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RESUMO 

 
 

Nesse estudo propõe-se, a partir da análise das fontes selecionadas – Memórias, de 

Pedro Ludovico Teixeira (1974), Por esse Goiás afora ..., de Joaquim Rosa, Jornais, 

Revistas (como a Informação Goiana, Revista Oeste) e cartas – discutir a chamada 

“Revolução” de 1930 em Goiás, mais especificamente os embates políticos, as imagens 

construídas e reconstruídas por Pedro Ludovico Teixeira e a atribuição dessas imagens 

aos sujeitos envolvidos nesse movimento, como a família Caiado, especialmente a 

Antônio (Totó) Ramos Caiado e o próprio Pedro Ludovico Teixeira, a partir dos 

conceitos memórias e sentimentos (ressentimentos, silêncios, esquecimentos, 

humilhação). Partindo da compreensão desses conceitos fez-se uma discussão sobre a 

construção e a mudança da capital do Estado de Goiás, como principal projeto político de 

Pedro Ludovico, e a repercussão desse acontecimento nos jornais da época e, também, 

na Historiografia Goiana. 
 

 

Palavras-Chave: Memórias – Sentimentos – Sertão –  Pedro Ludovico Teixeira – Goiânia – 

Antônio (Totó) Ramos Caiado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÈSUMÈ 

 

 

 

Dans cette étude, il est proposé, basé sur l'analyse des "Mémoires" de Pedro Ludovico 

Teixeira (1974), «Por este Goiás afora...‖ par Joaquim Rosa, journaux, magazines (comme "A 

Informação Goyana", "Revista Oeste») et les lettres, de discuter de la soi-disant«Révolution» 

de 1930. Plus précisément identifier les affrontements politiques, les images construites et 

reconstruites par Pedro Ludovico Teixeira et l'attribution de ces images pour les sujets 

impliqués dans ce mouvement, comme la famille Caiado. En particulier celles qui sont 

attribuées à Antonio Ramos (Totó) Caiado et Pedro Ludovico Teixeira, basée sur les concepts 

de mémoire et (re) sentiment (silences, l'oubli, l'humiliation). Sur la base de la compréhension 

de ces concepts sont devenus une discussion à propos de la construction et de relocalisation de 

la capitale de l'État de Goiás, le principal projet politique de Pedro Ludovico, et son impact, 

dans les revues et dans l'historiographie de Goiás. 

                      

                                    

Mots-clés: Souvenirs, des sentiments, La brousse, Pedro Ludovico Teixeira, Goiânia, 

Antônio (Totó) Ramos Caiado 
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O INÍCO DA VIAGEM POR ESSE GOIÁS AFORA...  

 

No Curso de Mestrado, realizado junto à Universidade Federal de Uberlândia, 

desenvolveu-se um estudo intitulado Percursos de Memórias: A Trajetória Política de Pedro 

Ludovico Teixeira, que possibilitou o acesso às fontes, a abordagem de uma bibliografia 

mínima e algumas reflexões sobre a temática em questão; porém, dada a delimitação desse 

estudo, muitas questões instigantes permaneceram em aberto. É, justamente, movida por essas 

indagações que se pretende avançar nessa pesquisa, agora em nível de doutoramento. No 

decorrer do trabalho desenvolvido no mestrado, percebeu-se que para compreender os 

embates políticos entre os Caiados e Ludovico e como foram construídas e apropriadas 

imagens em torno de ambos, era necessário entender que a memória está ligada a 

sentimentos/ressentimentos e, principalmente, que nas lembranças existem zonas de sombra, 

silêncios, ―não ditos‖. Então, é impossível dissociar memórias, ressentimentos, esquecimentos 

e silêncios e é a partir dessa problemática que se pretende desenvolver o trabalho. 

Para a realização deste estudo, utilizar-se-á como fonte os livros Memórias, de Pedro 

Ludovico Teixeira, publicado em 1973, de natureza autobiográfica, e Por esse Goiás afora ..., 

de Joaquim Rosa
2
, publicado em 1974 (sendo este um livro de crônicas), cartas pessoais

3
 de 

Pedro Ludovico e Antônio Ramos Caiado, além de jornais, tais como: O Popular
4
 - 1938 a 

1989; Jornal do Brasil
5
 – 1979; Tribuna da Imprensa

6
 – 1953 e 1964;  Tribuna

7
 – 1964;  O 

Globo
8
 – 1931 e 1960; Voz do Povo

9
 – 1927 a 1933; O Democrata 

10
– 1925 a 1930; O 

Social
11

 –193...,1943 e 1946; Folha de Goiaz
12

 – 1939;– 1979; Voz do Norte
13

 – 1944; Cidade 

                                                           
2
 ROSA. (1974). Na epígrafe do livro, o autor ressalta: ―As memórias ajudam a escrever a história que, disse 

alguém, para ser veraz e proveitosa, tem de se apoiar na experiência e depoimentos dos que tomaram parte nos 

eventos. [...] Reuni alguns fleshes de Goiás do meu tempo [...] dos homens políticos de antes da Revolução de 

1930 e do depois, atuando à margem dos interesses de um povo ordeiro e laborioso, de alma simples e generosa 

como é a do goiano, abandonado ao deus-dará dos acontecimentos e da picaretagem de lideranças 

inconseqüentes. Homens que serão expostos à possível curiosidade do leitor, sem o manto diáfano da fantasia....‖ 
3
 Encontradas no Arquivo Pedro Ludovico de Goiânia e no arquivo pessoal de Roberta Crosara na cidade de 

Goiás.  
4
 Foi fundado em 1938 por Vicente Câmara e seus irmãos. 

