Artesão. 

(Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018). 

 

Na vila de São Jorge, o uso da praça é restrito às atividades religiosas da igreja 

católica, devido à proximidade entre a praça e a capela. Somente a praça de São Jorge, devido 

ao turismo, observou-se na pesquisa de campo e nas entrevista com os moradores, não há 

atividades religiosas católicas, apesar de ela possuir o nome em homenagem ao santo. 

Sobre as escolas, somente Interlândia, Jacilândia e Santo Antônio do Rio Verde 

possuem escolas estadual e municipal que atendem a estudantes das vilas e de áreas rurais. A 

escola estadual de Jacilândia funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno com o 

total de 170 estudantes. Esses espaços foram construídos no final do século XX, de acordo os 

moradores, exceto a escola estadual de Santo Antônio do Rio Verde (Escola Estadual Gilberto 

Arruda Falcão) que, segundo os moradores, era escola primária e é do início do século XX.  

 

 
Figura 55 - Escolas de Interlândia : A) Entrada da Escola Municipal “Inácio Sardinha de Lisboa”. B) Pátio da 

escola municipal, parte interna. C) Quadra de esportes da escola municipal. D) Entrada da Escola Estadual 

“Coronel Aquiles de Pina”, antigo local do primeiro grupo escolar. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 

2018). 
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Figura 56 - Escolas de Jacilândia: A) Escola de Ensino Fundamental I. B) Escola de Ensino 

Fundamental II e Médio. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018). 

 

 
Figura 57 - Escolas de Santo Antônio do Rio Verde. A) e B) Escola Estadual, local do primeiro grupo escolar. 

C) Entrada da Escola Municipal. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2017). 

 

Nas vilas de Posse D’ Abadia e de São Jorge, os jovens que concluem o ensino 

fundamental II (9° ano) necessitam se matricular em escolas estaduais de suas cidades-sedes, 

Abadiânia e Alto Paraíso de Goiás, respectivamente. A escola de São Jorge do Ensino 

Fundamental II chama a atenção pela ausência de muros. Esta, atualmente, funciona nos 

períodos matutino e vespertino com o total de 150 estudantes.  

 

 
Figura 58 - Escola de Posse D’ Abadia: A) Rua da escola. B) Portão principal. C) Quadra de esportes da escola. 

(Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

 
Figura 59 - Escolas de São Jorge: A) Entrada da Escola Primária. B) Entrada da Escola “São Jorge”. C) 

Vista parcial da Escola “São Jorge”. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018).  
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No que tange a outras instituições públicas, a vila de Interlândia possui uma 

subprefeitura que funciona no mesmo prédio do telecentro, com computadores e internet,  

disponíveis para a comunidade em geral, inclusive, como a escola estadual fica ao lado, os 

estudantes realizam suas pesquisas nesse lugar. O Posto de Saúde da vila funciona 

regularmente, com médico três vezes por semana e uma ambulância que também serve à 

população do distrito de Sousânia. Também há uma viatura da polícia militar diariamente. O 

Clube Social funciona aos sábados, nos períodos da tarde e da noite, com bailes. A quadra de 

esportes e o campo de futebol são livres para o uso da população local. 

 
Figura 60 - Instituições e equipamentos públicos de Interlândia: A) e B) Telecentro e subprefeitura no mesmo 

espaço. C) Polícia Militar. D) Posto de Saúde. E) Clube Social. F) e G) Quadra de Esportes. H) Campo de 

futebol. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

A vila de Jacilândia possui um Posto de Saúde com atendimento médico duas 

vezes por semana, subprefeitura, correios e duas quadras de esportes para uso da comunidade. 

 

 
 

 
Figura 61 - Instituições e equipamentos públicos de Jacilândia: A) Posto de Saúde. B) Sub-Câmara. C) Correios. 

D) Quadra de Esportes. E) Quadra ao lado da Igreja Católica. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2018). 
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Posse D’ Abadia é uma vila que já foi a cidade-sede do município até a década de 

1960, por isso há mais equipamentos urbanos na vila, por exemplo, o prédio da delegacia e 

presídio que encontram-se desativados; além do prédio onde funcionou o Fórum e a Prefeitura 

da cidade. Este, atualmente, é utilizado como Posto de Saúde, com atendimento médico 

(Clínico Geral) dois dias por semana e, também, lá funciona a subprefeitura do distrito 

 

 
Figura 62 - Instituições de Posse D’ Abadia: A) Prédio da delegacia e presídio desativados. B) Prédio onde 

funcionou o Fórum e a Prefeitura. (Fotografias da autora. Pesquisa de Campo, 2017/2018).  

 

A vila de Santo Antônio do Rio Verde possui correios, posto policial com viatura 

diariamente, farmácia popular da Prefeitura do Município de Catalão, que funciona durante a 

semana, e Posto de Saúde com atendimento médico. O prédio da Biblioteca Pública e o Salão 

de Eventos estão desativados, inclusive, segundo os moradores, desde que foram inaugurados 

tiveram pouco uso. O Ginásio de Esportes é de uso restrito da escola estadual; já o campo de 

futebol e os equipamentos de ginástica são livres para o uso da população. 
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Figura 63 - Instituições e equipamentos públicos de Santo Antônio do Rio Verde. A) Correios. B) 

Política Militar. C) Farmácia. D) Posto de Saúde. E) Biblioteca, atualmente não funciona. F) Salão de 

Eventos. G) Campo de futebol. H) Ginásio. I) Equipamentos para exercícios físicos. (Fotografias da 

autora. Pesquisa de Campo, 2017). 

 

A vila de São Jorge conta com as seguintes instituições públicas: Posto Policial 

com viatura diarimente, correios, Posto de Saúde com médicos três vezes por semana e Casa 

Cultural com eventos todo semestre. Há uma instituição voltada ao turismo, o Centro de 

Informações ao Turista, que emprega pessoas da vila nos cargos de recepcionista, guia 

particulares para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, entre outros.  

 
Figura 64 - Instituições públicas e privadas de São Jorge: A) e B) Polícia Militar. C) Centro de 

Informações ao Turista. D) Casa de Cultura São Jorge, parte externa. E) Casa de Cultura São Jorge, parte 

interna, para apresentações musicais e exposições. F) Casa de Cultura São Jorge, ambiente externo, local 

de exposições de fotografias de congos. G) Correios. H) e I) Posto de Saúde, parte externa. J) Posto de 
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Saúde, parte interna. K) Horta comunitária do Posto de Saúde. L) Entrada da única Igreja Evangélica. 

(Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018).  

 

Há somente uma igreja evangélica na vila de São Jorge, pois a religião católica é 

predominante e promove atividades festivas na vila. Em relação à Casa de Cultura de São 

Jorge, é uma instituição particular, cuja principal atividade é o encontro internacional de 

culturas, multi-étnica, que acontece todos os anos no mês de julho. Mesmo recebendo 

inúmeros turistas, sobretudo no período desses eventos festivos, a vila de São Jorge não 

possui nenhum banco, sendo necessário irem à cidade de Alto Paraíso de Goiás. A única vila, 

entre as pesquisadas, que possui banco é Santo Antônio do Rio Verde. Nas demais, a 

população paga suas contas e recebe algum benefício ou salário na cidade mais próxima. 

As atividades econômicas das vilas-sedes dos distritos pesquisados tiveram 

modificações ao longo do tempo. As funções iniciais eram concomitantes – fazendas e pousos 

etc.– e acabavam por estabelecer relações comerciais locais, regionais e algumas vezes até 

mesmo nacionais. Os motivos que levaram à criação desses agrupamentos podem se exaurir, 

acabar, como foi o caso da extração de cristais em São Jorge, ou podem ocorrer mudanças em 

um contexto mais amplo que afetam esses núcleos urbanos mais antigos. Exemplo disso é o 

transporte de boiadas e mercadorias por caminhões em rodovias, que acaba com os pontos de 

pouso. Também podem mudar as atividades agropecuárias conforme interesses longínquos.  A 

vila de Posse D’ Abadia, por exemplo, surgiu próxima às terras férteis da região, mas, em 

certo período histórico, tornou-se desfavorável do ponto de vista da distância de meios de 

circulação ferroviário e rodoviário. Nas palavras de Monbeig (1941, p. 283), “o fator 

geográfico é permanente, mas os homens mudam e com eles suas técnicas”. Os elementos 

geográficos não mudam de localização, mas as atividades humanas nele ou a ele relacionadas  

mudam, demandando adaptações e/ou total alteração para se adequar, sobretudo, à economia 

regional. 

 

3.2.3 Economia 

 

A vila de Interlândia (Pau-Terra) inicialmente tinha a agricultura (produção de 

arroz e café para a venda) sua principal atividade econômica, e também era ponto de tropeiros 

e boiadeiros. Atualmente, a base econômica da vila são as chácaras em suas proximidades, 

com a produção de bananas e hortaliças para a venda em estabelecimentos comerciais da 

cidade de Anápolis. O comércio realizado na própria vila também é importante, lá conta 



185 

 

somente com um supermercado, dois açougues, um restaurante, uma farmácia e uma 

panificadora. Inclusive não há nenhuma loja de roupas, ferragens etc.  

 

 
Figura 65 - Comércios de Interlândia: A) Antiga casa comercial (em demolição). B) Restaurante à esquerda 

e farmácia à direita. C) Principal Supermercado da vila. D) Açougue. (Fotografias da autora. Pesquisa de 

Campo, 2018). 

 

A população da vila de Interlândia trabalha e estuda em Anápolis. Há ônibus do 

centro da cidade de Anápolis à vila a cada uma hora. As outras pessoas conseguem emprego 

como diaristas nas chácaras próximas à vila, na área rural, no cultivo de hortaliças e bananas, 

além do manejo de gado de leite. Antes, em Interlândia, havia uma empresa de produção de 

cerâmicas que empregava aproximadamente quinze pessoas da vila, mas, foi desativada há 

dois anos. As outras fontes de renda são a Aposentadoria (a maioria rural), a Bolsa Família do 

Governo Federal e o Renda Cidadã do Governo Estadual. Inclusive, os migrantes mais 

recentes, século XXI, são todos da cidade de Anápolis, provavelmente por causa da facilidade 

das vias de acesso à vila e pelo baixo valor do solo urbano e rural do distrito possibilitar a 

compra ou o aluguel de imóveis. 

