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RESUMO 

 

Esta pesquisa versa sobre a educação dos corpos em Goiânia no período do Estado 

Novo, tendo como dispositivo principal o esporte na cena urbana. O objetivo geral da 

pesquisa é investigar como o esporte foi constituído como modelo e prática de educação 

do corpo em Goiânia no período 1937/1945. Tal recorte recobre a existência de Goiânia 

desde sua configuração como sede do poder estadual (1937) até o momento em que, 

finda a Era Vargas e, em Goiás, findo o governo de Pedro Ludovico Teixeira (1945). 

Para o alcance do objetivo delineado, como fonte, utilizamos o jornal Correio Oficial de 

Goiás, pois o mesmo expõe a presença do esporte no cotidiano da cidade. Já as 

referências utilizadas são estudos e pesquisas que tematizam a história da educação do 

corpo e história do esporte, como Soares (2012), Taborda de Oliveira (2004), Lucena 

(2001), Linhales (2009), Dias (2012, 2019), Ribeiro (2020), Melo (2012, 2005), entre 

outros. Dialogamos também com autores da historiografia goiana e nacional como 

Chaul (2018) e historiadores da educação como Alves (2007) e Pinto (2009), entre 

outros. Conferimos especial realce às questões relacionadas ao corpo dos goianos, 

especialmente dando a ver que a transformação dos corpos goianos em direção ao 

desaparecimento do jequismo fez parte do projeto Goiânia. 

Palavras-chave: Educação de corpos; História do esporte; História de Goiânia; Esporte 

e Cidade.  
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ABSTRACT 

This research deals with the education of bodies in Goiânia in the period of the Estado 

Novo, with sport as the main device in the urban scene. The general objective of the 

research is to investigate how the sport was constituted as a model and practice of body 

education in Goiânia in the period 1937/1945. This cut covers the existence of Goiânia 

from its configuration as the seat of state power (1937) until the end of the Vargas Era 

and, in Goiás, the government of Pedro Ludovico Teixeira (1945). To achieve the goal 

outlined, as a source, we used the newspaper Correio Oficial de Goiás, as it exposes the 

presence of sport in the daily life of the city. The references that are being used, on the 

other hand, are studies and research that focus on the history of body education and the 

history of sport such as Carmen Lúcia Soares (2012), Marco A. Taborda de Oliveira 

(2004), Ricardo Lucena (2001), Meily A. Linhales (2009), Cleber Dias (2012) and 

(2019), Ribeiro (2020), Melo (2012, 2005), among others. We also spoke with authors 

from Goiás and national historiography such as Nasr Chaul (2018) and education 

historians such as Miriam Fábia Alves (2007) and Rubia-Mar Nunes Pinto (2009), 

among others. Special emphasis is given to issues related to the body of the Goians, 

especially, showing that the transformation of Goian bodies towards the disappearance 

of jequismo was part of the Goiânia project. 

Keywords: Education of bodies; Sport history; history of Goiânia. Sport and City. 
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 INTRODUÇÃO 

  

 Em 1937, o esporte era uma prática e um tema recorrente nas ruas de Goiânia e 

nas principais páginas do jornal Correio Oficial do Estado de Goiás, sendo ali noticiado 

e comentado como uma prática respeitada, elogiada e incentivada por renomados 

intelectuais e políticos da sociedade goiana. Reconhecendo a relevância histórica do 

esporte e que a prática esportiva estabelece relações com distintos elementos e aspectos 

culturais, políticos e econômicos da vida social, esta pesquisa aborda a história da 

educação do corpo em Goiânia, capital do estado de Goiás, no período de 1937-1945. 

Em específico, problematiza a história do esporte como uma das temáticas relacionadas 

à história da educação do corpo em um contexto social permeado por interesses e 

disputas políticas e sociais determinadas.  

Goiânia está localizada na região central de Goiás, numa centralidade territorial 

não somente no interior das fronteiras goianas, mas igualmente no território nacional, 

cuja construção materializou-se nas décadas de 1930/1940, baseada em princípios de 

modernidade, urbanização e industrialização (GONÇALVES, 2003).  São adjetivações 

inscritas pela ordem política que, estabelecendo-se no poder a partir de 1930 com a 

ascensão de Pedro Ludovico Teixeira, interventor nomeado pelo presidente Getúlio 

Vargas, fez da nova capital um símbolo que abriria as portas para um futuro promissor, 

suspostamente rompendo com o atraso e a decadência histórica e marcando, também 

supostamente, o início da arrancada do estado de Goiás rumo ao progresso e à 

integração nacional.  

A cidade tornou-se comarca e município pelo Decreto n.º 327, de 2 de agosto de 

1935, sendo transferidos – da Cidade de Goiás – os poderes administrativo e legislativo. 

Posteriormente, o Decreto n.º 1.816, de 23 de março de 1937, determinava a 

transferência definitiva da capital da Cidade de Goiás para Goiânia (SOUZA, 2002). Tal 

processo foi marcado por acirradas lutas políticas que envolveram, especialmente, a 

classe política e a população da Cidade de Goiás, que tentou reter ali a sede do poder 

público estadual1. Transferida a capital em 1937 e, principalmente, até o final da Era 

                                                           
1 O movimento contra a transferência da capital perdurou de 1930/1937 e ficou conhecido como 

antimudancista. Era composto por moradores da Cidade de Goiás e por políticos que eram oposição ao 

governo de Pedro Ludovico e que alegavam que a construção e transferência gerava gastos financeiros 

que o estado não dispunha, além da desvalorização econômica, política e social da Cidade de Goiás. 

Sendo assim, eles propunham a reforma da Cidade de Goiás e a permanência dos poderes administrativo e 

executivo do estado na antiga Capital (CAMPOS, 2002).  
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Vargas, multiplicaram-se os esforços de políticos, intelectuais, artistas e também 

esportistas na construção de uma cultura urbana cosmopolita – portanto, moderna – em 

Goiânia. Dessa forma, a capital foi uma construção processual marcada por etapas em 

um cenário de desconstruções e reconstruções políticas, sociais e culturais. 

O plano urbanístico de Goiânia, segundo Gonçalves (2003), foi projetado para 

abrigar, no máximo, 50 mil habitantes. Hoje, 86 anos depois de sua fundação, os dados 

do IBGE2 concluem que a quantidade estimada de habitantes em 2019 na capital chega 

a 1.516.113 pessoas. Além do crescimento populacional, Goiânia é uma cidade sede de 

uma região metropolitana que se institucionalizou em 19993. Popularmente conhecida 

como Grande Goiânia, essa região contém uma população de 2.613.491 habitantes. 

Quanto aos aspectos produtivos, segundo o censo do IBGE de 2010, a cidade está 

posicionada em 14º lugar na produção do Produto Interno Bruto (PIB) nacional4 e, 

cumprindo a expectativa de sua construção, a capital estadual impulsionou e tornou-se o 

centro da vida econômica de Goiás (ESTEVAN, 1998).  

Enfatizando o esporte nesse contexto marcado pelo crescimento social e 

econômico, a cidade conta com diversas manifestações esportivas que estão presentes 

na vida urbana dos goianienses5.  Os clubes de futebol instalados na cidade disputam, 

além do campeonato estadual (o Goianão), os campeonatos nacionais de futebol em 

distintas categorias e séries, gerando, assim, razoável visibilidade esportiva para a 

cidade. São eles: o Vila Nova Futebol Clube, fundado em 1938, com sede no Setor 

Universitário; o Clube Atlético Goianiense, fundado em 1937, com sede no bairro de 

Campinas, que participa do Campeonato Goiano; o Goiás Esporte Clube6, fundado em 

1943, hoje com sede no Setor Serrinha. Também o esporte espetáculo movimenta 

                                                           
2 Os dados concretos do Censo de 2010 totalizam 1.302.001 habitantes vivendo em Goiânia. Dados 

consultados no site: cidadesibge.gov.br. Disponibilizados pelo IBGE.  
3 A integração - regulamentada pela Lei Complementar n.° 27, de 30 de dezembro de 1999 - foi composta 

por 11 municípios; sendo modificada pela Lei Complementar n.º 78, de 25 de março de 2010, quando 

foram incluídos mais nove municípios; e através da Lei Complementar n.° 149, de 15 de maio de 2019, 

incluíram mais um, somando 21 municípios (GOIÁS, 2019). Municípios que fazem parte da região 

metropolitana de Goiânia: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, 

Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, 

Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santa Bárbara, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis 

de Goiás e Trindade). Disponível em: http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=7066. 15. 

Acesso em: 15 mai. 2020.   
4 A posição leva em consideração todos os 5.570 municípios brasileiros; considerando a região Centro-

Oeste, Goiânia mantém o 2º lugar secundada por Brasília. (IBGE, 2010). Acesso em: 15 abr. 2020 
5 Gentílico de quem nasce em Goiânia.  
6  Além do futebol, o clube trabalha com os esportes olímpicos: vôlei, basquete, futsal, natação, lutas e 

arco. O Goiás Esporte Clube acumula 28 títulos no Campeonato Goiano, 3 na Copa Centro-Oeste e 2 no 

Campeonato Brasileiro série B. Disponível em: https://www.goiasec.com.br/o-clube/historia/titulos/ 
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semanalmente a cidade, sendo assistido através dos meios de comunicação ou 

acompanhados pessoalmente por torcedores quando os jogos são realizados nos clubes 

ou no Estádio Serra Dourada7, o que de fato movimenta a cidade.  

Além do futebol, Goiânia também sedia campeonatos esportivos de diversas 

modalidades, como em 2015, quando foi realizado, no Ginásio Rio Vermelho, o 

Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim8, e em 2019, ao sediar a 12ª edição 

do Desafio Internacional de Ciclismo9. Assim, além dos eventos locais, a cidade é 

reconhecida internacionalmente no mundo esportivo, pois sua estrutura física, estádios, 

avenidas, comporta a realização de diversas modalidades, eventos que só foram 

possíveis devido à sua arquitetura.  

Além do esporte de alto rendimento, quase a metade da população goiana é 

considerada ativa. A Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 

por Inquérito Telefônico-Vigitel (2019) afirma que 42,4% da população adulta de 

Goiânia chegam a realizar 150 minutos de atividade física semanal no seu tempo livre. 

Essa procura por atividade física vai de encontro com a quantidade expressiva de 

espaços privados e públicos que oferecem práticas corporais como: academias, grupos 

de ciclismo, grupos de corrida, espaços de pilates e quadras poliesportivas de diferentes 

modalidades esportivas que têm surgido em Goiânia, o que leva ao acesso de algumas 

classes sociais à prática esportiva e à expansão de um mercado consumidor.  

No espaço público, a cidade conta com polos esportivos administrados pela 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), que fomenta a prática esportiva nas 

comunidades goianienses. Destaca-se aqui o Clube do Povo10, localizado no Setor Alto 

do Vale, que oferece modalidades esportivas e atividades de lazer: danças, lutas, 

futebol, natação, ginástica localizada e ginástica para a comunidade em diferentes faixas 

etárias. Nem todas as classes sociais têm acesso igualitário aos esportes. Entretanto, os 

                                                           
7 O Estádio Serra Dourada, construído em Goiânia em 1975, é considerado o 7º maior estádio do país, que 

tem capacidade de receber até 41 mil espectadores.  
8Disponível em:  https://esportegoiano.com.br/ginastica-de-trampolim-em-goiania. Acesso em: 20 maio 

2020. 
9 Disponível em: https://esportegoiano.com.br/desafio-internacional-ciclismo-goiania-2019. Acesso em: 

20 maio 2020. 
10 O clube foi destacado como espaço de práticas esportivas e de lazer devido aos dados concretos 

encontrados: período de inscrições, telefone ativo para contato, horários de funcionamento e fotos das 

modalidades esportivas que ocorreram no ano de 2019. Os demais espaços são citados no site 

https://www.goiania.go.gov.br/clube-do-povo-abre-inscricoes-para-atividades-esportivas. Não 

destacamos, pois não encontramos dados que comprovassem seu funcionamento.  



15 

 

 

dados levantados referentes à prática esportiva comprovam que a vida urbana da 

população constitui-se de práticas corporais, sendo elas assistidas ou praticadas. 

O olhar – embora panorâmico – sobre a vida esportiva de Goiânia coloca 

diversas questões, as quais a pesquisa histórica potencializa se acercar: Como a capital 

goiana adentrou o universo das práticas esportivas; Como sua população foi se 

envolvendo (ou sendo envolvida) nas alegrias e dores do esporte; Quais foram os 

discursos e práticas que incentivaram a prática esportiva em Goiânia; O esporte cumpriu 

e cumpre quais funções sociais na história de Goiânia; Quais estruturas públicas e 

privadas, quais agentes individuais e coletivos, quais situações e contextos criaram e 

vêm mantendo o interesse e procura da população pelas práticas esportivas; Como o 

esporte – com seus marcadores disciplinares e civilizados – se inscreveu no projeto de 

modernidade representado por Goiânia nas décadas de 1930 e 1940. Essas são 

indagações que ainda requerem o esforço dos historiadores.   

São perguntas que a história se propõe a responder, já que, na pesquisa história, 

é de suma importância que se possa olhar para o passado a partir de questões postas 

pelo/no presente (VIGARELLO, 2003). Nessa ótica, esta pesquisa pode ser 

caracterizada como um estudo sobre o corpo e a história de sua captura por discursos e 

práticas em um momento raro na vida de uma sociedade brasileira regional e periférica: 

o momento histórico em que, no estado de Goiás, se edificava uma nova cidade capital 

estadual como símbolo de modernidade, progresso e projeção nacional.  

Para seus idealizadores, Goiânia, a então nova cidade-capital goiana, significava 

o rompimento com o atraso e a decadência que, na leitura histórica predominante, 

marcavam a sociedade estadual (CHAUL, 1999; COELHO, 2002). Como a 

historiografia goiana (GONÇALVES, 2002; GUIMARÃES, 2016; PEREIRA, 2002) 

vem demonstrando, a construção de Goiânia atendeu às necessidades de expansão 

capitalista dos anos 1930-1940 e a tentativa de adequação da relação capital-trabalho 

aos ditames da lógica do capitalismo.  

Segundo Pinto (2009), no entanto, a nova capital significou também um esforço 

modernizador das elites políticas regionais em relação à transformação da cultura e à 

reescrita da história de Goiás. A operação de reescrita almejou ocultar os tempos de 

decadência – todo o século XIX – e dar relevo à Goiânia como ponto zero da história 

goiana. Tais elites buscavam superar seu complexo de periferia e reposicionar Goiás no 

concerto federativo na expectativa de alçá-lo a uma posição de liderança juntamente 
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com os grandes estados brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 

sobretudo) não somente em termos econômicos, mas igualmente em termos de cultura.  

Para esta autora, havia, então, de modernizar não somente as relações entre 

capital e trabalho. Não bastava a relevância econômica: era preciso que os goianos 

também pudessem ser reconhecidos por sua capacidade de consumir e produzir práticas 

modernas, que estivessem em sintonia com aquilo que as grandes metrópoles 

brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, consumiam e produziam. Havia de modernizar, 

entre outros, o corpo tosco e caipira dos goianos, civilizar seus modos, polir suas 

maneiras, desenvolver-lhe a verticalidade da postura, aumentar os hábitos de higiene e 

cuidados corporais e do ambiente onde os corpos circulavam e viviam (PINTO, 2009).   

Como afirma Lucena (2001), a cidade moderna, em diferentes práticas e espaços 

de convivência, tem o poder de refinar comportamentos e o modo como cada sujeito se 

relaciona com o outro em sociedade. Entre os dispositivos educativos que estão 

presentes no contexto urbano, propomos a investigar a educação que agiu sobre o corpo 

em Goiânia no momento do seu surgimento. Nossa premissa é que o corpo, de acordo 

com as mudanças sociais, históricas, culturais e econômicas da sociedade, se 

transforma.  É Vigarello (2003, p. 21) quem nos diz que   

 

As referências dadas à forma, às eficácias e funcionamentos do corpo mudam 

no decorrer do tempo. Suas representações se deslocam de tal maneira que, 

algumas vezes, veem-se completamente transformadas: o controle do peso 

corporal, por exemplo, os cuidados com a constituição orgânica, a hierarquia 

concedida ao aspecto físico, os índices de alerta aos males; os padrões 

estéticos atuais não são aqueles do passado. 

 

 

A história da educação dos corpos é tema ainda relativamente recente no campo 

da pesquisa em história da educação no Brasil, porém, “vem emergindo como objeto de 

estudo na perspectiva de identificar e compreender processos e contextos que distintas 

sociedades construíram, ao longo do tempo, para educar os corpos conformando-os aos 

seus modos de vida e trabalho” (SANTOS, 2017, p.75). Como indicam os 

pesquisadores Oliveira (2011) e Linhales (2009), que lidam com a temática história da 

educação dos corpos, esta pesquisa também associa corporalidade e formação humana, 

indagando pelos sentidos educadores do esporte em Goiânia nos anos 1930 e 1940.   

Como todos os estudos que lidam com a temática corpo, esta pesquisa enfrenta 

todas as dificuldades postas pelo tema, principalmente porque não é fácil dizer o corpo 
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ou mesmo elaborar um dizer acerca do corpo. Não há um conceito de corpo que se 

mostre capaz de unificar entendimentos e compreensões. O corpo é espaço de dissensos 

já que é múltiplo e polissêmico. Como alerta Sant’Anna (2000, p. 52), “a tarefa de 

investigar o corpo é infinita, um constante caminhar no escuro, destinado a enfrentar 

inúmeros paradoxos”, sobretudo porque o corpo tem a capacidade de nunca ser o 

mesmo. A cada mudança social, cultural, econômica e ou política, a cada nova 

descoberta científica, surgem novos e outros desafios de conhecimento, novos 

problemas, novos modelos de corpo ao mesmo tempo em que outros modelos, saberes e 

desafios desaparecem ou perdem relevância.  

A pesquisa histórica sobre o corpo ganha relevância, uma vez que qualquer 

projeto de sociedade deve, necessariamente, ocupar-se da formação das almas, “algo 

que, como se sabe, deriva do domínio do corpo e suas pulsões” (OLIVEIRA, 2004, p. 

15). Logo, o corpo está e estará sempre no centro das relações de poder. Santos (2017) 

afirma que “dizer o que é corpo só é possível se tal conceituação restringir-se a 

contextos muito específicos, no tempo e no espaço, da vida social”. Por sua vez, 

Oliveira (2004) nos diz que a polissemia do corpo permite que a pesquisa sobre ele 

abarque inúmeras entradas e recortes que coincidem com a própria multiplicidade de 

objetos, tempos e lugares que se apresentam.  

No campo da pesquisa histórica, os estudos e pesquisas vêm recortando o corpo 

a partir da história da saúde e da doença, da ginástica e da atividade física, da medicina, 

da higiene, da cidade e do campo, do militarismo, do sanitarismo, do esporte e do lazer, 

do brinquedo, da juventude, da festa, da infância, da escolarização, da educação, entre 

outras. No caso desta pesquisa, optamos por uma entrada temática, um espaço e um 

tempo para problematizar a educação do corpo: a história do esporte como prática de 

educação do corpo em Goiânia, capital de Goiás, no período de 1937-1945. 

A pesquisa toma como ponto de partida o entendimento do esporte como prática 

moderna capaz de promover transformações profundas e significativas na estrutura 

corporal, intelectual e moral de homens, mulheres e crianças. Aqui o esporte será 

abordado como fenômeno moderno e autônomo e, simultaneamente, como prática 

corporal institucionalizada fruto da sociedade capitalista e industrial. Uma prática que 

rompeu com os princípios das práticas corporais que antecederam o século XVIII, como 

os torneios gregos e medievais e atividades lúdicas que estavam intimamente 
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relacionadas e submetidas às instituições religiosas e militares, dessemelhante do que 

conhecemos hoje como esporte (BRACHT, 2009). 

Nessa ótica, o esporte é um fenômeno sociocultural presente em diversas 

sociedades. Em nosso país, ele se manifesta como uma prática que, historicamente, é 

assistida, apreciada e praticada por pessoas de diferentes etnias, idades, credos 

religiosos e gêneros. Sua disseminação chega a ser conceituada como “uma expressão 

hegemônica no âmbito da cultura corporal de movimento” (BRACHT, 2009, p. 9). 

Devido à repercussão, o esporte aparece e marca presença tornando-se cada dia mais 

consolidado do que as outras práticas corporais (dança, ginástica, lutas, jogos, 

brinquedos e brincadeiras), inclusive, esportivizando muitas dessas práticas. Fato que se 

deve ao incentivo dado à sua manifestação em espaços públicos e privados, mesmo que 

seja em diferentes proporções tanto no âmbito do lazer, da educação e do alto 

rendimento.  

Entretanto, o que assistimos hoje perpassa um processo histórico, com sua 

origem, continuidades e descontinuidades, que ocorre de acordo com os espaços e 

interesses sociais. Diante do exposto, essa prática não se dá como algo pronto e 

acabado, pois ela se transforma. Mas onde e quando este fenômeno teve sua gênese? 

O esporte moderno resultou de um processo de modificação [...] de 

esportivização de elementos da cultural corporal de movimento das classes 

populares inglesas, como os jogos populares, cujos exemplos mais citados são 

os inúmeros jogos com bola e, também, de elementos da cultura corporal de 

movimento da nobreza inglesa. Este processo inicia-se em meados do século 

XVIII e se intensifica no final do século XIX e início do XX. (BRACHT, 2005, 

p.16) 

 

 Não sendo uma prática originária da cultura brasileira, mostra-se como algo 

que, substancialmente, foi apropriado pelo Brasil e por praticamente todos os países do 

mundo. Nesse sentido, é necessário realçar que, mesmo diante de especificidades e 

mudanças sociais, econômicas e políticas ocorridas nas sociedades, o esporte carrega 

características simbólicas e materiais europeias que atravessam fronteiras e séculos. Em 

outras palavras, o esporte guarda importantes permanências ao mesmo tempo em que 

comporta mudanças. 

É importante destacar que a popularidade e a adesão à prática esportiva 

efetivam-se pelo fato de ajustar comportamentos vistos como adequados em sociedades 

que estão em processo de construção, principalmente as que se consolidaram nos 

moldes capitalista e industrial sustentados pelo ideário de modernidade (MELO, 2010). 
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Logo, os significados do esporte não estão dados como algo pronto e acabado que está 

inserido na sociedade como um mero passa tempo.  

Na tentativa de dar significado ao esporte na pesquisa histórica, vários 

pesquisadores se debruçaram a entender esse fenômeno e suas relações. Nessa ótica, 

selecionamos alguns, recortando a partir da década de 197011, para mostrar que o campo 

vem se aperfeiçoando e se consolidando nas esferas internacional e nacional. Goellner 

(2005), Melo e Fortes (2010) relatam que o esporte, como objeto a ser investigado, tem 

sido tema em diferentes campos do saber, antropologia, sociologia, linguística, história 

comparada, história cultural, áreas da saúde e educação. Os estudiosos observam que o 

interesse pelo esporte como objeto de estudo não se restringe aos historiadores e muito 

menos à educação física devido às inúmeras possibilidades de leituras e releituras. 

De outro lado, o esporte tem se constituído historicamente, na realidade da 

sociedade brasileira, como prática cultural e social de crescente relevância, seja na 

perspectiva do esporte de alto rendimento, seja na perspectiva das práticas de lazer, seja 

ainda na ótica da educação física escolar e do âmbito da saúde. De forma mais precisa, o 

desenvolvimento histórico do esporte - e, de resto, de todo o espectro de práticas e 

discursos oriundos do universo esportivo – foi inscrito na ordem da formação corporal e 

moral de seus praticantes, entusiastas, assistentes-plateia e todo um conjunto de sujeitos 

individuais e coletivos que sustenta e anima essas práticas.  

No contexto nacional, a partir da década de 1980, a historiografia da educação 

física ficou marcada pelos estudos de Castellani Filho (1988) e Ghiraldelli Júnior 

(1988). Tais autores, baseando-se na teoria marxista, criticaram, entre outros aspectos, a 

historiografia que narra o percurso da educação física de forma cronológica e linear na 

sociedade brasileira em busca de explicar o presente, tal como a produção de Inezil 

Penna Marinho (MELLO; FORTES, 2010). Em seu lugar, os historiadores da educação 

física dos anos 1980 e 1990 produziram uma escrita histórica na qual a educação física, 

o esporte e demais práticas corporais foram inscritas fundamentalmente como prática de 

alienação e manipulação política de massas e como mercadoria a ser consumida pela 

sociedade capitalista. É esta leitura que, desde seu aparecimento, tem angariado grande 

adesão e prestígio acadêmico, consolidando-se como a verdade sobre a história da 

educação física e dos esportes.  

                                                           
11 Esta década marca o desenvolvimento de estudos que contemplam a história do esporte para além de 

uma prática com fins em si mesmo, relacionando-o com o contexto social inserido (MELO, 2007).  
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A estas duas leituras historiográficas da educação física, tem se contraposto uma 

terceira possibilidade de ler a historicidade das práticas e discursos sobre educação 

física, esporte e outras práticas corporais como as ginásticas, as danças, as lutas e as 

brincadeiras, brinquedos e jogos. Nesse caso, ganham realce temas como esporte e 

gênero, esporte e etnia, esporte e escola, entre outros. Além disso, esta terceira vertente 

historiográfica da educação física dialoga intensa e ativamente com a historiografia da 

educação.    

A ampliação e incorporação de novas fontes históricas (não somente as políticas 

públicas) e novos referenciais, especialmente oriundos da História Cultural e da História 

Social, bem como os diálogos com autores e teorias antes ignorados, têm permitido 

avanços importantes na reconstituição da historicidade da educação física, dos esportes 

e outras práticas corporais. Em uma de suas publicações mais recentes, Melo (2017) 

problematizou as afirmações que sustentam as primeiras manifestações do futebol no 

Brasil e inferiu que novas análises podem alterar as reflexões cristalizadas sobre a 

origem e o desenvolvimento histórico dessa prática.  

  Considerando o esporte na pesquisa historiográfica, Melo (2005) afirma que, a 

partir da década 1970, a historiografia do esporte12, fundamentada em perspectivas 

teóricas distintas, configurou-se paralelamente à Nova História Cultural13. Em destaque, 

Pierre Bourdieu e suas reflexões acerca do campo esportivo demarcam o esporte como 

um espaço de interesses de mercado estruturado por profissionais que trabalham com 

esporte, pela mídia esportiva e pelos patrocinadores (BRANDÃO, 2010).  Logo, o 

esporte produz bens materiais e imateriais para serem consumidos pela sociedade. 

Brandão (2010) também menciona Norbert Elias e sua Teoria do Processo 

Civilizatório, a qual pensou o esporte como meio para o alcance do autocontrole e do 

refinamento das ações dos indivíduos para a convivência em sociedade. Por outro lado, 

Michel Foucault também se destaca nesse cenário, visto que desenvolveu teorias e 

análises sobre os modos como o poder disciplinar age sobre os corpos na expectativa de 

forjar almas (FORTES; MELO, 2010). Esses teóricos destacam o esporte como agente 

                                                           
12 Compreendemos esse recorte tendo por base que a historiografia do esporte está como um objeto a ser 

abordado dentro da história acadêmica. Contudo, anteriormente, já havia um campo que pesquisava sobre 

o esporte, em destaque o professor Inezil Penna Marinho, que tem grandes contribuições. 
13  A Nova História Cultural tem como finalidade investigar práticas que se constituem em uma sociedade 

em determinado período. Ela investiga, por exemplo, “a história das práticas religiosas e não da teologia, 

a história da fala e não da linguística, a história do experimento e não da teoria científica”. (BURKE, 

2005, p.78)   

 



21 

 

 

de um processo civilizador social e político-econômico que tem o corpo como sede, 

sendo permeado por regras e condutas a serem seguidas em uma sociedade. O corpo 

está no centro daquilo que ocorre através da experiência empírica na relação com o 

outro, com o espaço, com o tempo e com as coisas, sendo, portanto, um agente que 

educa vidas.  

Destacamos também Soares (2012), que produziu uma narrativa que 

problematizou a relação entre o corpo, a educação física e o pensamento higienista 

brasileiro, no período de 1850-1930, e, ao concluir, afirmou que essa prática social 

(educação física) foi um dos instrumentos disciplinadores de mentes e corpos. No 

processo de construção de uma sociedade capitalista, a educação física alinhou-se a 

interesses políticos, sociais e econômicos determinados e demarcou espaços, tempos, 

sentidos, sensibilidades, gestos e posturas no projeto de educação da vida moderna.  

Já os estudos produzidos por Linhales (2009, p. 17) abordam “as relações entre o 

esporte e a educação escolar, tendo como lugar da narrativa as práticas discursivas e 

institucionais produzidas e realizadas pela Associação Brasileira de Educação (ABE), 

nas décadas de 1920 e 1930”. A autora sinaliza que a ABE constituiu-se como espaço 

privilegiado que traçava um projeto de educação que almejava a modernização do país. 

Desse modo, as conclusões da pesquisa apontam que as práticas corporais, nos 

discursos dos intelectuais-educadores da ABE, estavam a serviço do processo 

civilizatório da nação (LINHALES, 2009). 

Por sua vez, Lucena (2001), baseado nos pressupostos teóricos de Norbert Elias 

e Eric Dunning, estudou a introdução das práticas esportivas no Rio de Janeiro no fim 

do século XIX respaldadas no ideário da modernidade. Ressaltando a relação entre o 

esporte e o urbano para pensar comportamentos e aspectos sociais da cidade naquele 

período, Lucena (2001) evidenciou a capacidade que o esporte apresentou em integrar 

diferentes classes sociais.  E concluiu que o esporte impactou as formas pelas quais os 

indivíduos se relacionavam uns com os outros, tornando-se fundamental na modelagem 

de comportamentos considerados modernos e que promoveu uma suposta aproximação 

social entre as classes sociais (LUCENA, 2001). 

Goellner (2005), ao questionar a imagem do corpo feminino construída a partir 

da Revista Educação Physica no período 1932/1945, conclui que a educação física, 

pedagogicamente, transmitia a imagem de uma mulher que deveria ser mãe, bela e 

feminina para viver e existir no Brasil que se modernizava. Além de pesquisar a 
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construção do corpo feminino, em outras pesquisas, a autora dedica-se a realizar 

levantamentos teóricos sobre a origem do esporte e de fontes e acervos que possibilitem 

a pesquisa histórica em educação física e esporte. 

As pesquisas sobre a história do esporte, mesmo que em diferentes vertentes 

teóricas dentro de uma perspectiva historiográfica, têm em comum o fato de 

compreender o esporte vinculado ao contexto social, em especial a estruturação de uma 

sociedade pautada pela urbanização e modernização. 