5
 Fundado em 1891, no Rio de Janeiro, por Rodolfo de Souza Dantas e Joaquim Nabuco, circulou até 2010 em 

edição impressa. 
6
Jornal publicado no Rio de Janeiro. Diretores responsáveis: Carlos Lacerda e Hélio Fernandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7
 Publicado no Rio de Janeiro 

8
 Fundado em 29 de julho de 1925 e sediado no Rio de Janeiro. 

9
Fundado por Mário d‘Alencastro Caiado, Augusto Jungman e Jorge de morais Jardim; dirigido por Inácio Bento 

de Loyola, começou a circular em 1927, na cidade de Goiás, e teve sua última edição em 1935. 
10

 Publicado na cidade de Goiás, criado em 1927, dirigido por Antônio Ramos Caiado, circulou até 1930.  
11

 Publicado na cidade de Goiás em 1933. 
12

 Publicado na cidade  Goiás em 1935 e teve como diretor Vasco dos Reis. 
13

  Publicado em  Boa Vista em 1923. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1938
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vicente_C%C3%A2mara&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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de Goiaz
14

 –1941 a 1949; O Estado de São Paulo
15

 – 1952 e 1979; Diário da Manhã
16

 –1931, 

1982 e 1993; O Sudoeste
17

 –1932; Zurzindo o Caiadismo
18

 - 1927;  Voz do Sul
19

 – 1934 a 

1939;    Opção
20

 – ano XXVII, nº 1410 – 16/07/2001 – eletrônico; Revista Oeste
21

 – 1942 a 

1944; Informação Goyana
22

 – 1917 a 1935, além de documentos datilografados e Relatórios 

de Pedro Ludovico Teixeira de 1930-1933,  1939, 1940-1942. As fontes selecionadas têm 

como fio condutor a chamada ―Revolução‖ de 30, em Goiás, e os embates políticos entre 

Pedro Ludovico Teixeira e os Caiados, a partir do final dos anos de 1920, ou seja, tanto os 

jornais quanto as obras giram em torno dessas disputas e isso justifica a escolha e o uso de 

todas elas. 

Ao abordar importantes questões políticas próprias à história e à (re)construção da 

memória dos autores, ocupar-se-á das relações entre memória e história, memória e 

sentimentos, além do imaginário social refletindo sobre os trabalhos historiográficos, tomados 

como fonte, confrontando seus registros com os sentidos  construídos pelos autores e os 

significados para seus contemporâneos. Tratar-se-á de questões políticas e ideológicas 

visando a compreender a construção de uma memória histórica relacionada aos sentimentos, 

ressentimentos, silêncios e esquecimentos.  

Os objetivos propostos para a realização deste estudo são: compreender a relação 

memórias, ressentimentos, esquecimentos e silêncios presente na obra de Pedro Ludovico 

Teixeira (1973) e nos jornais; compreender os mecanismos da construção de uma dada 

memória histórica sobre a "Revolução de Trinta" em Goiás, a partir da análise da obra e dos 

jornais; refletir sobre a utilização dessas memórias históricas pela historiografia, que trata o 

período de 1930 a 1970 em Goiás. Esse recorte temporal justifica-se, uma vez que as obras 

escolhidas como fonte foram publicadas na década de 1970.  

A obra de Pedro Ludovico, tomada como fonte, é entendida como autobiografia e, 

segundo Jozef (1998), essa modalidade de escrita é um discurso altamente problemático 
                                                           
14

 Publicado na cidade de Goiás em 1938 sob a direção de Vasco dos Reis. 
15

 Publicado em São Paulo. Diretores: Americano de Campos 1875-1884; Francisco Rangel Pestana, 1875-1890; 

Plínio Barreto e Júlio Mesquita Filho, 1891-1927; Nestor Rangel Pestana, 1927-1932...  
16

  Fundado em 15 de março de 1979 na cidade de Corumbá-GO.. 
17

 Publicado em Rio Verde a partir de 1923. Diretores: Pedro Ludovico Teixeira e Ricardo Campos 
18

Alguns números desse jornal podem ser encontrados no Museu das Bandeiras na cidade de Goiás, datado de 

Maio de 1927. 
19

 Publicado em Anápolis entre 1914 a 1930 
20

 É  um semanário goiano fundado em 1975 pelo jornalista Herbert de Moraes Ribeiro. 
21

 Com circulação no Estado de Goiás entre os anos de 1942 e 1945, divulgou o panorama sociocultural da nova 

capital do Estado de Goiás. – Livro em CD ROM – AGEPEL, 2001. 
22

 Revista de Henrique Silva e Americano do Brasil, editada no Rio de Janeiro e distribuída mensalmente no 

Brasil entre 1917 e 1935. 
(coleção fac-similar) 
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devido à grande dificuldade de defini-lo como gênero. Contudo, nossa preocupação não 

consiste em definir conceitualmente a autobiografia, mas sim em apresentar alguns aspectos 

do texto autobiográfico que possibilitem a compreensão da obra analisada. Para a abordagem 

da obra em questão, considera-se que as experiências narradas nos textos autobiográficos 

podem ser tratadas como documentos, dentro do campo de estudos históricos, ―pois a escrita 

do eu é um produto histórico‖ (JOSEF, 1998, p. 297).   

Pensa-se que as características do texto autobiográfico são indícios da relação entre o 

autobiógrafo e seu próprio passado, ao mesmo tempo em que ele revela o projeto orientado 

para o futuro, de um modo específico de revelar-se a outrem. O tema específico da 

autobiografia é o relato das realidades experimentadas, a partir do qual a realidade externa 

pode se modificar. A autobiografia constitui-se de recortes selecionados pelo próprio sujeito, 

acerca de si mesmo e visa, também, à construção e ao registro de uma imagem de si, sobre si. 

Para Schmidt (2000), a autobiografia é sempre uma construção possível, entre tantas outras, a 

respeito de uma personagem, e nunca o retrato definitivo.    