A atividade econômica inicial de Jacilândia (Chibata) era o plantio de arroz e, na 

vila, havia as casas de beneficiamento desse arroz. Porém, desde o terceiro quartel do século 

XX, a economia local é mais ligada às fazendas de gado das proximidades da vila, isto é, 

abrange a área rural do distrito. No comércio, há um supermercado, pastelarias, bares, uma 

farmácia, uma casa de produtos agrícolas/ferragens e uma loja de roupas. 
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Figura 66 - Comércios de Jacilândia: A) Casa de beneficiamento e venda de arroz, atualmente desativada. B) 

Supermercado. C) Pastelaria. D) Bar. E) Loja de Ferragens e Agropecuária. F) Farmácia. G) Pastelaria. H) Loja 

de roupas. (Fotografias da autora. Pesquisa de campo, 2018). 

 

Outras fontes de renda relatada pelos moradores de Jacilândia são a Aposentadoria 

Rural e a Bolsa Família, mas é necessário ir à cidade de Itapirapuã recebê-las no banco, o que 

gera mais um gasto com o transporte. Há também a Renda Cidadã do governo estadual e 

quem recebe tem, obrigatoriamente, que comprar com o seu cartão de débito nos 

estabelecimentos da vila que são cadastrados pela prefeitura e, posteriormente, levar a nota 

fiscal no órgão responsável, todo mês, em Itapirapuã.   

A vila de Posse D’ Abadia tinha inicialmente como principal atividade econômica 

a agricultura, com destaque para a produção de arroz e de feijão, escoadas via carros de bois 

para Anápolis. Sobre as relações comerciais da vila no início do século XX, o relato do senhor 

Mário, de 80 anos de idade, que nasceu no distrito de Posse D’ Abadia, abrange esse 

processo: 

 

Daqui a gente ia pra Anápolis andando, não tinha carro e nem estradas. Ás vezes a 

gente ia no lombo do cavalo, ia pra Anápolis comprar sal porque nessa época não 

tinha sal iodado, era sal em pedra, sal virgem, o comum. E nessa época não era 

quilo não, era medida no litro, três pedras de sal dava o litro [...] Querosene 

também tinha que comprar lá, aqui não tinha energia. E quando dava na época das 

festas daqui, época de folia, e faziam barracas, então era no azeite, colocava a 

mamona no pilão e fazia o azeite. Depois fazia as candeias de barro e pendurava 

em cada canto das barracas, ali o povo enfileirava tudo para dançar a noite inteira 

no toque de viola. Não tinha som como tem hoje não. Hoje tá tudo fácil, o povo hoje 

ficou tudo rico, porque nessa minha época de moço quando dava pra comprar um 

sabonete na cidade de Anápolis ou em Corumbá era só mesmo pra lavar o rosto 

quando ia pra festa, um sabonete às vezes durava um ano. Um par de botina só 

comprava pra ir numa festa, eu mesmo nunca fui calçado de botina na festa, era de 

precata de couro, couro cru [...] no resto do ano eu andava descalço pra todo lado. 

Aqui era a maior dificuldade que tinha, o primeiro transporte que eu vi aqui foi 

quando apareceu um caminhão que eles chamavam de pau de arara. Depois 

apareceu aquela Furreca 29 [FORD] coberta de lona por cima, era um carrinho 



187 

 

feio, depois foi aparecendo outros aqui na vila. (M. J. A., vila de Posse D’ Abadia – 

Pesquisa de campo/2018). 

 

A economia atual basea-se na agricultura em pequena escala, trabalho rural em 

período temporário e funcionalismo público concursados ou contratados na escola, posto de 

saúde, jardinagem e limpeza das vias públicas. No mês de agosto, entre os dias seis e quinze, 

acontece a festa de Nossa Senhora da Abadia, com maior movimento de pessoas nas ruas, há 

a venda de artesanato, quitandas e outros alimentos feitos pela população em barracas. A festa 

é aguardada pelos moradores por todo o ano para dela tirarem um dinheiro extra. Quanto ao 

comércio na vila, há somente uma mercearia que também funciona como bar. As outras fontes 

de renda da população são a Aposentadoria, sobretudo rural, e a Bolsa Família.  

 

 
Figura 67 - Comércio de Posse D’ Abadia. (Fotografia da 

autora. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

Na vila-sede do distrito de Santo Antônio do Rio Verde, vila de mesmo nome, a 

economia, no século XX, dependia das fazendas onde os agregados possuíam uma “roça” para 

o plantio de alimentos para a subsistência. De acordo com os moradores da vila, o principal 

cultivo era o arroz. No relato do senhor Carlos, há as características das relações comerciais 

desse período e sobre a aquisição de alimentos: 

 

Quando tinha a balsa no rio São Marcos trazia mercadorias de Catalão aqui pra 

vila, trazia querosene, sal, chapéus, botinas. Eu acho que era bem mais fácil 

adquirir certos alimentos do que o momento que nós estamos passando – porque 

tinha um pessoal aqui que trabalhava um dia de serviço nas fazendas por um quilo 

de toicinho, era um capado, não tinha óleo, não; e o óleo que vinha pra gente aqui 

era óleo de algodão. Trabalhava para um e pra outro, era muito unido, um trocava 

com o outro o que tinha, era um quilo de toucinho por um dia de serviço na fazenda. 

Eu acho que era mais fácil, porque o resto cada um plantava, tinha sua rocinha que 

os fazendeiros davam pra gente, mesmo quem morava aqui na vila tocava uma roça, 
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ninguém passava fome, tinha como dar um jeito. A casa tinha mantimento, não 

ficava vazia. (C. S., vila de Santo Antônio do Rio Verde. Pesquisa de campo, 2018). 

 

A relação entre fazendeiros e trabalhadores justifica-se por vários motivos. Pelo 

depoimento do senhor Carlos, os fazendeiros “davam roça” e permitiam, ao mesmo tempo, 

que a vida na vila fosse realizada por meio das atividades desenvolvidas no campo. Com a 

saída das famílias das fazendas e do contrato de trabalho, a manutenção dessa relação foi 

permitida a partir de alguns serviços solicitados pelos fazendeiros, mesmo realizados 

esporadicamente por seus antigos trabalhadores ou novos moradores da vila (sobretudo 

migrantes da Região Nordeste), por meio do trabalho como diaristas e volantes. Inclusive, há 

moradores da vila que são responsáveis por arregimentar trabalhadores volantes para serviços 

solicitados pelos fazendeiros do entorno.  

Nas décadas de 1980/90, essa região atraiu migrantes de várias partes do país, 

especialmente do Sul e do Sudeste para a implantação de uma agricultura comercial moderna, 

e ainda hoje é uma das áreas mais importantes do sudeste do estado. De acordo com os 

estudos de Mendonça (2004), apenas nessa região estima-se aproximadamente 50 pivôs, fato 

que evidencia a incorporação dessa área às mudanças econômicas do estado e do país.  Há 

disponibilidade de trabalho nessas lavouras, sobretudo de soja, e nas empresas e fábricas 

instaladas na vila, como a de telhas. No entanto, o distrito ainda continua atraindo 

garimpeiros, mas não é o que predomina. Inclusive, por sua proximidade com a fronteira de 

Minas Gerais, o distrito também é foco de problemas sociais, como crimes e drogas. 

Na vila de Santo Antonio do Rio Verde havia comércios e uma pensão (também 

casa de prostituição) desde o final do século XIX, pois a vila era local de pouso de viajantes 

dos estados de Minas Gerais e São Paulo, de acordo com Ramos (1987). Atualmente, o núcleo 

urbano conta com dois supermercados, hotel, restaurante, farmácia, distribuidor de gás, loja 

de eletrodoméstico, copiadora, lanchonetes, frutaria, bares, academia de ginástica, loja 

agropecuária e banco.  
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Figura 68 - Comércios e prestações de serviços na vila de Santo Antônio do Rio Verde: A) Hotel e 

Restaurante, local que funcionou a casa de prostituição de Caetaninha. B) Local que funcionou uma 

venda, atualmente é residência. C) Farmácia. D) Supermercado.  E) Distribuidor de Gás. F) Lanchonete. 

G) Mercearia. H) Loja de materiais para construção. I) Sacolão. J) Banco. K) Copiadora. L) Loja de 

Eletrodomésticos. M) Serralheria. N) Borracharia. O) Academia. (Fotografias da autora. Pesquisa de 

Campo, 2017/2018). 

 

Na vila de São Jorge, inicialmente, a economia era voltada à extração de cristais, 

devido ao grande número de garimpo que existia no primeiro e segundo quartel do século XX. 

Naquele período havia dois comércios, o comerciante Claro Machado Alves e a do 

comerciante Elpídio, como consta no relato: 

 

Tinha o seu Claro e seu Elpídio que era das Águas de Março, eles vendiam de tudo, 

essas vendas de interior que vende de tudo, mantimentos, cristal, tecidos, um pouco 

de tudo. Então, aqui, basicamente na minha época eram esses dois. Mas o seu Claro 

era o principal. (T. Pesquisa de campo, 2018). 