Logo, deslocando o foco dos grandes centros urbanos para o contexto regional, 

compreendemos que os jogos esportivos estiveram presentes antes mesmo que a 

modernidade se instaurasse em Goiás. Dias (2013, 2014), em uma perspectiva histórica, 

discorre sobre o florescimento das práticas esportivas em Goiás e conclui que, antes 

mesmo do período em que a historiografia goiana localiza a gênese da modernização e 

urbanização (década de 1930) do estado, elas já estavam presentes. Em suas pesquisas, 

são enfatizadas a presença do esporte no início do século XX em Goiás e sua 

disseminação através de idas e vindas de pessoas que tinham em seus caminhos o estado 

de Goiás. O que de fato justifica a produção desta pesquisa, pois ela busca compreender 

a prática esportiva como educação do corpo que esteve presente na nova capital do 

estado de Goiás, Goiânia. 

Pinto (2009), em sua tese de doutorado, não como objeto específico, pontua o 

Circuito Esportivo de Goiânia que ocorria desde 1938 e infere que o esporte foi um 

fenômeno da modernidade que, em Goiânia, buscava educar corpos e almas. Logo, no 

projeto de urbanização e modernização do estado, através de Goiânia, o esporte se fez 

presente, sendo um acontecimento que levava o nome da nova capital, o que mostra a 

sua relevância naquele contexto.   

É este cenário que nos permitiu definir uma ampla problematização: Como o 

corpo dos goianos foi pensado no interior deste projeto modernizador? Quais os poderes 

e os perigos do corpo naquele momento em Goiânia? Qual sua inscrição na vida da 

cidade nova? Quais os agentes, os processos, os contextos de acontecimento do esporte 

em Goiânia naquele período? Qual a força educativa e as expectativas formativas que o 

esporte gerou em Goiânia entre 1937 e 1945? São questões de fundo para esta pesquisa 

e que nos permitiram problematizar a história do esporte em Goiânia nesse recorte 

temporal.  
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Tal recorte recobre a existência de Goiânia desde sua configuração como sede 

do poder estadual (1937) até o momento em que, finda a Era Vargas e, em Goiás, findo 

o governo de Pedro Ludovico Teixeira (1945) – fechava-se o ciclo de sua projeção e 

consolidação como capital estadual. Embora curto, este tempo histórico (1937-1945), 

que demarca o esforço de pesquisa, mostra-se relevante, em primeiro lugar, pela força e 

amplitude que ganharam os discursos sobre Goiânia naquele período; e, por outro lado, 

pela efetiva construção material da cidade, sua ocupação por uma população e pelo 

aparecimento e fortalecimento de práticas culturais tipicamente urbanas, como a escola 

e o esporte. 

Como objetivo geral, esta pesquisa busca investigar como o esporte foi 

constituído como modelo e prática de educação do corpo em Goiânia no período de 

1937/1945. Já os objetivos específicos são: 1) caracterizar as práticas, contextos e 

agentes de promoção e experiência dos divertimentos e do lazer em Goiânia no período 

recortado; e 2) mapear e analisar o esporte e seu potencial educativo e pedagógico 

voltado para a transformação dos corpos em Goiás. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, partimos do pressuposto de que “a 

história é bem a ciência do passado” (LE GOFF, 1990, p. 25). Distanciando-se do 

tempo presente, a pesquisa histórica nos permite a investigação de contextos, práticas 

culturais, práticas educacionais e relações que homens e mulheres estabeleciam em um 

período determinado. Nessa ótica, a realidade que se indaga teve como objeto a ser 

investigado o esporte em Goiânia, diante de uma nova rede de relações políticas que se 

constituíram em Goiás, no período de 1937/1945. 

 Considerando o esporte como um fenômeno presente na cena urbana de 

Goiânia/capital (PINTO, 2009), é que delimitamos o recorte temporal de 1937/1945, já 

que os periódicos da plataforma on-line da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) mostram a ausência de estudos que problematizem a 

história do esporte - como objeto específico - em Goiânia, nesse período permeado de 

mudanças tanto no contexto regional e nacional.  

Em específico, 1937 é o ano que marca a transferência e mudança definitiva da 

capital para Goiânia e oito anos depois, em 1945, a queda do governo de Pedro 

Ludovico Teixeira (SOUZA, 2002). A transferência da capital em 1937 foi posta como 

um símbolo de progresso para um estado que era visto como atrasado, decadente, 

isolado e distante de tudo. Nascia Goiânia, através de um discurso político, dona de uma 
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arquitetura moderna, berço de efervescência cultural, com diversas práticas corporais, 

entre elas as esportivas que exprimiam os ares da tão sonhada modernidade no sertão. 

Como afirmou Barbosa (1994, p. 58), “A caçulinha das metrópoles polariza, atrai, 

estrutura-se, expande-se, de forma impressionante”. 

Estava respaldada na ideologia do Estado Novo14, que buscava o alinhamento 

político, cultural e econômico do país a partir de um regime centralizador (TOGNON, 

1996). Os rumos que levaram o Governo de Getúlio Vargas também ecoaram no sertão 

brasileiro. E com a queda do Estado Novo, em outubro de 1945, é que delimitamos o 

encerramento do nosso recorte, pois os interventores federais, entre eles Pedro Ludovico 

Teixeira, saíram do governo, fato que causou uma redemocratização do país, o que 

influenciou nas prioridades postas pela nova ordem vigente a partir de 1946. 

Assim sendo, esta pesquisa, ao abordar o esporte, buscou analisar os significados 

e objetivos que lhe cabem nesse contexto repleto de questões políticas e sociais. 

Envolveu a educação do corpo, tipos de práticas esportivas, participantes ativos e 

passivos, rede de sociabilidade esportiva, lugares, espaços e pessoas que disseminavam 

essa prática e a visibilidade da cidade no contexto regional e nacional através dos 

esportes.   

 Para desvendar esse contexto, o percurso da pesquisa consolida-se em aspectos 

teóricos, procedimentos técnicos e nas interpretações que cabem a partir desses 

elementos. Não pretendemos realizar conclusões vistas como verdades únicas e 

acabadas sobre o esporte em Goiânia, mas ter a intenção de manter o rigor científico 

para que os significados sejam construídos de acordo com instrumentos metodológicos 

até onde for possível analisar. 

Escolhida a fonte, foi realizado um trabalho exaustivo de seleção das edições do 

jornal no recorte temporal estabelecido, processo que demandava tempo e paciência em 

visitas ao Arquivo Histórico Estadual de Goiás, onde o jornal impresso se encontra 

preservado. De acordo com o período a ser analisado, foram designadas temáticas que 

remetessem à prática esportiva na cidade, entre elas: esportes, educação do corpo, 

educação física, vida esportiva e práticas esportivas, o que nos possibilitou mapear 102 

textos publicados relacionados à prática esportiva em Goiânia.  

Durante o processo de seleção das fontes, os textos foram fotografados e 

editados em busca de preservar e melhorar o acesso aos elementos textuais na íntegra. 

                                                           
14 Governo marcado pela ditadura posta por Getúlio Vargas de 1937/1945 (TOGNON, 1996). 
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Entretanto, algumas edições, devido à degradação do tempo, não foram possíveis de 

serem utilizadas porque estão ilegíveis.  

Após a leitura integral das publicações e considerando as colocações de 

Cavalcante (2002) sobre a importância de considerar a estrutura gráfica, espacial e 

temática das notícias no jornal para seleção e análises das fontes, observamos que o 

esporte se configurava na cidade através de três temáticas: vida esportiva, circuito de 

Goiânia e comemorações de cunho político regional e nacional.  Dada a repetição dos 

conteúdos, os quais seguiam os mesmos parâmetros de publicação e o espaço destinado 

às notícias nas páginas do jornal, novamente selecionamos as fontes, o que nos levou a 

um total de 70 edições.   

Para o alcance dos objetivos delineados, as referências que estão sendo 

utilizadas são estudos e pesquisas que tematizam a história da educação do corpo e 

história do esporte, como Soares (2012), Taborda de Oliveira (2004), Lucena (2001), 

Linhales (2009), Dias (2012) e (2019), Ribeiro (2020), Melo (2012, 2005), entre outros. 

Esses autores vêm afirmando que a inserção do esporte na vida urbana possui relação 

com um projeto cultural e educativo que visava à conformação de novas mentalidades e 

comportamentos controlados nas populações das cidades brasileiras. Dialogamos 

também com autores da historiografia goiana e nacional como Nasr Chaul (2018) e 

historiadores da educação como Alves (2007) e Pinto (2009), entre outros. 

Quanto à estrutura textual, a pesquisa está organizada em três capítulos, a saber: 

o Capítulo 1 discorre sobre o esporte em um duplo registro: como objeto de estudo da 

pesquisa histórica e como dispositivo de educação. Dois, lugares de acontecimento dos 

esportes em Goiânia: a própria cidade onde as práticas esportivas ocuparam lugar de 

destaque em dado contexto político e institucional (a Era Vargas) e o veículo de 

imprensa que deu visibilidade ao movimento esportivo em Goiânia, o jornal Correio 

Oficial do Estado de Goiás. No Capítulo 2, adentramos a cidade em busca de seus 

divertimentos, seus rituais festivos, suas práticas de lazer, buscando compor um 

cotidiano urbano no qual os tempos e espaços para se divertir guardaram as mesmas 

idiossincrasias e contradições da modernidade excludente que se instalou em Goiás no 

contexto da construção de Goiânia. Finalmente, no Capítulo 3, reconstituímos as 

práticas esportivas, seus agentes, seus tempos e espaços, as motivações e interesses 

envolvidos, relacionando tudo isso ao potencial educativo e pedagógico do esporte. 

Nesse caso, confere-se especial realce às questões relacionadas ao corpo dos goianos, 
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principalmente dando a ver que a transformação dos corpos goianos em direção ao 

desaparecimento do jequismo fez parte do projeto Goiânia. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESPORTE, OBJETO DA PESQUISA HISTÓRICA E DISPOSITIVO DE 

EDUCAÇÃO DOS CORPOS 

 

Este capítulo tem por finalidade tratar dos seguintes aspectos: do esporte como 

um dispositivo de educação de corpos de mulheres, homens e crianças no Brasil e em 

Goiás e, em seguida, do Jeca Tatu, personagem sobejamente manejado por intelectuais e 

políticos da Primeira e Segunda República (Era Vargas) para representar os habitantes 

do interior do Brasil, de suas imensas áreas rurais, o sertanejo, o caipira nacional. Ao 

aproximar o discurso do potencial educativo e civilizatório do esporte do tipo humano 

nacional que aparecia aos olhos das elites brasileiras, esperamos explicitar o vínculo 

construído entre as possibilidades educativas do esporte com as expectativas postas para 

a transformação dos goianos e de seus corpos no momento de construção e ocupação da 

nova capital de Goiás. 

 

1.1 O esporte no contexto brasileiro: a construção de um dispositivo de educação 

dos corpos 

 

 A popularidade que o esporte ganhou no período do Estado Novo15 não foi uma 

ação desencadeada especificamente por aquele regime, pois “se o fenômeno interessava 

a determinados projetos políticos é porque popular já era, e o investimento 

governamental acabou por contribuir para aumentar sua penetrabilidade” (MELO, 2009, 

p. 7). Com o processo de industrialização do país e com o êxodo rural que se iniciou no 

fim do século XIX, o esporte, como prática oriunda dos principais centros ocidentais, 

destacou-se nos centros urbanos brasileiros nas duas primeiras décadas do século XX.  

                                                           
15 Esse período vai de 1937/1945, marcado pelo regime ditatorial que tinha como líder Getúlio Vargas, 

que, para efetivar essa nova ordem vigente, respaldou-se nos princípios de: centralização política, pois o 

legislativo e a câmara foram fechados, passando o presidente a governar sozinho; modernização e 

industrialização do país; popularidade; construção e integralização da nação, cujos objetivos da nação 

sobrepunham os interesses regionais.  Para a consolidação desse regime, contou com o apoio das classes 

militares, elites intelectuais nacionalistas e posterior nomeou os interventores que atuaram nos governos 

estaduais, disseminando os princípios estadonovistas. A queda desse período se deu através dos 

acontecimentos internacionais relacionados à Segunda Guerra Mundial. Ali, o posicionamento do Brasil a 

favor de nações baseadas no regime democrático influenciou os rumos políticos do seu governo, o que 

levou à perda do apoio das classes militares, que, por sua vez, enfraqueceu seu regime e decretou seu fim 

em 1945. Para ver mais: Getúlio Vargas: o poder do sorriso. (FAUSTO, 2006).  
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As práticas esportivas marcaram uma nova fase na sociedade brasileira, 

disseminando novos modos e hábitos de se comportar, novas formas de utilizar os 

espaços públicos e, principalmente, distanciando-se das práticas corporais16 e sociais 

que condiziam com o sistema escravista posto pelo regime colonial. Ao florescer de 

uma sociedade moderna, o esporte entrou e se desenvolveu na capital brasileira através 

da criação de diversos clubes esportivos que incentivavam e promoviam as práticas 

esportivas, turfe, remo e ciclismo, nos espaços públicos, sendo prestigiados pelas elites 

e revistas e jornais com seções esportivas que enalteciam os benefícios dessas práticas 

(GOIS JÚNIOR, 2013). 

O Rio de Janeiro, então capital do país, foi retratado como uma cidade esportiva, 

sendo que a manifestação do turfe e do remo despertava o interesse das elites ali 

sediadas e que gradativamente foram difundidos para as classes populares (LUCENA, 

2001; MELO, 2001). 

 
Várias modalidades esportivas conquistaram então ampla aceitação em 

nossos principais centros urbanos. A nascente indústria de entretenimento 

popular, particularmente na cidade do Rio de Janeiro, apresentou nesse 

período um formidável ritmo de expansão. (MASCARENHAS, 1999, p. 25) 

 

 

Também, na então emergente cidade de São Paulo, Gois Júnior (2013, p. 103) 

identificou a presença do esporte no cotidiano urbano neste mesmo período:  

 

No início do século XX, na versão paulistana da “belle époque", as 

práticas esportivas tinham uma representação intimamente ligada ao 

lazer, ao tempo livre, enfim, aos divertimentos. Embora tenhamos que 

destacar que em colégios estrangeiros, principalmente de origem 

norte-americana, como exemplo, o Collegio Mackenzie, o esporte 

também tinha importância no currículo. Mas eram nas associações e 

clubes que o esporte, entre as classes altas e médias paulistanas, 

formou primeiramente um habitus. (Grifo do autor) 

 

 

                                                           
16 Entre as práticas proibidas, criticadas e perseguidas nesse período, citamos algumas: A capoeira, prática 

de resistência e afirmação do povo negro escravizado. Nesse período, as autoridades públicas  

consideraram-na como uma prática degenerativa do corpo que não condizia com o processo de civilização 

da sociedade brasileira, sendo ela proibida de ser praticada (SOARES; ABREU, 2009). Outro jogo 

popular que ganhou as ruas do Rio de Janeiro que era realizado nas festas de carnaval, praticado por todas 

classes sociais, foi o entrudo. De origem portuguesa, mas com novas características assumidas ao chegar 

no Brasil, o jogo lúdico consistia em jogar, em uns aos outros, limões de cera e ovos até que todos 

estivessem sujos e molhados (LUCENA, 2001). As touradas, que no início eram realizadas nas 

festividades da corte brasileira, foram criticadas pelos intelectuais reformistas, no fim do século XIX, 

sendo consideradas práticas ultrapassadas e violentas (MELO, 2009). 
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Nesse sentido, o esporte contou com vários atores sociais para sua difusão por 

aqueles centros urbanos e, deles, para seus entornos territoriais. Aos membros das elites 

econômicas, interessava a busca pelas práticas esportivas como distintivo de classe e 

símbolo de status civilizatório. Os intelectuais, por sua vez, pautavam-se por melhoria 

da raça através da prática de esportes. Finalmente, os imigrantes estrangeiros que 

aportavam no Brasil, desde os anos 1890, possibilitaram a popularização do esporte 

durante as duas primeiras décadas do século XX (MELO, 2009; JESUS, 1999).   

A difusão esportiva, entretanto, não ocorreu como elemento pronto e acabado a 

ser apropriado conforme suas características europeias, mas se compôs entre a 

modernidade importada e costumes próprios do povo. Como exemplo, o turfe, que foi 

um esporte muito prestigiado pela elite brasileira. Ao chegar no Brasil, constituiu-se, 

através dos termos ingleses, espetacularização do evento e convivência pública da elite. 

Comicamente, apresentavam sinais de um Brasil rural a presença das apostas e a 

inatividade da elite que se apresentava como espectadora, características que foram 

herdadas de um sistema colonial (GOIS JÚNIOR, 2013).   

De outro lado, como já ressaltado pela historiografia do esporte, a difusão das 

práticas de caráter esportivo naquele tempo e espaço respeitou a relação centro-

periferia17. Ou seja, o esporte foi irradiado das capitais estaduais para as cidades do 

interior.  

Porém, considerando a realidade das terras distantes – como os estados do 

espaço regional hoje reconhecido como região Centro-Oeste - postas como periferia, a 

apropriação esportiva ocorreu de forma distinta dos centros urbanos brasileiros. No 

estado de Goiás, por exemplo, a apropriação subverteu a lógica centro-periferia que 

estava consolidada nas chamadas regiões civilizadas do país. Dias (2013), pesquisando 

a história do esporte em Goiás, encontrou indícios da presença de times e jogos de 

futebol já na década de 1910 e 1920 em cidades do interior goiano, como Anápolis, 

Pirenópolis e Catalão, mas não na Cidade de Goiás, então capital estadual.   

                                                           
17 Entendemos como regiões periféricas lugares que estão à margem dos grandes centros urbanos. Logo, a 

participação dessas regiões, no contexto nacional ou internacional, é de raro efeito devido à falta de 

investimento e desenvolvimento econômico e social.  Essas diferenças entre centro e periferia acentuam-

se de acordo com o processo de desenvolvimento industrial que ocorre nos principais centros urbanos 

brasileiros no início do século XX. Sociologicamente, periferia é uma “condição geopolítica face à 

história colonial e a posição ocupada no jogo das nações” e é também “uma formulação teórica 

operacional [um dispositivo de análise] que permite debater nossas especificidades, dentro da história do 

capitalismo mundial”. (SILVA, s.d., p. 129) 
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Tais cidades que se encontram no sudoeste e sul do estado apresentavam um 

embrionário desenvolvimento econômico e populacional18. Esses fatores interferiram 

diretamente na difusão do esporte em Goiás, pois, através das estradas, os times 

esportivos iam e vinham em busca de realizar partidas intermunicipais e interestaduais, 

o que de fato começava a agitar a vida esportiva de algumas cidades, Anápolis, Catalão, 

em Goiás (DIAS, 2012). Em contrapartida, o que foi observado por um viajante inglês, 

Arnody Henry Savage Londor, que visitou a cidade de Goiás em meados de 1910 que, 

citado nas pesquisas de Dias (2013), o que se via era uma singela prática de bate-bola   

realizada por crianças, diariamente, como um passa-tempo nas ruas da cidade.  

Assim, em Goiás, a prática esportiva se desenvolveu lentamente, a qual estava 

sujeita às relações estabelecidas entre algumas cidades com outros centros urbanos mais 

desenvolvidos. Conforme algumas cidades goianas começaram a participar do 

desenvolvimento econômico do país, novas práticas sociais e culturais passaram a ser 

praticadas.  

No ginásio Diocesano, em Uberaba, muitos jovens goianos 

aprenderam a jogar futebol, como foi o caso, por exemplo, de 

Edmundo Pinheiro de Abreu, natural de Itumbiara e seu estudante no 

fim da década de 1910, tendo atuado, inclusive, no ataque da equipe 

da escola. De volta a Goiás, esse jovem acabou atuando ativamente no 

esporte do estado. (DIAS, 2018, p. 38) 

 

 

Enquanto o futebol se desenvolvia nas cidades do interior goiano, a isolada 

capital estadual de Goiás permanecia à margem desse fenômeno.  Na Cidade de Goiás, 

como estudantes vilaboenses pertencentes a famílias ricas iam estudar em outros 

estados, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, ao voltarem para a terra natal 

traziam novas práticas, entre elas, o esporte (DIAS, 2013). Porém, uma prática esportiva 

de cunho popular e mais organizada se estruturou no estado a partir de 1920.  

Além da participação econômica, as missões protestantes de origem inglesa que 

buscavam a evangelização dos indígenas no início do século XX propagavam, além da 

religião, costumes e práticas corporais através da educação. As expedições religiosas, 

comandadas pelo pastor Archie Macintyre, em 1908, que percorreram as aldeias 

centralizadas nas regiões do sul e nordeste de Goiás, propagavam o desenvolvimento e a 

                                                           
18 Esse desenvolvimento foi proporcionado devido essas cidades se localizarem nas regiões fronteiriças 

entre Goiás e Minas Gerais, que, através da estrada de ferro e de rodagem, gerava uma relação cultural, 

social e econômica (CHAUL, 1999; GONÇALVES, 2002). Durante as três primeiras décadas do século 

XX, essas estradas eram as principais portas de entrada para o estado de Goiás, o que de fato possibilitou 

um desenvolvimento maior nessas regiões do que na então capital de Goiás.  
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educação do corpo através da prática do futebol (DIAS, 2013), o que de fato destaca a 

presença do esporte não só nos principais centros urbanos, mas nos lugares mais 

distantes, inclusive nas aldeias brasileiras.  

Realizando um panorama do contexto nacional do esporte, observamos que sua 

popularidade, desde sua chegada até 1930, seguiu em uma linha de crescimento, o 

suficiente para despertar o interesse de Vargas por essa prática tão arrebatadora e 

populista. Nas décadas de 1910 e 1920, em diferentes lugares do Brasil, as práticas 

esportivas mobilizavam as cidades, despertavam paixões e identificações, independente 

de classes sociais. Baseado na diferenciação de hábitos, na ocupação do tempo livre e 

educação dos corpos, o esporte se alastrava no Brasil. Nos grandes centros urbanos, em 

meados da década de 1920, esses fatores já se manifestavam mais consolidados. O 

esporte começava a chamar atenção do Estado que viria a consolidar seu uso político a 

partir da Era Vargas19. Segundo Drumond (2008, p. 27), 

 

Competições internacionais, especialmente as de futebol, como a 

Copa do Mundo, os Campeonatos Sul-Americanos e a Copa Rio 

Branco, despertaram o interesse do governo pelo poder simbólico do 

esporte. Foi assim, por mobilizar os grupos mais distintos através do 

sentimento de pertencimento à nação, que o esporte passou a fazer 

parte da propaganda do estado.  

 

Buscando se consolidar no cenário nacional e enfraquecer a oposição e disputas 

políticas que marcaram o período, Getúlio Vargas também buscou, na cultura, meios de 

afirmar e estruturar sua política de governança. Com base nesses pressupostos, 

Drumond (2008) e Tubino (1996) destacam que o governo que mais investiu na 

normatização e institucionalização do esporte foi o governo de Vargas. O esporte foi 

uma das práticas incentivadas que, para além do seu caráter prático, tornou-se um 

veículo de propaganda política, educativa, eugênica, moral e que disseminava a política 

nacionalista projetada pelo governo varguista (DRUMOND, 2008; LINHALES, 2006). 

Logo, o esporte era uma pedra bruta que precisava ser lapidada conforme os interesses 

do Estado Novo. 

                                                           
19 Esse período vai de 1930 a 1945, que iniciou através dos embates políticos, o qual foi marcado pela 

Aliança Liberal, composta pelas oligarquias estaduais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, 

dissidentes do Rio de Janeiro e de São Paulo, contra a política do café com leite da Velha República. Essa 

problemática culminou na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder dando início aos 

períodos liderados por ele: Governo Provisório 1930/1934, Governo Constitucional 1934/1937 e Estado 

Novo 1937/1945. Para maiores informações, consultar: Getúlio Vargas (D’ARAÚJO, 2017).   
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Vargas encontrava no esporte uma forma de manter o poder em suas mãos. Na 

busca de sua afirmação política, os diferentes sentidos que o esporte foi capaz de 

produzir articularam-se neste projeto de governo que alcançou não só os principais 

centros urbanos do país, mas também o sertão através da Marcha para o Oeste20. Logo, 

o governo, a partir de mecanismos de controle, perpetuou-se sobre as vidas dos 

indivíduos em busca de disciplina e controle social (FOUCAULT, 2008). Se antes o 

esporte era divulgado de acordo com o desenvolvimento econômico e por diferentes 

sujeitos sociais, os quais tinham seus objetivos pessoais, no plano de governo do Estado 

Novo os objetivos da Nação, através do esporte, são soberanos ao contexto regional. De 

fato, instaurou-se uma organização esportiva sob a mesma ordem vigente. 

Para se apropriar desse fenômeno, discursos utilizados pelo governo 

respaldavam-se nas seguintes problemáticas: 

 

As diferenças entre os defensores do amadorismo e os do 

profissionalismo; a legitimidade representativa das confederações e 

federações, seus processos decisórios e suas áreas de abrangência; as 

formas de organização dos selecionados nacionais para representação 

do Brasil em eventos internacionais, entre outras. (LINHALES, 1996, 

p.79)  

 

 

Essas questões atravessaram toda a década de 1930, tendo como atores centrais 

os principais clubes de futebol brasileiros que estavam localizados no eixo Rio-São 

Paulo e que, no decorrer desse processo de institucionalização, disputavam poder 

acirradamente. As disputas de poder entre os clubes esportivos expressavam a 

autonomia dos dirigentes esportivos frente ao Estado sobre a prática esportiva nos 

contextos urbanos dessas grandes cidades.  

Na Era Vargas, tal autonomia tornou-se incompatível com a política ditatorial de 

Vargas e foi vista como uma ameaça ao regime. Para o governo varguista, tornava-se 

fundamental ter sobre o seu comando os setores sociais que influenciavam diversas 

classes sociais, como era o caso do futebol, em busca de efetivar e manter o seu projeto 

de nação (LINHALES, 1996). Buscou-se, então, estruturar um cenário esportivo para o 

Brasil sob o comando do Estado. 

                                                           
20 Nessa conjuntura, Goiás passa a ter uma participação no cenário nacional. Assim, Pereira (2002, p.30) 

menciona que: “A marcha para o Oeste foi lançada oficialmente em 1938, com a proposta de colonizar as 

terras da região centro-oeste até a Amazônia. Neste momento, ficou estabelecida uma relação entre 

movimento das bandeiras, idealizada por Cassiano Ricardo, e o Estado novo”. Consideramos essa 

preocupação com as terras do centro do país por parte do governo de Vargas, a qual se legitimava pela 

necessidade de criar novas relações e pactos políticos, para não correr o risco de um novo golpe político. 
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Consideramos as palavras de Foucault (2008) ao afirmar que o governo, para 

exercer sua governabilidade, utiliza-se de meios, coisas e diversas táticas para atingir e 

conquistar os seus interesses. Pontuamos que diversas manifestações culturais21 

brasileiras foram incentivadas no período do Estado Novo para garantir e manter o seu 

poder. Mas, atentando-se ao nosso objeto de pesquisa, o esporte, como uma dessas 

coisas, ele entra em cena como uma estratégia de intervenção social e de controle. Dessa 

forma,   

 

O esporte foi institucionalizado, ganhou legislação própria, foi 

oferecido pelo Estado a diferentes segmentos sociais, como um bem 

coletivo. Recebeu investimentos públicos e constituiu uma burocracia 

oficial para seu desenvolvimento, controle e fiscalização. 

(LINHALES, 1996, p.106) 

 

  

 O esporte foi projetado em um formato corporativista e determinado para o povo 

brasileiro. Com ações predeterminadas, o esporte apareceu na ordem do dia através de 

diversos veículos, leis, revistas, jornais, cerimônias de datas comemorativas e 

festividades promovidas pelo governo em busca de propagar a ideologia do Estado 

Novo. Um dos jornais que exclusivamente divulgava o cotidiano esportivo era o Jornal 

dos Sports. Sendo comandado por Mário R. Filho, esse periódico escrevia sobre as 

diversas práticas corporais, com ênfase no futebol, pregando conceitos que contribuíam 

para construção da nacionalidade do povo brasileiro (MOREL, 2005).  

 Destacamos também que a participação dos intelectuais no governo 

estadonovista foi formidável para a consolidação da política esportista. Desde que o 

esporte chegou ao Brasil, os intelectuais defendiam-no como prática corporal relevante 

para o processo de construção de uma sociedade moderna. Linhales (2009) destaca que, 

na década de 1910/1920, Fernando de Azevedo formulava ideias sobre a regeneração da 

raça brasileira através da prática esportiva. Entretanto, efetivamente, foi estreada uma 

união entre Estado e intelectuais somente na Era Vargas, sendo Getúlio considerado o 

“Pai dos intelectuais” (VELLOSO, 1987, p. 13). 

   Em Goiás, notamos esta união através das publicações no jornal Correio 

Oficial. Em diversos temas publicados nos jornais, os intelectuais estavam presentes 

com suas reflexões. “[...] A valorização do corpo e do espírito, eis o sistema educacional 

                                                           
21 O samba, teatro, literatura social, poesia e o cinema foram manifestações culturais apropriadas pelo 

governo do Estado Novo, e que passaram a difundir a sua ideologia (FAUSTO, 2008; DRUMOND, 2008; 

VELLOSO, 1987). 
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do Estado Novo” (CORREIO OFICIAL, 1938, p. 1). Este fragmento foi escrito por 

Agamemnon Magalhães, respeitável intelectual, que defendia os pressupostos do Estado 

Novo e que, por sua vez, tinha espaço nas colunas jornalísticas oficiais goianas para 

expor os seus pensamentos, os quais estavam alinhados à política que se construía. 

Esta união vista no meio esportivo pode ser representada através dos escritos e 

contribuições de Hollanda Loyola22, que foi responsável por divulgar a doutrina 

esportiva do Estado Novo. Seus artigos enalteciam que a formação completa do homem 

deveria estar baseada na disciplina e educação do corpo proporcionadas pela educação 

física e os esportes (SIMÕES; GOELLNER, 2012). Suas publicações estavam presentes 

no jornal Offensiva e na Revista Educação Physica que circulavam nos centros urbanos, 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

Na hinterland, os intelectuais também estavam presentes no jornal do estado, 

como é apresentado o texto redigido por Guimarães Lima:  

 

A dedicação que os moços goianos ora residentes em Goiânia, 

dispensam ao esporte é digna dos mais fervorosos encômios. Sinto-me 

satisfeito em registrar mais este maravilhoso incentivo a grandeza e ao 

desenvolvimento da nossa encantadora Capital. [...] (CORREIO 

OFICIAL, 1937, p.1)23. 

 

O lugar do intelectual, tanto nas grandes capitais como na nova capital de Goiás, 

estava garantido pelos mesmos princípios, os quais promoviam e incentivavam a prática 

do esporte através do jornal. Fato que foi motivado pela política de Vargas que 

divulgava suas ideologias, o que comprova que Goiânia estava inserida nesse projeto de 

governo. 