Segundo Ferreira Neto (2002, p. 23), ao trabalhar com a autobiografia, depara-se com 

dois problemas: primeiramente, coloca-se a questão das múltiplas temporalidades,  

 
Pois cada indivíduo tem o seu tempo. Nos relatos de vida são encontrados 

constantes retornos, tempos que se confundem e contradizem, o que nos 

impõe estar sempre em alerta para não cairmos em julgamentos ou 

dissolvermos as diferenças. Posteriormente, discute-se a questão da 

complexidade da identidade, a construção de si e do outro numa 

autobiografia. Além do caráter fragmentário e intencional, muitas vezes, a 

preocupação é com o nome próprio ou com o nome da família como um 

atestado de identidade reconhecimento social do seu portador que quer 

deixar através do tempo e do espaço.  

 

 

A autobiografia é a narrativa da experiência de alguém que quer contar sua vida para 

dizer quem é. O testemunho nasce, muitas vezes, da necessidade de apresentar o aspecto 

―desconhecido‖ de sua história. Em outros momentos, o ato de narrar e o de recordar são 

armas, segundo Jozef (1998, p. 298), contra a solidão e a dor, ―memórias constituídas de 

saberes, um saber transmitido e compartilhado por uma comunidade. A recuperação do 

mundo e de si mesma concebe-se em termos de um deslocamento em direção ao passado, uma 

espécie de reconquista do paraíso perdido‖. 

Para muitos estudiosos do gênero autobiográfico, existe uma impossibilidade de 

exteriorizar toda a essência do indivíduo, pois a individualidade é complexa e, por isso, a 

dificuldade em traçar uma autobiografia sem deformá-la, sem alterá-la. Levando em 
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consideração estes argumentos foi possível compreender a obra de Ludovico com um 

documento estruturado por meio de fatos narrados, permeados por interesses, paixões e 

emoções, imbricada na ―luta‖ política que, de certa forma, configurou-se com o Regime 

Militar em 1964, que teve como consequência sua cassação, em 1969.  

Após estes apontamentos, fica claro que a autobiografia traz, em si, ambiguidades e 

problemas para o historiador, mas traz, também, muitas possibilidades que não devem ser 

deixadas de lado pelas dificuldades que lhe são inerentes. É certo que um relato 

autobiográfico oferece uma visão ―lacunar‖ daquilo que aconteceu. Temos consciência de que 

trabalhamos com representações múltiplas. Diante disso, é preciso que busquemos as 

contradições e as dissonâncias para fazer aparecer as diferenças.  A autobiografia é ainda 

concebida por Khalil (2009, p. 249) como 

 

Um ato de conhecer-se, não é simples depósito de memória e sim uma 

prática de constituição subjetiva, na medida em que o sujeito participa de um 

exercício de treino de si mesmo, mostrando-se face à identidade do outro. O 

resultado dessa escrita apresenta, desse modo, elementos heterogêneos, 

vontades de verdade e demais valores constitutivos do sujeito. 

 

 

Entendendo a autobiografia enquanto um discurso de si, considera-se importante uma 

breve discussão sobre esse conceito. Aqui, o discurso será entendido como refere Fernandes 

(2005), isto é, o discurso encontra-se no social e está impregnado de aspectos sociais e 

ideológicos, revelando a presença de ideologias que se opõem e a presença de diferentes 

discursos, que por sua vez, expressam a posição de grupos de sujeitos acerca de um mesmo 

tema. Os discursos não são fixos, estão sempre se movendo e sofrem transformações, 

acompanham as transformações sociais e políticas de toda natureza que integram a vida 

humana. Assim, analisar os discursos implica interpretar os sujeitos falando, tendo a produção 

de sentidos como parte integrante de suas atividades sociais. Quando nos referimos à 

produção de sentidos, dizemos que no discurso os sentidos das palavras não são fixos, não são 

imanentes: são produzidos face aos lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução. Portanto, 

a noção de discurso implica considerar as condições histórico-sociais de produção que 

envolvem o discurso. 

Os discursos ou pronunciamentos serão aqui interrogados ou questionados quanto à 

sua própria produção, como ele foi produzido, em que época, por quem, em que 

circunstancias políticas, históricas, econômicas e sociais. Nesse sentido, Certeau (2010) expõe 

que todo discurso, ou pronunciamento, dá-se em um certo lugar, o qual deve ser interrogado 

pelo historiador.  
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Leva-se em consideração que todos os documentos são formas de discurso ou 

pronunciamento e que os sujeitos são constituídos por eles, que, por sua vez, constituem o 

próprio objeto, dando a ele nome, conceituação, versões, inteligibilidade, verdades. Nesse 

sentido, Albuquerque Junior (2009, p. 235) lembra que ―somente ao pronunciar ou escrever 

esses discursos e pronunciamentos, ou seja, somente ao expressar suas idéias, pensamentos, 

emoções, desejos, afetos, posições políticas [...] é que o emissor vai adquirindo uma dada 

identidade de sujeito‖. Para o autor, tudo que o historiador faz é análise do discurso, pois, 

análise documental é uma forma de análise de discurso.    

Ao analisar os discursos presentes nas obras e nos jornais tomados como fonte, 

procura-se compreender porque um dado discurso ou pronunciamento, além de ser publicado 

nos jornais, foi também publicado no livro Memórias, além de, muitas vezes, ser guardado 

nos arquivos, como, por exemplo, no arquivo Pedro Ludovico. Nesse sentido, Navarro (2007, 

p. 25) afirma que a escolha de acontecimentos passados a serem arquivados não ocorre de 

maneira inocente, ou seja, ―o arquivo, seja de textos, seja de objetos, é fruto de operações 

políticas e de sentido. [...]‖. Levando em consideração que nenhum discurso foi utilizado ou 

preservado inocentemente, mesmo que seja, conforme Navarro (2007, p. 239), ―fruto de um 

esquecimento, esse também tem um significado a ser investigado.‖  

De acordo com Albuquerque Junior (2009, p. 241), ―há muitas compilações de 

discursos e pronunciamentos publicados em [...] livros de memórias autobiográficas que 

podem trazer a reprodução no todo ou em parte de discursos considerados significativos 

marcantes ou decisivos feitos pela pessoa biografada ou que escreve suas memórias‖. É nesse 

contexto que será analisada a obra Memórias, de Pedro Ludovico, uma vez que, para Khalil 

(2009, p. 298), a autobiografia ―sempre procurou um espaço entre o discurso da história por 

seu efeito memorialístico‖. 