 

A primeira venda instalada em São Jorge foi a do “seu Claro”, conforme relato 

transcrito a seguir que, também, traz uma comparação da vida do lugar no passado, tempo do 

cristal, e no presente, do turismo. 
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Antes só tinha uma merceariazinha aqui, que era do seu Claro ali, que era 

comprador de cristal. O pessoal tirava o minério e ia ali para trocar por arroz ou 

outra coisa. Ele era um dos compradores de cristal daqui. E vinha gente do Rio de 

Janeiro buscar cristais, e era ele quem vendia para esse pessoal. O seu Claro 

contava que na época do garimpo tinha umas quatro mil pessoas no meio desse 

Cerrado garimpando. Aqui tinha até pista para avião, uns aviõezinhos que vinham 

buscar o cristal. Hoje aqui tá mais caro pra viver do que Brasília. Tudo é muito 

caro. Não é caro só para o turista que fica aqui alguns dias, porque ele vai embora 

e fica a gente comprando tudo caro nos supermercados e mercearias. (A. S. de F. 

Pesquisa de campo, 2018).  

 

Esse comerciante, Claro, era da cidade de Formosa e migrou para a região quando 

soube do garimpo de cristais, inclusive ele foi o proprietário da primeira pousada da vila, 

assim que iniciou o turismo. A mercearia ainda existe, é administrada pelo seu filho, que 

também utiliza da caderneta nas relações comerciais com a população da vila. Atualmente, os 

principais comércios são: restaurantes, panificadoras, sorveterias, hotéis, pousadas etc., que 

permanecem na antiga rua do comércio.  

Esses estabelecimentos não pertencem à população local, seus proprietários são 

oriundos de Brasília e São Paulo que chegaram à vila com o início das atividades de turismo, 

moram na vila e contratam o trabalho dos demais moradores locais e, também, de 

trabalhadores provenientes dos municípios próximos, como Cavalcante, Monte Alegre e 

Teresina de Goiás, que vão até à vila diariamente para a prestação de serviços. Essas pousadas 

e hotéis se expandiram para toda a malha urbana da vila, sendo as mais procuradas pelos 

turistas os estabelecimentos da avenida principal (Rua do Comércio) e a da igreja (abaixo da 

Rua do Comércio), isto é, as ruas mais antigas da vila se refuncionalizaram diante das 

demandas do turismo. O fluxo de turistas é maior aos feriados e finais de semana. 
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Figura 69 – Comércio e prestação de serviços na vila de São Jorge: A) Venda de cristais (19[--]). B) 

Fachada da Mercearia Machado Alves (2018). C) Proprietário do principal comércio da vila (19[--]). D) 

Primeira Pousada da vila “Machado Alves” (19[--]). E) Caderneta para a venda de mercadorias (19[--]). 

F) Mercearia Machado Alves, parte interna (2018). G) Panificadora na principal avenida (2018). H) 

Restaurante. (Fotografias A, C, D e E cedidas por Humberto C. A. M. Fotografias B, F, G, H  da autora. 

Pesquisa de campo, 2018).  

 

Sobre essa alteração da função econômica do distrito de São Jorge que passou do 

garimpo para o turismo, no século XX, o relato do morador a seguir explica como isso 

ocorreu: 
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Quando era no garimpo, pensava que quando acabasse o minério todo mundo ia 

embora, ninguém vai ficar aqui mais, vai viver de quê?! Se não tiver como vender o 

cristal. De 1990 começou a vir umas pessoas pra cá. A gente via esse pessoal indo 

para as cachoeiras aqui, a gente achava as cachoeiras bonitas, mas não achava que 

ia dar alguma coisa pra gente isso não. Aí começou umas pessoas a vir tirar fotos, 

levar embora e começou a ficar conhecido o lugar. O pessoal começou a vir mais, e 

em 1991 teve o curso de guia aqui pra nós, e eu fui da primeira turma desse curso. 

[…] Depois entrou a CBIO, O IBAMA tinha feito um convênio com a gente, mas só 

que foi de boca, que iam dar essa atividade de condutor de visitante em troca do 

garimpo, pra gente não ficar mais garimpando, porque a gente tava depredando a 

natureza. […] Mas foi tudo de boca assim, e com as mudanças da nova lei a gente 

ficou prejudicado. Se fosse uma coisa registrada em cartório nós tinha ganhado. 

Porque antes dava emprego pra gente, a nossa renda era melhor, a gente era entre 

40 e 50 guias aqui da vila. Existem umas pessoas ainda fazendo isso, mas bem 

poucas, porque quem vem e quer mais segurança na cachoeira e no passeio 

contrata o guia aqui da vila, só que isso não é obrigatório mais. (A. S. de F., vila de 

São Jorge. Pesquisa de campo/2018). 

 

 

Assim como a vila de São Jorge que teve essa alteração na base econômica, 

observou-se que as demais vilas analisadas durante a pesquisa de campo tiveram 

refuncionalizações ao longo de suas existências, mesmo permanecendo no âmbito político e 

legal como distritos. O século XX foi o principal marco de alterações diante da necessidade 

dessas vilas de se adequarem à economia regional. Embora as escalas regional e nacional 

influenciem de alguma forma essas localidades, destaca-se o papel da comunidade que 

produziu essa espacialidade e vivenciou/vivencia essas transformações na paisagem e na 

memória.   

 

3.2.4     Memória coletiva 

 

Entre os aspectos relacionados à comunidade de Interlândia, os moradores 

relataram sobre as mudanças espaciais, sobretudo no final do século XX. A Figura 70 retrata 

alguns momentos em que a população esteve junta, como no primeiro grupo escolar e nas 

atividades voltadas à igreja católica, ao passo que esses encontros da comunidade ocorreram 

pela religiosidade, envolvendo o grupo de músicos durante a festa em homenagem ao santo 

padroeiro, o mutirão para a construção de banheiros públicos da igreja e a festa em 

comemoração ao fim do mutirão na praça pública, em frente à igreja.  

Os moradores mais antigos também relataram sobre um calendário que fica no 

Cartório Civil da vila, contendo o nome do primeiro armazém, de propriedade do fazendeiro 

local denominado “João Lazinho”, onde consta na descrição: “Loja Casa Aurora de João José 

do Nascimento, ano de 1937, Pau-Terra – Goyaz”. O armazém vendia calçados, ferragens, 



193 

 

tecidos etc. A imagem ilustrada no calendário, do então povoado Pau-Terra, é a Capital 

Federal da época, a cidade do Rio de Janeiro. 

 

 
Figura 70 - Aspectos e atividades da vila de Interlândia: A) Calendário do ano de 1937 da Loja “Casa Aurora” 

de João José do Nascimento, com o nome do povoado Pau Terra - Goyaz. B) Grupo Escolar. C) e D) Grupo de 

músicos durante festa religiosa. E) e F) Mutirão para construção de banheiros na igreja. G) e H) Comemorações 

após o término do mutirão. (Fotografias cedidas por moradores. Pesquisa de Campo, 2018). 

 

Quanto ao distrito de Santo Antônio do Rio Verde, no início do século XX, 

recebeu estrangeiros por causa da ferrovia no município de Catalão. Entre os imigrantes, o 

árabe João Sebba teve destaque por desenvolver o comércio na vila (inclusive a primeira 

sorveteria) e constituir fazendas na área rural do distrito, de acordo com Chaud (1996). 

Posteriormente, ele e sua família mudaram para a cidade de Catalão e, no século XXI, 

tornaram-se políticos, a exemplo o ex-senador e ex-prefeito da cidade de Catalão Jardel Sebba 

e seu filho, atual Deputado estadual, Gustavo Sebba. Também, nesse período, Ramos (1987, 

p. 27) descreve sobre a função de pouso da vila: 

 

Pouco tempo depois da elevação à cidade no ano de 1859, Catalão tornou-se sede de 

vários distritos, entre os quais Santo Antônio do Rio Verde, povoado com acentuada 

importância na escalada para Barretos no Estado de São Paulo, como ponto de 

pousada para os comerciantes de gado, que vinham cavalgando, acompanhando suas 

boiadas, procedentes quase sempre de Formosa dos Couros, no sudeste goiano, ou 

de Paracatu, no Estado de Minas Gerais, com passagem obrigatória por Santo 

Antônio do Rio Verde, onde pernoitavam, tanta na ida quanto na volta.  

 

Esses pernoites ocorriam, à época, na única pensão de Santo Antônio do Rio 

Verde. Ramos (1987), no conto Caetaninha do Rio Verde, narra sobre uma jovem bonita e 

polêmica no início do século XX, dona dessa pensão que também era casa de prostituição. 

Devido seu envolvimento amoroso e financeiro com fazendeiros e padres da cidade de 

Catalão, Caetaninha com seus filhos e jagunços intimidavam a elite local: 
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Sua vida sentimental, sua íntima satisfação, seus caprichos teriam também que ser 

satisfeitos, e quando isso lhe era negado, algum cadáver aparecia na margem da 

estrada, sem que ninguém ficasse sabendo por que e por quem... Às vezes, cabeças 

de gado desapareciam dos pastos sem que os fazendeiros pudessem recuperá-los, 

mesmo sabendo por quem; por temor ou comprometimento. Comerciantes de gado, 

com seu dinheiro, sumiam, quando em regresso de Barretos para Formosa ou 

Paracatu... Sumiam misteriosamente! [...] Com o agravamento dos acontecimentos e 

o empenho de importantes políticos de Catalão para o extermínio daquele poço de 

inquietação, resolveram as autoridades tomar uma providência enérgica para liquidar 

de vez com o bando. [...] dando início a violento tiroteio. (RAMOS, 1987, p. 30-31). 

 

Restaram apenas dois filhos crianças de Caetaninha, os demais foram todos 

mortos pelas autoridades. Inclusive, atualmente, há pessoas na vila com o sobrenome 

“’Caetano”, pertencente à segunda geração dos filhos sobreviventes. Sobre esses conflitos que 

existiam no distrito de Santo Antônio do Rio Verde, Chaud (2000) reuniu documentos de 

cartório com os seguintes relatos do final do século XIX: 

 

24 de abril de 1861: Bernardo Guimarães recebeu ordens do presidente para obter 

informações sobre um conflito em Santo Antônio do Rio Verde, onde houve 

disparos de tiros e ferimentos, estando envolvidos na confusão o padre Manoel 

Mendes e outros. (CHAUD, 2000, p. 85). 