Tendo em vista a legislação, constatamos que a interferência esportiva foi 

buscada por Vargas desde 1935, vários projetos foram criados com o intuito de atribuir 

ao Estado poderes que possibilitassem uma intervenção na prática esportiva. Em 

destaque, um projeto de lei criado pelo deputado federal paranaense, Pádua Soares, que, 

em síntese, buscava dar ao Estado poderes absolutos de intervir e fiscalizar a conduta 

dos clubes esportivos, entretanto, não foi aprovado na Câmara (DRUMOND, 2009).   

                                                           
22Era diretor da Escola Técnica de Instrutores de Educação Física e reconhecido como renovável escritor 

da Educação Física. Em 1939, foi editor chefe da Revista Educação Physica. Ao trabalhar na Ação 

Integralista Brasileira – AIB, escreveu diversas crônicas e artigos sobre Esporte e Educação Física 

(SIMÕES; GOELLNER, 2012).  
23 Ver: O esporte e a mocidade goiana: A Azevedo Filho, o grande da nossa juventude. Correio Oficial: 

Guimarães Lima, Goiânia, ano 82, n.3.441, p. 1 e 4; 29  maio 1937.   
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 Com a instauração do Estado Novo, essa realidade muda. Segundo Linhales 

(1996), no período de 1937/1945, foram emitidos mais de 116 decretos, leis e portarias 

que regimentavam a educação física, esportes e políticas de lazer em âmbito federal, 

estadual e municipal. Isso comprova a busca ditatorial, burocrática e institucionalização 

intervencionista do Estado sobre o esporte. De fato, “o que se chamava de oficialização 

dos esportes - um eufemismo para intervenção do Estado no esporte” (DRUMOND, 

2009, p. 214). Destacamos algumas legislações, que, a nosso ver, apresentam tamanha 

importância adquirida pelos esportes:  

 

Decreto lei n.º 526, de 01/07/1938- Institui o Conselho Nacional de 

cultura. Art. 2º§único, alínea h, incluiu a Educação Física (ginástica e 

esportes) como atividade de desenvolvimento cultural; 1939- Decreto 

n.º 1.056, de 19/01/1939- Institui a Comissão Nacional de Desportos; 

Decreto lei n.º 1.212, de 17/04/1939- Cria, na Universidade do Brasil, 

a Escola Nacional de Educação Física e Desportos. (TUBINO, 1997, 

p. 36) 

 

  

 Houve toda uma estrutura que possibilitava a aproximação do Estado aos 

esportes em âmbito nacional. Nessa ótica, nesse período, foram realizados estudos para 

conhecer a realidade esportiva do país, tanto amadora e profissional, para saber como 

controlar e o que difundir. Tais ações, que a nível nacional repercutiram nos grandes 

centros urbanos e no sertão brasileiro de forma opressora, deixaram poucas “brechas 

para a emergência de resistências oriundas das entidades civis” (LINHALES, 1996, p. 

91). 

Após a comissão constituída em 1939 conhecer o cenário esportivo brasileiro, 

uma legislação de extrema importância foi o Decreto-lei n.º 3.199, de 14 e de abril de 

1941, o qual criou o Conselho Nacional de Desportos (CND) dentro do Ministério da 

Educação e Saúde24, que tinha por finalidade o incentivo da prática esportiva, 

organização, administração e fiscalização das entidades esportivas, tendo como 

presidente Luís Aranha (SARMENTO, 2013). Esse órgão, através de meios legais, 

detinha total controle das práticas esportivas profissionais e amadoras, que, por sua vez, 

ditava as normas e regras. De fato, nenhum clube esportivo se constituía como clube se 

não estivesse nos moldes do CND (MOREL, 2005). 

                                                           
24 Foi comandado por Gustavo Capanema. Em síntese, esse órgão era responsável pela cultura erudita no 

contexto escolar. E como objetivos buscou a promoção de atitudes nacionalistas, disciplinares e 

aperfeiçoamento da raça do povo brasileiro. (FAUSTO, 2006).  
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 E esse fato repercutiu inclusive nos estatutos esportivos de Goiânia da década 

de 1940, em específico o estatuto do Clube Goiaz25 Esporte Clube: 

 

[...] Disposições finais: Art. 58°- O Goiaz Esporte Clube será filiado à 

Federação  Goiana de Futebol, podendo filiar-se, também, a entidades 

dirigentes de outros desportos que se criarem no Estado, na 

conformidade da lei que oficializou o desporto do país; Art. 59º- O 

Goiaz Esporte Clube se regerá, sempre, de acordo com as leis, 

estatutos e regulamentos do Conselho Nacional de Desporto, da 

Confederação Brasileira de Desportos e da Federação Goiana de 

Futebol; Art. 60º- A primeira Diretoria, a ser eleita, do Goiaz Esporte 

Clube, terá como incumbência inicial, a legislação do Clube em face 

das federações do Desportos que praticar e que existirem no Estado 

vinculadas à CBD – Confederação Brasileira de Deporto. (CORREIO 

OFICIAL, 1942). 

 

 

O estatuto demonstra que, até nas regiões mais distantes, a política nacional e os 

princípios de Vargas estiveram presentes determinando e comandado as ações dos 

sujeitos, o que, de fato, minimizou o mando e desmando das oligarquias regionais em 

diferentes instâncias, inclusive na organização esportiva. Paralelamente a essa 

imposição, também havia, por parte do Estado de Goiás, a busca pela pertença nacional. 

Como não se governa só através da lei, é preciso outras ações para efetivar e 

manter-se no poder (FOUCAULT, 2008). O Departamento Imprensa e Propaganda 

(DIP) foi outro mecanismo de controle usado por Getúlio Vargas.  Esse órgão detinha 

duplas funções, a primeira buscava censurar e controlar notícias que denegriam a 

imagem do governo que poderiam chegar à população através dos meios de 

comunicação, rádio, jornal, revistas e cinema; a outra função estava associada à 

promoção da imagem do governo e publicação de valores como valorização do trabalho 

e nacionalismo, toda cultura que deveria ser apreendida (HOCHE, 2017; FAUSTO, 

2006).  Segundo publicação no jornal Correio Oficial (1938, p. 1) ao comemorar sete de 

setembro:  

Pátria não é apenas a extensão territorial, dotada de grandes recursos 

naturais e admirada pela eminenciados seus panoramas; é acima de 

tudo a comunidade de laços efetivos e interesses econômicos, e só 

existe, em verdade, quando se impõe á inteligência e ao coração do 

povo como a mais alta representação das suas virtudes e energias 

creadoras. Elevemos o espirito, aproximamos os corações e juntemos 

os nossos votos, irmanados no pensamento superior de tudo 

empreender: Pelo Brasil Unido .... Pelo Brasil Forte.... Pelo Brasil 

grande. Palavras do presidente Getulio Vargas. (Grifo nosso)    

 

                                                           
25 A grafia usada faz referência à variação linguística utilizada no jornal. E assim optamos por manter a 

transcrição da fonte na íntegra.   



37 

 

 

Em Goiânia, o Departamento de Propaganda e Extensão Econômica do Estado 

de Goiás26 (DPEEEG), comandado por Câmara Filho, consolidou-se como instância e 

dispositivo de difusão cultural e ideologias do governo. Esse Departamento era 

responsável pela administração do jornal Correio Oficial do Estado de Goiás que 

divulgava não somente os atos do governo, mas igualmente dava espaço para o 

noticiário do cotidiano da cidade e do Estado, crônicas urbanas, artigos de opinião e 

publicidade comercial. Nele, ganharam relativo destaque o cinema, o teatro, os saraus, 

as cerimônias públicas não oficiais e também o esporte. Além da divulgação, ele era 

responsável por organizar e patrocinar os eventos esportivos que ocorriam em Goiânia.  

 

A coisa de dias, realizou-se em Goiânia, com invulgar brilhantismo, 

uma corrida de bicicletas, organizada pelo Departamento de 

Propaganda do Estado e na qual tomaram parte crianças, senhoritas e 

homens. Essa festa esportiva, que transcorreu num ambiente de 

intenso jubilo popular e de franca cordialidade, foi uma das mais 

concorridas que Goiânia tem presenciado. Agora estamos informados, 

com segurança, de que o Departamento de Propaganda já está 

organizando uma outra corrida que promete se revestir de excepcional 

sensação, tal é o entusiasmo e o interesse que o povo já demostra por 

ela, a começar de agora. [...]. (CORREIO OFICIAL, 1937, p.1) 

 

 

Além da imprensa e da regulamentação esportista realizada no período do 

Estado Novo, as práticas esportivas foram incentivadas em programas sociais criados 

por seu governo, destacando-se a Confederação Brasileira de Desporto Universitário 

(CBDU), criada em 1939 e legalizada pelo Decreto-Lei n.º 3.617, de 15 de setembro de 

1941. Esse órgão tinha como objetivo determinar o funcionamento das práticas 

esportivas no meio universitário em todos os estados brasileiros (STAREPRAVO et al., 

2010). Dessa forma o Estado não cria, pois ele se apropria e regulamenta uma prática 

que, de forma independente, ocorria dentro de instituições de ensino universitário em 

busca de controlar essa instituição de ensino.   

A prática esportiva como um elemento dentro da educação física também foi 

incentivada na educação formal27. Castellani Filho (2010) afirma que a Constituição de 

                                                           
26 Criado através do Decreto n.º 308, de 17 de julho de 1935, o Departamento, segundo Ofélia Sócrates 

(1938), tinha como objetivo incentivar e divulgar o progresso de Goiânia. Em sua direção, atuou Câmara 

Filho, engenheiro agrônomo e irmão de Jaime Câmara, que, desde 1930, apoiava a política Varguista e 

também defendeu o processo de transferência da capital de Goiás para Goiânia.   
27 Mesmo a educação formal não sendo o meio pelo qual estamos pesquisando a história do esporte como 

educação de corpos, compreendemos que, na apresentação da institucionalização do esporte, no período 

do Estado Novo, a educação formal foi uma instituição de extrema importância no processo de efetivação 

do seu governo, o qual fez uso dos esportes.  
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1937 estabelecia, em seu artigo 131, a obrigatoriedade da educação física nas 

instituições de ensino primário, normal e secundário. Outro projeto que oferecia a 

prática esportiva aos jovens foi o movimento Juventude Brasileira28.  Destinado às 

crianças e jovens em idade escolar, de 7 a 18 anos, tinha como objetivos, por meio dos 

esportes e ginástica, educá-los como cidadãos conforme os princípios doutrinários do 

governo, prepará-los fisicamente e moral para defender a Nação e cumprir com seus 

deveres com a economia (NOCHE, 2017). Observamos que o Estado estava presente na 

vida dos jovens e crianças tanto no momento da educação formal quanto no período 

destinado ao lazer, o que de fato afirma a importância do controle sobre a vida cotidiana 

da população, principalmente dos jovens.  

O Serviço de Recreação Operária (SRO)29, órgão criado em 1943 juntamente à 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) pelo Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio (MTIC), foi um espaço que incentivou a prática esportiva. O SRO teve, como 

um dos objetivos, ocupar o tempo livre do trabalhador brasileiro e de sua família, uma 

vez que o momento de descanso poderia levar a massa operária de volta aos vícios, às 

tavernas, aos jogos de azar e prejudicar os interesses do regime ditatorial 

(SUSSEKIND; RODRIGUES, 2018). Logo, esse programa foi uma medida usada pelo 

Estado como um dispositivo de controle e educativo presente na vida da sociedade para 

além do seu momento de trabalho.  

Dentre as diversas atividades cultuais30 incentivadas, a prática esportiva, com 

ênfase no futebol, no Distrito Federal, se fez presente através dos clubes: 

 

Vitória Tennis Club e Galitos Sport Club, no Engenho Novo; 

Riachuelo Tennis Club, no bairro de mesmo nome; Andaraí Futebol 

Club e Renascença Club no bairro do Andaraí; Oposição Futebol 

Club, em Todos os Santos; Paris Futebol Club, Vitória Futebol Club, 

                                                           
28 Este projeto, inicialmente, foi criado em 1938 pelo ministro da Justiça, Francisco Campos. Entretanto, 

não foi aprovado pelo presidente Getúlio Vargas devido manter características próximas com projetos dos 

países europeus, Alemanha, Itália e Portugal. Mas a preocupação com a juventude manteve-se em voga e 

o projeto passou a ser formulado pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema, que o colocou em 

prática no ano de 1940 (HOCHE, 2017). 
29 O SRO foi um órgão criado pelo governo de Vargas que, nos dias atuais, é objeto de pesquisas de 

diversas áreas do conhecimento, educação física, sociologia e história. Não sendo nosso objetivo abarcar 

essa discussão, comprometemo-nos citar os objetivos que, segundo Brêtas (2006, p. 204), “foram 

buscados por essa instituição SRO: auxiliar na diminuição do número de acidentes de trabalho; estimular 

a sindicalização; integrar o conjunto de realizações que possibilitam a concretização do discurso político 

da época acerca da preocupação do Estado com aspectos da vida do trabalhador, situados para além da 

proteção das leis trabalhistas e do amparo da previdência social; controlar e disciplinar o tempo livre do 

operário; formalizar uma experiência de educação não formal do trabalhador; fortalecer física e 

espiritualmente o operário de modo a fazê-lo participar do esforço de guerra e elevar seu nível cultural.”  
30 Escotismo, jantares dançantes, concursos de beleza, desfiles infantis, sorvetes dançantes e o incentivo a 

frequentar espaços como: teatro, cinema e sorveterias (BRÊTAS, 2010).  
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Oswaldo Cruz Futebol Club, Segredo Futebol Club e Associação Pró-

Melhoramentos de Oswaldo Cruz, no bairro de mesmo nome. 

(BRÊTAS, 2010, p. 152). 

 

 

No mesmo período, no jornal Correio de Goiás, não identificamos publicações e 

ações que conferissem a presença do esporte ligada ao SRO, em solo goianiense. Esta 

não relação está associada ao desenvolvimento econômico e industrial em que se 

encontrava o Estado de Goiás nesse período. Isso porque, de 1930 a 1960, o estado 

presenciou a expansão do campo agropecuário, a qual se tornou a principal atividade 

como fonte de renda dos goianos (CUNHA, 2012). Mesmo não havendo uma população 

operária, o esporte esteve presente em diferentes regiões e espaços, porém, sua 

manifestação seguia as realidades locais sob a ditadura do governo do Estado Novo.  

Outra forma que o Estado Novo determinou o seu controle foi sobre as práticas 

tidas como populares. Assim, a Capoeira, no fim do século XIX, teve sua manifestação 

proibida e marginalizada, porém, não deixou de ser praticada pelo povo negro. Em 

1937, foi reconhecida por Vargas como uma prática esportiva nacional (FAUSTO, 

2006). Nesse momento, a capoeira, sendo uma forma de expressão e luta, precisou 

passar por modificações que de certa forma lhe tornasse aceita no processo educativo do 

Estado Novo. Passando a existir a capoeira regional, criada por mestre Bimba, que, 

além das expressões corporais do povo negro, agregou elementos de lutas orientais judô 

e jiu-jitsu (SILVA, 2008). Assim reconhecia o processo de miscigenação da sociedade 

brasileira formada através dos indígenas, negro e branco, entretanto, a cultura branca se 

sobrepunha às outras (ORTIZ, 1988). A esportivização da capoeira foi uma forma de 

branquear e um meio de o Estado controlar essa prática.   

Ao olhar para este cenário, onde o esporte foi incentivado tanto no litoral quanto 

no sertão, deixamos claro que tal processo não ocorreu pela via da democratização.  Isso 

porque a administração e a organização dos esportes estavam, naquele período, nas 

mãos da elite, intelectual e militar, sendo o esporte um fenômeno usado pelo Estado 

para alcançar seus objetivos e destinado a quem interessava (DRUMOND, 2009; 

VERONEZ, 2005). Nessa ótica, ao abordar o incentivo à prática esportiva em Goiânia, 

o esporte era divulgado através de um veículo de informação estatal, que, por sua vez, 

era endereçado às elites da cidade. Feito que se comprova através do aviso destinado 

aos assinantes do jornal: 
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Esta redação faz ciente a quantos se interessam pelo recebimento do 

Correio Oficial que as assinaturas vencidas devem ser reformadas na 

chefia administrativa deste departamento, impreterivelmente ao quinto 

dia após o vencimento, sem o que serão canceladas na mesma data. A 

medida se estende a assinantes particulares e a entidades públicas não 

estaduais. (CORREIO OFICIAL, 1939, p.1)   

  

Dessa forma, as manifestações esportivas, competições intermunicipais e 

estaduais e festividades esportivas não chegavam a todas as camadas sociais que 

habitavam Goiânia, somente aos que financeiramente obtinham recursos para tal.  Logo, 

como na Velha República, o esporte continuou pertencente à elite brasileira, visto como 

um distintivo de classe, o que, de fato, reproduziu a relação entre sociedade e esporte no 

processo histórico da sociedade brasileira como se deu nas suas origens.   

Os significados que o esporte adquiriu no período do Estado Novo foram 

fundamentais para a consolidação do governo de Vargas. Esses significados não foram 

fruto desse governo porque esses discursos já estavam presentes na ordem do dia 

através dos intelectuais brasileiros desde a década de 1920 (ARAÚJO; BARBOSA, 

2016). Vamos então apresentar alguns elementos e decidimos abordá-los separados das 

instituições, pois acreditamos que eles perpassavam toda a organização institucional 

esportiva no período do Estado Novo, dialogando, de fato, entre si.  

Para entender o significado do esporte nesse contexto, partimos do conceito de 

identidade nacional que, para Moreno (2014), não é constituída desde o nascimento dos 

sujeitos que habitam o mesmo local, mas através da criação e apropriação de símbolos 

culturais que permitem a identificação e aproximação entre indivíduos devido 

apreciarem os mesmos elementos. Essa construção se estabelece em um duplo 

movimento. Se de um lado ela permite que os sujeitos estabeleçam vínculos e sintam-se 

pertencentes aos mesmos grupos sociais, por outro, ela tem a capacidade de desfazer 

identificações.  

Movimento que se comprova em Goiás com a instauração do Estado Novo, pois 

a construção da capital calcada nos princípios de modernidade e desenvolvimento 

cultural, para os intelectuais goianos modernistas, significava pertencer à Nação que se 

formava (PEREIRA, 2002). Dessa forma, com ênfase na cultura, o estado de Goiás 

almejava desconstituir-se dos costumes regionais para se fazer como um lugar existente 

dentro de uma Nação através de símbolos nacionais.  
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Nessa ótica, o esporte, precisamente nesse período o futebol, vinculou-se à ideia 

de identidade nacional. Episódio que se comprova através da Copa do Mundo de 1938, 

disputada na França. 

 

A delegação brasileira estabeleceu ligação com Getúlio por meio de 

Alzira Vargas, filha do presidente e madrinha da seleção nacional. 

Contando com uma generosa subvenção governamental para as 

despesas, a seleção partiu para, pela primeira vez, disputar uma Copa 

do Mundo com a sua força total. O otimismo popular (grifo nosso) 

era grande e antes do embarque no navio Arlanza (grifo do autor), o 

escrete brasileiro foi recebido pelo presidente, que fez questão de 

cumprimentar os jogadores e deixar clara a importância do título para 

o espírito pátrio (grifo nosso). De fato, o Brasil fez uma grande 

participação no certame. Ficou em terceiro lugar, tendo perdido 

apenas para a campeã Itália, na semifinal, jogando sem a sua principal 

estrela, Leônidas. Um jogo muito polémico, principalmente ao que diz 

respeito ao pênalti que resultou no segundo gol da Itália e que gerou 

profunda revolta entre os brasileiros (grifo meu). A população, 

revoltada com a arbitragem, recebeu os jogadores festejando (grifo 

nosso) o título moral. (DRUMOND, 2008, p.59-60). 

  

 

Essa popularidade esportiva e a dimensão alcançada pela seleção brasileira 

moviam sentimentos, símbolo crucial na constituição de uma Nação, pois desenvolver a 

paixão do povo pelo seu país era o principal, forjando o ser brasileiro, um povo que 

amava e defendia a sua pátria. Assim, “[...] o esporte oferece à população uma 

possibilidade de identificação com um coletivo, neste caso através da categoria da 

nação” (BRACHT, 2009, p. 74).   De certa forma, o esporte também possibilitou criar 

um elo entre Estado e povo, o que corroborou diretamente a propaganda política do 

governo varguista como um governo popular próximo do povo brasileiro. 

A filha de Vargas foi madrinha da seleção brasileira e essa posição teve dois 

significados. Um estava relacionado ao mostrar que, além do seu governo, a família de 

Vargas compartilhava o mesmo sentimento com o povo; e o segundo associa-se ao 

papel simbólico de madrinha, que Amora (2013, p. 437) lhe conceitua como “proteção”. 

De fato, isso já atribuía sinais do lugar da mulher brasileira como defensora e torcedora 

do seu time em ação, que a prática do futebol não lhe cabia. Tese que foi reforçada pelo 

CND através do Decreto n.º 3.199, em 1941, o qual interditava a participação da mulher 

nas seguintes modalidades: futebol, lutas, rúgbi, polo e corridas de fundo, pois eram 

vistas como inapropriadas devido à fragilidade feminina (GOLLNER, 2009).  

Nessa ordem, o esporte, ao perpassar todas as instituições citadas, instituía 

formas e modos de educar os corpos dos brasileiros e brasileiras. Acreditava-se que, 
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através da prática esportiva, poder-se-ia alcançar a formação cívica, preparo do futuro 

soldado para atuar em guerra, caso precisasse, e promover a melhoria da raça do povo 

brasileiro (LINHALES, 2005). O esporte revitalizava a força física do jovem. Além do 

biológico, agia sobre o comportamento social, que, concomitante, presava pelas 

obrigações dos sujeitos com sua pátria, a nação. Era esta a aposta educativa inscrita no 

esporte na Era Vargas.   

 

1.2 O sertanejo incivilizado 

 

 O processo de urbanização e modernização do Brasil na primeira metade do 

século XX levantou discussões não somente no plano político e econômico, mas 

igualmente na esfera da cultura e, em particular, um enorme interesse na transformação 

do homem brasileiro visando adequá-lo ao modelo de sociedade industrializada que se 

pretendia instalar no país. Como afirma Carola (2004), o processo de modernização 

buscou resolver os problemas da reforma agrária e a cultura do homem rural. Atendendo 

aos objetivos da pesquisa presente, esta seção irá discutir sobre o homem - e seu corpo - 

que estava no centro desse debate após iniciado o processo de industrialização do país.  

 Quem era aquele homem visto como problema? Um impasse para modernizar o 

país? Que não se enquadrava na sociedade que se pretendia forjar no Brasil? Como seu 

corpo foi pensado, imaginado pelas elites pensantes? Em quais condições ele vivia? E o 

que foi projetado para mudar a sua realidade? O alvo dos olhares era o sertanejo que 

vivia no interior do Brasil, o qual foi criticado e que precisava se enquadrar naquela 

nova ordem social que começava a ser implementada. “Visando remover esse enraizado 

obstáculo cultural, os agentes da modernização passaram a problematizar o modo de 

vida do homem rural e de sua família, seus hábitos e costumes (CAROLA, 2004, p.5). 

 Antes de Monteiro Lobato, intelectuais que percorreram o interior do país já 

escreviam sobre a precariedade e o isolamento que vivia o povo brasileiro, mas se 

respaldando no “Jeca Tatu, representação do caipira brasileiro” (LIMA, 1997, p. 8). 

Esse personagem foi criado por Monteiro Lobato na década de 1910, o qual caracterizou 

o sertanejo como: 

 

Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem 

baldio, semi-nômade, inadaptável à civilização, mas que vive à beira 

dela na penumbra das zonas fronteiriças. À medida que o progresso 

vem chegando com a via férrea, o italiano, o arado, a valorização da 
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propriedade, vai ele refugiando em silêncio, com o seu cachorro, o seu 

pilão, o pica-pau e o isqueiro, de modo a sempre conservar-se 

fronteiriço, mudo e sorna. (LOBATO, 1944, p.161, apud LIMA, 1997, 

p. 9)   

  

 As características do Jeca Tatu expõem uma imagem de povo brasileiro como 

tipo humano que foge da modernidade e da civilização, que vivia no campo de forma 

simples, preocupando-se em retirar da natureza apenas e tão somente o necessário para 

o seu sustento, o que de fato não contribuía, aos olhos dos intelectuais modernistas, em 

nada para o desenvolvimento do país. Não havia ambição de lucro e acúmulo de 

riquezas nos brasileiros que habitavam o interior do país, em particular, nos moradores 

das zonas rurais. Como o país poderia prosperar com tal população, preguiçosa e 

desinteressada em progredir? Isso era considerado um problema no processo 

civilizatório e de progresso do país, soando como o oposto de uma sociedade que 

buscava a construção de sua identidade nacional.   

Além dessas atribuições feitas por Lobato, as quais destacavam aversão do 

caboclo ao mundo civilizado e suas regras e normas disciplinares, seu desiderato 

capitalista, há as que dizem respeito ao seu corpo: o sertanejo, o caipira, o agricultor, 

posto como um pilho da terra, apático, preguiçoso, adoentado e fraco (AZEVEDO, 

2012; CAROLA, 2004). Era um corpo sem postura adequada aos ditames da 

modernidade urbana, que não se comportava adequadamente conforme tais parâmetros, 

indolente, cheio de verminoses, que lhe acometia a preguiça e a fraqueza (LIMA, 1999). 

O péssimo comportamento que era atribuído ao homem rural também era preocupante. 

O corpo torto, a gestualidade sem modos destacavam-se entre os defeitos do caboclo 

(AZEVEDO, 2012). O centro do problema concentrava-se no corpo do Jeca, pois o 

mesmo era peça fundamental e precisava cooperar para modernizar o país. Dessa forma, 

era preciso transformá-lo.  

 As atribuições negativas que conceituavam o sertanejo brasileiro tinham como 

princípios/bases os discursos e práticas civilizatórias de outras sociedades, notadamente, 

as chamadas modernas sociedades europeias (SOUZA, 2002). Logo, os intelectuais 

brasileiros na Primeira República olhavam para o seu povo com um olhar baseado em 

outras realidades sociais e culturais e esses pensamentos não só infligiam os que 

estavam nos grandes centros brasileiros, mas os intelectuais do sertão que também viam 

nas sociedades europeias o modelo para regenerar o corpo do brasileiro. 
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 Destacamos que, nos primeiros escritos sobre o Jeca Tatu, Monteiro Lobato o 

culpava por todo o atraso social e cultural que assolava o país. Em outras palavras, o 

povo era culpado por todo o retrocesso econômico e cultural.  Lima (1997) relata que, a 

partir de 1916, a postura de Lobato em relação a Jeca Tatu modificou-se, uma vez que o 

seu contato com as pesquisas realizadas por intelectuais do movimento higienista e 

sanitarista, Arthur Neiva e Belisário Penna, que percorreram o Brasil para conhecer a 

sua realidade, afirmavam que os males que padeciam o povo eram causados pela falta 

de investimento público. Logo, os intelectuais, através de suas pesquisas, constataram 

que o povo estava abandonado e esquecido pelo Estado brasileiro e que sequer se 

identifica como cidadãos do país que habitavam. 

 A narrativa que outrora culpava o Jeca, a partir de 1918, ganhou novos 

contornos, segundo Lima (1997, p. 11): 

 

A regeneração ou ressurreição do Jeca Tatu inscreve-se numa nova 

perspectiva do autor de Urupês olhar para o problema da integração do 

homem do interior. O diagnóstico sobre a preguiça do caboclo 

mudara; às doenças, reveladas à nação através dos relatórios das 

viagens dos cientistas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior, cabia a 

responsabilidade pela situação de miséria e indigência em que se 

encontrava o caboclo. A frase que sintetiza essa espécie de conversão 

de Lobato ao ideário sanitarista é bastante conhecida e serve de 

epígrafe para Problema Vital: O Jeca não é assim: está assim (Grifos 

do autor). 

 

 As doenças que acometiam o corpo dos brasileiros passaram a ser vistas como 

problema de ordem pública, o que foi reconhecido através de uma grande atuação dos 

médicos higienistas. Entre diversos intelectuais, destacamos Arthur Neiva e Belisário 

Penna, que chefiaram uma expedição científica organizada pelo Instituto Oswaldo Cruz 

e percorreram diversas regiões brasileiras (Bahia, Pernambuco, Pará e Goiás), 

diagnosticando a decadência e a necessidade de saneamento para essas regiões e as 

atividades econômicas realizadas (LIMA; HOCHMAN, 2004). Ressaltaram os médicos 

sanitaristas que faltava a interferência do Estado na vida do povo.  

 O debate sobre saneamento e saúde ocorreu entre a década de 1910 e 1930. Na 

primeira década, há a identificação do problema e no fim da década de 1910 iniciam-se 

ações que pretendiam resolver a precariedade de saúde e higiene em que vivia o povo 

brasileiro e assim construir uma nacionalidade possível. Lima e Hochman (2004) 

afirmam que os primeiros movimentos foram o da Liga da Defesa Nacional e Liga 

Nacionalista que defendiam que, para construir uma nacionalidade, era necessária uma 
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ação pública sanitarista efetiva no interior do país. Em 1918, aconteceu a criação da 

Liga Pró-Saneamento do Brasil, a qual contava com o apoio de intelectuais e políticos 

(LIMA; HOCHMAN, 2004). O movimento originou-se através do Ministério da 

Agricultura que, naquele período, apoiava e era o maior interessado nas ações voltadas 

para o saneamento do Brasil, pois via esse processo como a modernização da sociedade 

agrária.    

 Já na década de 1920, criou-se se o Departamento Nacional de Saúde Pública, o 

que implicou na reorganização e ampliação de serviços sanitários através de políticas 

públicas nacionais, considerando-se também como ação a profissionalização da área da 

saúde pública (LIMA; HOCHMAN, 2004). Tais ações que buscavam a higiene e o 

saneamento do país infelizmente não alcançaram grande parte da população que se 

encontrava nas regiões distantes do litoral brasileiro, uma vez que as ações sanitaristas 

mantiveram-se centralizadas nas regiões litorâneas e algumas delas só se efetivaram no 

papel (HOCHMAN, 2005). 

 Considerando a entrada de Getúlio Vargas em 1930, a política sanitarista 

brasileira passou por reformas, as quais se apropriaram das ideias pré-existentes que já 

haviam sido apresentadas e discutidas na década de 1920. A integralização entre os 

governos federais, estaduais e municipais culminaram, na política varguista, em uma 

política centralizada e ditadora (HOCHMAN, 2005). Nesse governo, que vai de 1930-

1945, foram realizadas ações que constitucionalizaram a saúde pública que estava sob o 

comando de Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde.  Nessa ótica, as 

ações sanitárias estavam ligadas aos interesses do Estado Novo e se perpetuavam nos 

estados e municípios através de decretos, programas e legislações federais que deveriam 

ser seguidas. Tais ações foram comandadas por delegados, escolhidos pelo governo 

federal, que efetivavam as propostas sanitaristas nos estados e municípios do interior do 

país (CAROLA, 2004), revelando a face autoritária e policialesca das medidas de 

saneamento, bem como sinalizando para as possíveis resistências e desobediências civis 

ao conjunto de leis. 