Entendendo a obra de Joaquim Rosa como um livro de crônicas, torna-se necessário 

analisá-lo como objeto de pesquisa. Inicia-se, então, recorrendo à leitura de Santos (2005), 

que ressalta a importância de entender a crônica como um texto cultural ou político; nesse 

ínterim, torna-se relevante ressaltar que para essa pesquisa a obra em questão será entendida 

como um texto político. De acordo com a autora, o conteúdo das crônicas deve ser analisado 

como ―expressão de uma temática, mas também a própria forma, revelando as especificidades 

que dialogam com o espaço e com outras formas textuais‖ (SANTOS, 2005, p. 16) como, por 

exemplo, os jornais, as cartas, os relatórios e a obra de Pedro Ludovico Teixeira. As crônicas 

estão relacionadas ao tempo enquanto narrativa factual, e, conforme Santos (2005, p. 19), 

―imbricadas no tempo histórico, elas atestam os fatos, deformados segundo a contingência do 
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narrador.‖   

As características ambíguas das crônicas de Joaquim Rosa expressam questões 

políticas relacionadas aos anos de 1930 e 1940 e nelas estão presentes elementos diversos que 

expõem a capacidade de diálogo do autor com seu tempo e seu público. O cronista apresenta 

visões particulares da história política de Goiás, permitindo compreender a relação entre ―o 

individual e o coletivo‖ (p. 110).  As crônicas de Joaquim Rosa podem ser lidas e 

consideradas como memória e, também, tratam da história de Goiás. O cronista preocupa-se 

com questões políticas relacionadas ao passado do Estado e com o período da chamada 

―Revolução de Trinta‖. 

Na análise das crônicas, presentes no livro, todas as ambiguidades do pensamento do 

cronista, diante do fato ―revolução de trinta‖, serão relevantes, como destaca Santos (2005, p. 

164), ―para demonstrar que as ideias não estão somente fora, mas também dentro do lugar, e é 

nessa fricção e tensão constantes que os caminhos‖ da história de Goiás têm sido trilhados. 

Uma vez que serão utilizados como fonte, também, diferentes jornais e revistas, torna-

se necessário discutir o uso dos mesmos enquanto documento histórico.  Para referendar essa 

discussão, utilizar-se-á a leitura de Luca (2006), quando nos lembra que jornais e periódicos 

―merecem ser analisados com vagar‖ (p. 121). Para esta pesquisa, a atenção torna-se mais 

precisa, uma vez que, trabalharemos com jornais de épocas diferentes e não podemos correr o 

risco de fazer uma leitura ―amena e ligeira, decorrente do mero folhear dessas publicações de 

época que acabem por envolver o leitor/historiador no tempo pretérito que busca reconstruir‖. 

(LUCA, 2006, p. 131).  

Portanto, os estudos desses jornais devem ser conduzidos com atenção, pois, como 

ressalta Chartier (1996, p. 97), o texto jornalístico ―traduz claramente uma intenção editorial‖. 

Para a abordagem proposta, leva-se em consideração, também, o apontamento de Darnton 

(1990, p. 71) de que ―cada jornalista monta os fatos segundo sua versão pessoal das matérias‖. 

O autor vai além e afirma que ―as designações, os cortes e a distribuição ou ‗jogo‘ das 

matérias fazem parte de um sistema de reforço positivo ou negativo.‖ (DARNTON, 1990, p. 

73). Discutindo o papel dos Diretores dos jornais, Darnton (1990, p. 77) lembra que ―o poder 

do diretor realmente gera uma tendência na maneira de redigir as noticias‖.  

Torna-se importante, então, pensar como os jornais encontram-se inscritos em suas 

estruturas de representação espontânea, feitas por seu editor, das competências de leitura do 

público a que se destina, pois o sucesso de um jornal depende de se conseguir ampliar, ao 

máximo, o número de possíveis leitores. Contudo, como ressalta Luca (2006, p. 122), 

precisamos estar atentos para ―as armadilhas desse tipo de impresso‖. Nesse sentido, é 
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relevante perceber a forma como os jornais tomados como fontes para esta pesquisa chegaram 

às mãos dos leitores, sua aparência, estrutura e divisão de conteúdos, relações com o mercado, 

o público que visava a atingir e os objetivos propostos, para compreender a relação memória, 

esquecimento e ressentimento, presentes nas obras de Pedro Ludovico Teixeira e Joaquim 

Rosa. 

Ao considerar as observações de caráter metodológico de Luca (2006) a respeito do 

tratamento dos jornais como objeto e fonte de estudos, verifica-se que a imprensa atua como 

um campo político-cultural, o que nos faz constatar a necessidade de se traçar as principais 

características dos órgãos de imprensa consultados. Para tanto, os jornais serão submetidos a 

uma análise crítica interna.  

Seguindo as sugestões da autora, será proposta uma caracterização geral dos jornais 

em quatro eixos, que giram em torno do campo de produção e circulação das obras: 01) 

aspectos formais e materiais, tais como: formato, ilustrações, composição, sistema de títulos; 

02) aspectos históricos: origem, proprietários, proposta (por exemplo, importância de 

números especiais), corpo de redação; 03) aspectos econômicos: tiragem, publicidade, 

difusão; 04) aspectos da clientela: o público leitor alvo, destinatários explícitos (carta ao 

leitor, anúncios), região geográfica de abrangência. Para além da necessária caracterização do 

documento, será enfatizada a análise do conteúdo por meio da análise temática e análise de 

argumentação. Para o trabalho em questão, enfatizar-se-á o estudo e a observação dos jornais, 

com a atenção voltada, em especial, para a análise dos temas, a frequência e a presença do 

assunto escolhido no interior dos impressos.  