1879: O delegado de polícia do Termo da cidade do Catalão informou haverem sido 

cometidos os seguintes crimes: 1. No distrito do Rio Verde, quatro indivíduos 

assaltaram à noite a casa de Benedito Pereira Silva e lhe roubaram mais de três 

contos de réis em dinheiro. [...] 6. Disse a autoridade que os indivíduos que 

assaltaram a casa de Benedito Pereira andavam reunidos cometendo as maiores 

atrocidades, como roubos, furtos, raptos de mulheres casadas, espancamentos etc. e 

não havia muito tempo assassinaram José Vieira, para ganharem 50$000. Também 

assassinaram um tal Lobo do distrito. (CHAUD, 2000, p. 105). 

 

Entre os aspectos relatados pelos moradores mais antigos da vila de Santo 

Antônio do Rio Verde, o primeiro grupo escolar e a primeira igreja são espacialidades 

importantes na memória coletiva. Por mais que essas construções tiveram alterações em suas 

estruturas físicas, permanecem com a mesma função e constituem a atual paisagem urbana. 

 

 
Figura 71 - Aspectos da vila de Santo Antônio do Rio Verde. A) Primeiro Grupo Escolar – 

início do século XX. B) Igreja Católica de Santo Antônio. (Fotografias cedidas por moradores. 

Pesquisa de Campo, 2017). 
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Essas características relatadas pela população contemplam a memória coletiva 

dessas localidades, envolvendo o conhecimento que possuem da área e das relações 

existentes. Nas vilas de Jacilândia, Posse D’ Abadia e São Jorge os informantes não 

trouxeram esses aspectos temporais da vila, dando maior ênfase aos acontecimentos atuais. 

Nota-se que a própria formação e as características históricas dessas vilas, tal como se 

demonstrou nesses aspectos analisados (sítio urbano, infraestrutura, economia e memória 

coletiva), é um processo influenciado pelo contexto da região e do estado em que estão 

inseridas, além do município a que pertencem. Contudo, cabe compreender as relações 

políticas desenvolvidas dentro e fora dessas espacialidades por meio dos instrumentos de 

controle municipal. 

 

3.3 Comunidade e instrumentos de controle municipal 

 

Um elemento importante para a análise sobre a comunidade é o poder político-

administrativo do município e a sua relação com o sistema político estadual por meio das 

eleições. Para tanto, considera-se as formas de controle exercidas nos distritos pelo chefe do 

Executivo municipal (Prefeito) e sua ligação com as outras esferas de poder e seus respectivos 

cargos políticos – Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador e Senador. Desde a 

Primeira República (1889-1930), o voto representa a tomada de decisão da comunidade e, por 

isso, é o fazer político da população no âmbito institucional, como corrobora Castro (2005). É 

também o principal instrumento de controle nos municípios, nas áreas rurais e urbanas. Nos 

municípios é que se dá o início da maioria das carreiras políticas, geralmente com os cargos 

de vereador e prefeito, ocupados pelas elites locais ou por indivíduos com maior visibilidade 

na escala local, por exemplo, pastores, empresários, delegados e professores. 

Utilizou-se a distribuição de votos para os candidatos eleitos, considerando seus 

partidos políticos nas eleições de 2014 e 2018 nos quatro distritos pesquisados – Jacilândia, 

Posse D’ Abadia, Santo Antônio do Rio Verde e São Jorge – como realidade amostral
64

. Os 

dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que a composição partidária dos 

candidatos mais bem votados para a Assembleia Legislativa de Goiás apresenta-se 

heterogênea, conforme o Quadro 04. Isso ocorre porque os candidatos a Deputado Estadual 

possuem base eleitoral em determinados municípios que servem como “redutos eleitorais”, 

conseguindo se eleger pelo voto de determinadas regiões, conforme esclarece Abrucio (1998, 

                                                           
64

 O Cartório Eleitoral de Anápolis não informou quais são as seções referentes ao distrito de Interlândia durante 

a pesquisa de campo em maio de 2018. No site do TSE não há informações sobre os distritos. 
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p. 135). Inclusive esses municípios nem sempre estão circunscritos à mesma região, podendo 

haver candidatos que se elegem em áreas geográficas em que não possuem vínculo na 

comunidade, mas na qual tiveram suporte de cabos eleitorais (os prefeitos e vereadores) sob 

tutela do governador ou, em outros casos, de associações empresarias, movimentos sociais e 

igrejas. De modo geral, os partidos cujos filiados foram eleitos para Deputados Estaduais de 

Goiás pertencem aos chamados centro e centro-direita, inclusive o PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira) é o mais forte na preferência do eleitorado no ano de 2018, com 

candidatos mais bem votados em três dos quatro distritos municipais. 

 

Quadro 04 - Candidatos mais votados nas eleições de 2014 e 2018 nos distritos 

municipais pesquisados. 

 

J
A

C
IL

Â
N

D
IA

 

 

CARGOS ELEIÇÃO 2014 ELEIÇÃO 2018 

Deputado Federal Roberto Balestra PP Balestra PP 

Daniel Vilela PMDB Magda Mofatto PR 

Deputado Estadual Cláudio Meirelles PR Virmondes Cruvinel PPS 

Paulo Cezar Martins PMDB Claudio Meirelles PTC 

Senador Ronaldo Caiado DEM Wildes Morais DEM 

Vilmar Rocha  PSD Marconi Perillo PSDB 

Governador (1° e 2° 
turno) 

Marconi Perillo PSDB Ronaldo Caiado* DEM 

Iris Rezende PMDB Zé Eliton PSDB 

Presidente (1° 2° 
turno) 

Aécio Neves PSDB Jair Bolsonaro PSL 

Dilma PT Fernando Haddad PT 

S
Ã

O
 J

O
R

G
E

 

 

Deputado Federal Giuseppe Vecci PSDB Francisco Júnior PSD 

Pedro Chaves PMDB Giuseppe Vecci PSDB 

Deputado Estadual Cláudio Meirelles PR Talles Barreto PSDB 

Iso Moreira PSDB Ester Quilombola PT 

Senador Vilmar Rocha  PSD Vanderlan  PP 

Ronaldo Caiado  DEM Marconi Perillo PSDB 

Governador (1° e 2° 

turno) 

Marconi Perillo  PSDB Zé Eliton PSDB 

Iris Rezende  PMDB Kátia Maria PT 

Presidente (1° e 2° 

turno) 

Aécio Neves  PSDB Fernando Haddad PT 

Dilma  PT Jair Bolsonaro PSL 

P
O

S
S

E
 D

' 
A

B
A

D
IA

 

 

Deputado Federal Giuseppe Vecci PSDB Adriano do Baldy PP 

Pedro Chaves PMDB Zé Mário DEM 

Deputado Estadual Cláudio Meirelles PR Amilton Filho SD 

Talles Barreto PTB Lêda Borges PSDB 

Senador Vilmar Rocha PSD Jorge Kajuru PRP 

Ronaldo Caiado DEM Vanderlan  PP 

Governador (1° e 2° 

turno) 

Marconi Perillo PSDB Ronaldo Caiado* DEM 

Vanderlan Cardoso  PSB Zé Eliton PSDB 

Presidente (1° e 2° 
turno) 

Aécio Neves  PSDB Jair Bolsonaro PSL 

Dilma PT Fernando Haddad PT 

 

S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

O
 

R
IO

 V
E

R
D

E
 

 

Deputado Federal Flávia Moraes PDT Flávia Moraes PDT 

Daniel Vilela PMDB José Nelton PODE 

Deputado Estadual Adib Elias PMDB Deusmar Barsosa DEM 

Gustavo Sebba PSDB Gustavo Sebba PSDB 

Senador Ronaldo Caiado  DEM Jorge Kajuru PRP 

Vilmar Rocha  PSD Wildes Morais DEM 

Governador (1° e 2° 

turno) 

Iris Rezende  PMDB Ronaldo Caiado* DEM 

Marconi Perillo  PSDB Zé Eliton PSDB 

Presidente (1° e 2° 
turno) 

Dilma  PT Fernando Haddad PT 

Aécio Neves  PSDB Jair Bolsonaro PSL 

*Em 2018, teve apenas o 1° turno para Governador; para presidente, foi apurado somente os dados do 

primeiro turno. 

Fonte: TSE. Consulta do Boletim de urna na web, 2014/2018. 
Organização: Rodrigues, G. S. (2018). 
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Para a Assembleia Legislativa, na eleição de 2014 predominaram os partidos PR 

(Partido da República), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro) e PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).  No ano de 2018 

foram os partidos PSDB, SD (Partido Solidariedade), PPS (Partido Popular Socialista), PTC 

(Partido Trabalhista Cristão), DEM (Democratas), PMDB, PSDB e PT (Partido dos 

Trabalhadores) que tiveram a maior quantidade de filiados/candidatos eleitos. Esses 

candidatos eleitos para Deputados Estaduais têm forte relação no momento das eleições com o 

governador que está vigente e/ou que pode também estar concorrendo ao cargo, ou com o 

governador que deixou o cargo recentemente para se candidatar a outro cargo – a maioria 

deles, nesse caso, concorrem ao cargo de Senador da República. Em 2014, a disputa para 

governador ficou entre o PMDB e o PSDB, sendo este último o partido eleito. Em 2018 

sobressaíram em três dos distritos pesquisados o DEM e o PSDB respectivamente, o que 

evidencia que a eleição, nos distritos municipais, não difere do restante do estado; não há 

grande competição entre os candidatos para governadores e são basicamente dois partidos que 

disputam o poder. O único caso desviante é o do distrito de São Jorge na Região Nordeste de 

Goiás, cujo primeiro candidato mais votado foi do partido PSDB e o segundo mais votado do 

PT. Nota-se que os Deputados Estaduais mais bem votados de 2018 compõem a coligação do 

DEM, partido do candidato eleito para governador no primeiro turno das eleições com 

59,73% de votos do estado (TSE, 2018). 