 Naquele cenário, em que se buscava produzir um corpo higiênico e saudável, 

várias práticas foram adotadas para a manutenção da saúde do corpo. Além dos hábitos 

destinados à higiene da casa, do cuidado com os objetos pessoais, a manutenção da boa 

saúde física também foi considerada.  

Os hábitos e as práticas higiênicas tendo por finalidade a prevenção de toda a 

sorte de doenças, a conservação do bem-estar e o prolongamento da vida, 
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exibia-se, assim, uma preocupação com o “aperfeiçoamento da raça, aspecto 

desenvolvido no período com as discussões sobre a eugenia para que o país 

possuísse apenas cidadãos saudáveis e aptos a uma vida de doação ao Brasil. 

(HOCHE, 2017, p. 130) 

 

 O esporte promovia um corpo forte e saudável para o trabalho e, caso 

fosse preciso, para atuar em guerra. Era visto como uma possiblidade no combate ao 

corpo adoentado e sem postura do caipira que era a raça que impossibilitava o 

desenvolvimento da nação. O esporte resolveria os males de uma nação doente e 

incivilizada, o que promoveu o seu incentivo por parte do governo de Pedro Ludovico 

na nova capital de Goiás, Goiânia. 
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CAPÍTULO 2 

 

TRANSFORMAÇÕES POLÍTICAS NA DÉCADA DE 1930: A BUSCA POR 

UMA NOVA CAPITAL 

 

 Desde sua idealização nos primeiros anos da década de 1930, a modernidade de 

Goiânia foi anunciada como possibilidade de superação da condição de periferia que o 

estado de Goiás experimentava no concerto federativo brasileiro e na história da nação. 

Para o enfrentamento da problemática de pesquisa desta investigação, é necessário 

entender os sentidos e significados constituídos nos momentos em que Goiânia foi 

idealizada, projetada, construída e ocupada; vale dizer, nos anos 1930 e 1940. Afinal, se 

a nova capital goiana surgia como promessa de modernidade no sertão de Goiás e como 

ícone de um Goiás moderno e produtivo, é preciso entender as forças políticas e sociais 

que a tornaram possível para, então, identificar e analisar o lugar e papel do esporte na 

nova capital goiana. 

Contudo, se as práticas esportivas ocorreram no espaço material da Cidade, 

tomando ruas e ginásios, o esporte também aconteceu nas páginas dos jornais 

goianienses, em particular, nas páginas do jornal Correio Oficial, nossa principal fonte 

de pesquisa. Controlado pelo poder público estadual, esse jornal não se limitava a 

publicar apenas os atos oficiais do governo goiano, mas dava também lugar à crônica 

social da Cidade, noticiando eventos sociais e festivos e retratando a vida cultural de 

Goiânia. Em especial, o Correio dedicava espaços significativos para a divulgação 

esportiva em Goiânia no recorte temporal estudado e pode ser compreendido como 

importante dispositivo que deu a ver o esporte na cidade.  

Neste capítulo, estes dois lugares do esporte em Goiânia são tratados sob 

perspectiva histórica. Os interesses e motivações políticas são o fio condutor da 

narrativa tanto para se pensar a construção de Goiânia e a transferência da capital 

quanto para conhecer o percurso histórico do jornal Correio Oficial. Primeiro, a 

contextualização histórica da proposta de construção de Goiânia e de transferência da 

capital de Goiás para a cidade já abordando as condições então presentes para o 

incentivo ao esporte na nova capital goiana. E, depois, a compreensão do jornal Correio 

Oficial, nossa principal fonte de pesquisa, como elemento fundamental para o estudo da 

história do esporte em Goiânia entre 1937-1945. 
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2.1 Conflitos e mudanças políticas: a lei de Pedro Ludovico em busca da nova 

capital   

 

  Os discursos profanados referentes à mudança da capital do estado de Goiás 

ganharam forma desde os séculos passados, portanto, dezenas de anos antes de sua 

existência. Chaul (1999) afirma que, em 1754, Conde dos Arcos, então governante do 

território, já mencionava os problemas climáticos que afligiam Vila Boa de Goyaz; em 

1830, Miguel Lino de Morais, o qual foi nomeado como segundo governador do 

Império (1827–1831) propunha a mudança da capital para regiões mais populosas e que 

apresentassem maior participação comercial. Em diferentes tempos históricos, as 

deficiências da antiga capital, Cidade de Goiás31, já se manifestavam nos discursos dos 

dirigentes políticos. Segundo Palacín (1971, p.11), 

 

A ideia da mudança da Capital de Goiás para outro lugar mais 

favorável data dos primeiros tempos da Capitania. É tão antiga que, 

forçando levemente a expressão, poder-se-ia assegurar ser a ideia da 

mudança anterior à própria instalação da Capital.  

 

 

  

Entretanto, a concretização da mudança vai ocorrer tão somente na terceira 

década do século XX. Já no início dos anos 1930, a ideia da transferência da capital 

goiana para outro ponto do estado reapareceu tendo como pano de fundo uma profunda 

e abrangente crítica à centenária Cidade de Goiás. Autores como Palacín (1971) e 

Menezes (1981) narram a decadência da capital de Goiás, destacando as questões 

estruturais da cidade, como a falta de água, a má higiene das ruas e logradouros e a 

demografia do terreno que dificultava o crescimento da cidade. A falta de recursos e 

investimentos em Goiás – em sua cidade-capital -  legitimou o discurso de decadência e 

isolamento do estado em comparação com as regiões ao Sul e Sudeste do país. Tal 

discurso – que marcava Goiás como lugar do atraso, da decadência e da rotina, um 

                                                           
31 Segundo Palacín (1971, p.12), o governador Bartolomeu Bueno nomeou o arraial de Sant’Ana. 

Posteriormente, Conde de Sarzedas homenageia o fundador de Sant’Ana e muda o nome para Vila Boa de 

Goyaz.  Em 1821, a vila eleva-se à categoria de Cidade e passa a se chamar Cidade de Goiás.   
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sertão abandonado – atravessou dois séculos e ganhou força nos discursos do 

interventor Pedro Ludovico Teixeira em pleno século XX (CARVALHO, 2002). 

 As mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram no início do século 

XX foram primordiais para a inserção do estado no cenário nacional. Chaul (1999) e 

Gonçalves (2002) relatam que a quantidade de terras produtivas nas mãos de poucos e a 

escassez das mesmas nas regiões do centro-sul do país levaram à procura de novas 

regiões para o cultivo cafeeiro e assim Goiás se tornou uma opção devido à quantidade 

e ao baixo preço de terras férteis. Naquele cenário, a construção da estrada ferroviária 

que ligava as regiões do sudoeste de Goiás ao Triângulo Mineiro foi um fator que gerou 

o desenvolvimento econômico. Gonçalves (2002) expõe que, mesmo em passos curtos, 

a construção da malha ferroviária que se iniciou em 1896, aproximando-se de Catalão 

em 1912, trouxe menos dependência de Goiás ao comércio do Triângulo Mineiro. Esses 

elementos fizeram com que o estado se tornasse mais participativo do cenário nacional. 

Nesse sentido, Gonçalves (2002, p. 23) afirma que 

 

A economia do Estado incrementou-se e a pecuária ganhou força com 

a exportação do boi e da charqueada. Em pouco tempo, o Estado 

passou a ser um dos principais produtores de arroz, escoando sua 

produção para o abastecimento dos grandes centros urbanos.  
 

 

Com o crescimento econômico, vale a pena ressaltar que Goiás ainda não era 

uma região urbana e muito menos um estado que apresentasse vestígios sólidos de 

modernidade, pois o seu papel no contexto nacional era abastecer as regiões do centro-

sul do país (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) com os produtos oriundos da 

agricultura e da pecuária, inserindo-se, assim, no contexto do capitalismo como periferia 

da periferia. No contexto de um embrionário desenvolvimento econômico e 

populacional do estado, o qual não contava com investimentos vindos do governo 

nacional, Chaul (1999) conclui que a estrada de ferro e as estradas de rodagem 

proporcionaram a expansão de povoados nas regiões do sul e sudoeste goianos, o que 

ocasionou maior desenvolvimento econômico. Já Menezes (1981, p. 57) relata que a 

estrada de ferro “chegou a Goiandira e a Ipameri em 1913, a Vianópolis, em 1924, a 

Bomfim, em 1930, a Leopoldo de Bulhões, em 1931. O sul de Goiás possuía, então, 287 

quilômetros de estrada”. Nascia, naquelas regiões, a necessidade de maior participação 

no que tange às questões políticas do estado. O desenvolvimento econômico das regiões 
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sul e sudoeste estaduais provocou mudanças sociais e culturais. Segundo Gonçalves 

(2002, p. 24), 

 

Mudanças sociais e culturais que rapidamente percebidas. No início da 

década de 20, uma nova modernidade começou a se materializar nas cidades 

de Catalão, Ipameri, Morrinhos, Corumbaíba, Nova Aurora, Caldas Novas, 

Santa Cruz, Bonfim (atual Silvania), Bela Vista, Anápolis, e até mesmo 

Campinas. Pode-se concluir que este era o eixo natural de entrada de novas 

ideias, buscando ligar Goiás a São Paulo e ao Rio de Janeiro. 

 

 

 O desenvolvimento que alcançou as regiões citadas foi suficiente para a busca de 

maior representatividade no cenário político e econômico estadual, pois ali estava a 

fronteira do estado com centros urbanos importantes. Entretanto, participar de um 

sistema político que se concretizou sobre uma oligarquia coronelista não condizia com 

os interesses do grupo político que governava o estado. Isso gerou disputas políticas 

constantes, não raro resolvidas por meio da violência, e a busca por poder político por 

parte das regiões que se localizavam no sul e sudoeste do estado. Ao falar dessa ordem 

política, Campos (2002) afirma que Goiás, no fim do século XIX até o início da década 

do século XX, foi governado por um sistema político oligárquico coronelista, sendo 

controlado pelos Caiado e com o apoio do governo nacional, que citavam as normas e 

regras que prestigiavam as elites que residiam na capital. Logo, a ordem política do 

estado de Goiás se consolidava atrelada às características da política que se perpetuava 

em solo nacional em busca de manter a ordem vigente no poder.  

Nessa ótica, Leal (2012, p. 23) adverte que o coronelismo é um compromisso 

entre os interesses da esfera pública e privada, prevalecendo os interesses dos senhores 

de terras. Nessa relação, o poder público torna-se influenciado pelo privado, de forma 

que o Estado torna-se totalmente dependente e influenciável, tendo como características 

uma política alicerçada no “mandonismo, filhotismo, falseamento de voto e 

desorganização dos serviços públicos”. Esse posicionamento autoritário que era visto 

Brasil afora, da mesma forma, manifestava-se em Goiás.  

Uma política que se baseava nos interesses locais, dos senhores de terras que 

residiam nas proximidades da capital (localizada na região central do território goiano), 

foi o suficiente para gerar descontentamento nas elites das regiões Sul e Sudoeste, pois 

seus interesses não eram atendidos. Alves (2007, p. 57) apresenta características 

políticas dos grupos predominantes que controlavam o estado: 
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Os diferentes grupos oligárquicos que assumiram o poder republicano 

(bulhonistas, xavieristas, caiadistas) utilizavam as práticas coronelísticas 

semelhantes: a) a utilização da máquina estatal para comandar as eleições e, 

consequentemente, garantir vitória do grupo no poder; b) mudança dos 

grupos e não das práticas políticas; c) a fraude eleitoral; d) pedido de 

intervenção da esfera federal nas disputas locais; e) violência e pressão sobre 

as comunidades locais. 

 

 

Essa elite ruralista que residia na capital controlava a política do estado em 

diversas áreas do Legislativo e do Executivo. E, quando seus mandos não eram 

atendidos por meios legais, usava da violência contra os opositores. A violência era 

constante, inclusive Leandro Gomes de Barros32, ao escrever o poema A palmatória e o 

Punhal33, expunha a realidade política: “Nós temos cinco governos/ O primeiro o 

federal/O segundo o do Estado/O terceiro o municipal/O quarto à palmatória/O quinto o 

velho punhal”. Conforme Chaul (1999, p. 29), 

 

Usada pelos Caiado foi a violência - a violência física que afugenta o 

fraco, despreza o forte e acorrenta as consciências – como forma de 

eliminar e/ou afastar concorrentes ou grupos opositores que 

ameaçassem o domínio coronelístico, fundamentado, por sua vez, no 

controle sobre a terra, estendendo-se aos que nela trabalham.  

 

Mesmo diante daquele sistema coercitivo – e, quiçá, utilizando também o 

recurso da violência - as elites rurais das regiões sul e sudoeste conclamaram seus 

direitos de participar da vida política do estado. Pereira (2002) diz que, no final da 

década de 1920, surgiu uma oligarquia dissidente formada por fazendeiros e políticos da 

região sul do estado, tendo como representante o médico formado pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro e genro de Antônio Martins Borges, grande fazendeiro de 

Rio Verde, Pedro Ludovico Teixeira. Desde o início das divergências, a luta posta pelos 

opositores ao poder caiadista no estado balizou-se no discurso de progresso e críticas às 

ações do governo que se disseminavam pelo estado por meio de jornais locais34. Porém, 

mesmo com todo discurso e ação política dessa oposição, os atos realizados não foram 

suficientes para eleger novas lideranças políticas. Para Chaul (1999, p. 33), 

 

                                                           
32 Poeta brasileiro nordestino que nasceu em 1865 e morreu em 1918. Ele escrevia cordéis relacionados 

aos temas políticos da Primeira República (MAYA, 2006).  
33 Encontramos o poema em Maya (2006), O poeta de cordel e a Primeira República: a voz visível do 

popular. Entendemos que a citação de um trecho da obra contempla o contexto político do período citado. 
34 Os jornais que circulavam as ideias de oposição, um foi fundado por Pedro Ludovico Teixeira e 

Ricardo Campos chamado de: O Sertão; Já em Ipameri o que coincide com o nome da cidade O Ipameri. 

(CHAUL, 1999). 
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As oposições se reuniram em torno do Partido Republicano de Goiás, com 

vistas às eleições de 7 de setembro de 1928, procurando mesclar elementos 

que representassem as várias regiões descontentes do Estado. Tal iniciativa 

frustrou-se, pois as estruturas coronelísticas estavam bem montadas para não 

perder as eleições. 

 

 

As estruturas políticas caiadistas estavam consolidadas e com raízes profundas 

que exigiam, para o seu desmonte, que a oposição alcançasse apoio maior para que 

ocorressem em Goiás mudanças na ordem do dia. Simultaneamente, no contexto 

nacional, embates políticos também em prol de mudanças já se substanciavam. As 

modificações que ocorreram no cenário a partir de 1930 foram suficientes para que em 

Goiás os dissidentes tentassem tomar o poder. Atentando-se a alguns elementos da 

chamada Revolução de 1930, pode-se considerar que ela teve início desde o 

rompimento do acordo político entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. 

Conforme Boris Fausto (1972, p. 97), 

 

A insistência do presidente [Washington Luís] em apresentar candidato 

paulista à sucessão, para garantir a continuidade de sua política financeira, a 

negativa de abrir mão do nome de Júlio Prestes, mesmo em favor de outra 

figura de São Paulo, forçou a ruptura da velha aliança café com leite, 

colocando na cena política uma perigosa área de atrito. (Grifo do autor).  

 

 

O rodízio político do tira casaco e coloca casaco mantido por esses dois estados 

prezava pelos interesses de poucos, restringido a participação dos demais estados na 

política econômica do país. Assim, Fausto (1972) afirma que de um lado configurou-se 

a Aliança Liberal, composta pelas oligarquias estaduais de Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Paraíba, dissidentes do Rio de Janeiro e de São Paulo contra a política do café com 

leite da Velha República. Vista como oposição, a Aliança Liberal pautou-se pelas 

transformações que ocorreram na década de 1920. Chaul (2018) destaca que, nesse 

sentido, a crise mundial do capitalismo35 repercutiu no modo de produção brasileiro e 

na agricultura de exportação; em contrapartida, há o desenvolvimento dos setores 

internos industriais. Esses fatores influenciaram o posicionamento das classes médias 

dos centros urbanos e dos jovens oficiais do Exército a favor da Aliança Liberal.  

Excluídos das decisões, estes grupos sociais e profissionais do país nesse 

momento clamavam por mudanças na ordem política e maior participação nas tomadas 

                                                           
35 Alexander (1979) destaca que a Primeira Guerra Mundial proporcionou um crescimento na indústria 

fabril e alimentícia, visto que o país foi privado do consumo de bens manufaturados que eram importados, 

formulando-se uma crise. Assim, a importância das classes média e trabalhadora industrial cresce, 

provocando o descontentamento com a aristocracia latifundiária em toda a América Latina.  
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de decisões. Estavam postas, assim, as condições para a chamada Revolução de 1930 e 

para a ascensão do gaúcho Getúlio Vargas ao poder federal. Entendemos que a 

Revolução se compôs por diferentes classes da sociedade naquele período, dando-lhe 

um perfil de heterogeneidade. Entretanto, a velha oligarquia ainda permanecia nas bases 

da política com seus interesses que presavam pela expansão ruralista.  

Em Goiás, Mendonça (2018) expõe que a Aliança Liberal foi composta por 

políticos da oposição ao grupo dos Caiado como Americano do Brasil, Nero Macedo, 

Domingos Velasco e Mário Caiado, que residiam na capital do estado. Já no sudoeste 

estadual, a oposição aos Caiado ficou a cargo do médico Pedro Ludovico Teixeira. 

Todo o grupo de oposição era apoiado pelo presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos. 

A dissidência nacional foi o que levou à queda das oligarquias goianas. Contudo, Goiás 

não se respaldou nos mesmos motivos do grupo político da Aliança Liberal que liderou 

o golpe de 1930. Em Goiás, a visão de revolução era simplista, balizada na ideia de 

oposição à ordem vigente, pois o que buscava era se opor ao sistema político local.  

 

O que alimentava os ideais de oposição revolucionária se reduzia mais a uma 

repulsa à ordem política estabelecida pela oligarquia dos Caiado, e seus 

métodos impermeáveis e autoritários do exercício do poder, do que 

propriamente um compromisso de ruptura total com as antigas estruturas e 

hábitos. (CARVALHO, 2002, p. 158) 

 

 

Como em Minas Gerais e em outros estados a Revolução havia triunfado, em 

Goiás, as tropas mineiras ocuparam o Palácio Conde dos Arcos na Cidade de Goiás e 

colocaram no poder uma junta governativa formada por Pedro Ludovico Teixeira, 

Mário Caiado e Domingos Velasco. A chamada Revolução de Trinta, que buscava um 

novo Brasil, trouxe para Goiás novos discursos, os quais influenciaram a vida do estado 

sob o comando de Pedro Ludovico Teixeira, nomeado como único interventor federal 

do estado provisório. E, nas eleições de 1934, Ludovico assumia efetivamente o estado 

e, nessa nova ordem, um dos objetivos dos dissidentes em específico de Pedro Ludovico 

foi a transferência e a construção de uma nova capital. Naquela conjuntura, Goiás 

passava a ter certa participação econômica no cenário nacional. Pereira (2002, p. 30) 

menciona que 

 

A marcha para o Oeste foi lançada oficialmente em 1938, com a 

proposta de colonizar as terras da região centro-oeste até a Amazônia. 

Neste momento, ficou estabelecida uma relação entre movimento das 

bandeiras, idealizada por Cassiano Ricardo, e o Estado novo.  
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Consideramos essa preocupação com as terras do centro do país por parte do 

governo de Vargas, a qual se legitimava pela necessidade de criar novas relações e 

pactos políticos para não correr o risco de um novo golpe político. Diante do cenário, a 

opção varguista foi a promoção do desenvolvimento do sertão do país em busca de 

acabar com as velhas alianças. Logo, Chaul (1999) afirma que a transferência da Capital 

não era um desejo de Pedro Ludovico Teixeira, mas também de Vargas, estando, 

ambos, imbuídos de um ideal modernizador e de integração econômica e política de 

Goiás e do Brasil que procurava ativamente o rompimento com um passado descrito 

como repleto de decadência e de atraso. Então, como a construção de Goiânia e sua 

transformação em capital estadual contribuíram para o rompimento e superação desse 

passado? Na nova cidade capital, como o esporte pôde participar deste movimento? Eis 

as questões a serem enfrentadas.  

 

2.2 Do corpo desajustado ao corpo urbano: práticas arcaicas e rotas modernas do 

povo e das elites em Goiás 

  

Goiânia, ao se tornar a nova capital de Goiás, foi projetada sob novas 

perspectivas. A arquitetura, considerando as casas, arborização, vias, prédios públicos, 

praças, espaços destinados ao comércio e ao lazer, estruturou-se através de um projeto 

Art Déco pautado por princípios de cidade progressista e moderna.  Tal 

desenvolvimento também aparecia nas páginas do jornal que, através dos discursos dos 

visitantes e intelectuais, reforçavam para a sociedade que ali se constituíam as 

qualidades físicas da cidade que se erguia: “E diz mais da fina arquitetura dos prédios 

oficiais e particulares; do encanto e bom gosto das vastas avenidas” (CORREIO 

OFICIAL, 1936, p. 1)  

  Não menos importante, o espaço destinado ao corpo também foi considerado 

neste novo projeto de cidade, já que romper com o passado perpassava todas as áreas, 

sociais, econômicas e culturais, e, inclusive, a implantação e o incentivo de novos 

modelos e práticas de comportamentos e mentalidades.  

 

Em função deste quadro, a busca da modernidade, o anseio pelo 

desaparecimento do sertão e do jequismo associado ao povo de Goiás, 

o desejo de pertencer e ser reconhecido como parte do ideal nacional 



55 

 

 

pontuaram discursos e justificaram práticas tornando singular a 

relação entre a nação e a região. (PINTO, 2011, p.7) 

 

Tinha-se como objetivo fazer desaparecer elementos e práticas que não se 

enquadravam com a ideia de modernidade e, especialmente, da cidade moderna. E ser 

moderno, simbolicamente, rompia com o jequismo que estava ligado aos costumes e às 

condições de sobrevivência do povo que se encontrava no sertão, em particular, o povo 

goiano que, a partir da modernidade, passou pelo polimento dos seus hábitos e 

costumes.  

Repensando o corpo nesse novo espaço, recorremos às práticas voltadas para os 

cuidados com o corpo, comportamentos de ordem social ou individuais que, antes da 

nova capital, foram disseminados e cultivados pela população goiana, porém, com os 

ares da modernidade, foram criticados, rejeitados e considerados arcaicos. Um conceito 

histórico de preguiça36 ganhou força com os adventos da modernidade: homens e 

mulheres do sertão foram pensados como “[...] miseráveis ignorantes que habitavam o 

interior e que desde a virada do século XX assomou em nossa história como herdeiros 

da tradição rural e da preguiça, sobre quem recaiu a culpa pelo atraso do país 

(AZEVEDO, 2012, p. 104)”.  

Este interior do país foi chamado de sertão e habitado por um povo, que, na 

literatura brasileira, foi caracterizado como Jeca Tatu. Azevedo (2012), que 

desenvolveu uma pesquisa sobre a obra Urupês, de Monteiro Lobato, afirma que o 

personagem Jeca Tatu, que é o retrato do brasileiro rural, foi posto em diferentes 

literaturas como um homem preguiçoso, fruto da mestiçagem - parasita, piolho da terra 

- homem de pouco trabalho, que vive fora da lei, biologicamente um sujeito 

incapacitado de evoluir e um homem doente, tomado por verminoses. Dessa forma, os 

adjetivos pejorativos representando o Jeca na primeira e segunda década do século XX 

foram construídos por homens de outros lugares e que, previamente, estavam se 

baseando em discursos prontos de outras realidades, em específico o da civilização 

ocidental, que se colocava como superior aos países colonizados.   

 Nessa ótica, compreendemos essa desvalorização através da teoria do discurso 

socializada por Foucault (1970), o qual compreendeu que o discurso, ao ser formulado 

                                                           
36 O termo preguiça foi construído historicamente a partir da cultura ocidental, o qual se ocupa da relação 

entre homem e trabalho. Preguiça, na sua gênese, esteve relacionada à classe social que cada sujeito 

ocupava na sociedade: para a elite, a preguiça era vista como um direito ao ócio criativo, e para classes 

baixas, como quem foge da obrigação, melhor dizendo, quem foge do trabalho. (AZEVEDO, 2012)  
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por sujeitos, intelectuais e especialistas que possuem o direito privilegiado de criar ou 

recriar símbolos. Esses, em sua síntese, ramificam-se pela sociedade e ganham força de 

verdade. 

A desvalorização do homem rural embasava os discursos de calamidade social, 

cultural e econômica, verdades construídas e disseminadas historicamente através do 

olhar dos viajantes e intelectuais que passaram por Goiás após o período de colonização 

e exploração do ouro. Entre eles: “De Silva e Souza (1812) a Cunha Mattos (1823), Do 

Dr. Pohl (1810) a Saint-Hilaire (1816), passando por D´Alincourt (1818), Burshell 

(1827), Gardner (1836) e Castelnau (1843)” (PEREIRA, 2002, p. 34). Esse olhar, 

baseado em um discurso de civilização, resultou na desvalorização dos costumes locais 

e na continuidade desses discursos nos séculos XIX e XX. 

Basta uma olhada nos intérpretes do Brasil ao longo do século XX – de 

Euclides da Cunha a Guimarães Rosa, sem esquecer intelectuais educadores 

como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo – para encontrar o discurso da 

necessidade imperiosa de integrar o território, o que seria alcançado por meio 

da ocupação produtiva da terra e da civilização da rarefeita e supostamente 

primitiva população que vivia espalhada pela imensidade do hinterland. 

(PINTO, 2009, p. 12)  

 

Como apresentamos Monteiro Lobato, voltamos para a literatura local, em 

específico para a historiografia, que, no século XX, apoiou-se nesse discurso de 

calamidade cultural, atraso social e econômico em que se encontrava Goiás. Aqui 

deslocaremos o olhar para o que se falava dos costumes e do corpo que habitava este 

local visto como atrasado e isolado.  

Começando pelo corpo, como era o corpo goiano? Que males ele sofria? Pedro 

Ludovico, em seu livro Memórias, ao descrever as enfermidades que padecia o povo 

goiano com um certo exagero, ele afirma que “Noventa por cento dos habitantes do 

campo, ontem como hoje, são atacados de vermes. O necator americano, o ankilóstomo 

duodenal são os mais frequentes nas populações rurais” (TEIXEIRA, 1973, p. 22). 

Outras doenças que cometiam o corpo dos goianos foram a morfeia, doença de Chagas, 

bócio, varíola, coqueluche, cólera, sífilis, febre amarela e malária (ARRAIS, C.; 

OLIVEIRA; ARRAIS, T., 2016). 

Enfatizamos que as doenças não eram problemas que pertenceram somente ao 

passado que associava o estado de Goiás ao abandono. Após a inauguração de Goiânia, 

o jornal Correio Oficial também enfatizava a importância de lidar com as doenças. 

“Ocuparemos por algum tempo esta coluna, apresentando aos leitores o magno 
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problema da lepra. O que aqui sair é apenas resumo de um pequeno folheto que vamos 

publicar, sem pretensão alguma, a não a de bem servir a nossa terra” (CORREIO 

OFICIAL, 1937, p. 1). Reforça-se assim que, mesmo com novas mudanças estruturais 

que Goiânia oferecia ao estado, muito do passado estava presente nesta nova ordem 

política, principalmente na esfera social.  

Uma descrição feita por Menezes (1981, p. 56), ao falar da falta de progresso 

que se encontrava Goiás, foi enfatizar que a população goiana “[...] era subnutrida e 

adoentada em sua grande maioria [...]”. Bretas (1991) destaca que a fome era mais um 

problema enfrentado pela população da capital e que afetava as condições do corpo. 

 

Tudo vinha de longe, para ser vendido a preços altos. Só os ricos podiam 

sobreviver. A subnutrição era regra, não só no Seminário, mas também nas 

camadas mais pobres da Capital. Quem tinha pernas e liberdade, saía para os 

campos, à procura de frutos do mato: mangaba, fruta de conde, joá, caju, 

pequi, e a caça de pequenos animais. O rio Vermelho tinha mais pescadores 

nas suas margens do que peixe. Isto em um tempo que a tuberculose ceifava 

muitas vidas jovens, nos quarteis, nos internatos e nas prisões. Todos os anos 

adoeciam e morriam jovens no Seminário. Culpava-se por isso o clima da 

cidade: calor demais. Podia ser, mas a subnutrição seria talvez a maior 

responsável pelo falecimento de tantas pessoas. (BRETAS, 1991, p. 445) 

    

A preguiça também foi associada ao povo goiano, sobretudo no que tange à 

relação entre homem e o trabalho agropastoril. “Vê-se que o gado em quantidade 

povoava a vastidão das invernadas, o fazendeiro não saía à procura de compradores para 

ficar à espera, paciente. Comportamentos tais valeriam ao goiano a reputação de 

indolente” (SILVA, 1971, p. 25). Um fato caracteriza esse processo, posto por 

historiadores que também acentua a situação no norte do Estado:  

 

A criação de gado vacum leva todos os cuidados dos habitantes; 

quando digo cuidados não se deve entender que os homens façam 

benefícios ao gado, é a natureza que o produz, que cria e o protege; os 

homens nada mais fazem do que marcá-lo, castrá-lo, vendê-lo e comê-

lo. (CUNHA MATOS apud PALACÍN, 1990, p.12). 

  

A forma como o homem se relacionava com a natureza estava imbricada às 

limitações que, naquele fim do século XIX, estavam postas por fatores econômicos e 

sociais, o que de fato caracterizava como uma agropecuária de subsistência. A 

culpabilidade do atraso do Estado volta-se para o corpo, como se todo atraso visto no 

sertão fosse culpa desse povo tido como preguiçoso. 
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É interessante observar que o discurso da preguiça e indolência que 

caracterizava o povo do sertão muda de forma significativa após a transferência da 

capital para Goiânia:  

 

[...] Monteiro Lobato deu-nos a caricatura do Jéca. Jéca não é a 

preguiça, é a ressignificação do homem do interior, à espera da chuva 

e da locomotiva que leva, com os trilhos, a civilização. Ao meu ver, a 

característica do brasileiro está a sua ressignificação e na sua 

tenacidade. A ressignificação é a virtude que nos trouxe a cruz erguida 

com a primeira missa rezada no Brasil. E fruto de nossa educação 

cristão. A tenacidade deu-nos a terra, a luta contra os colonos e os 

invasores. Há, entretanto, exceções. O homem que vive à beira mar, o 

praieiro do Norte, tem uma forma de vida a parte. A alimentação fácil, 

com o peixe no anzol e o côco na mão, o praieiro é um modelo de 

preguiça. Pesca um dia e só conto esse dia na semana, é uma 

maravilha de abandono, de nada a fazer, de ausência de sensação dos 

dias e das horas de inutilidade feliz [...]. (CORREIO OFICIAL, 1938) 

 

O discurso que, desde a década de 1920, historicamente, caracterizava a 

população goiana agora se volta para a beira-mar e era posto nas páginas do jornal. 