Admite-se que a imprensa seleciona, ordena, estrutura e narra de ―uma determinada  

forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar ao público‖. (LUCA, 2005, p. 139). E, para 

se analisar tal posição da imprensa, o historiador dispõe de ferramentas da Análise do 

Discurso
23

, que é uma disciplina da Linguística que o historiador, ao tomá-la de empréstimo 

pode desenvolver melhor suas análises, ―que problematizam a identificação imediata e linear 

entre a narração do acontecimento e o próprio acontecimento, questão, aliás, que está longe de 

ser exclusiva do texto da imprensa‖ (LUCA, 2006, p. 139).  

Nesse sentido, Benjamin (1985, p. 12) chama a atenção para o fato de que o jornal é o 

suporte em que a linguagem e a escrita se encontram, ou seja, ―todos os elementos miméticos 

                                                           
23

 Disciplina que, ao tomar o discurso como objeto de investigação, trabalha com a linguagem em uma relação 

direta com a história e com os sujeitos. O discurso materializa-se em forma de texto, sob determinações 

históricas, sendo estas determinações o que envolve os sujeitos e a situação social, e, ao mesmo tempo, 

explicitam/revelam os posicionamentos sociais e ideológicos (e também políticos) dos sujeitos (Cf. 

FERNANDES, 2005). 
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da linguagem constituem uma intenção fundada, isto é, eles só podem vir à luz sobre um 

fundamento que lhes é estranho, e esse fundamento não é outro que a dimensão semiótica e 

comunicativa da linguagem‖. 

Como observa Luca (2006), o jornal é um instrumento que pode tornar possível uma 

aproximação do modo complexo pelo qual a cultura e a política são produzidas, mantidas e 

transformadas. A autora argumenta que são vantagens dos jornais utilizados como fonte: a 

periodicidade, a disposição espacial das informações, o que diz respeito ao registro de 

diferentes acontecimentos.   

Levando em consideração, ainda, que nos arquivos foram encontradas algumas cartas, 

lembramo-nos, também, da leitura de Malatian (2009, p. 196) que considera que, nas cartas, 

―a palavra constitui o meio privilegiado de acesso a atitudes e representações do sujeito‖. 

Nesse ínterim, assim como as autobiografias, as cartas expressam a vida privada segundo 

regras de boas maneiras e apresentam uma ―imagem de si controladoras da espontaneidade e 

da revelação da intimidade‖ (MALATIAN, 2009, p. 197).  

As cartas, assim como qualquer outro diálogo, comportam silêncios, esquecimentos, 

rupturas, retomadas ―ao sabor dos interesses e das afeições‖ (MALATIAN, 2009, p. 197). As 

informações contidas nas cartas serão analisadas como versões individuais ou coletivas 

construídas sobre determinados acontecimentos que podem ter sido vivenciados pelo 

narrador, ou, ainda, podem ter sido acontecimentos dos quais o narrador se inteirou de 

diversas formas, como conversas, leituras, relatos.                                 

Serão realizadas análise, interpretação e confrontação das fontes recolhidas e 

caracterizadas, para discutir a relação memórias, esquecimentos, ressentimentos e silêncios, 

presentes tanto nos documentos relacionados a Pedro Ludovico Teixeira, quanto a Antônio 

(Totó) Ramos Caiado.  Propõe-se a análise combinada das fontes de duas naturezas: os jornais 

e cartas, produzidos e em circulação entre 1938 e 1970, e as obras publicadas na década de 

1970.  

As fontes serão analisadas levando-se em consideração as formas singulares de 

manifestação dos anseios, das racionalidades, dos sentimentos, dos ressentimentos e dos 

lugares de criação de imagens ―mentais‖ sobre Goiás. Produzidas por materiais e vestígios 

afetivos gestados neste espaço específico, que também é lugar de produção, circulação e 

recepção das ideias contidas nas obras, enquanto os jornais são produzidos para informar, 

transformar, induzir, convencer o público ou leitor – os dois são manifestações da cultura e da 

política.  

Mas, primeiramente, considera-se importante uma breve discussão de como o período 
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estudado, ou seja, a chamada Revolução de 1930 em Goiás, foi e é tratado pela Historiografia 

Goiana que apropria-se e, em alguns momentos, discorda  da memória de Pedro Ludovico 

Teixeira ao fazer suas análises. Essa apropriação pode ser percebida em quase todas as obras 

quando os autores, assim como Ludovico, não tratam muito da ―revolução‖ em si, mas sim do 

período pós-revolucionário, pós-trinta. Suas discussões são feitas a partir dos mesmos 

documentos usados por Ludovico, dão muita ênfase à construção e à transferência da capital 

do Estado da Cidade de Goiás para Goiânia. 

A ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, tem sido pensada, também, sob determinada 

influência da historiografia nacional. Há uma apropriação de diversos aspectos dessa 

historiografia pelos estudos realizados sobre Goiás, mas, ao mesmo tempo, existe uma 

especificidade estadual. Segundo os autores voltados para essa questão, não houve movimento 

em Goiás, este ocorreu em Minas Gerais. A ―Revolução de Trinta‖, em nível nacional, tem 

sido tratada em quatro momentos diferentes: No primeiro momento, percebemos a leitura dos 

contemporâneos à ―Revolução‖, como Barbosa Lima Sobrinho
24

 e Santa Rosa
25

. Lima 

Sobrinho (1975) discute a ―Revolução de Trinta‖ a partir da ideia de que tal episódio 

aconteceu por disputa regional e as massas populares não se envolveram na revolução, foram 

apenas conduzidas pelos discursos. 

Santa Rosa (1976), por sua vez, defende dois pontos de vista: o primeiro refere-se ao 

tenentismo, vanguarda das classes médias, como movimento que expressa, de forma 

politicamente organizada, os anseios de expressão econômica e de representação política da 

pequena burguesia, responsável pela radicalização do movimento de l930. O segundo 

considera que qualquer tentativa política das camadas médias urbanas estaria fadada ao 

fracasso, se as massas rurais não estivessem libertadas da condição de dependência econômica 

social e política dos coronéis. Libertação possível pela reforma agrária. 