Os Deputados Estaduais são o elo entre o governador e as lideranças locais 

(Prefeitos e Vereadores) e essas lideranças mantêm relação com a comunidade. Leis e 

projetos estaduais são criados e aprovados pela Assembleia Legislativa, que também aprova 

ou reprova leis propostas pelo governador que, se possuir maior relação com os 

parlamentares, alcançará mais facilmente êxito. A lei de criação de distritos, após ser 

aprovada pela Câmara de Vereadores deve ser referendada pela Assembleia Legislativa e pelo 

governador. Nota-se que os Deputados Estaduais não possuem total controle do eleitorado, 

por falta de um contato direto e, por isso, dependem das lideranças locais para serem eleitos e 

reeleitos, assim como os governadores. Também os candidatos aos cargos de Deputado 

Federal e Senador, embora tenham atuação nacional e sejam exercidos em Brasília, 

necessitam do auxílio das lideranças locais e estaduais para serem eleitos ou reeleitos em 

nível estadual.  

Essa relação entre governadores, Deputados Estaduais, Deputados Federais, 

Senadores e líderes locais no sistema eleitoral foi analisado por Abrucio (1998). Conforme o 

autor, desde a C.F. de 1988 (BRASIL, 1988), os governadores potencializaram seu poder: 
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O governador podia modificar o tamanho do “distrito informal”, na maioria das 

vezes aumentando suas dimensões, fazendo com que líderes locais de áreas vizinhas 

obtivessem votos naquele reduto eleitoral
65

. Para isso, bastava construir obras ou 

aplicar verbas naquele “distrito informal” em nome do líder político da área vizinha 

a ser beneficiado. Na verdade, mediante o uso da estrutura do governo estadual, o 

governador detinha grande poder de redesenhar o mapa eleitoral do estado [...], e 

com base em tal fato negociava acordos e apoios mais sólidos com os líderes 

políticos locais. [...] Ele [o governador] possuía os instrumentos – leia-se: recursos 

públicos estaduais – para controlar o processo de formação, consolidação e controle 

dos redutos eleitorais. (ABRUCIO, 1998, p. 135). 

 

A criação de distritos depende tanto do poder local (Executivo e Legislativo), 

quanto do estadual (Executivo e Legislativo) e pode servir no âmbito local à acomodação de 

mais e diferentes líderes políticos e no âmbito estadual à criação de redutos eleitorais para 

candidatos a deputados estaduais e federais, além de governadores e senadores. Pode-se 

inferir que tornar localidades áreas na categoria distritos municipais representa um maior 

controle do eleitorado, haja vista que estabelece uma zona eleitoral com o quantitativo de 

pessoas e as seções. Como os distritos municipais legalmente constituídos têm sua vila 

localizada fora da malha urbana da cidade (sede do município), podendo ter ou não uma ou 

mais seções eleitorais conforme seja conveniente para a Justiça Eleitoral atender o eleitorado 

da região. Nos distritos analisados, São Jorge (município de Alto Paraíso de Goiás) possui 

duas seções eleitorais (008 e 045) com o total de 414 eleitores, Posse D’ Abadia (município 

de Abadiânia) com três seções (074, 075 e 076) com 434 eleitores, Jacilândia (município de 

Itapirapuã) possui três seções (125, 126 e 127) com 767 eleitores e Santo Antônio do Rio 

Verde (município de Catalão) tem sete seções (083, 084, 085, 091, 133, 206 e 210) com 2.168 

eleitores (TSE, 2018).  

O controle dos votos em nível municipal se estabelece, portanto, via Prefeito e 

Vereadores por meio dessa rede de estrutura do clientelismo da escala local, nas áreas de 

interesse eleitoral dos candidatos a governador, deputados estaduais, deputados federais e 

senadores. Para obter esse apoio, o governador executa “diferentes formas de convênios, 

envolvendo a construção de hospitais, escolas, estradas vicinais etc.”, sobretudo nos 

municípios pequenos e médios que necessitam economicamente do apoio do estado, nas 

palavras de Abrucio (1998, p. 131). Inclusive a infraestrutura das vilas, sedes dos distritos, 

pouco se difere do que existe nos bairros periféricos das cidades, sedes dos municípios, o que 

                                                           
65

 Distrito eleitoral, distrito formal ou zona eleitoral referem-se à abrangência geográfica de uma área delimitada 

no âmbito legal para as eleições. Abrucio (1998, p. 134), utiliza a expressão “distritos informais”, para referir-se 

às diferentes áreas geográficas em que o candidato faz campanha para obter votos. Distrito formal é a área do 

município que oficialmente adquiriu certa autonomia administrativa. 
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significa que não há distinção entre o que é aplicado nas áreas urbanas e nas rurais dos 

municípios para arrebatar o máximo de eleitores, seja por meio da construção do mínimo de 

infraestrutura, de serviços públicos, emprego em cargos públicos ou até mesmo pela compra 

de votos. 

No caso das eleições municipais, os candidatos a vereadores e a prefeitos possuem 

maior controle da população e, especificamente, dos eleitores, haja vista que não necessitam 

de nenhum intermediário, no período eleitoral e mesmo fora dele, para se comunicarem 

diretamente com o eleitorado como é o caso dos candidatos aos demais cargos, a exemplo de 

deputado estadual. É interessante também observar, nos distritos municipais analisados, nas 

eleições de 2016, as coligações de partidos políticos para a disputa dos cargos de prefeito e 

para os cargos de vereadores, de quais partidos eram os que foram eleitos e quantos por 

partido, no caso de vereadores, como consta no Quadro 05. 

 

Quadro 05 - Partidos Políticos dos candidatos eleitos para Prefeitos e Vereadores – Eleições 2016. 

CARGOS 

MUNICÍPIOS 

Abadiânia 

 

Alto Paraíso de 

Goiás 

Anápolis 

 

Catalão 

 

Itapirapuã 

 

Prefeito PSD PR PTB PMDB PP 

C
o

li
g
a

çõ
e
s 

li
g
a

d
a

s 
a

o
 

p
r
e
fe

it
o
 

 

 

PSD / PMDB / 
DEM / PP / PRTB 

/ PTC / PV / 

PROS 

 

PR / PROS / 

PRB / PSB / 
PMDB / DEM / 

PDT / PTN / 

PSC / PV / PTC / 
PSD / PSDB / PT 

/ PMN 

 

 

PSDB, PP, PR, 
PRB, PSD, SD, 

DEM, PTB e PPS 

 

PRTB / PV / PSC / 

PRP / PPL / PMDB 
/ PDT / PC do B / 

DEM / PTC / 

PSDC / PROS / 
PTB / PEN / PT / 

SD 

 

 

PP / PSDB / PTB 
/ PTC / PSD / 

PTN / PRTB 

V
e
r
ea

d
o
r
e
s 

e
le

it
o

s 

PP PDT PDT DEM PMDB 

PR (2 vereadores) PMDB PHS PMDB (5 
vereadores) 

PP (3 
vereadores) 

PSD (3 

vereadores) 

PR (3 

vereadores) 

PMDB PRB PPS  

PTB (3 
vereadores) 

PRB PMN (2 
vereadores) 

PROS (2 
vereadores) 

PR 

PTC PSB PRP PRP PSD (3 

vereadores) 

PV PSDB PSB PSB PTB 

 - PTN PSC (2 vereadores) PSD (2 vereadores) PTC 

 -  - PSDB (3 
vereadores) 

PSDB  - 

 -  - PSL (2 vereadores) PTC  - 

 -  - PT (4 vereadores) REDE  - 

 -  - PTB (2 vereadores) SD  - 

 -  - PTN  -  - 

 -  - PV  -  - 

 -  - SD  -  - 

Total 11 vereadores 9 vereadores 23 vereadores 17 vereadores 11 vereadores 

Fonte: TSE. Resultado das Eleições, 2016.  

Organização: Rodrigues, G. S. (2018). 

 

Esses dados permitem concluir que na composição partidária dos representantes 

locais há maior quantidade de vereadores eleitos do mesmo partido do prefeito eleito e, 
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também, de partidos coligados ao prefeito, representando uma situação favorável a este na 

relação entre Prefeitura e Câmara. Embora alguns municípios possuam partidos políticos que 

não seguem essa regra como, por exemplo, o PT em Anápolis e a REDE em Catalão, eles 

também não fazem uma oposição sistemática ao Prefeito e aos demais vereadores da Câmara, 

podendo apoiar eventualmente, e até mesmo se beneficiar com os projetos aprovados pelos 

demais. Os candidatos para concorrerem a uma vaga na Prefeitura ou na Câmara necessitem 

ser filiados a algum partido político, porém eles possuem mais autonomia por estarem em 

contato direto com a população, não sendo tão necessário o apoio do partido que pertencem 

para serem eleitos ou reeleitos. 

As localidades que se tornaram reconhecidas oficialmente no âmbito político-

administrativo como distritos, com população pertencente à sua área urbana (vila) e à sua área 

rural, é identificado uma diferença na denominação e evolução socioespacial na hierarquia 

urbana oficial em relação aos demais agrupamentos humanos de seus respectivos municípios 

(povoados, lugarejos, dentre outros), porém não sofrem mudanças internas como, por 

exemplo, maior disponibilidade de infraestrutura, transporte e saneamento. Isso ocorre, 

conforme já afirmou-se na tese, porque a partir da década de 1930 esses núcleos urbanos vêm 

perdendo importância na rede urbana do estado de Goiás. Outro motivo é que não são 

consideradas áreas de interesse para o desenvolvimento de ações governamentais, mesmo 

quando localizadas em áreas com maior adensamento urbano, como o distrito de Vila Brasília 

em Aparecida de Goiânia, pois não representam em seus municípios áreas promissoras 

economicamente e nem de representação da criminalidade ou da violência extrema, como 

ocorre com as favelas nas metrópoles brasileiras. 