Enfatiza que a indolência caracteriza-se pela forma como cada sujeito levava a vida, não 

que essa era nata da natureza do homem do sertão, dita do seu biológico, mas de 

costumes que se tornam rotineiros, a cultura, que atingia até o homem do litoral. Esse 

discurso culturalista ganha destaque na política de governo varguista, que também se 

ramificou em Goiás (PEREIRA, 2002).  

Além do corpo adoentado e preguiçoso, falava-se da falta de cultura no sertão 

goiano. Dos diferentes conceitos que a cultura apresenta, entendemos que ela se 

organiza através da manipulação ou transformação do ambiente natural em busca de 

servir e se adaptar às necessidades humanas e que, através da linguagem, ela passa de 

geração para geração (PINTO, 1979). A cultura está presente nas formas mais rupestres 

de sobrevivências humanas. De fato, o que se constituiu em Goiás, ou no litoral 

brasileiro, ou na França desde a tenra idade, são construtos culturais que se manifestam 

em diferentes sociedades.  

Entretanto, observamos que alguns historiadores que ressaltavam o processo 

cultural de Goiás evidenciam uma falta de cultura erudita em que estava Goiás antes do 

progresso. Silva (1975) afirma que, no período de três séculos37, Goiás não evoluiu, 

embora houvesse muito para se fazer, principalmente no contexto da cultura. Assim, 

                                                           
37 Da Colônia ao Império, do Império à República do século XVIII ao XIX, do XIX ao XX, e o tempo 

permanecia como que parado para o goiano (SILVA, 1975, p. 29)  
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adjetivos como “incultura”, “deficiência de ordem cultural”, “falta de emulação 

cultural”, “baixo nível de cultura” e “regressão cultural” são expressões usadas pela 

autora que, segundo ela, marcavam o modus vivendi do povo de Goiás.  

Menezes (1981), ao construir a narrativa histórica do Colégio Santa Clara38, 

segue no mesmo caminho e afirma que essa instituição contribuiu para o 

desenvolvimento cultural do estado, pois o mesmo se encontrava isolado, atrasado e 

atolado em uma pobreza cultural, como se o desenvolvimento do estado estivesse para 

nascer. Assim, os costumes do povo goiano eram praticamente sem valor e não 

considerados como cultura perante a cultura civilizada (SILVA, 1975, p. 40).  

Desse modo, aos olhos destes pesquisadores, o que existia em Goiás era um 

vazio cultural, como se antes da década de 1930, não houvesse o que ser considerado 

como cultura. Tanto Menezes (1981) quanto Silva (1975) foram professoras de 

instituições de ensino católico em Goiás. Dessa forma, reconhecemos que seus 

discursos são produzidos através de um lugar que enaltece o ensino católico como 

difusor cultural em Goiás. Mas esse ideário também foi difundido por historiadores sem 

vínculos com a Igreja Católica. Genesco Bretas foi um desses. Ao abordar o 

desenvolvimento da instrução pública, ele faz uma sinalização do desenvolvimento da 

cultura goiana:  

 

[...] fundaram-se em Goiás, no fim dos tempos imperiais e nos tempos da 

primeira república, algumas outras instituições destinadas a desenvolver a 

cultura goiana, a exemplo do que já existia na Capital da República e em 

outros centros culturais do País. Seguindo mesmo o caminho, fundaram-se 

em Goiás um Instituto Pedagógico, o teatro São Joaquim, a Academia de 

Letras e o Instituto Histórico e Geográfico. (BRETAS, 1991, p. 538). 

 

    

A forma como o autor exprime a ideia de desenvolvimento da cultura goiana, ao 

usar o termo desenvolver remete à ideia de algo que não existia ou precisava se tornar 

mais expressivo. No caso, foram fundadas instituições em Goiás que já promoviam 

cultura nos grandes centros urbanos do Brasil para inspirar o desenvolvimento cultural 

                                                           
38 Fundado em 1922, em Campinas, pela Congregação das Franciscanas da Ação Pastoral e administrado 

pelas freiras franciscanas, Maria Ludmilla Schoropp, Maria Willibalda Mayer e Maria Bonifácia 

Vordermayer, o Colégio Santa Clara foi uma instituição privada que oferecia, inicialmente, aulas 

primárias e secundárias para meninas de famílias abastadas do interior de Goiás e do Brasil. Seu 

funcionamento se organizava como externato e internato. Ao passar dos anos, o Colégio passou a oferecer 

outros cursos: 1926 curso normal, 1946 curso Ginasial e em 1952 Curso de Contabilidade, que durou por 

três anos (MENEZES, 1981). Na atualidade, a instituição é privada e oferece a educação básica.  
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de Goiás. Buscou-se um modelo para recriar cópias, o que desvalorizava as práticas e 

costumes dos habitantes do sertão, não os considerando como cultura.  

Observamos que a sociedade goiana era considerada sem cultura e adoentada. 

Como foi posto por Silva (1971, p. 40), a existência do povo reduzia-se a “nascer, 

trabalhar, crescer, casar, procriar, cuidar da família [...]”. Mas, para entender essa falta 

suposta de cultura, quais eram as práticas que, por sua vez, tentaram ser apagadas para 

proporcionar o ajustamento e polidez dos movimentos na nova capital? Apresentamos 

aqui práticas que giram em torno do corpo que estiveram presentes em diversas cidades 

goianas e que, na construção da capital, não ganharam destaque, o que mostra a busca 

pelo apagamento dessa realidade.  

 A partir desse contexto posto como precário e devastado, Pinto (2011, p.13) 

relata que as práticas corporais e médicas bastavam-se em 

 

Práticas corporais tipicamente rurais (banhar-se, brincar e pescar nos rios, 

subir em árvores, caçar pássaros, colher frutas silvestres, etc.). Bem como 

práticas curativas típicas do mundo rural goiano como os chás, as 

“garrafadas”, as benzeções, etc., as quais se amalgamaram com práticas e 

técnicas da medicina moderna e da farmacologia industrial. 

 

 

 A vida do homem se bastava na liberdade e autonomia em se apropriar dos 

elementos da natureza para sua sobrevivência, desde o lazer ao médico, que não 

pertenciam à vida moderna. Essas práticas se consolidaram porque as necessidades 

postas pela população levaram a essa condição, já que, do século XIX até a década de 

1920, médicos e farmacêuticos eram raros em Goiás e parteiras e o misticismo rural 

estiveram acima de qualquer prática médica (ARRAIS, C.; OLIVEIRA; ARRAIS, T., 

2016).  

 As festas religiosas também foram vistas como momentos de lazer desde meados 

do século XIX. Machado (2014) relata que, através da tradição religiosa portuguesa 

deixada depois da extração do ouro, as práticas locais, herdeiras dessa tradição, 

estruturaram-se com novas adaptações. Nessa ótica, Bonetti (2012) destaca que, desde 

os meados do século XIX, as principais festas em Goiás eram: 

 

 

[...] a da Semana Santa, a do Divino Espírito Santo, a da Penha e a do 

Natal. Em todas elas misturava-se o sagrado e o profano, encontrando 

nessas festividades o torneio da Cavalhada, as Congadas, o Batalhão 

de Carlos Magno, Moçambique e a dança dos Tapuios. (BONETTI, 

2012, p. 38) 
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  Essa mistura se dá pelo que já existia, que foi imposto ou apropriado no período 

colonial através da organização política, em que Estado e Igreja se imbricavam.  Mas, 

com os adventos da República, as festas religiosas continuaram, entretanto, acentuando 

mais ainda intervenção dos homens e mulheres nessas realizações: 

 

 

Quando se aproximava o dia de uma procissão, era um reboliço entre as 

moças. Cada qual queria esmerar-se mais que as outras na confecção de seus 

vestidos, exigindo dos pais os mais caros tecidos e enfeites para realçar seus 

dotes físicos diante da rapaziada, que também ansiosamente esperava a festa. 

Já então não se pensava em ofender os padres e atrapalhar o ato religioso. O 

bom mesmo era a eleição das donzelas mais bonitas. D. Eduardo, bispo novo 

na Capital, assistiu a uma dessas procissões logo que chegou. Ficou mal 

impressionado. Desse conjunto de coisas, e mais o luxo com que muitas 

moças se preparavam, resultou a suspensão das procissões. (BRETAS, 1991, 

p. 447) 

 

 Os eventos religiosos compunham a cena dos divertimentos na antiga capital de 

Goiás. A procissão proporcionava o local de desfile, do namoro e até concursos de 

beleza. Logo, até as festas religiosas, que para seus líderes são postos como rituais 

sagrados, compunham-se dos costumes dos povos locais, o que, para a Igreja, eram 

profanos. Além da interferência dos povos, as festas religiosas eram permeadas por 

manifestações culturais que procuravam, nesses eventos, uma forma de ganhar a vida, 

como é o caso do circo que, desde 1920, há relatos de suas passagens em Goiás. Com a 

inauguração da estrada de ferro, o circo Aranha, antes de chegar à festa de Trindade, 

marcava presença em Anápolis, onde se podia assistir a espetáculos de palhaços, 

animais, trapezistas e peças de comédias (BRETAS, 2001). 

 Nesse cenário rural, o homem garantia seus divertimentos também junto à 

natureza. Pedro Ludovico Teixeira (1973, p. 9) relata, no livro Memórias, as suas 

vivências na cidade de Goiás no início do século, onde “os banhos diários no rio 

vermelho eram o que mais me agradava, sendo esta corrente de água muito mais 

volumosa naquela época do que hoje”. Tal rio, que atravessa o centro da Cidade de 

Goiás, mostra-nos a liberdade dos moradores da cidade, crianças apropriando-se dos 

espaços públicos, porém, um espaço que se configura com práticas rurais. 

Horieste Gomes, no livro Memórias da Campininha, descreve as atividades que, 

desde pequeno até sua vida adulta, vivenciou em Campinas no decorrer da década de 

1920 e 1930. Quando criança, brincava de soltar pipa, jogar pião, bola de gude, bete, 
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peteca e o boxe (GOMES, 2000). Além das brincadeiras, a caça estava presente no dia a 

dia dos adolescentes:  

 

As caçadas semanais, outra forma de entretenimento do grado de todos, se 

constituía num verdadeiro ritual de iniciação.  Primeiro, buscávamos o saibro 

das cabeceiras do córrego Vaca Brava, preparávamos as botas que eram 

cozidas numa chapa metálica e com que enchíamos as capangas. As 

forquilhas utilizadas nos estilingues geralmente eram feitas de galhos da 

goiabeira ou de madeira serrada. (GOMES, 2000, p. 66) 
  

O homem do sertão constituiu-se como sujeito a partir das condições naturais 

que o cercava e formulava a sua cultura, a sua forma de viver independente. 

Observamos também que, em 1925 (antes, portanto, da construção de Goiânia), os 

passeios pelos campos eram destinados a momentos de lazer das moças que residiam na 

antiga Campininha das Flores (Campinas), internas do Colégio Santa Clara (Imagens 1 

e 2). 

 

Imagens 1 e 2 – Passeios no Córrego Meia Ponte (1925) 

         
 

Fonte: Menezes (1991, p. 363). Autor dos registros não identificado. 

  

 

As imagens representam que o lazer estava associado aos elementos da natureza. 

As meninas internas do Colégio Santa Clara, filhas de famílias ricas que residiam em 

outras cidades do interior do estado, aproveitavam os momentos de folga para passear 

nos rios. Esses momentos de passeios ocorriam aos sábados e domingos com as 

estudantes internas do Colégio, sendo esse momento destinado ao lazer. 
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Imagem 3 – Colheita de cachos de bananas (1925) 

 
Fonte: Menezes (1991, p. 363). Autor dos registros não identificado. 

 

 

 

As idas às colheitas de bananas e frutas silvestres também eram vistas como 

momentos de lazer. Como aponta Menezes (1991, p. 361), durante o caminho, as 

meninas “[...] saíam pulando e gritando pelos prados. Apanhar guariroba, correr à 

aposta, jogar barra bola, baliza, montar num cavalo que aparecesse, subir em alguma 

árvore, tudo isso sob vigilância das irmãs”. Esses comportamentos mostram que havia 

costumes e brincadeiras que permeavam a vida dos diferentes habitantes goianos e que a 

partir da relação com a natureza a sociedade constituía suas culturas. 

      Já na década de 1930, outros divertimentos estiveram presentes no cotidiano da vida 

do goiano. Bretas (2001, p. 146) expõe que em Caldas Novas:  

 

Casas e lugares de diversões pouco havia. Apenas o Bilhar de João 

Alla, o Cinema Íris e a Praça Matriz, onde se fazia o footing, 

principalmente às noites de quarta-feira e sábado. As moças e os 

rapazes andavam e flertavam por duas horas, no meio da meninada 

com suas correrias e algazarras.  

 

 Em Campinas, no início da década de 1930, na praça Joaquim Lúcio, 

observavam-se as mesmas manifestações, inclusive o footing39. De gênese francesa, 

essa prática consistia em um vai e vem de pessoas sem ter um local específico de 

chegada. Esses passeios realizados na cidade consistiam em apreciar os principais 

espaços de Paris e possibilitavam a interação social (GUIMARÃES, 2016). Em 

                                                           
39 É uma prática de origem francesa, que se popularizou no Brasil como “vai e vem”, atividade de cunho 

urbano que consiste em passear em grupos pela cidade passando pelos principais pontos da cidade. 

(GUIMARÃES, 2016).  
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Campinas, “aos sábados e domingos, o footing, ao longo do contorno da calçada da 

praça animada pela banda de música que se instalava no coreto existente no centro da 

praça era um prazer obrigatório para os rapazes e moças namoradeiras, após o 

entardecer” (GOMES, 2000, p. 68).  

Consideramos que, com a fundação de Goiânia, o footing continuou a acontecer. 

Como exemplo, foi no plano feito por Atílio Correia que deslumbrava a possiblidade 

dessa prática ser realizada pela elite goianiense na avenida Goiás. Entretanto, continuou 

nos arredores da praça Joaquim Lúcio (GUIMARÃES, 2016), sendo esse ponto de 

constituição do apagamento de algumas práticas. Caso fosse interessante para o estado, 

tal manifestação seria incentivada pela organização dos espaços públicos, ou através do 

jornal Correio Oficial. Como é o caso da festa Joanina que se constitui como um 

elemento tradicional no estado e que se manteve em Goiânia: “A exemplo das outras 

cidades, Goiânia celebrará, este ano, as tradicionais festas Joaninas que, a julgar-se 

pelos preparativos, se revestirão de grande brilhantismo” (CORREIO OFICIAL, 1937, 

p. 1). 

Notamos que, em momento algum, práticas como caças, festas religiosas que 

faziam apologia aos santos padroeiros e brincadeiras locais, as quais citamos acima, não 

eram comtempladas nas páginas do jornal Correio Oficial. Bailes de chita, eventos e 

disputas esportivas, bailes, cinema e teatro estiveram presentes nas publicações do 

jornal Correio Oficial, pois tais práticas marcaram a vida urbana e, especialmente, a 

vida de quem tinha acesso ao jornal.  

Entretanto, as práticas do sertanejo, as promiscuidades, estiveram presentes em 

Goiânia. Usamos o conceito de Arrais, C., Oliveira e Arrais, T. (2016) que 

caracterizaram Goiânia como cidade híbrida, onde se manifesta o cruzamento de 

diferentes práticas corporais e comportamentos. Ao mesmo tempo em que aconteciam 

as partidas e competições esportivas nas principais avenidas da cidade, nos arredores, 

campos e rios, estavam presentes práticas como a pescaria, banhos no rio Botafogo e as 

caçadas que continuavam sendo a diversão das classes baixas goianienses. Outros 

lazeres que compunham este cenário eram as casas noturnas.  

A zona boêmia campineira, noturna, é cheia de encantos e tragédias, era 

bastante concorrida e concentrava-se principalmente nos espaços 

correspondentes ao do atual “prego” de Campinas; na quadra em frente ao 

prédio dos Correis da Avenida Amazonas; no setor dos funcionários, e em 

alguns outros locais dispersos na malha urbana do bairro. (GOMES, 2000, p. 

69) 
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Esses espaços eram os que restavam às classes desfavorecidas. Como apresenta 

Bernardes (2009), as casas de prostituição eram o lazer noturno dos operários que 

construíram Goiânia, os engenheiros e mestres de obra faziam churrascos, no momento 

de lazer, às margens do rio Meia Ponte.  Observamos que os espaços, antes mesmo da 

criação e inauguração da cidade, já eram demarcados, sendo o rio Botafogo frequentado 

pelos pobres e o Meia Ponte, pela elite.  

A desigualdade social permanecia e era aprofundada na nova capital por meio da 

organização dos divertimentos, os quais tinham seus destinos certos de acordo com a 

classe social dos destinatários. Desde a construção da cidade, e com o estabelecimento 

das elites pioneiras na cidade, a desigualdade social iria se consolidar através dos 

divertimentos fechados, que fizeram dela uma cidade híbrida entre as práticas arcaicas 

corporais do sertão e as práticas modernas, espelho da modernidade.  

Mas o que era ser moderno neste cenário? Ser moderno ultrapassava uma 

estrutura física, com novos prédios, moradias, comércios e ruas.  

Era preciso fomentar uma cultura urbana fundada em práticas e ideias 

modernas como o esporte, o teatro, cinema, festas urbanas (carnaval, 

reveillon, soirées dançantes, etc.), grupos escolares, liceus, academia de 

literatos, institutos de ciência e história, clubes de lazer, entre outros símbolos 

de urbanidade e civilização. (PINTO, 2009, p. 8). 

 

Portanto, era preciso inserir hábitos e comportamentos que projetassem Goiânia 

no contexto nacional, buscando mostrar que Goiânia, como representante do Estado de 

Goiás, era uma cidade moderna, educada, símbolo do progresso que veio para romper 

com o passado de atraso, decadência e ignorância. Dentre as diversas práticas 

incentivadas no cotidiano de Goiânia, narramos o cenário das práticas esportivas, 

mostrando como elas se desenvolveram no período de 1937/1945 na cena urbana da 

cidade como uma prática que induzia a aquisição de novos hábitos e comportamentos, 

novas posturas corporais e gestualidade mais condizentes com o modelo de urbano que 

se pretendia nela consolidar. Em lugar do corpo do caipira – marcado pela postura torta 

ou inclinada, pelo andar desengonçado, pela rudeza dos gestos – o esporte dava a ver 

corpos marcados pela postura vertical, pelo refinamento dos gestos e pela contenção dos 

movimentos.  
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2.3 Goiânia: construir uma cidade possível  

 

Goiânia a cidade menina que nos recebe, 

É como a esperança môça que nos abraça, 

Impelindo-nos para os melhores dias de amanhã.
40

 

 

 

  

A partir do trecho retirado do jornal Correio Oficial, observamos que Goiânia 

significava uma nova possibilidade de vida para os goianos. Era uma promessa que 

buscava romper com a imagem de decadência, atraso e abandono que se constituíram no 

processo histórico de Goiás e que, em pleno governo de Pedro Ludovico, tornou-se 

propaganda para sua ascensão política. Nas palavras de Palacín (1971, p. 23), nascia, na 

década de 1930, “a mudança como libertação do passado e como criação de um mundo 

novo”. 

 Essa relação entre passado e futuro construía a imagem que Goiânia nascia para 

dar novos rumos na história do estado de Goiás, enfatizando que a Cidade de Goiás 

condizia com um outro tempo histórico: “Goiaz é um livro aberto da tradição do Brasil! 

Os seus velhos prédios são testemunhos mudos da história belíssima que tem por 

cenário as plagas anhanguérinas” (CORREIO OFICIAL, 1936, p. 1).  O governo, 

através do jornal, moldava seus discursos para implantar seus valores, ideologias e 

cultura.  

Esse discurso não se restringe ao contexto goiano. O cenário nacional também 

buscava romper com a estrutura política anterior, como afirma Chaul (2018, p.184):  

 

A construção do novo implicava, fundamentalmente, o rompimento com a 

Velha República. Nesse contexto de adesão à ideia de progresso e ruptura 

com o passado, construiu-se um imaginário salvacionista, a marca do projeto 

brasileiro de modernidade. 

 

  

Naquele contexto, a política do Estado Novo constituiu-se, aos poucos, nos 

discursos que pregavam a dicotomia de um país, “entre centro e periferia, entre campo e 

cidade, entre o urbano e o rural, entre litoral e sertão – essa talvez a mais antiga 

expressão desta cisão” (PINTO, 2008, p. 1). E essa forma de pensar o país enquanto 

dualismo só foi possível devido à organização política e econômica que se instaurou 

historicamente nos países da América Latina que é posta como tese por Stavenhagen 

                                                           
40 Trecho de um texto redigido por Celso Hermínio Teixeira/Diretor do órgão dos Poderes do Estado de 

Goiaz publicado no jornal Correio Oficial de Goiás em 1936/n.º 3.207.  
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(2014, p.162): “O progresso das áreas modernas urbanas e industriais de América Latina 

se faz às custas das áreas atrasadas, arcaicas e tradicionais”.   

Logo, Goiás era uma espécie de fornecedor de alimentos para os centros urbanos 

do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; em contrapartida, sofria com a falta 

de políticas e investimentos públicos, especialmente oriundos do governo federal. Para 

mudar esse contexto, fazia-se necessário mudar o interior e desbravar o sertão. Era um 

ideal típico do início do século XX no Brasil. 

Aproveitando a oportunidade, o Estado Novo apresentava-se como regime 

fundado na honestidade para com o povo e como redentor de todos os males que 

assolavam a sociedade brasileira. No entanto, como a Primeira República, a nova 

Aliança também tinha suas mazelas, as quais também se fizerem presentes em Goiás na 

figura de Pedro Ludovico Teixeira. 

 

Apesar de as acusações de familiocracia e oligarquia não serem apropriadas 

para tratar do período em que Pedro Ludovico Teixeira manteve o poder em 

Goiás, de fato, podemos afirmar que o fenômeno do caudilhismo foi 

intensificado, porém não mais ombreado pela influência do grupo familiar, 

do filhotismo e do apadrinhamento, próprios de um mundo político da 

Primeira República. Sobretudo após o Estado Novo, o culto à personalidade, 

própria do regime imposto por Vargas, encontra no interventor regional seu 

culto local. (ARRAIS, C.; OLIVEIRA; ARRAIS, T., 2016, p.101).  

 

 

 As ideias e práticas do mundo velho se ramificam no novo mundo. Com 

diferentes roupagens na esfera nacional e regional, manifestava-se a tradição política 

brasileira alicerçada na sobreposição da ditadura e da força à soberania do Estado. O 

Estado Novo, ao desenhar sua imagem diferente de uma política liberalista, assentava-se 

na centralização da política brasileira que, segundo Pereira (2002, p. 30), pretendia 

“criar um sentimento de coparticipação do povo brasileiro no sentido de uma unidade 

ético-cultural, econômica, política e principalmente no pertencimento desse povo à 

nação brasileira a partir da Marcha para o Oeste”. Logo, o Estado Novo agia na busca 

de unificar o país em prol de uma mesma ordem política e econômica fundamentada na 

questão da segurança nacional.  

Assim, Pereira (2002) descreve que a política centralizadora do Estado Novo 

trouxe a necessidade de ocupar novos territórios, o que levou à ampliação da economia 

e alívio das tensões regionais que se instauravam no interior do país ao longo da 

Primeira República ou República Velha (1899-1930). Nota-se que o Estado Novo tinha 

como objetivo construir uma nação unificada para não correr o risco do mesmo golpe 
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que a República Velha, a qual se desconstituiu a partir da dissidência das oligarquias. 

Nessa ótica, o apoio às regiões que careciam de progresso passou a fazer parte da 

política nacional e, em consequência, o estado de Goiás ganhou espaço nas 

preocupações do Estado Nacional. Coelho (2002, p. 126) afirma que 

 

Implantada durante o período de exceção nos iniciais do governo de Getúlio 

Vargas, a cidade de Goiânia representa, não só para o estado de Goiás, mas 

também para o Governo Federal, um grande passo rumo à modernização, 

além de significar um importante avanço na Marcha para o Oeste, como a 

consequente conquista da Amazônia.  

 

 

Goiânia – reafirmavam os discursos - tinha sua importância no cenário nacional, 

tornando-se sinônimo de oposição à antiga ordem política, mostrando-se como símbolo 

da modernidade, nova promessa para a economia e caminho para o oeste em busca da 

incorporação das regiões de Goiás, Mato Grosso e região amazônica ao espectro da 

nação e do Estado Nacional. Já os políticos e intelectuais goianos também tinham sede 

de uma nova capital na medida em que entendiam que uma capital moderna e urbana 

significava uma ruptura política com o passado; ruptura que poderia alterar o presente e 

o futuro dos goianos alavancando o estado rumo a um futuro de progresso e 

modernidade (CHAUL, 2018).  Observamos que esses ideais, tanto regional como 

nacional, se unificaram em prol da nova capital de Goiás, cidade que surgiu no meio do 

nada, mas garantiu um lugar de fala que sustentava a sua construção e sua constituição 

como cidade moderna. 

O movimento de 1930 possibilitou a ascensão política do médico Pedro 

Ludovico Teixeira, que, segundo Monteiro (1938, p. 637), foi “nomeado como chefe do 

governo provisório em 1930. E eleito pela assembleia, sendo empossado no cargo de 

Governador de Goiaz no dia 20 de abril de 1935”, permanecendo na chefia do poder 

estadual, sem interrupções, até 1945. Conforme Ludovico, os últimos anos de seu 

governo (1930-1945) foram caracterizados pela estabilidade política alcançada após a 

inauguração de Goiânia.  

Ofélia Sócrates Nascimento Monteiro (1938) relata que, em 1932, repercutiram 

na Cidade de Goiás os primeiros discursos em relação à transferência da capital 

estadual. Tais discursos ganharam forma através dos jornais locais, os quais se 

posicionavam a favor ou contra a mudança. Naquele ano (1932), o prefeito de Bonfim 

(atual Silvânia), Mário Costa Ferreira, enviou para Pedro Ludovico uma carta que 
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apontava as precárias condições da capital de Goiás e defendia as vantagens que Bonfim 

apresentava se fosse escolhida para se tornar a nova capital goiana (MENDONÇA, 

2018). 

Chaul (1999) também descreve que os jornais e o posicionamento do prefeito de 

Bonfim foram o suficiente para que Pedro Ludovico reforçasse o discurso da 

transferência da capital que vinha formulando desde sua ascensão ao governo estadual. 

Nesse sentido, observamos que os discursos manifestados ofereciam ao interventor 

indícios da aceitação e não aceitação regional da ideia de transferência da capital. 

Monteiro (1938) afirma que Pedro Ludovico discursava então sobre o principal objetivo 

de seu governo que era a transferência da capital. Observa-se que, antes mesmo de 

haver análises do próprio governo, o interventor já se projetava de acordo com os seus 

interesses pessoais, bem como assumia, como seus, os interesses de grupos políticos de 

oposição ao caiadismo que habitava o sudoeste estadual.  

 Para Carvalho (2002), a transferência da capital estava atrelada aos interesses 

dos goianos, entretanto, de uma forma genérica, sendo que o ideal de transferência se 

consolidou a partir dos discursos de Pedro Ludovico. Logo, Goiânia foi construída 

baseada nas aspirações do seu idealizador. Em Memórias, Pedro Ludovico expressa a 

busca pelo seu ideal: “Eu mesmo não tinha tempo para me ocupar com a política, pois 

estava completamente dedicado à edificação de Goiânia. O meu ideal era este e as 

outras preocupações ficavam em segundo plano” (TEIXEIRA, 1973, p. 64).  

Conforme Palacín (1971, p. 52), em busca de apoio e financiamento para 

construção da capital, Pedro Ludovico procurou o governo federal no Rio de Janeiro e 

também deu os primeiros passos para a construção de uma nova cidade para sediar a 

capital de Goiás. 

 

O decreto 2737 marca o primeiro passo efetivo para a mudança: nomeava 

uma comissão de sete membros, sob a presidência de D. Emanuel Gomes de 

Oliveira, para escolha do local em que deveria ser edificada a nova capital.  

 

 

   Iniciava-se a procura por um território que suportava uma nova capital, sendo 

como prioridade regiões que apresentassem “abundância de água, bom clima, topografia 

adequada, proximidade da estrada de ferro. Então foram selecionadas para a escolha as 

cidades: Bonfim, Pires do Rio, Batã e Campinas” (PALACÍN, 1971, p. 57), sendo 
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escolhida a cidade de Campinas41 devido atender às exigências postas pela comissão 

responsável pela escolha.  

Em meio a tantas mudanças, não podemos deixar de considerar que as disputas 

políticas também influenciaram a mudança da capital, pois a administração pública do 

estado deveria sair do centro caiadista para que rompesse de vez com a velha liderança, 

como enfatiza Pereira (2002). Uma grande parcela da população da Cidade de Goiás era 

contra a transferência, pois temia a perda do poder e alegava que o estado não detinha 

recursos financeiros para tal.  

 Ao mesmo tempo, Pedro Ludovico sustentava a sua propaganda política com a 

construção da capital e assim adquiria os votos para a futura eleição de 1934, 

considerando também que o seu governo de 1930/1934 era provisório. Em busca de sua 

afirmação no poder, Pedro Ludovico se empenhou a construir a nova capital. Chaul 

(1999) destaca que financiamentos para a quitação de dívidas do estado com o governo 

federal e para a construção da capital foram realizados. Diante das decisões financeiras 

tomadas, no dia 18 de maio de 1933, o Decreto n.º 3.359, em seu art.1º, estabelecia que 

  

A região às margens do córrego Botafogo, compreendido nas fazendas 

denominadas Criméia, Vaca Brava e Botafogo, no Município de Campinas, 

fica escolhida para nela ser edificada a futura capital do Estado devendo o 

Governo mandar organizar o plano definitivo da nova cidade [...]. (CHAUL, 

1999, p. 74) 

 

 

 

 Com o andamento jurídico da nova capital, as discussões entre apoiadores e não 

apoiadores do governo do estado se acirram no palco da Cidade de Goiás. Constantes 

manifestações em locais públicos e em jornais travaram a luta a favor da permanência 

da administração política na velha capital. Inclusive, Palacín (1971, p. 58) assevera que 

os antimudancistas alegavam que 

 

A situação financeira do Estado, desvalorização da zona da capital, prejuízo 

para o Estado nos edifícios públicos, melhores condições geográficas e 

topográficas de Goiás para servir de capital, finalmente falta de condições 

morais num governo não representativo da vontade popular para impor tal 

mudança, devendo, portanto, esperar-se à convocação da assembleia 

constituinte, livremente eleita pelo povo, para tomar passo tão decisivo.  