Nos anos 1970, Fausto
26

 propõe a primeira revisão do tema. Assim como Lima 

Sobrinho, Fausto discute a ―Revolução de Trinta‖ como uma disputa regionalista, mas propõe 

uma inovação ao discuti-la como uma revolução burguesa. Há uma contradição entre os 

interesses dos grandes proprietários rurais e interesses da burguesia industrial. Consiste aí o 

que há de novo nessa contribuição para o esforço da revisão histórica da Primeira República. 

O autor procura mostrar a inconstância de um modelo corrente de análise que ele observa na 
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 LIMA SOBRINHO, Barbosa. A verdade sobre a revolução de outubro – 1930. 2  ed. São Paulo: Alfa-Omega, 

1975.  Sua primeira edição é datada de 1932. 
25

 SANTA ROSA, Virgínio. O sentido do tenentismo. 3 ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1976. Este livro teve sua 

primeira publicação em 1931. 
26

 FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: história e historiografia. 12
a
  ed. São Paulo: Brasiliense l989. Este 

livro teve sua 1ª edição publicada em 1969. 
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historiografia anterior aos anos 1970. 

Há contradição entre o setor agrário e os interesses da burguesia industrial, e a 

―Revolução de Trinta‖ é identificada, por ele, como revolução burguesa industrial. Fausto 

(1989) considera o Estado como um simples reflexo da classe dominante ou como uma 

instituição sobreposta à sociedade, na medida em que está para além dos setores sociais. 

Procura, também, problematizar as relações entre a política e a economia. Para o autor, o 

Estado não representava nenhum setor da sociedade, e o governo assumiria a função de 

dirigente das lutas políticas. 

Segundo esse autor, o Estado brasileiro pós-30 teria muita dificuldade em encontrar 

um ―setor de classe‖ com condições de criar sua hegemonia devido à crise da burguesia 

cafeeira, à fraqueza dos demais setores agrários, além da dependência das classes médias 

diante dos interesses tradicionais. Diante dessas condições, ―instala-se um compromisso entre 

as várias facções pelo qual aqueles que controlavam as funções de governo já não 

representam desse modo direto os grupos sociais que exercem sua hegemonia sobres alguns 

dos setores básicos da economia e da sociedade‖ (FAUSTO, 1989, p. 136). 

Para Fausto, esse acordo ocorrido entre as diversas facções da burguesia foi possível 

graças à ausência de oposição fundamental no interior da classe dominante. As classes médias 

assumem maior peso, favorecidos pelo crescimento do aparelho do Estado, mantendo, 

entretanto, uma posição subordinada. A classe operária ficou à margem desse compromisso. 

A segunda revisão do tema surge nos anos 1980 com os estudos de De Decca
27

 e 

Vesentini
28

. Nesse momento, a historiografia estava revendo a História do Brasil e procurando 

colocar em dúvida a historiografia existente que tinha compromisso com o saber da classe 

dominante. Esses dois autores criticam a construção da memória histórica sob a ótica do 

vencedor e buscam resgatar a memória dos vencidos, além dos diferentes projetos políticos e 

sociais em disputa no momento da ―revolução‖. 

 A terceira revisão do tema surge nos anos 1990, com Borges
29

. A autora propõe uma 

nova perspectiva para se pensar a temática ―Revolução de Trinta‖, discute o tenentismo
30

 e o 

debate em torno da Revolução Brasileira, busca recuperar a pluralidade dos conceitos, 
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 DE DECCA, Edgar S. 1930. O silêncio dos vencidos. 4 ed. São Paulo: Brasiliense, l988. 
28

 VESENTINI, Carlos A. A teia do fato: uma proposta de estudo sobre a memória histórica. São Paulo: 

HUCITEC, 1997. 
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 BORGES, Vavy Pacheco. Tenentismo e Revolução Brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1992. 
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 C. f. Borges (1998, p. 152), ―o primeiro sentido que toma o tenentismo ao ser criado é o de expressar as  ações 

dos revolucionários militares alcunhados de tenentes, a nova geração radical do Exército que, embora coberta de 
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termo o define como uma forma de militarismo, de fortalecimento do poder e das classes armadas contra as 

classes políticas, pela interferência das primeiras na área específica das últimas‖. 
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imagens e interpretações presentes na documentação da época. Constitui, assim, um novo 

foco de análise que não passa mais somente pela preocupação em retomar a memória dos 

vencidos, mas, segundo a autora: 

 

Aos poucos ficou claro que minha pesquisa deveria começar dessa  luta [...] 

começou a ser contada enquanto se processava e como se fixou sua 

memória, parte desse mesmo jogo de poder. [...] Para se compreender 30, era 

preciso retomar o que esses movimentos foram para seus participantes e 

contemporâneos, em suas diferentes e conflitantes versões (p. 19). 
 

 

Nessa perspectiva, os vários conceitos de revolução que permeavam o debate político 

recebem outro tratamento, não mais a partir de modelos fixos, mas de representações 

construídas pelos sujeitos históricos no momento de luta política e sua posterior cristalização, 

seja pelos detentores do poder seja pela historiografia. Em artigo
31

 mais recente, a autora, a 

partir da análise das principais obras de história política sobre os anos 1930, busca recuperar o 

tratamento dado pela historiografia à questão da revolução e às duas interpretações a ela 

relacionadas: as ideias de ruptura e de continuidade. Essa análise é importante para se pensar 

os anos 1930 e seu significado para seus contemporâneos e as representações que foram 

construídas ao longo dos anos que os seguem. 

Contrapondo à ideia de ruptura e tentando recuperar a concepção de revolução, a 

pluralidade dos conceitos, imagens e interpretações, a autora propõe rever a história como um 

campo de possibilidades, em que a pluralidade se coloca tanto do ponto de vista do objeto - 

revolução – quanto do ponto de vista da concepção de história. 