Diante desses fatores, conclui-se que: a) na política local, como analisada por Leal 

(1978) e Abrucio (1998), ainda impera, desde a Primeira República, o clientelismo, por meio 

de relações de trocas de favores entre políticos e a população; b) embora sejam distritos 

localizados em regiões diferentes, há aspectos comuns entre eles que confirmam que esse 

sistema de clientelismo é a característica mais relevante tanto em nível municipal quanto no 

estadual; assim como na escala estadual, no nível municipal a competição política é pouco 

pluralista, haja vista serem os mesmos partidos que revesam no poder; c) as vilas, por serem 

as áreas urbanas dos distritos são o espaço onde as manifestações políticas e econômicas 

relacionadas ao município a que pertencem manifestam-se de forma mais evidente, porque 

essas relações de clientelismo são maiores diante da escassez de equipamentos, serviços e 

infraestrutura pública. Por isso, contraditoriamente são locais que estão mais “distantes” desse 

poder político da comunidade. 
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Considerações finais 

 

Nesta pesquisa foi analisada a formação histórico-geográfica da comunidade, bem 

como sua importância na produção do território goiano. Utilizou-se como exemplo de 

comunidade, isto é, um fragmento territorial, as espacialidades que formaram núcleos urbanos 

legalmente reconhecidas por distritos. Buscamos defender a tese da invisibilidade política da 

comunidade, visto que os agrupamentos humanos que ocuparam os espaços e formaram 

distritos influenciaram na fragmentação territorial de Goiás por meio da municipalização, 

porque o município é o representante em menor escala do poder político institucionalizado e, 

portanto, na formação da rede urbana. No entanto, não há uma relação direta entre município 

e comunidade, pois esta última é constituída, historicamente, pela ausência de autonomia. 

Desde os primeiros agrupamentos humanos sedentários, a dependência do que há de externo 

(trocas comerciais, administração local etc.) promovia a integração entre as localidades, sendo 

este o princípio das relações de dominação que se reconfiguram para o âmbito do poder 

político-administrativo e jurídico, sobretudo a partir da Primeira República, espacialmente 

mais próximo – o municipal – quando grande parte da população tornou-se eleitora.  

Em primeiro momento, constamos que a política é uma variável-chave para a 

comunidade, porque ambas (comunidade e política) tratam da ação de atores na manutenção 

das relações humanas estabelecidas, possuindo natureza relacional, conforme destacou Arendt 

(2002, 2016). Porém, a comunidade perdeu seu sentido da ação política a partir da sociedade 

moderna/capitalista quando as ciências (Geografia, História, Ciências Sociais etc.) passaram a 

vincular a comunidade apenas à ideia positiva do que há em comum (exceto política) entre 

pessoas agrupadas por algum meio (laços familiares, amizade, ajuda mútua, cultura, 

identidade etc.). Como consequência dessa perda de sentido político, a distinção entre a vida 

na polis (público) e a vida no lar/família (particular) foi alterada, pois o espaço político 

público e estatal foi tomado pelo individualismo em prejuízo dos interesses da comunidade. 

Isso significa que o entendimento sobre o espaço comunitário e a sua variável-chave, a 

política, talvez se perdeu. 

Essa negligência em relação à política da comunidade representou, no âmbito 

espacial, a associação dela à escala local e à ideia de isolamento, devido à sua menor 

quantidade populacional em relação ao todo e à sua circunscrição territorial. Porém, a ideia de 

isolamento não procede. A partir da formação da comunidade goiana constatou-se justamente 

o contrário, visto que são integradas espacialmente desde o seu surgimento e, mesmo estando 
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situadas na escala local, sempre estiveram conectadas a outras espacialidades (regional, 

nacional e internacional) por meio das trocas comerciais, da mão de obra utilizada etc. Essa 

integração se intensificou no século XX por causa das estradas de ferro e da construção de 

rodovias e a economia local foi incorporada a economias complexas que correspondem a 

interesses políticos que regulam o território em sua totalidade. Conclui-se que a maneira como 

essas relações humanas – política (ação de atores internos e externos à comunidade) – se 

espacializam no decorrer do contexto histórico e geográfico é que regula a ocorrência dos 

fenômenos territoriais, pois é na relação entre política e território que a convivência 

comunitária se forma – o espaço público/comum – conforme lembra Castro (2005).  

Percebeu-se nessa pesquisa que a comunidade em Goiás tinha visibilidade política 

devido à expressiva e predominante quantidade de agrupamentos humanos distribuídos no 

território goiano-tocantinense e, portanto, ao seu predomínio desde o século XVIII até o início 

do século XX. A partir da quantidade da população dessas localidades e a concentração das 

atividades econômicas e políticas nelas, as tornaram o centro da rede urbana do estado até a 

década de 1960 – momento em que se tem a inversão do quantitativo de distritos inferior ao 

de municípios, isto é, aumenta a quantidade de cidades – resultando no deslocamento da 

população para áreas urbanas (local de morada) impulsionado pela anterior construção da 

capital de Goiás (Goiânia ) e da construção da capital federal (Brasília), além da expansão da 

fronteira agrícola. Embora a década 1960 marque essa alteração espacial dos distritos pelo 

estado, o momento histórico foi anterior e repercutiu somente nas décadas posteriores. O 

período que foi denominado de invisibilidade política, quando as cidades tornaram-se a 

centralidade da rede urbana goiana em detrimento dos núcleos urbanos, Goiânia foi o marco 

da modernidade e do planejamento, rompendo com o perfil da rede urbana que se tinha antes 

da década de 1930. Isso levou as cidades a tornarem-se gradualmente centros de decisões 

econômicas e político-administrativas. Os núcleos urbanos vão ficando invisíveis no âmbito 

político, pois dependem do município a que pertencem e de sua cidade-sede. 

A intensificação da urbanização nas décadas seguintes leva a um maior controle 

das cidades pelas instituições públicas/privadas, além da concentração dos comércios e das 

indústrias, o que resultou na cidade-sede a responsabilidade pela manutenção da sociedade 

goiana. Nesse período, distritos municipais se emanciparam, sobretudo nas áreas próximas às 

cidades mais urbanizadas das porções central e leste do estado – Goiânia, Anápolis e Brasília 

– influenciando na fragmentação territorial do estado por meio da municipalização. Já as 

porções norte e sudoeste tiveram modificações no quantitativo de distritos (emancipação) 

desde a década de 1960 relacionados à fronteira agrícola, ao modal de transporte rodoviário, a 
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projetos do governo federal, por exemplo, a criação da Campanha Nacional de Educação 

Rural (CNER) com as Missões Rurais, com o objetivo de padronizar as habitações, criar 

escolas, serviços de saúde e, posteriormente, levar para as áreas urbanas. 

A análise por décadas, do período de 1920 a 2010, revelou que comunidade em 

geral e, mais especificamente, os distritos, foram perdendo gradativamente a expressiva 

população que tinham quando comparada às das cidades-sedes dos municípios, mas isso não 

ocorreu de forma homogênea em todo o estado. Essas alterações espaciais concentraram-se 

em diferentes regiões do estado a depender do período, criando concentrações espaciais 

diferenciadas de núcleos urbanos pelo território goiano, o que pode-se comprovar no 

mapeamento e na análise dos dados apurados sobre a população urbana e rural dos distritos 

municipais e a população urbana dos municípios. Identificou-se, por exemplo, que o rural 

distrital predominou na porção norte do estado, em menores quantitativos de distritos, até o 

momento em que se criou o estado do Tocantins, pois Goiás tornou-se mais compacto pela 

redução territorial e teve aumento percentual da população urbana distrital.  

Verificou-se que, diferentemente da porção norte, as porções sul e central sempre 

tiveram maiores concentrações de distritos e população distrital significativa para a 

composição da população do município, inclusive gradativamente mais urbanas. A porção 

leste do estado também teve aumento de distritos a partir da edificação de Brasília.  Nesse 

sentido, as regiões que concentraram distritos em Goiás desde o século XX foram as áreas que 

tiveram influência das ferrovias, das rodovias e da construção das capitais Goiânia e Brasília, 

respectivamente. A centralidade de Goiânia na rede urbana do estado no âmbito das funções 

administrativas, das atividades econômicas tipicamente urbanas e da rede rodoviária 

interligada à capital, promoveu a sua metropolização, o que contribuiu para a fragmentação 

municipal na área central de Goiás na qual cada município possuía um ou mais distritos, 

conforme verificado a partir do mapeamento da década de 1950 e, sobretudo, na década de 

1980 essa concentração na região central é mais evidente. 

Mesmo que ao longo do século XX houve uma relativa dispersão de distritos, a 

concentração desde a década de 1920 esteve no sul, onde os trilhos de ferro tiveram influência 

nos territórios municipais. Posteriormente, a concentração deu-se, a partir de 1960, na área 

central do estado com a população distrital mais urbana e de grande representatividade dentro 

dos municípios, enquanto no âmbito de maior quantidade de distritos distribuídos em vários 

municípios ficaram localizados na região oeste (antiga área de mineração). Já a região leste do 

estado também se destacou após a construção de Brasília, com um significativo aumento 

populacional, embora com menos quantidade de distritos.  
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Na pesquisa de campo realizada em cinco vilas de Goiás, notou-se que seus sítios-

urbanos estão localizados em pontos geográficos que facilitaram, sobretudo, o 

desenvolvimento da função econômica inicial.  Essas funções econômicas primitivas das vilas 

tiveram alterações, ao passo que modificaram os cenários urbanos. A função recente deu às 

vilas um aspecto que não tinham quando surgiu a comunidade como, por exemplo, a função 

que tinha a vila de Interlândia (Pau-Terra) que era de pouso e, atualmente, seus moradores 

servem de mão de obra para a cidade de Anápolis e a economia local baseia-se no comércio e 

nas chácaras nas proximidades da vila. Embora exista uma função que predomine, a vila 

também pode desempenhar funções complementares, isso significa que a motivação do 

surgimento da comunidade e o fator de permanência do agrupamento podem não ter sido 

somente um elemento.  