 

 

                                                           
41 Campinas foi escolhida devido obter as condições almejadas pela comissão e por Pedro Ludovico, boa 

topografia, água abundante e com qualidade, clima refrescável e o mais importante, geograficamente 

estava próximo às regiões econômicas que apoiavam o interventor. (GONÇALVES, 2002).  
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Cabe ressaltar que a oposição tinha seus interesses firmados nas questões locais 

e buscava, através de meios legais, impedir a transferência da capital. Já Pedro 

Ludovico utilizava de sua força de interventor para propor a mudança a partir de 

decretos. E, mesmo diante dos embates, Monteiro (1938, p.75) enfatiza como o governo 

esteve firme em seu propósito, relatando que “na linda manhã de 27 de maio, de 1933, 

as ridentes campinas onde, breve, se ergueria a majestosa Goiânia, foram o Augusto 

santuário onde se celebrou a 1º missa da nova capital”.  Assim, em 24 de outubro do 

mesmo ano, ocorreu o lançamento da pedra fundamental, dando início à construção da 

cidade (PALACÍN, 1971). 

A nova ordem política, inaugurada em 1930, que buscava romper com a velha 

política, ainda na sua essência entrelaçava-se com o antigo modo de pensar e fazer 

política com os interesses de grupos e classes sociais determinadas (no caso, a elite 

fazendeira do sul e sudoeste do estado de Goiás), sobrepujando os coletivos e utilizando 

a força para alcançar seus objetivos. E isso foi possível perceber no discurso de 

Ludovico, em 1936, sobre a construção de uma nova cidade e transferência da capital 

goiana: “Quereis a capital aqui? Pois bem: Com a lei ou sem a lei, pela força do direito 

ou pelo direito da força, tê-la-eis aqui muito breve” (MONTEIRO, 1938, p. 577). 

 O financiamento da construção da capital se deu por consecutivas decisões do 

governo do estado, pois, como relata Campos (2002), os recursos que o estado provia 

eram limitados. Era preciso ter planejamento, acompanhar gastos e construir uma cidade 

dentro das possibilidades econômicas de Goiás. Inclusive, o mesmo autor descreve que 

Pedro Ludovico, ao tomar posse em 1930 como interventor federal de Goiás, uma de 

suas primeiras ações foi equilibrar os gastos financeiros do estado, justificando suas 

ações no discurso que referenciava o desenvolvimento do estado. Esse reajuste 

financeiro tinha endereço certo, a construção da nova capital, e que, para tal, o 

governador não mediria esforços. 

  Monteiro (1938) descreve que Pedro Ludovico, através de decreto, autorizou o 

Departamento Geral da Fazenda a realizar compras de terras, permutas e até mesmo 

receber doações nas proximidades de Campinas. Essas ações possibilitaram que 

iniciassem as obras da capital, com a “instalação dos primeiros edifícios públicos: 

Palácio, hotel e prefeitura” (PALACÍN, 1971, p. 59).  A preocupação do Governo, em 

primeiro lugar, foi retirar da Cidade de Goiás as repartições administrativas públicas, 

afastando dos Caiado o poder do estado e se aproximando, regionalmente, das 
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oligarquias do sudoeste goiano.  Contudo, tais elementos não estavam explícitos na fala 

do governo de Pedro Ludovico, pois, segundo o jornal Correio Oficial (1938, p. 1),  

 

A nova capital de Goiaz, sonho e realização do pensamento e da inteligência de 

Pedro Ludovico, plantada no amargo do Brasil central, será, por sua colocação 

geográfica e pelas possiblidades de que dispõe, como dadiva da natureza, a 

condutora do progresso, sertão a dentro, na decantada marcha para o oeste 

iniciada pelo presidente Vargas. 

 

 

Goiânia representava os ideais de Pedro Ludovico. Porém, fazia-se importante 

transparecer à população o que era de interesse, o seu idealismo e o lugar de Goiás 

representado por Goiânia na política estadonovista. Após escolhido o local e a 

apropriação de terras nas redondezas de Campinas, Chaul (1999) descreve que o 

dinheiro para construir a capital procede de dois feitos: o primeiro, os empréstimos 

realizados com o governo federal, e o segundo, a venda dos lotes na nova cidade. O 

governo estadual contou também com doações do governo federal: 

 

Foram doadas ao Governo de Goiás, desta forma, 5.663 apólices do Tesouro 

Nacional, sendo que, em troca, o Estado seria obrigado a construir quatro 

prédios capazes de abrigar os Correios Telegráficos, a Delegacia Fiscal, o 

Tribunal Eleitoral e Juízo Federal e a Inspetoria Agrícola e Inspetoria 

Regional do Trabalho. Isso, num prazo de 12 meses, ressaltando que o custo 

de cada prédio não deveria ficar em menos de 300 contos cada um. (CHAUL, 

1999, p. 96)   

 

 

 A construção de Goiânia também era de interesse para o governo federal, pois 

significava expansão econômica e integração nacional. Entretanto, todo o dinheiro 

arrecadado não era o suficiente para erguer uma cidade em curtos passos.  Como relata 

Chaul (1999, p.101), “a construção que se pretendia não seria uma obra desproporcional 

às possibilidades do Estado, mas calcada em dados concretos, planejados e calculados; 

uma obra feita aos poucos, com calma e continuidade, comedidamente”.   

 Enveredando para a construção material da cidade, a historiografia apresenta 

dois nomes que foram responsáveis pelo planejamento da construção da nova capital. 

Monteiro (1938) atesta que, a partir do Decreto n.º 3.547, de 6 de julho de 193342, o 

“Dr. Pedro Ludovico encarregou o urbanista Atílio Correa Lima de desenvolver o 

projeto da futura capital de Goiás”. Gonçalves (2002, p. 31) relata que “o plano de 

                                                           
42 O decreto está, na íntegra, em Monteiro (1938), que afirma a quantia que deveria ser paga, 55:000$000, 

ao urbanista Atílio Correia Lima e os elementos que deveriam ser considerados no projeto da construção 

da cidade, entre eles: os espaços públicos para circulação de pessoas; principais edifícios; arborização de 

ruas; indicações sobre coleta de lixo e transporte; divisão da cidade e seus loteamentos. 
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urbanização de Goiânia, que sintetizou as ideias de Atílio Correia e da equipe de 

técnicos que trabalhavam na construtora Coimbra Bueno e na Superintendência Geral 

de obras correspondendo às regiões central e norte”. A equipe de Atílio Correia 

permaneceu à frente das obras43 até o final de 1935.  

Em 1936, Gonçalves (2002) afirma que Armando de Godoy44 assumiu as obras 

dando continuidade ao plano de urbanização da cidade com autonomia para modificar o 

projeto original de Atílio Correia. Considerando o projeto de Goiânia, Gonçalves (2002, 

p. 21) expõe que 

 

No campo da arquitetura, teve o art déco como símbolo e no campo do 

urbanismo gerou um desenho urbano que se dizia moderno, vinculado aos 

modelos europeus recentes, mas que ao mesmo tempo tinha que se adaptar às 

enormes dificuldades financeiras e políticas para sua implantação. (Grifo do 

autor).  

 

 

 A construção da cidade foi sendo pautada por modelos europeus que 

representavam a modernidade não importada, mas transformada pelas condições de vida 

do povo brasileiro, principalmente as condições do povo goiano. Assim, a cidade foi 

projetada considerando 

 

Áreas verdes e controle do adensamento populacional com a proposta de 

criação de cidades satélites. Essa influência aparece também em questões 

como lazer, legislação e código de controle do crescimento e uso da cidade, 

fazendo com que a mesma seja pensada como arquitetura, onde o edifício é o 

elemento fundamental na definição e conformação dos espaços públicos. 

(COELHO, 2002, p.119)  

 

 

Entendemos que o projeto da cidade tinha como objetivo determinar a forma de 

vida das pessoas que residiam nela, onde cada qual tinha o seu lugar, e que influenciava 

diretamente no modo de circular pela cidade, nas condutas, no trabalho e no lazer que 

ali era proposto com um perfil de funcionalidade. Assim, aquele modelo proposto tem 

lugar no projeto pensado na Era Vargas, que, segundo Ribeiro e Cardoso (1996, p. 64), 

o planejamento urbano com perfil higiênico e funcional buscava “embelezamento, 

monumentalidade e controle social sobre o uso do espaço orientando a intervenção. 

                                                           
43 Atílio Bueno era engenheiro-arquiteto pela ENBA, arquiteto responsável pela remodelação de Niterói, 

e Recife; sua saída da direção da construção de Goiânia originou-se devido aos conflitos entre a 

construtora Coimbra Bueno, atraso nas obras, a falta de pagamento e as pressões da família. 

(GONÇALVES, 2002). 
44 Armando de Godoy formou em 1904, pela Escola Politécnica do Rio. Foi engenheiro urbanista do Rio 

de Janeiro durante a década de 20 e 30 (GONÇALVES, 2002).  
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Grandes operações de renovação/construção e normatização das práticas”. Esta cidade 

pensada, entretanto, se consolidava entre a cidade ideal e a cidade que se desenvolvia na 

vida real, uma vez que 

 

[...] na condição de linguagem, as imagens projetadas pelos discursos falam 

de símbolos representativos de uma aparência que é concreta e 

ideologicamente construída, mas não necessariamente similar à realidade 

onde vivem os sujeitos em seu cotidiano e em seus modos de vida. (PINTO, 

2009, p. 29) 

 

 

Desse modo, Goiânia também se constituía entre o novo e velho. Mesmo 

baseando seu planejamento nos parâmetros urbanísticos modernos, a realidade da 

população ganhava forma intricada com seus costumes e tradições do passado. Nesse 

sentido, algumas questões devem guiar o processo de pesquisa: A nova capital do 

estado de Goiás oferecia lazer e divertimentos condizentes com o ideal modernizador 

que animava sua construção e consolidação? Como, em meio a esta perspectiva, o 

esporte adentrou a cidade e fez parte do cotidiano? 

 

2.4 O Correio Oficial: um instrumento educativo a favor do governo goiano  

 

 Conhecer o jornal Correio Oficial perpassa pela necessidade de compreender os 

significados que o jornal manifestava nas sociedades urbanas em tempos passados. 

Campos (2012) compreende que este instrumento era visto com grande prestígio pelos 

intelectuais do século XIX e início do XX, pois esses entendiam que o jornal tem a 

capacidade de comentar, atribuir prestígios, exibir fatos e disseminar discursos que 

criticam e não criticam um determinado contexto histórico. Nesse sentido, por todos os 

lugares, cidades e vilas, o jornal foi um instrumento de enorme relevância para o Estado 

e para a sociedade.  

 Visto Capelato (1998) adjetivar o jornal como bom jornal e jornal ruim, sendo o 

bom aquele que contribui para a ordem vigente, ponderando os pontos positivos do jogo 

político; em contrapartida, a má imprensa é aquela que atormenta a paz política e 

deprecia o que a burguesia destaca como bons costumes. Essas características associam-

se, principalmente, ao contexto da Velha República e do Estado. Ao compreender o 

poder dessa ferramenta, também o utilizava a seu favor.  
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Como exemplo, Lima e Borges (2008), ao fazerem referência ao jornal goiano O 

Matutina Meiapontense45, destacam que os intelectuais publicavam crônicas, literaturas 

e era praticamente um jornal oficial da província, pois publicava correspondências 

oficiais e civis, datas das reuniões oficiais dos dirigentes da província. Era então um 

bom jornal. Já em relação ao Império, esse pode ser visto como jornal ruim porque era 

oposição, escrevendo a favor da Constituição da República. Partimos de um jornal que 

se localizava no sertão do país e que não expunha as ações políticas da província de 

forma negativa, uma região que necessitava do progresso, porém, não era resistência 

local.  

  Podemos citar, por outro lado, o jornal A notícia, que se localizava no interior de 

São Paulo. Campos (2012) reforça que sua administração constituiu-se por intelectuais 

(médicos, professores, advogados e engenheiros), os quais tinham como objetivo 

doutrinar a população através da imprensa. Entendemos que esse jornal exercia função 

educativa, formulando e difundindo suas teses direcionadas ao povo.  

Portanto, em diferentes regiões do país, o jornal era mais que um veículo 

informativo, visto que tinha a função de propagar comportamentos nos diversos setores 

sociais da iminente sociedade moderna brasileira do século XIX e XX. Então, Campos 

(2012, p. 50) descreve que o jornal foi um meio que possibilitou as sociedades 

modernas a disseminar seus ideais econômicos, sociais, políticos e especialmente os 

culturais. Como descreve Campos (2012, p. 56), “a imprensa é tanto um veículo 

educativo quanto um meio de ocupação da esfera pública”. 

 Considerando o exposto, as palavras de Sodré (1999) também enfatizam que a 

comunicação social, ao ser controlada por agentes sociais, logo exerce função 

ideológica sobre a sociedade. Isso implica diretamente nas escolhas dos discursos que 

deveriam ser apropriados pela sociedade, visto que não era qualquer tema a ser 

publicado, exigindo uma organização estratégica. Assim, Campos (2012, p. 50) relata 

que 

 

República, urbanismo, sanitarismo, higienismo, cosmopolitismo, 

feminismo, moda, elegância, progresso, modernidade, nacionalismo e 

outros valores diversos que deram o tom característico àqueles tempos 

                                                           
45 Foi o primeiro jornal que circulou em Goiás e adentrou o Mato Grosso. A partir de 1830, foi editado no 

Arraial de Meia Ponte (Pirenópolis) e registrava fatos como a independência do Brasil e assassinatos em 

Goiás. (TELES, 1989)  
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não apenas ecoavam na imprensa. Antes de tudo, eram mesmo 

realimentados ou criados por ela. 

 

Desse modo, no contexto brasileiro a partir do século XIX, surgiram jornais 

oficiais que representavam as províncias. Pedro (1997) destaca o jornal Relator 

Catarinense e O Mercantil, que foram publicados desde 1845 em Santa Catarina; 

Mendes (2005) menciona O Correio Official de Minas, que circulou em 1857-1860; 

Meirelles (2007) estudou o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, o qual foi publicado pela 

primeira vez em 1808. Em diferentes tempos e regiões, o Brasil contava com jornais 

oficiais.  

 Nessa ótica, aprofundamo-nos na trajetória do jornal Correio Oficial, meio de 

propaganda oficial da Província – e depois Estado - de Goiás para sua promoção 

política, disseminação de cultura e costumes e de propaganda econômica do estado. O 

jornal Correio Oficial foi o segundo jornal goiano que circulou no Arraial de Meia 

Ponte, pela primeira vez em 3 de junho de 1837, sob a direção de Mariano Teixeira dos 

Santos (TELES, 1989). Simultaneamente, a criação do jornal oficial corresponde ao que 

Sodré (1999) destaca como período pasquim, que é caracterizado pelo surgimento de 

vários jornais brasileiros que buscavam expressar e criticar a ordem pública.  

Se de um lado temos vários que criticam as ações do governo, do outro, temos o 

que revela para a população os benefícios, o crescimento econômico das províncias. 

Nesse cenário de efervescência da imprensa jornalística, Teles (1989, p. 35) relata que 

no contexto goiano “A oposição crescia. O Governo reagia. E o povo, diante dessa luta 

aberta entre o governo e oposição, travada mais nas páginas calorosas dos periódicos, 

assistia, aplaudindo, ao aparecimento dos jornais, pois se previa que o tempo estava 

mudando”.   

Em 1838-1852, o jornal Correio Oficial de Goiás, transferido para a Cidade de 

Goiás, passou a ser editado sob o comando oficial do monsenhor Joaquim Vicente de 

Araújo, como relata Borges e Lima (2008). Nas ações do Estado, nota-se o perfil 

religioso que tinha a política goiana, a qual determinava a organização do jornal. O 

jornal, como imprensa oficial, divulgava as seguintes informações: 

 

Art.4º. Nessa folha serão transcritos todos os atos oficiais que não 

exigem segredo do governo, Assembleia Legislativa Provincial, das 

Câmaras Municipais, dos jurados, as participações das autoridades 

policiais, as decisões das Juntas de Paz, as leis e atos do Governo 
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Geral que disseram respeito a esta província e isto por inteiro ou em 

extrato segundo a importância da matéria.  

Art. 5º. Estas folhas serão remetidas pelos correios aos deputados por 

esta Província quer a Assembleia Geral, quer a Assembleia Provincial, 

aos juízes de direito, municipais e de Órgão e de paz e às Câmaras 

Municipais, únicas que pagarão por assinaturas. 

Art. 7º.Também se imprimirão as leis e mais papéis da assembleia 

provincial de Cuiabá, rituais eclesiásticos, compêndios de doutrina 

cristão, de aritmética, de noções de gerais e geometria prática, de 

civilidade; e os papéis que a administração das rendas gerais 

precisar, precedendo, porém, estes objetos, contrato em benefícios 

das rendas provinciais de Goiás. (Grifo nosso). (LEI N.°16, de 16 DE 

MARÇO DE 1836, apud TELES, 1989, p. 32) 

 

 

 Notamos que o Estado, a partir de legislação, impunha o que deveria ser 

publicado no jornal oficial, presando por costumes, valores, culturas e relações 

administrativas e políticas. E que o seu destino, de forma paga, tinha um endereço certo, 

a elite. Entendemos que todas as determinações realizadas pelo Estado cabem análises 

mais profundas, pois as decisões tomadas sofrem interferências políticas, sociais e 

econômicas de acordo com o seu tempo histórico. Contudo, a presente análise pauta-se 

por expor as fases do Correio Oficial de Goiás.  

 Esse período é considerado, pois, como a primeira fase do jornal. Assim sendo, 

Borges e Lima (2008, p. 74) dissertam que “De 1852 a 1855, os atos oficiais passaram a 

ser publicados no jornal O Tocantins, até que, em 1955, foi criado o Gazeta Oficial de 

Goyás, em substituição ao Correio Oficial de Goyaz, agora sob direção de um civil 

(João Luís Xavier Brandão)”. Nas referências pesquisadas, não há relatos que discorrem 

sobre os motivos da interrupção da publicação do jornal Correio Oficial. Porém, 

compreendemos que o nome do jornal passou por mudanças devido às alterações do 

poder no estado, pois sua essência como instrumento oficial do estado permaneceu. 

 Na segunda fase do jornal, Teles (1989) descreve que o Correio voltou a ser 

publicado em 6 de maio de 1864, baseado na Lei n.º 5, de 1936, e novamente 

administrado pelo Monsenhor Joaquim Vicente de Azevedo. O jornal continuou 

compartilhando informações que eram inerentes à administração do estado, sob a 

mesma direção de 1836. Finalizando essa fase, a partir de um ato baixado pelo 

governador da Província, Rodolfo Gustavo da Paixão, em 1890, o governador justificou 

o fechamento do jornal prometendo a compra de um novo prelo, porém, não cumpriu a 

promessa (TELES, 1989). É importante ressaltar que a finalização dessa etapa ocorre 
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paralelamente com a Proclamação da República e libertação dos escravos e que essas 

transformações políticas influenciaram a imprensa nacional e goiana.  

Observamos que, a partir de 1890, em várias cidades goianas surgiram novos 

periódicos que criticavam o governo e do mesmo modo jornais substituíram o Correio 

Oficial, sendo eles: o Goyaz de 1890; em outubro de 1894, O Seminário Oficial, que 

deixou de circular em 1900, voltou em 1911, suspenso em 1913, e substituído pelo 

jornal A Imprensa, em 1914 (TELES, 1989). Em um intervalo de 25 anos, a imprensa 

oficial perpassa por três jornais e por períodos que não contaram com a imprensa 

oficial, existindo um silêncio nas páginas oficiais do estado de 1900 a 1911. 

Em 1915, o jornal Correio Oficial reaparece em um formato de tipografia 

particular, e circula na cidade de Goiás sem interrupção até março de 1936, quando foi 

transferido, antes mesmo da transferência oficial da capital, para Goiânia. O jornal deixa 

de circular na Cidade de Goiás (TELES, 1989).  Essas mudanças foram caracterizadas 

por embates políticos que ocorreram no cenário nacional/regional, marcados pela nova 

era política entre República Velha e Estado Novo. Diante das mudanças políticas, 

Borges e Lima (2008, p. 78) definem que 

 

No início do ano de 1936, o Correio Oficial foi transferido para Goiânia, 

circulando pela primeira vez em 8 de abril, com homenagens a Pedro 

Ludovico Teixeira e saudações à nova capital, embora esta ainda nem 

existisse oficialmente, uma vez que isso só se concretizou em março de 1937. 

  

Transferiu-se o jornal para depois transferir a capital e tal ordem expressa o 

potencial que nele era colocado. Dessa maneira, Sodré (1999) descreve que o Estado 

Novo (1937-1945) contou com a imprensa como meio oficial para divulgar seus ideais. 

No caso goiano, o jornal oficial do governo do estado ficou sob a coordenação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo divulgar as 

informações do governo e examinar previamente jornais que se propusessem a escrever 

sobre o estado, buscando controlar o que poderia ou não ser publicado.  

Tratando-se do contexto regional, Goiás tinha o seu Departamento de Imprensa e 

Propaganda, que, segundo Monteiro (1938, p.189), “foi ampliado pelo Decreto n.º 238, 
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de 6 de julho de 1935, e confiado ao Dr. Joaquim Câmara Filho46”.  Posteriormente, o 

Decreto n.º 308, de 17 de julho de 1935, postula:  

 

Atendendo a que bastante promissor se tem feito sentir o interesse despertado 

pelas possibilidades econômicas do nosso Estado nos meios financeiros mais 

adiantados do país, de modo a impor a criação de um Departamento que torne 

mais fácil e eficiente o conhecimento de dados informativos referentes às 

nossas riquezas. (MONTEIRO, 1938, p. 192) 

 

 

 A necessidade de divulgar a nova capital no estado e fora dele encontrou, nos 

jornais, o meio para alcançar os objetivos que gerassem visibilidade e desenvolvimento. 

A respeito, em suas memórias, Pedro Ludovico Teixeira (1973) destaca que 

propaganda, jornal, radiodifusão, livro e cartaz eram excelentes meios para divulgar a 

nova e moderna cidade despovoada sem desconsiderar os modos e costumes que 

deviam ser divulgados. 

 A necessidade desse jornal configurou-se com o prestígio que o mesmo tinha 

entre as autoridades de Goiânia. Seu centenário, em agosto de 1938, foi visto como um 

grande marco, o qual foi celebrado pela elite goianiense, uma vez que “falar do Correio 

Oficial é falar sobre a história de Goiás” (CORREIO OFICIAL, 1937, p. 1). Logo, 

controlava-se a notícia que ganhava o cotidiano e, com o passar dos anos, essas notícias 

tinham a capacidade de produzir a história de uma cidade. 

  O jornal Correio Oficial, em sua nova fase já em Goiânia, publicava seções de  

anúncios de vendas de lotes, notas de desenvolvimento agrícola, notas oficiais do 

governo estadual e nacional, notas esportivas, notas sociais, legislações, prestação de 

contas do estado, avisos referentes a concursos públicos, novas legislações e decretos do 

estado/nacional, notas de políticos que visitavam o estado, eventos culturais (cinema, 

bailes e teatro), notícias dos demais municípios e editoriais de intelectuais que 

disseminavam discursos em prol do nacionalismo (CORREIO OFICIAL, 1937-1944). 

Nessa ótica, o percurso do jornal Correio Oficial foi um meio de propaganda do Estado 

Novo e dos governantes goianos para sua promoção política, disseminação de cultura e 

de costumes e de propaganda econômica e política do estado de Goiás. 

De acordo com Teles (1989), o Correio Oficial circulou em Goiás até 1944, 

quando passou a se chamar Diário Oficial do Estado de Goiás. Na atualidade, as 

                                                           
46 Oriundo do Rio Grande do Norte e com formação em engenharia agronômica. Participou da Revolução 

de 1924 como jornalista e devido às perseguições refugiou-se no estado de Goiás. Na Revolução de 1930, 

fugiu para Minas Gerais dando apoio a Quintino Vargas e Pinheiro Monteiro (1938). 
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edições impressas do jornal Correio Oficial encontram-se no Arquivo Histórico 

Estadual da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) em Goiânia e o Diário Oficial é 

publicado diariamente no site oficial do estado. No entanto, vale ressaltar que o jornal 

Correio Oficial, em diferentes tempos históricos, com continuidades e descontinuidades 

e com diferentes nomes, esteve presente no contexto da sociedade goiana, mostrando-se 

hoje como um acervo documental de grande valia para pesquisas em diferentes áreas do 

conhecimento. Nessa ótica, enveredamo-nos no universo esportivo que se manifestava 

nas páginas do jornal para compreender e identificar o discurso que estava presente na 

ordem política de 1937-1945. 
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CAPÍTULO 3  

 

DO CORPO DESAJUSTADO AO SPORTSMAN 

 
Este capítulo dedica-se, pois, a tornar visível as principais modalidades, os 

praticantes e os eventos esportivos sediados na cidade, apresentando um inventário de 

práticas, espaços, tempos e agentes envolvidos com o esporte em Goiânia no período 

recortado.  

Através da análise realizada, este capítulo estrutura-se em dois eixos: mostrar as 

marcas que se instauraram no corpo do povo goiano, visto como preguiçoso, fraco e 

adoentado; e mostrar como o esporte se estruturou para apagar essas marcas postas pelo 

isolamento, esquecimento e falta de investimento por parte do governo público. 

Nessa ótica, em primeiro momento, desenhamos as marcas que assolaram o 

corpo do goiano antes da construção da nova capital de Goiás. Apresentamos assim os 

estereótipos que marcaram o povo sertanejo, os costumes, as práticas relacionadas ao 

cuidado com o corpo e algumas narrativas que demonstram o cotidiano e as práticas 

corporais que se constituíram nesse cenário posto como abandonado e incivilizado.  

Posteriormente a essas colocações, descrevemos como o esporte constituiu-se e se 

organizou em Goiânia, cidade vista como modernização do estado de Goiás. Para 

construir esse cotidiano, realizamos uma descrição da fonte, jornal Correio Oficial, 

apresentando quais práticas se manifestaram, movimentos gerados através delas. Ao 

mesmo tempo, realizamos um enfrentamento entre as fontes e a historiografia que teceu 

os significados que o esporte ganhou nesse período de mudanças instauradas através de 

Pedro Ludovico à frente do governo do estado de Goiás e o Estado Novo, o qual  

institucionalizou o esporte usando-o como ferramenta para consolidação da sua política 

cultural e educacional. 

 

3.1 Goiânia e seus divertimentos  

 

Para além da cidade projetada e decretada, os habitantes de Goiânia tinham seus 

modos de vida, o cotidiano, práticas sociais que se consolidaram ou se mantiveram, às 

vezes, para além das páginas dos jornais e dos discursos salvacionistas oriundos do 

governo estadual. E, nessa ótica, Arrais, C., Oliveira e Arrais, T. (2016) apresentam o 

desenvolvimento de Goiânia como híbrido, oscilando entre o velho e o novo, pois os 
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relatos não oficiais descreviam a construção de moradias segundo o modo tradicional, 

animais selvagens que eram vistos nas ruas, como jacaré e onça, e as dificuldades em ter 

energia elétrica que se arrastou durante anos. Além de perceber a relação entre 

tradicional e moderno, deparamo-nos com a relação entre os elementos presentes no 

modo de vida do homem do campo com a cidade.  

Para além desses elementos, existem outros fatores que levam a essa relação, 

principalmente as relações de poder entre pobres e ricos que não se alteraram 

substancialmente, sendo apenas renovadas com o aparecimento e ascensão de novas 

lideranças políticas e de uma nova intelectualidade. Se as relações entre capital e 

trabalho não haviam sido alteradas significativamente, mas apenas modernizadas 

naquele período pós-Trinta, o campo do lazer e dos divertimentos foi ampliado 

mantendo-se a distinção entre povo e elite.   

Mas o que acontecia nesse novo cenário como divertimento do dia a dia? 

Bernardes (2009, p. 45) descreve que os divertimentos dos homens e mulheres que 

construíram Goiânia contrastavam-se: para os operários eram “os arrasta-pés, os bailes, 

os passeios nas casas dos vizinhos e inclusive os alto-falantes nos espaços públicos 

proporcionavam momentos de muita alegria”. Já os mais ricos se divertiam “fazendo 

churrascos, nas margens do Meia Ponte” (BERNARDES, 2009, p. 45). Em diferentes 

estruturas sociais, os divertimentos aconteciam preservando a cultura e o modo de vida 

do povo, bem como suas diferenças de poder aquisitivo.  

Já Arrais, C., Oliveira e Arrais, T. (2016) descrevem que, para as classes 

abastadas, havia atividades esportivas, festas no Automóvel Clube ou nas casas dos 

moradores; já para os pobres, havia o cinema, poeirinha, que não era de boa qualidade. 

A distinção social nesse período delimitava o lazer entre os pobres e os ricos. Por sua 

vez, Guimarães (2016) enfatiza com destaque nesse período a prática do footing, o qual 

acontecia em espaços variados: ora na Praça Joaquim Lúcio e, posteriormente, com a 

ocupação do Setor Central de Goiânia, após 1940, entre o Cine Teatro Goiânia e a 

avenida Anhanguera, transferindo-se depois para o Grande Hotel na avenida Goiás. 

Notamos a importância dos espaços públicos para as práticas de lazer da sociedade, que 

foram sendo alterados de acordo com a construção de novos prédios.  

Na década de 1930, a transferência da capital do estado de Goiás para Goiânia, 

segundo Chaul (1999), foi fundamentada em um discurso de atraso, abandono, pobreza 

e dificuldades demográficas que impediam o crescimento da Cidade de Goiás como 
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capital estadual e, além dessas questões, embates políticos também contribuíram para a 

mudança. Todos os adjetivos expostos eram importantes nesse cenário em que as 

questões políticas se acentuavam, pois o novo governo, que estava sob a direção do 

interventor Pedro Ludovico, buscava romper com o poder da família Caiado que vinha 

dominando a política goiana há muitas décadas. 

Nesse cenário, Pinto (2009) relata que com o discurso mudancista em Goiás, o 

qual se assentava no rompimento com o passado marcado pela invisibilidade e 

abandono diante dos olhos da nação, surgiu uma nova capital que se tornaria o símbolo 

da civilização no estado e que possibilitaria maior representação no cenário nacional. 

Logo, Goiânia torna-se antítese da Cidade de Goiás, ou seja, cidade versus sertão. Pinto 

(2009) afirma que Goiânia foi projetada segundo princípios de modernidade, cidade 

com praças públicas ajardinadas, prédios e casas planejados de acordo com plano 

urbanístico art déco, vias de acessos que prezavam pela velocidade e passagem rápida 

de carros, ônibus e pessoas. O cenário cultural também ganhava forma, pois o cinema, o 

teatro e o esporte se inscreviam como símbolos de urbanidade. 