As linhas interpretativas que vão influenciar a maioria dos estudos relacionados à 

―Revolução de Trinta‖, em Goiás, podem ser incluídas na categoria da segunda revisão do 

tema. A historiografia goiana sofre uma grande influência de Boris Fausto. O contato com a 

produção historiográfica sobre a ―Revolução de Trinta‖ em Goiás nos permite observar que os 

autores partem da ideia de ruptura, referendada tanto por Pedro Ludovico como pela 

historiografia nacional, para discutir o tema. 

Nesses autores, o fato histórico ―Revolução de Trinta‖ aparece como um divisor entre 

duas etapas históricas: o período de dominação oligarquia/atraso e a dominação 

capitalista/modernidade. Podemos observar que é essa uma das imagens da ―revolução‖ 

criadas por Ludovico e incorporadas pela historiografia. 

Reproduzindo, de certa forma, algumas leituras mais gerais sobre o tema, esses autores 
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buscam identificar as mudanças provocadas pela interventoria de Pedro Ludovico Teixeira, 

sendo a principal imagem de ―um projeto político modernizador‖: a transferência da capital e 

a construção de Goiânia. Outro aspecto relevante diz respeito ao fato de esses autores 

procurarem fazer uma transposição da historiografia nacional, no que diz respeito à eleição 

dos sujeitos revolucionários, tentando demonstrar, em Goiás, a inexistência daqueles sujeitos 

tradicionalmente eleitos como ―revolucionários‖. 

O primeiro trabalho produzido sobre a ―Revolução de Trinta‖ em Goiás foi o de 

Silva
32

, que, partindo de um referencial marxista, discute esse movimento como uma 

revolução democrático-burguesa, influenciada por Boris Fausto. Nesse sentido, segundo a 

autora:  

 

Em Goiás somente as oligarquias se constituíram como força social e 

estenderam o seu domínio a todos os níveis da sociedade. No campo, as 

massas trabalhadoras estavam subordinadas às oligarquias [...] No meio 

urbano ainda não tinha se constituído em Goiás forças produtivas industriais 

[...]: burguesia e proletariado. Os setores médios, por sua inexpressividade 

numérica e absoluta dependência econômica [...] não puderam se constituir 

como força social, com expressão política (SILVA, 2001, p. 96). 

 

 

Dialogando com Fausto, a autora enfatiza que a ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, foi 

um movimento conduzido por dissidências ―oligárquicas‖ na ausência de outros grupos 

sociais que tivessem constituído como força social que pressionassem no sentido de garantir 

seus interesses, reafirmando, assim, a ideia de uma revolução burguesa. Afasta, com isso, a 

existência de ―sujeitos revolucionários‖. 

Não se tratando de uma revolução popular ou de classe média, os ―sujeitos 

revolucionários‖ eram encontrados, segundo a autora, na ―oligarquia moderna‖ que fazia 

oposição à oligarquia dominante/Caiado no Estado. Essa análise se aproxima da leitura de 

Pedro Ludovico, pois, para ele, a ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, foi a derrota dos Caiado 

que representavam o atraso do Estado e a ascensão de um grupo, representado por ele, que 

buscava o progresso e a modernização do Estado. 

Por outro lado, a autora busca transformações nas estruturas sociais como um todo e 

não as encontrando caracteriza a ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, como uma revolução 

burguesa. Enfatiza que a ruptura só ocorreu, em nível de discurso, entre a oligarquia 

tradicional e a instalação de um sistema de dominação capitalista, ―pois na prática os 

interesses oligárquicos falaram mais alto‖ (SILVA, 2001, p. 171). 
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Silva (2001) assume o conceito de continuidade ao ressaltar que na instância 

econômica não ocorreram mudanças nas relações de produção. A economia continuou a 

basear-se nas grandes propriedades agrárias. Politicamente, houve apenas uma alternância 

dentro das classes dominantes, isto é, uma substituição das oligarquias dos grandes 

proprietários rurais pelas oligarquias dos grandes empresários ligados à economia de 

mercado.  

 

[...] Goiás continuou sem condições de integrar-se regionalmente e articular-

se de forma mais dinâmica às demais regiões, pois sua economia 

permaneceu [...] dependente basicamente de estímulos externos [...] Goiás 

estava reservado [...] apenas o papel de abastecer de produtos alimentícios 

suas regiões limítrofes [...] (p. 98).  
 

            

Nesse sentido, Silva ressalta que, quanto à capacidade de progresso, o movimento de 

trinta criou, em longo prazo, as condições que propiciaram o desenvolvimento industrial, 

possibilitando a passagem de uma sociedade cuja base econômica era agrária para uma de 

base industrial. Nesse processo, foram criadas condições para acelerar a expansão capitalista, 

em Goiás, gerando uma série de transformações na região. 

Anterior a l930, a autora considera que um dos fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento, em longo prazo, foi à penetração da estrada de ferro que assinalou um 

marco na integração de Goiás na economia de mercado, além de estradas de rodagem que 

começaram a cortar o sul e o sudoeste goiano. Nesse aspecto, Silva (2001, p. 211) coloca: ―a 

penetração da estrada de ferro assinalou um marco na integração de Goiás na economia de 

mercado [...] facilitando a ligação de Goiás com áreas hegemônicas da economia brasileira‖. 

Quanto aos meios que possibilitaram o desenvolvimento do Estado, essa autora 

discorda da leitura feita por Ludovico. Para ele, o que proporcionou o desenvolvimento do 

Estado foi à construção e a transferência da capital, porque desconsidera qualquer outro 

aspecto nesse sentido. 