Por fim, reconhece-se a necessidade de novas pesquisas sobre a comunidade em 

Goiás, considerando a espacialidade dos agrupamentos humanos e o papel dessas localidades 

na produção do território goiano. Destaca-se a importância de estudos locais que considerem 

as demais escalas geográficas e que comprovem a função que as vilas exercem na rede 

urbana, conforme buscamos evidenciar nesta tese.  São necessárias mais análises que revelem 

a gênese dos agrupamentos humanos para além da materialidade espacial e da memória 

coletiva atual, que considerem a origem do estado de Goiás, as especificidades regionais, as 

alterações pelas quais passaram ao longo da história. Inclusive os aspectos étnicos da 

população necessitam ser considerados nos estudos, pois os agrupamentos humanos de Goiás 

são plurais, e possivelmente, há núcleos urbanos que se originaram de quilombos e de 

aldeamentos de índios, neste último, um exemplo é o atual município de Mossâmedes. Esses 

agrupamentos que se fixaram formaram a comunidade em Goiás, espacialidade onde se tem a 

política, no sentido relacional (relações internas) e no âmbito institucional (relações externas), 

que produz e conduz o espaço político público/comum e, ao mesmo tempo, legitima conflitos 

que se espacializam dentro e fora dos limites das localidades. 
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ANEXO A – Lei Municipal da criação do distrito de São Jorge*. 

 
*São Jorge foi o único distrito que a Câmara do município a que pertence disponibilizou a 

lei. 

Fonte: Câmara de Vereadores do município de Alto Paraíso de Goiás. (Pesquisa de campo, 

2018). 
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APÊNDICE A - Síntese das leis, decretos e resoluções de criação de distritos de Goiás (1800-1988)
 66

. 

Data  Número L
ei

 

D
ec

re
to

 

R
es

o
lu

çã
o
 

Finalidade 
Publicado 

no D.O. * 

01/04/1833 ** 

      

Cria o distrito de Tupiraçaba, município de Niquelândia. *** 

25/06/1834 8     

  

Cria o distrito de Bandeirante, município de Crixás. *** 

30/01/1844  **       Cria o distrito de Santo Antônio do Rio Verde, município de Catalão. *** 

12/04/1880 621       Cria o distrito de Paz na Capella do Senhor Bom Jesus, município de Villa Bella de Morrinhos. *** 

29/07/1882 668       Cria o distrito de Paraíso, município de Rio Verde. *** 

20/09/1888 841       Cria o distrito de Cavalheiros, município de Ipameri. *** 

30/12/1893 7       Cria o distrito de Buenolândia, município de Goiás. *** 

30/12/1893 7       Cria o distrito de Jeroaquara, município de Goiás. *** 

03/08/1903 45       Cria o distrito de Souzânia, município de Anápolis. *** 

04/10/1907 4       Cria o distrito de Montividiu, município de Rio Verde. *** 

13/05/1932 47       Cria o distrito de Lagolândia, município de Pirenópolis. *** 

31/12/1943 8.305       Cria o distrito de Taipas, município de Conceição do Norte. *** 

24/12/1948 19       Cria o distrito de Castrinópolis, município de Rialma. *** 

25/03/1952 2       Cria o distrito de São Luiz do Tocantins, município de Niquelândia. *** 

18/04/1952 26       Cria o distrito de Monte Santo, município de Miracema de Norte. *** 

30/12/1952 47       Cria o distrito de Santa Rosa, município de Formosa. *** 

-/-/1953 208       Cria o distrito de Interlândia, município de Anápolis. *** 

31/03/1953 239       Cria o distrito de Senador Canedo, município de Goiânia. *** 

22/06/1953 737       Cria o distrito de Tupirama67, município de Guaraí. *** 

                                                           
66

 Dados organizados pela data de criação dos distritos aprovada pela Câmara Legislativa do Estado de Goiás, pois antes de 1988 era de responsabilidade do estado a criação 

de distritos.  Utilizou-se as informações da página on-line da Casa Civil do estado de Goiás para organizar e elaborar a partir da data de origem os dados sobre leis de criação 

de distritos e, posteriormente, localizá-los na sede do Diário Oficial (D.O.)  de Goiás e obter a data de sua publicação. 
67

 O distrito de Tupirama, município de Guaraí, aparece criado duas vezes, a primeira é em 1953 e depois em 1968. 
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30/09/1953 83       Cria o distrito de Palmeirante, município de Filadélfia. *** 

30/11/1953 156       Cria o distrito de Caiçara, município de Goiás. *** 

31/12/1953 83       Cria o distrito de Domiciano Ribeiro, município de Ipameri. *** 

20/08/1955 6       Cria o distrito de Colinas, município de Cavalcante. *** 

06/02/1956 1       Cria o distrito de Rio da Conceição, município de Dianópolis. *** 

10/04/1956 58       Cria o distrito de Goianorte, município de Araguacema. *** 

25/04/1956 203       Cria o distrito de Uvá, município de Goiás. *** 

30/04/1956 61       Cria o distrito de Aparecida de Goiás, município de Itapaci. *** 

30/10/1956 52       Cria o distrito de Diolândia, município de Itapuranga. *** 

17/11/1956 203       Cria o distrito de Davinópolis, município de Goiás. *** 

18/05/1957 216       Cria o distrito de Santa Fé, município de Jussara. *** 

18/05/1957 217       Cria o distrito de São Sebastião do Rio Claro, município de Jussara. *** 

10/11/1957 175       Cria o distrito de Caldazinha, município de Bela Vista de Goiás. *** 

-/-/1958 115       Cria o distrito de Juscelândia, município de Jussara. *** 

23/01/1958 41       Cria o distrito de Rosalândia, município de São Luiz de Montes Belos. *** 

16/10/1958 104       Cria o distrito de Bonfinópolis, município de Leopoldo de Bulhões. *** 

24/11/1958 21       Cria o distrito de Anajanápolis, município de Pedro Afonso. *** 

05/12/1958 28       Cria o distrito de Messianópolis, município de Israelândia. *** 

05/12/1958 113       Cria o distrito de Córrego Rico, município de Planaltina. *** 

05/12/1958 113       Cria o distrito de São Gabriel de Goiás, município de Planaltina. *** 

12/12/1958 44       Cria o distrio de Valdelândia, município de Rubiataba. *** 

12/12/1958 45       Cria o distrito de Morro Agudo de Goiás, município de Rubiataba. *** 

20/12/1958 9       Cria o distrito de Jeriaçu, município de Uruaçu. *** 

20/12/1958 10       Cria o distrito de Monte Lindo, município de Goiatins. *** 

19/01/1959 354       Cria o distrio de Ouroana, município de Rio Verde. *** 

16/04/1959 11       Cria o distrito de Mirandópolis, município de Guaraí. *** 

10/05/1961 5       Cria o distrito de Cariri, município de Gurupi. *** 
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18/08/1961 499       Cria o distrito de Riverlândia, município de Rio Verde. *** 

30/12/1961 7       Cria o distrito de Bacilândia, município de Fazenda Nova. *** 

30/12/1961 8       Cria o distrito de Serra Dourada, município de Fazenda Nova. *** 

25/01/1962 6       Cria o distrito de Chapada, município de Natividade. *** 

09/08/1962 106       Cria o distrito de Adelândia, município de Mossâmedes. *** 

14/09/1962 549       Cria o distrito de Santo Antônio da Barra, município de Rio Verde. *** 

27/09/1962 14       Cria o distrito de Santa Rosa, município de Natividade. *** 

10/11/1962 59       Cria o distrito de São João, município de Paraúna. *** 

02/12/1962 119       Cria o distrito de Aparecida, município de São Luiz de Montes Belos. *** 

02/12/1962 319       Cria o distrito de Campo dos Perdizes, município de Mossâmedes. *** 

11/12/1962 29       Cria o distrito de Aliança do Norte, município de Gurupi. *** 

15/01/1963 561       Cria o distrito de Castelândia, município de Rio Verde. *** 

07/05/1963 3       Cria o distrito de Ipueiras, município de Porto Nacional. *** 

07/05/1963 5       Cria o distrito de Canela, município de Porto Nacional. *** 

10/05/1963 114       Cria o distrito de Abreulândia, município de Araguacema. *** 

10/05/1963 118       Cria o distrito de Araguaçuí, município de Araguacema. *** 

28/05/1963 4       Cria o distrito de Bom Jesus do Norte, município de Pedro Afonso. *** 

15/06/1963 43       Cria o distrito de Rodrigues Nascimento, município de Anápolis. *** 

16/06/1963 36       Cria o distrito de Campolândia, município de Ivolândia. *** 

13/07/1963 144       Cria o distrito de Cibele, município de Itapuranga. *** 

24/07/1963 53       Cria o distrito de Mateiros, município de Ponte Alta do Norte. *** 

24/08/1963 315       Cria o distrito de Gouvelândia, município de Quirinópolis. *** 

12/09/1963 67       Cria o distrito de Posse d'Abadia, município de Abadiânia. *** 

25/09/1963 34       Cria o distrito de Tamboril, município de Nazaré. *** 

05/10/1963 15       Cria o distrito de Martinópolis de Goiás, município de Mambaí. *** 

28/10/1963 44       Cria o distrito de Tupiratã, município de Presidente Kennedy. *** 

30/10/1963 6       Cria o distrito de Canadá, município de Jussara. *** 
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29/11/1963 134       Cria o distrito de Uruíta, município de Uruana. *** 

04/12/1963 279       Cria o distrito de Capelinha, município de Anicuns. *** 

05/12/1963 27       Cria o distrito de Piloândia, município de Israelândia. *** 

10/12/1963 23       Cria o distrito de Rosalândia do Norte, município de Cristalândia. *** 