Pinto (2009) ressalta que na então jovem capital goiana o esporte foi uma das 

práticas incentivadas pelo poder público estadual por meio do Departamento de 

Propaganda e Expansão Econômica, pela Polícia Militar e por professores e estudantes 

do Liceu de Goiânia. O esporte também era incentivado por agentes privados, tais como 

o Jóquei Clube e a Sociedade Goiana de Agricultura e Pecuária. O evento denominado 

Circuito Esportivo de Goiânia, que ocorreu a partir de 1938, foi destacado por essa 

autora. Naquele cenário, o esporte foi constituído não somente como símbolo da 

modernidade que interessava à ordem política inaugurada em 1930 com a ascensão de 

Pedro Ludovico à chefia do poder estadual, mas igualmente como dispositivo de 

educação do corpo de uma população vista como tosca e rude em seus modos de agir, 

pensar e sentir.  

 

3.2 As modalidades e as práticas de sociabilização goianiense através do esporte 

 

Desde 1937, as colunas esportivas do jornal Correio Oficial, com frequência, 

recebiam como título o epiteto “Vida Esportiva”. Esse termo fazia referência às 

manifestações esportivas de futebol, bola ao cesto, ciclismo, motociclismo, atletismo, 

jiu-jitsu e ginástica que ocorriam na cidade (CORREIO OFICIAL, 1937). Essas 
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publicações destacavam os acontecimentos dos jogos e eventos esportivos que ocorriam 

em Goiânia, apresentando detalhes de como aconteciam, quem participava e o resultado 

das disputas.  

Do latim, a palavra vita refere-se à vida na língua portuguesa. O seu significado 

varia de acordo com o contexto abordado, mas, se respaldando em Soares e Amora 

(2013), vida está ligada à existência e aos costumes e hábitos que se estabelecem no 

cotidiano dos sujeitos. Apresentamos este conceito para associá-lo ao esporte, o qual foi 

inserido, organizado e desenvolvido no cotidiano da nova cidade, Goiânia, a fim de 

propagar novos hábitos e costumes, ou seja, um novo modelo de comportamento e 

educação, uma forma de vida.  

 A título desta seção, que já se inicia afirmando que, em Goiânia, havia uma vida 

esportiva, pegamos emprestado este termo, o qual esteve presente nas publicações de 

cunho esportivo do jornal Correio Oficial durante o período pesquisado, 1937-1945. 

Nessa ótica, após a leitura e catalogação das fontes, neste início, descrevemos as 

práticas esportivas que se fizeram presentes nesse cenário. Logo, o esporte se 

manifestava de duas formas. Primeira, através de práticas que, esporadicamente, 

apareciam nas páginas oficiais do jornal, realizadas através de instituições públicas, 

escolas, Polícia Militar e Guarda Civil; e, segunda, através de manifestações 

incentivadas pelo Departamento de Propaganda e Extensão Econômica de Goiás 

(DPEEG) e pelos clubes esportivos da capital que apareciam rotineiramente nas páginas 

do jornal Correio Oficial.   

Dentre as práticas esporádicas que ganharam visibilidade desta maneira, 

destacamos o tênis, a ginástica, o jiu-jitsu e o atletismo feminino. Tais práticas tomaram 

as páginas do jornal somente uma vez: o primeiro campeonato infantil de tênis 

patrocinado pela firma Coimbra Bueno e Cia que ocorreu em agosto de 1938 cujo 

ganhador foi Waldo Teixeira em primeiro lugar e Antônio Teixeira, em segundo 

(CORREIO OFICIAL, 1938). Outra modalidade que se configurou através de data 

comemorativa foi a ginástica, pois, em setembro de 1938, em comemoração ao Dia da 

Pátria, as alunas da escola normal realizaram uma demonstração de ginástica ao final da 

solenidade ocorrida no Palácio das Esmeraldas (CORREIO OFICIAL, 1938).  

O jiu-jitsu foi difundido através de uma exposição de golpes realizada pela 

Guarda Civil de Goiânia em setembro de 1938, a qual buscava homenagear, através 

daquela manifestação, a Polícia Militar de Goiás (CORREIO OFICIAL, 1938). As 
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manifestações ocorreram em Goiânia em um curto espaço de tempo, todas elas 

próximas ao Dia da Pátria. Já o campeonato de atletismo feminino, que ocorreu em 

outubro de 1944, foi disputado por diversas moças de instituições escolares de Goiânia 

(CORREIO OFICIAL, 1944). As competições esportivas foram organizadas por órgãos 

públicos do estado, os quais estavam alicerçados na política de Pedro Ludovico que, por 

sua vez, buscava imprimir em Goiânia novas práticas modernas.  

 Já entre as práticas que se manifestavam cotidianamente, destacamos ciclismo 

(Imagem 4).  Ele foi muito incentivado pelo governo do estado na cena urbana de 

Goiânia e que ganhou forma através de notícias e colunas como Campeonato Estadual 

de Ciclismo, Torneio de Ciclismo, Vida Esportiva e Circuito de Goiânia (CORREIO 

OFICIAL, 1937). Sendo organizado e patrocinado pelo DPEEE e juntamente com um 

comerciante da capital, diferente dos esportes coletivos que se manifestavam na cidade 

através dos clubes que surgiam na cidade, o ciclismo foi um esporte que sempre esteve 

nas principais páginas do Correio Oficial. 

 

Imagem 4 - Corrida de bicicletas na avenida 24 de Outubro (década de 1930) 

 

 

Fonte: RIBEIRO, J. C. A capital dos esportes: Poder, idealismo e hábitos físico-esportivos no 

surgimento de Goiânia (1930-1945), 2020. 

 

 

Dentre as publicações selecionadas para análise, e considerando quatro edições 

do Circuito de Goiânia, em todas, o ciclismo esteve presente como manchete principal. 

Como um espaço privilegiado no jornal e de ampla divulgação, a prática jornalística e 
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discursiva de enfatizar um esporte na imprensa não foi uma ação vista só em Goiânia. 

Da mesma maneira, mas através de outra manifestação esportiva, Getúlio Vargas 

divulgava e incentivava o futebol como símbolo de representação nacional da sociedade 

brasileira (MIRANDA, 2007; SARMENTO, 2013). Logo, havia uma eleição do que 

deveria ser divulgado para o país, e a política esportista de Vargas apropriou-se do que 

havia, naquele momento, de mais popular no país, o futebol.   

Na mesma direção, o ciclismo segue a mesma linha em Goiânia. Consideramos 

que a cidade estava ligada à política nacionalista do Estado Novo, mas ligada aos 

fatores regionais e locais. Se Getúlio Vargas fomentava o futebol, em Goiânia Pedro 

Ludovico incentiva a prática do ciclismo. Mas por que esse incentivo? Antes de discutir 

os elementos, levantamos alguns aspectos históricos. De acordo com a historiografia, na 

cidade de Goiás, desde o início da década de 1930, esporadicamente, já havia a 

manifestação da prática do ciclismo, a qual se constituía de encontros e de torneios 

(RIBEIRO, 2019).  Menezes (1981), ao narrar a história do Colégio Santa Clara, relata 

o uso da bicicleta como meio de transporte utilizado por padres para se deslocarem entre 

as fazendas e Campinas. De forma simples, havia o uso da bicicleta na cidade, mas 

como instrumento de passeios e pouco utilizado como prática esportiva.  

Dias (2012) destaca que, em Minas Gerais, desde 1920, já havia clubes 

esportivos - Club Sportivo e o Velo Club - que buscavam introduzir a prática do 

ciclismo e corridas de cavalo entre os locais da cidade de Belo horizonte. Entretanto, o 

autor não destaca que essa prática tenha influenciado a prática esportiva do ciclismo nas 

cidades que se localizavam nas regiões sudoeste e sul do estado Goiás que estabeleciam 

contato econômico e social com Minas Gerais. 

Dessa forma, não destacamos a prática do ciclismo na capital como um 

fenômeno apropriado pela política de Pedro Ludovico, uma vez que essa prática, 

enquanto esportiva, não se constitui significante no interior goiano antes da capital. O 

incentivo e o desenvolvimento dessa prática pelo governo de Pedro Ludovico estiveram 

associados ao símbolo que o ciclismo imprimiu ao chegar ao Brasil no final do século 

XIX. Segundo Melo (2009), a bicicleta foi associada à velocidade dos novos tempos 

permeados por mudanças constantes que se aplicavam à vida na cidade. Transferindo 

para Goiânia, a ideia de modernidade, segundo Pinto (2009), poderia ser representada 

pelo mover rápido de pessoas, carros, ônibus nas ruas, o que configurava o contrário da 

inércia do sertão. O ciclismo era uma prática corporal que cabia nesse novo espaço.  
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As disputas do ciclismo manifestavam-se através de várias categorias: 100 

metros- bicicleta de passeio para meninos de até 14 anos; bicicletas de passeio para 

meninas de até 12 anos, percurso de uma volta; 30 quilômetros –motocicletas leves para 

homens, percurso de 14 voltas; corrida a pé para homens-uma volta; 11 quilômetros - 

bicicletas de passeio para homens; corridas de 4.100 metros – bicicletas de passeio para 

senhoritas (CORREIO OFICIAL, 1941). Notamos que o ciclismo contemplava a todos 

sem distinção de sexo, diferenciando na quantidade de voltas. Nas competições, os 

ganhadores recebiam dinheiro como premiação, variando entre 10 contos e 100 contos 

(CORREIO OFICIAL, 1937). 

Imagem 5 - Divulgação do IV Circuito de Goiânia em 1939 

 
Fonte: Correio Oficial do Estado de Goiás. (Preservado no Arquivo Histórico Estadual de 

Goiás). 
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O evento ocorria na avenida 24 de Outubro e a população era convidada para se 

inscrever ou para assistir à incrível festa desportiva. No dia do acontecimento, o 

governador Pedro Ludovico Teixeira, altas autoridades e numerosa assistência da 

capital e de todos os municípios estavam presentes. Notamos que as competições 

esportivas assumiam feições de uma ritualística de modernidade e relevância política e 

social com a participação das autoridades do estado acompanhadas de suas famílias. Ao 

mesmo tempo, o jornal divulgava a capital como espaço cultural moderno e civilizado 

para os municípios e os estados vizinhos, pois, já no ano de 1938, o Circuito já recebeu 

esportista de Minas Gerais.  

   Em 1939, o Circuito contava com outras modalidades: corrida de velocípedes 

para crianças de até 6 anos; corrida de velocidade para homens e corridas de motores 

pesados para homens. Nesse ano, os atletas de Minas Gerais e São Paulo marcaram 

presença levando premiações para seus estados (CORREIO OFICIAL, 1943). Já a elite 

pecuarista também buscou incentivar a prática esportiva através do turf, uma vez que 

eles se juntaram, em 1940, e construíram o Hipódromo em Goiânia para a prática desse 

esporte (CORREIO OFICIAL, 1941). Entre os objetivos buscados através do turf, 

esperava-se desenvolver o sentimento patriótico e aperfeiçoar a criação de cavalos da 

região, o que destaca que Goiás buscava, dentro de uma conjuntura política nacional, 

legitimar-se também através dos elementos regionais que lhe cercavam e, ao mesmo 

tempo, garantir o alinhamento às grandes cidades em termos de práticas competitivas. 

Logo, a corrida de cavalos foi inserida na competição. Entretanto, quem 

participava eram os atletas de municípios de Goiás territorialmente próximos de 

Goiânia, Petrolina, Goiandira, Rio Verde, Quirinópolis, Itaberaí, Ipameri, Campo 

Formoso (atual Orizona), Buriti Alegre, Jaraguá, Pouso Alto e Petrolina, pois a 

publicação no jornal alegava que longas distâncias percorridas prejudicavam o 

desempenho dos animais. Esse evento ensejou o aparecimento do turf no Circuito e na 

realidade goiana (CORREIO OFICIAL, 1940).  

Imagem 6: Cena do IV Circuito de Goiânia em 1940 com a nova atração, o turf47 

                                                           
47 O homem da figura é Astolfo Leão Borges, um competidor que representou a cidade de Rio Verde em 

Goiânia na prova de turf de 1941.   
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Fonte: Correio Oficial do Estado de Goiás. (Preservado no Histórico Estadual de Goiás). 

Fotógrafo não identificado. 

 

 

Em 1941, o grande destaque do Circuito foi a premiação destinada ao ganhador 

da corrida de cavalos, o qual levaria 10 mil contos (CORREIO OFICIAL, 1941).  O ano 

de 1942 não foi mapeado devido às condições de o jornal impresso se encontrar no 

arquivo. Sendo assim, não estava disponível para uso. Em 1943, o Circuito de Goiânia 

contou com três publicações, sendo divulgado o período de inscrições e a última 

apresentação dos ganhadores (CORREIO OFICIAL, 1943).  

Considerando as datas comemorativas, o esporte também estava presente. No 

Dia do Soldado, em 1937, eram realizadas solenidades e, para encerrar o evento, foi 

realizada prova de atletismo pelos meninos do Liceu. No Dia da Pátria, em 1938, as 

alunas da Escola Normal realizaram uma apresentação de ginástica e jogos esportivos 

(CORREIO OFICIAL, 1938). Em 1940, na comemoração dessa mesma data, foi 

realizado um jogo de bola no cesto entre jovens da cidade de Goiás e do Goiânia 

Esporte Clube (CORREIO OFICIAL,1940). Também, no aniversário do governador 

Pedro Ludovico, foi realizada uma partida de bola no cesto. Em 1941, quando o 

interventor Getúlio Vargas visitou Goiânia, no fim do evento que festejava a visita, 

realizou-se um jogo de futebol (CORREIO OFICIAL,1940, n. 4.196, p.7).  

Notamos que o esporte estava presente nas principais festas do estado como 

prática a ser assistida e admirada. Dessa forma, o que evidencia na pesquisa é que o 

esporte foi uma prática regular e frequente na cena urbana goianiense no período 

recortado, mobilizando diversidade de sujeitos e instituições e promovendo visibilidade 
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para a nova capital de Goiás como cidade moderna e sintonizada com o que acontecia 

nos grandes centros urbanos do litoral brasileiro. Resta saber ainda como essas práticas 

foram inscritas como dispositivo que procurava conformar uma nova corporalidade, 

menos jeca e mais pertinente ao projeto modernizador. Vale dizer, forja de corpos 

alinhados, higiênicos e produtivos conforme as exigências postas pela promessa de 

progresso contida em Goiânia. 

Já nos anos de 1944 e 1945, não ocorreu o Circuito de Goiânia. Esse silêncio em 

relação às disputas esportivas pode ser interpretado através do contexto político vivido. 

Considerando os significados das festas esportivas de Goiânia, o Circuito de Goiânia 

ocorria no dia do aniversário do lançamento da pedra fundamental de Goiânia e 

concomitantemente à comemoração do aniversário de Pedro Ludovico (CORREIO 

OFICIAL, 1938). Logo, a imagem do governador se associava ao esporte como um 

símbolo de propaganda de si e de seu governo. Dessa forma, em 1943, com o início do 

declínio do Estado Novo, Pedro Ludovico enfraquece regionalmente e em outubro de 

1945, oficialmente, sai do governo do Estado. 

 

3.3 Competir em Goiânia: o esporte e a relação com outras cidades 

 

As idas a Goiânia, proporcionadas através das práticas esportivas, foram 

acontecimentos que marcaram a sua visibilidade, movimentação e socialização da 

jovem capital estadual com diferentes cidades. Essa organização ganhou forma através 

de todas as práticas esportivas, entretanto, o esporte coletivo evidencia mais esta 

sociabilidade. Isso porque as publicações do jornal enfatizavam mais as qualidades de 

outras cidades quando havia um grupo de visitantes (uma caravana) em Goiânia, 

diferente das provas de ciclismo que recebiam diferentes cidades para competir ao 

mesmo tempo. 

Os movimentos esportivos coletivos marcaram presença na capital. Através da 

fundação dos clubes esportivos, o futebol ganhava forma. Como apresenta Souza 

(2019), Goiânia viu surgir os clubes, o Atlético Clube fundado em 1937, Goiás Esporte 

Clube em 1938, os quais tinham sua organização de forma privada e promoviam 

disputas entre os times do interior do estado e com Minas Gerais. Os jogos de futebol 

eram disputados entre times goianos de diferentes cidades. Inicialmente, as cidades de 

Morrinhos, Cidade de Goiás, Anápolis, Pires do Rio, Rio Verde, Ipameri, Inhumas eram 
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as que disputavam os jogos na capital (CORREIO OFICIAL, 1938). Os times seguiam 

para Goiânia em suas caravanas, que, além dos jogadores, traziam torcedores 

representando a sua cidade de origem.   

A socialização esportiva entre cidades só foi possível porque já ocorria uma 

prática esportiva no estado antes do discurso da modernidade se instaurar em Goiás 

através da inauguração de Goiânia. O futebol e o basquetebol (bola ao cesto) já eram 

praticados em algumas cidades do interior do estado48. Dias (2013) afirma que a 

chegada da estrada de ferro a Goiás possibilitou maior contato (cultural, econômico e 

social) com as cidades do Triângulo Mineiro, como Uberaba, que contribuíram para 

potencializar o esporte em terras goianas. Dessa forma, a apropriação cultural 

influenciou o desenvolvimento do esporte nas cidades do sul e sudoeste goiano antes da 

transferência da capital para Goiânia.   

Nessa ótica, a sistematização esportiva na cena urbana de Goiânia ocorreu por 

meio de uma apropriação das práticas esportivas pelo governo de Pedro Ludovico. Ação 

que se respalda no próprio período a partir do contexto nacional, uma vez que o governo 

de Vargas, ao identificar a popularidade histórica do futebol, também se apropriou dessa 

prática esportiva e dos demais esportes que ocorriam paralelamente a ela (DRUMOND, 

2009; VERONEZ, 2005). Dessa forma, as ações esportivas promovidas em Goiânia 

estavam respaldadas no projeto político nacional do Estado Novo e, também, valeram-

se da organização e popularidade do esporte presente no estado desde o início do século 

XX. 

 Essa apropriação em Goiânia ocorreu à medida que o futebol se popularizou em 

Goiás, fato evidenciado desde os meados de 1936, pois havia disputas esportivas 

organizadas por atores que começaram a chegar na cidade. 

 

 

[...] no mês de maio de 1936, dia não confirmado, houve um jogo entre 

atletas goianos, mineiros e paulistas que, separados em duas equipes, 

formaram os representantes de Campinas e os representantes de Goiânia. O 

combate entre os pioneiros do futebol em Goiânia foi disputado em um 

campo de avião na capital, local não identificado, em homenagem ao diretor 

do departamento de propaganda Joaquim Câmara Filho. (SOUZA, 2019, p. 

58)  

 

 

                                                           
48 No jornal Correio Oficial, o basquetebol que conhecemos hoje recebe diferentes nomeações: cestobol, 

bola ao cesto, basket e até mesmo basquete. Optamos em usar os temos utilizados na fonte para a 

construção da historiografia. 
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Esse jogo é considerado como uma das primeiras manifestações do esporte em 

Goiânia. De forma simples, as partidas eram organizadas em espaços improvisados, mas 

fomentando a prática esportiva, o que significou seus primeiros passos. Além dos jogos, 

fundou-se o primeiro clube esportivo de Goiânia, o União Americana Esporte Clube 

(UAEC). O Clube UAEC tinha como objetivo promover a prática esportiva em geral e à 

frente da gestão provisória do clube naquele período atuou Elísio Taveira, presidente, e 

Jary Sócrates como secretário (CORREIO OFICIAL, 1936). Logo, através de jogos e 

fundação de clube, nasceu a vida esportiva na cidade, dando início ao que era de 

interesse de Pedro Ludovico, desenvolver práticas culturais baseadas em uma sociedade 

civilizada e moderna. 

Com o cenário político de 1937, a política varguista buscava vinculação e união 

política com diferentes setores sociais como uma forma de se manter no poder.  Em 

Goiás não foi diferente. A continuidade de Pedro Ludovico à frente do governo do 

estado de Goiás se efetivou através da interferência varguista (MENDONÇA, 2018). 

Nessa ótica, era de grande valia manter consolidadas as alianças e estabelecer vínculos e 

contatos com outras cidades como forma de segurança e estabilidade política para se 

afirmar como governador, o que foi possível realizar através dos esportes, pois ele já 

estava presente no estado e possibilitou uma forma de estruturar sociabilidade e contato 

entre diferentes cidades, sendo elas aliadas ou não. 

Essa sociabilidade foi realizada em dois movimentos. Um marcado pelas cidades 

que apoiavam o governo de Pedro Ludovico e o que não, antiga capital, a Cidade de 

Goiás. Como apoio, as cidades de Rio Verde, Morrinhos, Ipameri e Pires do Rio 

estavam localizadas nas regiões sul e sudoeste do estado, locais que estabeleceram 

apoio à consolidação política de Pedro Ludovico desde 1930 e à transferência da capital, 

sendo elas centros mais desenvolvidos economicamente do estado (PEREIRA, 2002). E 

o esporte se efetivou como uma forma de retribuição desse apoio, visto que as relações 

esportivas possibilitavam a visibilidade e o contato entre as cidades.  

A busca por essa boa sociabilidade se confirma através da forma como as 

cidades eram recebidas na capital, como apresenta o trecho a seguir: “[...] Está sendo 

preparado um variado programa de festas para a recepção e hospedagens, nesta capital, 

da numerosa caravana rio-verdense” (CORREIO OFICIAL, 1938, p. 1). Um outro 

momento foi o jogo de futebol entre Atlético Goianiense versus América Esporte Clube 

de Morrinhos: “[...] A caravana esportiva de morrinhense, ao ensejo da visita, lhe foi 
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oferecida cordial noitada dançante, na sede do Atlético, em Campinas” (CORREIO 

OFICIAL, 1939). Nas páginas do jornal Correio Oficial, as cidades visitantes eram 

chamadas de ilustres e elogiadas, através de suas caravanas, pelo desenvolvimento 

esportivo e prestigiadas com festas, homenagens e discursos profanados por figuras 

importantes da capital reforçando vínculos já existentes.   

Além das cidades aliadas, buscava-se a construção de elos também com a 

oposição ao governo de Pedro Ludovico. A transferência da capital para Goiânia foi um 

acontecimento que gerou descontentamento aos habitantes da antiga capital porque a 

transferência retirou o centro administrativo do Estado da cidade, investimentos 

financeiros que eram destinados a ela e seus prestígios (MENDONÇA, 2018; 

GODINHO, 2013). Questões que levaram a uma formação antimudancista e que 

buscavam, de todas as formas, derrubar o governo de Pedro Ludovico. 

Além das questões políticas, há outro fator que alimentava essa infelicidade com 

a transferência da capital: 

 

No campo esportivo não seria diferente. O esporte vilaboense não se 

encerraria naquele final de 1935, mas a paulatina ida para Goiânia de 

diferentes elementos envolvidos nestas práticas, certamente causaria 

prejuízos na organização esportiva na antiga capital. Vários sujeitos 

protagonistas destas práticas na cidade de Goiás se mudariam para 

Goiânia e se tornariam pioneiros do esporte na nova capital. 

(RIBEIRO, 2019, p. 12)  

 

A transferência da capital levou à morte a Cidade de Goiás. Mesmo que o termo 

apresente um exagero, ele cabe à ocasião.  

Para Pedro Ludovico, era preciso estabelecer e manter bons relacionamentos, 

também com os inimigos. Logo, o esporte foi um meio usado para tentar aproximar e 

estabelecer um vínculo mais harmonioso entre Goiânia e a Cidade de Goiás. Uma das 

primeiras ações nessa direção foi a fundação do clube UAEC, que, segundo as páginas 

do Correio Oficial (1936), buscou homenagear os clubes esportivos da Cidade de 

Goiás: Associação Atlética União Goiana (AAUG) e o América Esporte Clube (AEC). 

A fundação do União em Goiânia referenciava a Cidade Goiás como o local de tradição 

futebolística, logo, esportiva.  

A homenagem a esses clubes intencionava reafirmar e respeitar a memória da 

antiga capital, lembrando que um novo tempo se iniciava em Goiás, e enfatizando que, 

até aquele momento, a antiga capital tinha o seu valor para história do estado. Sendo 

elas diferentes cidades, uma marcou o passado do estado, a que ganha título do local da 
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tradição, e a outra que veio para dar continuidade ao futuro de desenvolvimento e 

modernidade, as quais se uniam em uma mesma história e contribuíam para o 

desenvolvimento de Goiás (PINTO, 2009). 

A busca pela boa relação com a Cidade de Goiás saltava nas páginas do jornal. 

Em fevereiro de 1937, chegou em Goiânia uma caravana de vinte pessoas da Cidade de 

Goiás, composta por jogadores, os quais ficaram hospedados no Grande Hotel e foram 

recepcionados cordialmente pelos moradores da cidade (CORREIO OFFICIAL, 1937). 

Um grupo de moradores juntamente com o prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas 

Borges, foi dar boas-vindas à equipe que estava em Goiânia para disputar uma partida 

de bola ao cesto. A recepção representava um ato de educação e que o Estado, através 

das pessoas e do prefeito da cidade, lhes dava boas-vindas e que os residentes da antiga 

capital eram bem-vindos ali.  

O jogo de futebol que ocorreu na cidade de Goiás entre os times União Goiana 

versus Goiânia Esporte Clube, igualmente, tentava reforçar os elos entre a antiga e a 

nova capital na expectativa de reduzir as resistências que ambas as cidades opunham 

uma à outra: “[...] O Goiânia Esporte Clube não vae a Goiáz em busca da vitória, 

alimenta o tão somente o desejo de unir as duas cidades num abraço esportivo” 

(CORREIO OFICIAL, 1937, p.1).  

Através do esporte, cultivavam-se o respeito, a união, e que o momento de 

competição, confronto, entre a Cidade de Goiás e Goiânia só coube dentro dos campos 

de disputas. E, mesmo assim, até dentro dos campos, o jornal buscou enfatizar o 

respeito e a admiração entre as equipes das duas cidades, ações que apareciam nas 

páginas do Correio Oficial como recíprocas, bem como elogiando a disciplina e 

hospitalidade de praticantes e assistentes: “Conforme dissemos, o jogo desenvolveu se 

num ambiente de verdadeira cordialidade, pondo em evidência a disciplina esportiva 

dos jogadores e a hospitalidade do povo goiano” (CORREIO OFICIAL, 1937, p. 1).  

Dos jogos que aconteciam em Goiânia, o basquetebol era uma modalidade 

praticada por moças e rapazes. As caravanas esportivas de basquete feminino vinham de 

Rio Verde e Inhumas. E as disputas femininas que ocorriam em Goiânia não recebiam 

os mesmos espaços no jornal como eram destinados às equipes masculinas. Somente um 

jogo entre Goiânia e Inhumas enfatizou o desenvolvimento da performance feminina em 

campo, entretanto, sem citar os nomes das equipes: “[...] embora os conjuntos da capital 
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fossem bastante homogêneo salientaram-se Leila e Eunice, no feminino [...]”. 

(CORREIO OFICIAL, 1940).  

A prática esportiva significou um símbolo de mudança de comportamento para 

as meninas de Goiás. Era preciso inserir a mulher nesse novo contexto e o esporte como 

uma prática moderna possibilitava essa inclusão. A sua participação em eventos 

esportivos rompia com o total confinamento das mulheres em suas casas e fazendas, 

ação que soava como arcaica e inculta (GOELLNER, 2009). Enfatizamos que ela 

continuava responsável pelas suas funções consideradas naturais, responsável com o 

cuidado de sua família e dedicada ao melhoramento da raça. Logo, projetam-se sobre o 

corpo feminino os objetivos pautados pelo desenvolvimento e progresso.  

Já as competições interestaduais restringiram-se às equipes do estado de Minas 

Gerais, em particular, a capital mineira e cidades do Triângulo Mineiro: Belo Horizonte, 

Uberaba, Uberlândia e Araguari (CORREIO OFICIAL, 1940). Destacamos que a 

participação das cidades mineiras, incialmente, consolidou-se através dos principais 

eventos esportivos comemorativos que ocorreram na cidade. Como aconteceu em 1937 

na inauguração de Goiânia, a convite do então governador, Pedro Ludovico, o clube 

Uberaba Esporte de Uberaba veio a Goiânia disputar uma liga esportiva futebolística.  

A partir de 1940, as idas para Goiânia de caravanas esportivas de Minas Gerais 

se intensificaram. E as competições esportivas foram marcadas por partidas de futebol 

disputadas pelo clube goianiense (Goiânia Esporte Clube, G.E.C) entre equipes de 

Uberaba (Uberaba Esporte Clube, U.E.C), Uberlândia (Sal Tropeiro, S.T.), Araguari 

(Operário de Araguari, O.A.) e de Belo Horizonte (América de Belo Horizonte, A.B.H), 

que disputam em Goiânia jogos de futebol (CORREIO OFICIAL, 1943).  

Logo, a promoção dessas disputas esportivas entre os dois estados pode ser 

pensada por dois aspectos. O primeiro retrata o cenário político: desde que se iniciara a 

Revolução de 1930, as oligarquias dissidentes de Goiás contaram com o apoio da 

aliança liberal de Getúlio Vargas e, através do apoio da Coluna Mineira, iniciou em 

Goiás a luta armada para ascensão de Pedro Ludovico (CAMPOS, 2002). No projeto de 

governo de Getúlio Vargas, Minas Gerais foi um dos estados que apoiou sua ascensão 

política em 1930.  Consequentemente, para Goiás manter boas relações com o bloco 

político de outro estado, era uma forma de se manter próximo aos aliados, relação que 

se estreitou através do contato esportivo.  
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Outro aspecto é a localização geográfica de Goiás e Minas Gerais. A 

proximidade entre os dois estados possibilitou o intercâmbio cultural, uma vez que, 

desde 1910, Minas Geras já contava com um desenvolvimento esportivo maior que o de 

Goiás. Então, era importante ter referências esportivas, um modelo esportivo experiente 

para ser seguido entre os goianienses.  

Essa relação esportiva entre cidades influenciou diretamente a vida esportiva do 

estado de Goiás e que, posteriormente, com a inauguração de Goiânia, contribuiu para 

criar essa relação entre a capital e as cidades do interior goiano. Dessa forma, a política 

esportiva de Pedro Ludovico não cria um cenário inovador porque ela se apropria do 

esporte que já tinha uma popularidade entre os goianos - sendo o futebol o principal - e 

incentiva outras modalidades esportivas.  

Mas quem era a plateia que prestigiava essas disputas? Primeiramente, o jornal 

Correio Oficial era um veículo privado do Estado, o que reduzia a sua circulação entre 

as classes trabalhadoras da capital. E como apresenta Arrais, C., Oliveira e Arrais, T. 

(2016, p.102), 

 

A distinção social era também uma marca da nova capital. Em 

Goiânia, os funcionários públicos mais graduados, juntamente com os 

políticos e alguns fazendeiros, formavam uma espécie de aristocracia 

fechada, com seus divertimentos próprios [...] com seus times de 

futebol. 