15/12/1963 54       Cria o distrito de Araguanã, município de Araguaína. *** 

15/12/1963 55       Cria o distrito de Muricilândia, município de Araguaína. *** 

20/12/1963 73       Cria o distrito de Cachoeirinha, município de Tocantinópolis. *** 

30/12/1963 9       Cria o distrito de Piraquê, município de Xambioá. *** 

18/02/1964 1       Cria o distrito de Natal, município de Araguatins. *** 

18/02/1964 2       Cria o distrito de São Bento, município de Araguatins. *** 

20/09/1965 10       Cria o distrito de Cana Brava, município de Arraias. *** 

20/09/1965 10       Cria o distrito de Novo Alegre, município de Arraias. *** 

09/02/1966 2       Cria o distrito de Cartucho, município de Goiatins. *** 

24/03/1966 2       Cria o distrito de Calcilância, município de Goiás. *** 

31/10/1966 195       Cria o distrito de Natinópolis, município de Goianésia. *** 

11/04/1967 53       Cria o distrito de Príncipe, município de Natividade. *** 

19/06/1968 6.944       Cria o distrito de São João, município de Goiás. *** 

19/06/1968 6.990       Cria o distrito de Pau Terra68, município de Uruaçu. *** 

26/06/1968 7.042       Cria o distrito de Terezinha de Goiás, município de Cavalcante. *** 

27/06/1968 7.050       Cria o distrito de Vila Brasília, município de Aparecida de Goiânia. 20/12/1968 

24/09/1968 7.098       Cria o distrito de Professor Jamil Sáfady, município de Piracanjuba. *** 

05/11/1968 7.169       Cria o distrito de Novo Planalto, município de São Miguel do Araguaia. 26/11/1968 

05/11/1968 7.174       Cria o distrito de Caraíba, município de Vianópolis. 26/11/1968 

05/11/1968 7.175       Cria o distrito de São Miguel do Passa Quatro, município de Silvânia. 25/11/1968 

05/11/1968 7.176       Cria o distrito de Alto Alvorada, município de Orizona. 25/11/1968 

                                                           
68

 O distrito de Pau-Terra, município de Uruaçu, aparece criado duas vezes, a primeira no ano de 1968 e a segunda em 1976. 
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05/11/1968 7.177       Cria o distrito de Tupirama, município de Guaraí. *** 

05/11/1968 7.178       Cria o distrito de Mundo Nôvo de Goiás. 25/11/1968 

12/11/1968 7.188       Cria o distrito de Palestina, município de Caiapônia. 04/12/1968 

12/11/1968 7.196       Cria o distrito de Vila Taveira, município de Niquelândia. 04/12/1968 

02/12/1971 7.483       Cria o distrito de Itaguari, município de Taquaral de Goiás. 31/12/1971 

02/12/1971 7.471       Cria o distrito de Palmeirópolis, município de Paranã. 31/12/1971 

02/12/1971 7.472       Cria o distrito de Lucilândia, município de Montes Claros de Goiás. 31/12/1971 

02/12/1971 7.473       Cria o distrito de Turvelândia, município de Acreúna. 31/12/1971 

02/12/1971 7.474       Cria o distrito de Arenópolis, município de Piranhas. 31/12/1971 

02/12/1971 7.477       Cria o distrito de Acreúna, município de Paraúna. 31/12/1971 

02/12/1971 7.478       Cria o distrito de Perolândia, município de Jataí. 31/12/1971 

30/11/1971 7.444       Cria o distrito de Aparecida do Rio Doce, município de Jataí. 31/12/1971 

30/11/1971 7.446       Cria o distrito de Choupana, município de Anicuns. 31/12/1971 

02/12/1971 7.482       Cria o distrito de Santa Rosa do Meia Ponte, município de Itumbiara. 31/12/1971 

26/11/1975 8.001       Cria o distrito de Marianópolis, município de Miracema do Norte. 15/12/1975 

26/11/1975 8.002       Cria o distrito de Santa Tereza, município de Novo Acordo. 15/12/1975 

26/11/1975 8.003       Cria o distrito de Barrolândia, município de Miracema do Norte. 15/12/1975 

27/11/1975 8.017       Cria o distrito de Jacilândia, município de Itapirapuã. 01/12/1975 

27/11/1975 8.018       Cria o distrito de Joanápolis, município de Anápolis. 15/12/1975 

27/11/1975 8.019       Cria o distrito de Guaraíta, município de Itapuranga. 15/12/1975 

01/12/1975 8.027       Cria o distrito de Minaçu, município de Uruaçu. 12/12/1975 

01/12/1975 8.028       Cria o distrito de Vila Dourada, município de Formoso. 12/12/1975 

01/12/1975 8.029       Cria o distrito de Goialândia, município de Anápolis. 11/12/1975 

14/05/1976 8.087       Cria o distrito de Cirilândia, município de Jaraguá. 14/05/1976 

14/05/1976 8.088       Cria o distrito de Aparecida do Rio Claro, município de Montes Claros de Goiás. 14/05/1976 

14/05/1976 8.089       Cria o distrito de Edealina, município de Edéia. 14/05/1976 

14/05/1976 8.090       Cria o distrito de Itaguaçu, município de São Simão. 14/05/1976 
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14/05/1976 8.091       Cria o distrito de São Miguel, município de Silvânia. 14/05/1976 

14/05/1976 8.092       Cria o distrito de Inaciolândia, município de Itumbiara. 14/05/1976 

14/05/1976 8.093       Cria o distrito de Pau Terra, município de Uruaçu. 14/05/1976 

14/05/1976 8.105       Cria o distrito de Cezarina, município de Palmeiras de Goiás. 14/05/1976 

14/05/1976 8.107       Cria o distrito de Augustinópolis, município de São Sebastião do Tocantins. 14/05/1976 

14/05/1980 8.818       Cria o distrito de Mimoso, município de Padre Bernardo. *** 

21/05/1980 8.809       Cria o distrito de Pequizeiro, município de Colméia. *** 

14/05/1982 9.154       Cria o distrito de Forte, município de São João D'Aliança. 14/05/1982 

14/05/1982 9.160       Cria o distrito de São Luiz do Norte, município de Itapaci. 14/05/1982 

14/05/1982 9.169       Cria o distrito de Porteirão, município de Goiatuba. 14/05/1982 

14/05/1982 9.172       Cria o distrito de Marcianópolis, município de Bom Jesus de Goiás. 14/05/1982 

14/05/1982 9.173       Cria o distrito de Simolândia, município de Posse. 14/05/1982 

14/05/1982 9.178       Cria o distrito de Barbosilândia, município de Posse. 14/05/1982 

14/05/1982 9.181       Cria o distrito de Jesúpolis, município de São Francisco de Goiás. 14/05/1982 

14/05/1982 9.182       Cria o distrito de Bernardo Sayão, município de Colméia. 14/05/1982 

14/05/1982 9.184       Cria o distrito de Santa Tereza, município de Goianápolis. 14/05/1982 

14/05/1982 9.189       Cria o distrito de Combinado Agrourbano, município de Arraias. 14/05/1982 

01/01/1988 10.421       Cria o distrito de São Salvador, município de Palmeirópolis. 28/01/1988 

02/01/1988 10.423       Cria o distrito de Olaria do Angico, município de Itarumã. 28/01/1988 

05/01/1988 10.427       Cria o distrito de Bezerra, município de Formosa. 28/01/1988 

08/01/1988 10.430       Cria o distrito de Bonópolis, município de Porangatu. 28/01/1988 

09/01/1988 10.437       Cria o distrito de Cana Brava, município de Minaçu. 28/01/1988 

09/01/1988 10.438       Cria o distrito de Cruzeiro do Norte, município de Porangatu. 28/01/1988 

10/01/1988 10.440       Cria o distrito de Vila Boa, município de Formosa. 10/01/1988 

10/01/1988 10.441       Cria o distrito de Vila São Patrício, município de Carmo do Rio Verde. 28/01/1988 

14/01/1988 10.445       Cria o distrito de Juscelino Kubitschek, município de Formosa. 28/01/1988 

14/01/1988 10.446       Cria o distrito de Termas de Itajá, município de Itajá. 28/01/1988 
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* Data de publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás. Os documentos referentes às criações de distritos foram encontrados no arquivo físico do D. O.
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 do estado de 

Goiás. Essas informações sobre os distritos foram encontradas no site da casa Civil que estão organizados por criação de municípios e vão até o ano 1988, porque a partir da 

Constituição Federal de 1988 os municípios ficaram responsáveis por criar seus distritos e esses dados de criação estão localizados em cada Câmara de Vereadores e 

Prefeitura de municípios.  

A Assembleia Legislativa de Goiás não possui um banco de dados específico sobre distritos e nem mesmo um acervo documental do que é publicado pela Assembleia 

diariamente. Segundo informações verbais obtidas na Assembleia e no D. O. no período da pesquisa de campo (ano 2016), as informações que são publicadas diariamente na 

Assembleia são enviadas para o D.O., e é lá que se tem o arquivo documental das leis do estado de Goiás. 

** Não consta.  

*** Não foi encontrado o documento no prédio do D. O., pois lá os registros não estão organizados em acervo, não possuindo classificação, descrição e nem mesmo 

índice/sumário disponível para localizá-los. Outra dificuldade encontrada durante o campo foi a inexistência de profissionais com conhecimentos sobre arquivologia etc., que 

pudessem organizar a documentação do arquivo e auxiliassem na pesquisa. O D.O. desde o ano de 2009 já disponibiliza no site 

(http://diariooficial.abc.go.gov.br//?page=diario) suas publicações, mesmo assim não há um arranjo de organização do arquivamento digital, o que dificulta a realização de 

pesquisas no arquivo. 

Organização: Rodrigues, G. S. (2016/2017). 
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 O Diário Oficial do Estado de Goiás está localizado (em 2016) no prédio da Agência Brasil Central (ABC) na rua SC-01, nº 299, Parque Santa Cruz, em Goiânia (GO).     
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevistas. 
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