  

 Os clubes esportivos eram espaços de convivência social exclusivos à elite 

goianiense. Pedro Ludovico e Venerando de Freitas Borges (Prefeito de Goiânia – 

1935-1945) eram agentes sociais que marcavam presença nas disputas esportivas como 

no ciclismo e disputas coletivas (CORREIO OFICIAL, 1937). Outro fator está 

relacionado à organização dos clubes goianienses, que, em seus estatutos de 

organização, previa a cobrança de mensalidades aos associados. Além do fator 

econômico, as organizações administrativas da sede dos clubes eram compostas por 

pessoas que estavam à frente do governo estadual, como Pedro Ludovico, primeiro 

diretor do Automóvel Clube (CORREIO OFICIAL, 1937), e o Goiânia Esporte Clube 

ter como presidente em 1939 o dr. Irani Alves Ferreira (CORREIO OFICIAL, 1939). 

A prática esportiva era prática de pessoas consideradas da elite pioneira, mas 

acessível também a filhos de funcionários públicos do governo estadual. Os atletas 

associados aos clubes esportivos eram os jovens estudantes da Faculdade de Direito de 

Goiás, do Liceu de Goiás, da Escola Normal Oficial, da Escola Complementar, Grupo 
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Escolar Modelo e da Polícia Militar (CORREIO OFICIAL, 1940). Além de ser 

assistido, apreciado e praticado pela alta sociedade, a administração dos clubes estava 

associada aos grandes nomes da elite goianiense. De fato, o esporte era uma prática 

elitizada mesmo com a instauração do Estado Novo que buscava uma forte relação e 

aproximação com as massas (HOCHE, 2017). Em Goiânia, o esporte constituiu-se com 

uma prática de distinção social incentivada e praticada pela elite. 

 

3.4 Esporte como propaganda de Goiânia  

  

 Goiânia foi uma cidade que, para a sociedade goiana, significava a saída do 

isolamento. A nova capital pretendia romper com os adjetivos que caracterizaram o 

povo goiano como isolado, incivilizado, atrasado e jeca. Tudo isso pertencia a um 

passado superado pelo aparecimento da capital moderna. Entretanto, a superação da 

jequice não cabia simplesmente ao povo goiano. Era preciso mostrar para o país que 

esse povo estava mudando e se desenvolvendo como uma sociedade que baseava seu 

modo de vida e comportamento em princípios modernos e civilizados e, assim, requerer 

o pertencimento à nação (SILVA, 2002).  

 O jornal era o dispositivo usado para construir a imagem de uma sociedade 

moderna e projetá-la a outras realidades, como é apresentado em uma publicidade 

veiculada no jornal Correio Oficial e elogiada pelo Correio Paulistano:  

 

[...] Começamos, pois, por nós conhecermos. E o governo de Goiaz está 

dando o exemplo. Organizou o Departamento de Propaganda e Expansão 

Econômica do Estado. Para tornar Goiaz conhecido no exterior? Não, para 

tornar Goiaz conhecido no Brasil. Começa pelo começo em vez de começar 

pelo fim. Se Goiaz se tornar conhecido dos brasileiros, por meio da imprensa 

das nossas capitais, terá maiores probabilidades de tornar-se conhecido na 

Europa, nos Estados Unidos, em toda parte do mundo. Porque nas capitais 

estão concentradas as representações diplomáticas, comerciais e consulares, 

as grandes colônias estrangeiras, e estas encontrarão nos jornais uma fonte de 

informações para os seus respectivos países. Façamos, pois, a 

autopropaganda! Nós, brasileiros, nada sabemos do Brasil. Sabemos 

generalidades mais ou menos parvas como estas: que o Amazonas é o maior 

rio do mundo, que Minas Gerais possue as maiores reservas de ferro do 

mundo. Isto por si só não basta. Precisamos conhecer o Brasil em suas 

peculiaridades. Precisamos ter uma noção mais precisa do que são os 

Estados, como vimos, quais os seus recursos o pitoresco dos seus costumes e 

hábitos. A esse respeito, Goiaz acaba de dar uma lição proveitosa nos outros 

Estados. Façamos a autopropaganda! (CORREIO OFICIAL, 1938, p. 1) 
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 Goiás precisava ser bem visto no país e Goiânia era o modelo que projetaria o 

estado como desenvolvido e moderno e que se pautava pelos moldes do nacionalismo. 

Era preciso fazer aparecer as potencialidades que Goiás tinha, dentre elas, os aspectos 

econômicos, sociais, e mostrar também que a sociedade goiana sabia se comportar e se 

apresentar de forma moderna. Nessa ótica, o esporte como um elemento cultural e 

moderno que age sobre o corpo contribuía com essa propaganda. A priori, o jornal, 

através do esporte, expunha a realidade física da cidade:  

A topografia magnifica de Goiânia, com as suas planícies extensas, e o clima 

salutar que desfrutam os habitantes desta cidade têm concorrido, de uma 

maneira extraordinária, para o desenvolvimento dos esportes em nosso meio. 

Já possuímos campos de futebol, basquete voleibol, tênis e etc. com os 

receptivos clubes amadores [...]. (CORREIO OFICIAL, 1938, p.1) 

 

Não só os esportes coletivos, o ciclismo também cumpria com sua parte: 

Goiânia, dada a sua topografia, pois está situada num belo e extenso 

planalto, é uma das cidades brasileiras onde existe maior número de 

ciclista. De modo que, brevemente, pelo desfila de centenas de 

bicicletas, Goiânia vai assistir, sem dúvida nenhuma, a um espetáculo 

esportivo que falará de perto, á alma de seu povo porque será 

emocionante. (CORREIO OFICIAL, 1938, p. 1)  

  

Goiânia era apresentada para o Brasil e para o interior do estado como o melhor 

local que havia para ser a capital e modelo a ser seguido. O esporte ressaltava suas 

qualidades para quem ainda não a conhecia presencialmente como um local distinto da 

antiga capital. A topografia montanhosa da antiga capital do Estado foi muito criticada 

pela política de mudança da capital e posta como um fato que impedia o crescimento da 

cidade (GODINHO, 2013; MENDONÇA, 2018). A política esportiva de Pedro 

Ludovico fez propaganda do que ele reforçava como problema do passado e afirmou 

que Goiânia possibilitou o desenvolvimento esportivo através da construção de espaços 

para a prática esportiva. Dessa forma, o esporte aparecia como propaganda política 

mostrando para o país que Goiânia era o melhor para Goiás e dando ênfase que a cidade 

era adepta de uma construção e práticas modernas e civilizadas.   

Mas como isso ganhou forma?  Através da estrutura material da cidade, da 

circulação de pessoas e da propaganda política, as quais ocorreram de forma conectada. 

O jornal mostra a cidade através dos espaços esportivos ou esportivizados. As partidas 

de futebol e basket davam a ver que em Goiânia já havia instalações que possibilitavam 

o acontecer de tais práticas. Em relação aos jogos coletivos, mostrava-se que havia as 
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quadras esportivas como a do Grupo Escolar Pedro Ludovico, a Cancha49 do Liceu de 

Goiaz, o Campo de Goiânia e, de ordem privada, a quadra esportiva do Automóvel 

Clube (CORREIO OFICIAL, 1937). A escola, ao mesmo tempo que promovia o esporte 

como uma forma educação cívica escolar (TUBINO, 2001), contribuía para 

manifestação esportiva que estava ligada ao cotidiano da cidade e, paralelamente a esse 

movimento, via-se também o incentivo dos espaços privados à prática esportiva.  

Alguns detalhes desses espaços eram evidenciados no jornal, ressaltando-se as 

qualidades com um certo exagero. A quadra do Colégio Liceu onde ocorriam os jogos 

noturnos era provida de uma perfeita iluminação, o ótimo campo do Automóvel Clube 

era exibido no jornal (CORREIO OFICIAL, 1937).  O jornal criava a imagem de uma 

cidade moderna que, através dos seus espaços esportivos, desenhava a melhor estrutura 

onde o esporte poderia ocorrer. 

 

 Imagem 7 - Times de basquete do União Goiânia Atlética e do Anhanguera 

Clube da Cidade de Goiás (1937)50 

                               

Fonte: RIBEIRO, J. C. A capital dos esportes: Poder, idealismo e hábitos físico-esportivos 

no surgimento de Goiânia (1930-1945), 2020. 

 

Essa estrutura propícia ao esporte é apresentada na publicação feita no jornal em maio 

de 1937: 

 

Já está sendo pintado exteriormente o edifício destinado ao Ginásio de 

Goiânia. A grandiosa obra honra, incontestavelmente, a engenharia 

moderna e, dentro de Goiânia, será para os jovens goianos que irão, 

                                                           
49 Campo esportivo que realiza partidas de futebol. 
50  Estes registros fotográficos foram realizados em fevereiro de 1937, dia que marca uma disputa de 

futebol ocorrida no campo improvisado de esportes do Grupo Escolar Pedro Ludovico em Campinas. Na 

foto à direita, encontram-se os jogadores do Anhanguera da cidade de Goiás, e na foto da esquerda, 

jogadores do União Goiânia Atlética, o prefeito Venerando de Freitas Borges de terno branco e sua 

esposa.  
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futuramente, com os cérebros sedentos de conhecimento, povoar suas 

salas-um exemplo do quanto pode a bôa vontade quando bem 

orientada. Não o bastante ser construído no coração da cidade, o 

Ginásio de Goiânia dispões de uma vasta área que comporta todos os 

jogos esportivos necessários ao desenvolvimento e fortalecimento da 

raça. (CORREIO OFICIAL, 1937)  

 

No entanto, os espaços esportivos, considerando a prática do futebol, foram 

construídos sob a forma do improviso. Os campos eram demarcados com cal e ainda 

não contavam com um gramado que era mais adequado para a prática dos esportes. Já o 

basquete era realizado nas quadras escolares, uma vez que havia uma simples estrutura, 

solo cimentado e trava de basquete para realização dessa prática. Havia, portanto, 

poucos espaços específicos construídos na cidade.  

A precariedade de espaços para a prática esportiva também pode ser observada 

através do planejamento do Estádio Municipal, que foi projetado por Atílio Corrêa Lima 

em 1933. Em tese, haveria pista de atletismo, quadra de tênis, arquibancada, campo de 

futebol, piscina e sede social. Mas, devido à falta de recursos que o Estado provia, em 

1940, desse plano o que havia se cumprido foi só a plantação do gramado e o muro do 

campo de futebol (RIBEIRO, 2002). Diante do exposto, a propaganda feita no jornal 

através dos esportes destoava da realidade vivida na cidade.  

De outro lado, temos também a prática do ciclismo que se desenvolvia na cidade 

e exibia as ruas e os prédios existentes na capital, como apresentamos a seguir. Nos 

trajetos realizados, os locais de saída e chegada dos sportsman variavam de acordo com 

a distância percorrida: Corridas que partiam da praça Joaquim Lúcio com chegada ao 

Grande Hotel, corridas com saída e chegada do Cine teatro percorrendo a avenida 24 de 

Outubro (CORREIO OFICIAL, 1937).  

Os trajetos e prédios que marcavam a linha de chegada e de largada variavam de 

acordo com a distância das provas, como o Circuito de Goiânia em 1943, a prova de 

resistência que partia do coreto da Praça Cívica, passava pela rua 10 e rua 20, virava na 

avenida Araguaia, subia na avenida Paranaíba e retornava para a Praça Cívica 

(CORREIO OFICIAL, 1943).  Diferentes trajetos eram realizados, os quais divulgavam 

e promoviam a visibilidade da cidade como um ambiente urbano e esportivo. Era 

preciso exibir “Goiânia, com suas ruas largas, modernas construções, espaços restritos e 

elitizados de sociabilidade [...]” (RIBEIRO, 2020, p. 80), tanto para os municípios 

goianos como para o país, distanciando-se da imagem rural que tanto adjetivava o 

estado de Goiás.  



101 

 

 

O Correio Oficial narrava a cidade moderna através de um elemento 

civilizatório, o esporte. Porém, Goiânia constituía-se material e socialmente entre o 

moderno e o arcaico, entre dois mundos, diferente dos discursos nacionalistas e dos 

jornalistas devido à falta de recursos financeiros e à variedade de pessoas que buscavam 

se fixar na cidade (PINTO, 2009; ARRAIS, C.; OLIVEIRA; ARRAIS, T., 2016). Um 

fator relacionado à propaganda está atrelado à retórica do exagero. As publicações que 

informavam como haviam ocorrido as disputas afirmavam que os jogos foram assistidos 

por milhares de pessoas, sendo elas residentes de Goiânia e das caravanas esportivas 

que estavam na cidade (CORREIO OFICIAL, 1940). Frases como “milhares de 

torcedores admiravam a peleja”, “uma avalanche de pessoas” e “um altíssimo número 

considerado de pessoas prestigiavam o time” são emblemáticas da retórica do exagero 

adotada pelo jornal. Esse, através das diferentes disputas esportivas, basquete, ciclismo, 

futebol, ginástica, apresentava Goiânia como um local onde circulava diversas pessoas, 

sendo elas, em sua maioria, admiradores e apreciadores da prática de esportes, 

rompendo com a ideia de um local desconhecido, vazio e abandonado (PEREIRA, 

2002).  

Outro fator que ganhava destaque é a referência ao nome do governador Pedro 

Ludovico ligado ao esporte. Além da escola citada, Grupo Escolar Pedro Ludovico 

Teixeira, havia também o Estádio Pedro Ludovico, onde eram disputados jogos como 

futebol e basquete (CORREIO OFICIAL, 1940). Essa relação entre o governo de Pedro 

Ludovico e o esporte, configurada através da sua pessoa, foi um ato que estava atrelado 

à política do Getúlio Vargas, como relatam Drumond (2008), Veronez (2005) e Linhales 

(1996). Vargas, ao reconhecer a popularidade que o esporte angariava na sociedade 

brasileira, buscou atrelar a sua imagem a esse fenômeno, fazendo propaganda de si e do 

seu governo e buscando assim uma identificação e aproximação com o povo.  

 

3.5 Esporte modelando a cidade  

 

 O esporte em Goiânia esteve relacionado à formação da identidade deste povo, 

uma vez que era preciso tornar essa cidade como sinônimo de unidade que preservava 

os valores que foram desenvolvidos pelo governo de Pedro Ludovico. Nessa ótica, os 

incentivos às práticas esportivas colaboraram para essa construção. Ao pensar a 

identidade, Moreno (2014) relata que a identidade social implica uma produção ou 
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eleição de símbolos incentivados através da escrita, práticas corporais que possibilitam 

identificação entre diferentes pessoas que se reconhecem e se respeitam por 

compartilhar dos mesmos elementos. Dessa forma, as pessoas se reconhecem e se 

identificam através de elementos culturais.  

No caso de Goiânia e seu ideal de superação do passado decadente de Goiás, era 

preciso estabelecer práticas que levassem o povo goiano a abandonar o modo sertanejo 

e adotar símbolos que identificavam com a nação (PEREIRA, 2002). E, nesse cenário, 

era preciso que todos os sujeitos estivessem sob os mesmos sentimentos, uma vez que a 

identidade não se forma devido ter nascido em uma dada região. Desse modo, o esporte 

aproximava e encaixava as pessoas em um mesmo sentimento, pois ele, dentre suas 

potencialidades, despertava paixões entre sujeitos de diferentes classes sociais, etnias, 

os quais se relacionavam e torciam nos momentos de disputas pelos mesmos times 

(DRUMOND, 2009). Nessa ótica, como o esporte cooperou na formação de identidade 

do povo goianiense? 

 Ao analisarmos as fontes, observamos que os jogos esportivos, futebol e 

basquete, em ambos os sexos, no período de 1937 a 1940, não ocorriam entre as equipes 

goianienses. Os jogos eram disputados por clubes de diferentes cidades, como 

Morrinhos versus Goiânia; Ipameri versus Goiânia (CORREIO OFICIAL, 1938). O 

contexto em que se encontrava Goiânia e Campinas influenciava diretamente as 

escolhas dos times para as disputas. A realidade que marcava Goiânia e Campinas 

estruturava-se de uma forma diferente, uma baseada na modernidade e a outra que ainda 

apresentava muito do sertão brasileiro, postas através de suas diferenças que se 

manifestavam como uma rivalidade dos sujeitos que habitavam os dois locais 

(RIBEIRO, 2020; PINTO, 2009).    

 Consideramos também que, mesmo com as disputas entre diferentes clubes 

esportivos, a identidade se constituía. Goiânia, através do Circuito Esportivo, recebia 

participantes do interior goiano, de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso para 

disputarem as provas de ciclismo, motociclismo e corridas (CORREIO OFICIAL, 

1938). A realização de um evento esportivo em Goiânia, que permitia a participação de 

outros estados brasileiros, mostrava para os leitores do jornal Correio Oficial que 

Goiânia caminhava juntamente com outros cenários que já apresentavam uma prática 

esportiva consolidada, o que permite uma identificação com os centros considerados 

civilizados. Isso porque, por mais que existisse uma competição, particularidades em 
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realizar a prática e rivalidade entre os competidores, houve a identificação através do 

ciclismo de diferentes estados brasileiros por competir o mesmo esporte (DRUMOND, 

2009). Mostrava-se que Goiânia, por meio do ciclismo, constituía a sua identidade 

regional baseada na identidade nacionalista. 

 O esporte também moldava o comportamento dos goianienses como o modelo 

para o estado de Goiás. Aqui enfatizamos os motivos de a prática esportiva estar 

associada ao projeto de Goiânia, construção baseada nos princípios de modernidade. 

Desde o fim do século XIX, o esporte entra em cena no Brasil devido estar associado 

com os princípios de industrialização e modernização da civilização europeia. Ele se 

baseava nos princípios de autoperformance, competividade, velocidade, técnica, 

melhoramento da raça e higienismo (BRACHT, 2005; LINHALES, 1996; MELO, 

2009; SOARES, 2012).  

Por esta via, o esporte age como um mecanismo de controle sobre o corpo que 

leva à otimização do mesmo dentro de uma sociedade capitalista baseada no processo 

de desenvolvimento industrial. Esses princípios são a base para o desenvolvimento 

político do governo varguista (FAUSTO, 2006), o que tinha Goiânia como um fruto 

desse progresso. Mas qual corpo se buscava construir em Goiânia?  Identificamos 

discursos que, diariamente, através do jornal Correio Oficial, esquadrinhavam o corpo 

do goianiense.  

O patriotismo marcou presença nas páginas do Correio Oficial. Em 1937, o 

DPEEE, ao narrar o desenvolvimento do Circuito de Goiânia, destaca que os 

competidores arriscavam as suas vidas nos certames em busca do galardão da vitória, 

buscando bravamente defender as cores de sua bandeira, demonstrando que eram 

verdadeiros patriotas (CORREIO OFICIAL, 1937). O jornal cultivava e usava conceitos 

que estavam ligados à política nacionalista, mostrando que, através dos esportes, 

cultivava-se e defendia-se a pátria (HOCHE, 2017). No caso de Goiânia, defendia a 

cidade e as concepções políticas que fundamentaram a sua fundação.   

Nessa ótica, a organização esportiva fomentava desenvolver o corpo a partir das 

concepções estadonovistas. Ao noticiar que, em 1937, estava sendo construído um 

ginásio em Goiânia, é relatado que o mesmo comportaria diversas modalidades 

esportivas que ocasionariam o desenvolvimento da raça dos jovens goianos (CORREIO 

OFICIAL, 1937). Logo, “o esporte será também oferecido pelo Estado como um 

benefício, como uma dádiva capaz de colaborar no engrandecimento do povo-Nação” 
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(LINHALES, 1996, p.78). E, em Goiânia, com o desenvolvimento esportivo através da 

construção material de espaços, mesmo em meio às dificuldades financeiras, via-se no 

esporte o meio para melhorar a raça com foco na juventude goianiense. E por que esse 

interesse na juventude: “[...] os jovens seriam educados e transmitiriam os princípios 

defendidos pelo regime, garantindo assim a continuação do Estado Novo, pela 

reprodução e prosseguimento de sua ideologia” (HOCHE, 2017, p. 129). 

 A valorização da técnica destaca-se nesse cenário. Durante as disputas 

esportivas, basquete e futebol, o jornal apresentava para o leitor como havia ocorrido o 

fives:  

 

Por um manejo rápido, o tio avante dos goianienses controla o couro que, em 

passe ligeiros, vai até ás proximidades do goal adversário; porém, aí, 

Mexicano, o back veloz, numa bela defesa, atira-o para Catanduva que, após 

vários passes de avanço perde-o para Alberto, indo cair aos pés de Sebinha. 

Este, conseguindo passar a primeira linha de defesa inimiga, fortemente 

guarnecida, num lance técnico, entrega a pelota a Neri. Neri escapa fazendo 

uma semicircunferência em rumo á meta de Miguel, porém, antes que 

pudesse conquistar qualquer proveito de sua primeira arrancada, perde para 

Geraldo. (CORREIO OFICIAL, 1940, p. 1). 
   

 Os termos técnicos voltados para a performance corporal esportiva salientavam 

que os competidores em campo eram dotados de um exemplar comportamento e 

domínio técnico. Outros fatores destacados são os conceitos relacionados à prática de 

esporte que buscavam, em outras línguas, nomear os elementos da prática esportiva, 

como: “Coach, placardes, goal, team, esportmens, fives, play e penalty”. Esses nomes 

estavam em diferentes publicações relacionadas às origens inglesas do futebol 

(CORREIO OFICIAL, 1937).   

Além dos elementos técnicos, as competições eram enfatizadas nas disputas e 

permeadas por um cenário altamente competitivo entre os atletas. Entretanto, os 

sportsman respeitavam as regras e disputavam as partidas com total controle, sem lesões 

e agressões físicas, violências, que, ao finalizar a partida, os jogadores se despediam em 

perfeita cordialidade e respeito entre eles (CORREIO OFICIAL, 1940). 

Goiânia, buscando romper com as práticas corporais vistas como incivilizadas, 

adotou uma nova forma de comportamento para as pessoas viverem na cidade de acordo 

com os princípios modernos e civilizatórios. Considerando as palavras de Lucena 

(2001), a técnica e a competição esportiva têm a função de controlar o corpo em 

movimento em um confronto coletivo evitando ao máximo a violência. Logo, o esporte, 
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como elemento civilizador, buscou a individualização das ações corporais, não 

permitindo o contato físico devido ao autocontrole do pulsar das ações.   

O esporte constituiu-se como uma pedagogia do exemplo na qual as ações 

sociais são vistas ou percebidas como exemplos que possam ser copiados e 

reproduzidos (PINTO, 2009). Consideramos que a prática esportiva, ao ser assistida 

pela plateia, a partir dos elementos apresentados em campo, forneceu variedade de 

exemplos (de condutas, posturas, gestos etc.) para os que prestigiavam e eram residentes 

na capital e também para as cidades do interior goiano. Buscar viver em Goiânia e se 

locomover na cidade significa ter uma vida rigidamente controlada, ter uma vida social 

regida por condutas que deveriam ser seguidas de acordo com o rápido fluxo de saber 

transitar pela cidade. O esporte constituiu-se, naquele cenário, como um inequívoco 

mestre.  
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CONCLUSÃO 

A interpretação historiográfica que narra a presença do esporte no início do 

século XX em Goiás altera substancialmente a imagem de Goiânia como momento 

inaugurador da prática esportiva no estado. Antes de Goiânia, havia uma prática 

esportiva que foi estimulada através da dinamização econômica, social e cultural de 

algumas cidades, como em outros estados; e por pessoas que, ao estabelecerem contato 

com os centros urbanos do país, retornavam para Goiás, desenvolviam e incentivam 

essas práticas. Contudo, na nova capital, o esporte ganhou espaço de um modo 

diferente, posto que inscrito no interior de um projeto de governo que o institucionaliza 

e o controla de acordo com seus interesses políticos através da concepção do governo de 

Pedro Ludovico.   

 Para promover o esporte, o governo de Pedro Ludovico, através do DPEEE, 

elaborou um cenário que se concretizou precariamente na materialidade urbana, mas 

rica e abundantemente nas publicações associadas à vida esportiva da jovem capital. As 

publicações buscavam informar as competições, práticas que ocorriam na cidade, 

demonstrando assim que a cidade gerava e consumia práticas modernas que agitavam o 

seu cotidiano. Nesses discursos, observamos que eram cultivados o sentimento 

esportivo e a ilusão de que os goianos estavam abandonando as velhas práticas 

corporais ligadas ao corpo do sertanejo e se modernizando através da prática esportiva. 

Por outro lado, consideramos que a vida esportiva que se manifestava nas ruas e 

nos espaços públicos da cidade carecia de uma infraestrutura apropriada. Muito do que 

se planejou para que a prática esportiva acontecesse começou a ganhar forma anos após 

a inauguração da capital, uma vez que os recursos financeiros eram escassos. Desse 

modo, o esporte ocorria de acordo com as possiblidades da estrutura material da cidade. 

Porém, o jornal não transparecia essas condições e educava o olhar dos leitores, 

goianos, e de outros estados do país, a ver e ler a cidade através do que aparecia nas 

suas páginas.  

Dessa forma, o esporte se consolidava como uma prática cultural nova, um fato 

de extrema relevância a se discutir, já que o esporte, através da política do Estado Novo, 

ganha novos contornos no país. Isso porque o mesmo era considerado como um 

elemento cultural, educativo e disciplinador da sociedade brasileira. Nessa ótica, o 

esporte se organiza em Goiânia através de conceitos adotados pelo governo de Getúlio 

Vargas. O jornal Correio Oficial consolidou-se como difusor desses princípios que 
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agiam como um dispositivo educativo sobre o corpo, em especial, nos eixos da melhoria 

da raça, eugenia, patriotismo e nacionalismo e formação de identidade.  

 Esses conceitos não foram elaborados pela política varguista, pois, desde a 

presença do esporte no Brasil, no fim do século XIX, já vinham sendo discutidos pela 

elite intelectual dos grandes centros urbanos brasileiros como proposta de 

desenvolvimento do país. É importante destacar isso para entender que a prática 

esportiva que aconteceu em Goiânia não foi algo inovador e projetado pelo governo que 

estava no poder. Mas uma apropriação do que já se manifestava no interior de Goiás e 

em outros estados e que entra em pauta a partir da intervenção do Estado no campo 

esportivo.  

 Mas o esporte, mesmo sendo pensado por um projeto político maior, o Estado 

Novo, seu desenvolvimento, em Goiânia, estava alicerçado com os objetivos políticos 

regionais. Na esfera nacional, almejava-se, através dos esportes, construir uma nação 

em busca da segurança nacional do governo varguista. Regionalmente, tinha a pretensão 

de projetar o estado de Goiás através de Goiânia como uma região que havia superado 

as marcas do sertão e se estruturava como uma sociedade composta por corpos 

modernos, civilizados, que presavam pelo desenvolvimento econômico e moderno de 

seu estado.  

   Como observamos, o futebol foi a prática incentivada por Getúlio Vargas. Em 

Goiânia, exaltava o que Pedro Ludovico tanto buscou como propaganda política, 

mostrar que Goiânia dividia o estado entre passado/futuro e velho/novo. Esses 

elementos eram organizados pelo DPEEE. Nas conclusões de suas postagens, buscava 

relacionar que o esporte proporcionava o alinhamento entre Goiás e o Estado Novo e 

como ponte que estruturava essa relação estava Goiânia.   

 A prática esportiva na cidade foi uma das estratégias por meio das quais Pedro 

Ludovico esteve próximo de seus aliados e inimigos, uma vez que as caravanas 

esportivas que visitavam Goiânia permitiam manter contatos com a elite política de 

várias cidades do interior do estado e de Minas Gerais.  Essa relação permitia uma 

ligação principalmente com os centros mais desenvolvidos do estado e com sua maior 

oposição política, a Cidade de Goiás. A prática esportiva em Goiânia consolidou-se por 

meio de diferentes agentes. Através dos diferentes comércios que patrocinavam 

financeiramente as provas de ciclismo, as escolas particulares e públicas que cediam 
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suas quadras esportivas para as disputas, da mesma forma os clubes particulares que 

organizavam partidas de futebol e basket, fomentavam a prática esportiva na cidade.  

O sentimento de que Goiás era um estado isolado e atrasado não estava 

simplesmente atrelado à política de Pedro Ludovico, pois esse discurso era histórico. 

Dessa forma, o esporte, como uma prática moderna posta como um elemento fruto do 

processo civilizador, era visto como um dispositivo que possibilitava apagar das vidas 

dos goianos o sentimento de um povo que, até aquele momento, foi caracterizado como 

isolado e incivilizado. Diante do exposto, o esporte foi utilizado como um meio, que, 

através de sua prática em Goiânia, possibilitava a saída desse lugar de isolamento em 

que se encontrava Goiás.   

 Nesse cenário, as práticas esportivas, tanto quem participou, ou assistia, 

pertenceram aos estratos privilegiados da sociedade goiana. O jornal que mais divulgava 

o esporte era privado, a associação aos clubes ocorria via mensalidades pagas e havia 

normas a serem seguidas para ser um integrante desse grupo social. Dessa forma, 

Goiânia foi feita para quem? Para uma classe social que buscava, através dos seus 

comportamentos, destacar e se distanciar das outras camadas sociais. Todavia, os outros 

grupos sociais estavam presentes na cena urbana da cidade, uma vez que os construtores 

braçais não retornaram para as suas cidades de origem e também por habitantes que 

procuravam Goiânia como uma nova opção de vida. Ainda, o modo de vida, as práticas 

corporais das classes suburbanas, consideradas impróprias e arcaicas ligadas à natureza, 

estiveram presentes em Goiânia. Diante do exposto, essas práticas fizeram da cidade um 

espaço entre o moderno e o arcaico, mostrando que nem tudo era controlado pelo 

Estado. 

 Enfatizamos que o esporte em Goiânia, além de ajustar os movimentos 

corporais, ditava também o uso da cidade. As práticas realizadas nas ruas e nos dias de 

domingo educavam a sociedade ao transitar nas principais ruas. Durante a semana, as 

avenidas ocupadas não permitiam que as pessoas parassem nesses espaços para realizar 

suas vontades. E, nos dias de domingo, a programação já era específica, tomada pelos 

esportistas e outras práticas incentivadas pelo poder público. Toda essa febre esportiva 

ganhou forma através da propaganda criada pelo DPEEE em duas esferas: uma que 

projetava a cidade para os outros estados do país e reforçava a ideia de que em Goiânia 

havia pessoas, comércios e estava se desenvolvimento; outra, para o estado, que 

demonstrava a cidade como um exemplo, um modelo a ser seguido pelas cidades do 
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interior de Goiás. E o que imbricava esses dois pontos era o fato de que o esporte 

promovia uma estreita relação entre o esporte e o governo de Pedro Ludovico. Enfim, o 

esporte foi um dispositivo apropriado pela política de Pedro Ludovico e que esteve 

presente na cena urbana da cidade como um elemento disciplinador, controlador e que 

projetava Goiânia a novos lugares. 
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