Outro fator considerado por Silva foi o aperfeiçoamento dos meios de transporte que, 

para ela, significaram uma verdadeira revolução nas regiões sul e sudoeste do Estado. Os 

capitais, antes aplicados aos transportes, eram agora liberados para as lavouras, que, além do 

aumento de produção, eram também de melhor qualidade, assegurando melhor preço no 

mercado. Essas transformações fizeram com que essas regiões se tornassem, 

economicamente, as mais dinâmicas constituindo no centro da economia do Estado. Com 
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isso, a capital, localizada na região conhecida como Mato Grosso Goiano
33

, ficou deslocada, o 

que, de certa forma, prejudicava os interesses regionais, uma vez que os grupos oligárquicos 

do sul e sudoeste começaram a reivindicar um poder político correspondente ao poder 

econômico. Segundo a autora,  

 

O maior desenvolvimento das regiões Sul e Sudoeste e sua concomitante 

falta de participação nas decisões políticas, geraram toda uma disputa inter-

regional, cheia de sutilezas e nuanças [...] A luta entre regiões ultrapassou os 

gabinetes dos oligarcas e ganhou as ruas, os jornais, as modas de viola, uma 

verdadeira disputa inter-regional (SILVA, 2001, p. 137). 

 

 

Nesse sentido, a leitura da obra em questão aproxima-se de Barbosa Lima (l975), ao 

discutir a ―Revolução de Trinta‖ como uma disputa regional. Essa reflexão acerca da disputa 

entre regiões está inspirada na leitura de Lima Sobrinho ao discorrer sobre a Guerra de 

Estados entre São Paulo e Minas Gerais, que se assemelha à análise que a autora faz de Goiás, 

ou seja, uma disputa entre as regiões Sul e Sudoeste.  Pode-se perceber que a autora discute a 

construção da nova capital como um aspecto de disputa regional, uma vez que, 

 

Os políticos das regiões Sul e Sudoeste eram barrados em suas pretensões 

eleitorais, pois a comissão do Partido Democrata, controlada pelo Senador 

Antônio Ramos Caiado, escolhia sempre políticos da capital para comporem 

as chapas eleitorais, suas insatisfações com o grupo caiadista avolumavam-

se (SILVA, 2001, p. 137). 

 

 

Podemos pensar que, para Silva, a transferência da Capital atendeu a interesses 

regionais e não significou o desenvolvimento do Estado como defende Ludovico em seu livro 

Memórias. A mudança era necessária às regiões que, de certa forma, já estavam 

economicamente desenvolvidas.  

As insatisfações regionais levaram a uma oposição entre os grupos oligárquicos que 

tinham seus interesses ligados à capital. Os grandes produtores rurais que detinham o poder 

político do Estado e os grupos ligados ao Sul e Sudoeste goianos que possuíam o poder 

econômico não eram condizentes com o desprestígio político. Por isso, além de maior 

participação política correspondente ao poder econômico, queriam, também, que o Estado 

criasse mecanismos para maior comercialização dos produtos. Esses grupos estavam ligados à 

ideia de ―progresso‖; no entanto, o grupo que detinha o poder político não fazia concessões. 
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Nesse sentido, a Silva (2001, p. 183) coloca:  

  

Do ponto de vista regional, com a expansão econômica no Sul e Sudoeste, 

surgiu à necessidade da criação de um pólo urbano que servisse de centro 

dinamizador destas regiões e de ponto de ligação delas com a economia de 

base urbano-industrial em expansão. É no interior da dupla necessidade de 

expansão do capital, a nível nacional e regional, que se deve entender a 

construção de Goiânia. 

 

 

Segundo a autora, a transferência da capital significava, para o governo 

revolucionário, uma afirmação de poder, uma vez que na velha capital encontrava-se a 

maioria da oposição. ―Mudando a capital o governo cria o espaço político necessário a sua 

afirmação no poder‖. (SILVA, 2001, p. 188). Além da questão regional, a autora discute 

também o papel do Estado nesse processo, ―uma vez que naquele momento a visão do Estado 

como guardião da ordem, passava-se a idéia do Estado como propulsor do desenvolvimento, 

devendo para isso intervir na economia‖ (SILVA, 2001, p. 186). 

A oposição entre as forças regionais e os grupos dominantes do Sul e Sudoeste do 

Estado teve como primeira reação a criação de jornais para serem usados como veículos de 

expressão de suas insatisfações. No entanto, a oposição não conseguia uma boa articulação 

devido à falta de partidos e programas de base ideológica. O ideário político de sustentação 

das oposições goianas, segundo a autora, baseava-se em um ataque pessoal aos membros do 

governo e em uma crítica à estrutura jurídica-política do Estado. As oposições articulavam-

se em torno do Partido Republicano de Goiás, que era representado por elementos de 

diferentes regiões do Estado. 

Em meio a esse conturbado cenário de disputa regional, surgiu a liderança de Pedro 

Ludovico Teixeira que teria seu poder consolidado juntamente com o desenvolvimento das 

regiões Sul e Sudoeste. Como a oposição não encontrava alternativa para enfrentar os 

Caiados, criada a Aliança Liberal, a ela aderiram. Dirigido por Mário Caiado, Nero Macedo, 

Domingos Velasco, Americano do Brasil, o Comitê Liberal formou-se em Goiás, explicitando 

sua oposição ao governo situacionista. Conforme discute Silva (2001, p. 143),  

 

Voltadas apenas para a questão presidencial, as críticas dos aliancistas em 

Goiás não ultrapassam a estrutura jurídica-política. Movendo-se ao mesmo 

universo econômico, político e cultural da oligarquia no poder e sem 

alternativa econômica a propor, as oligarquias dissidentes querem apenas 

obter concessões políticas – em última instância, uma rotatividade no poder. 

 

     

No entanto, apesar de todas as críticas, propostas e ataques da oposição, o governo, 
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isto é, a situação, venceu as eleições. A oposição goiana, representada por Ludovico e apoiada 

pela oposição nacional, estava disposta a lutar para tomar o poder. Para tal, contou com o 

apoio armado do exército, que lutou ao lado das chamadas colunas Ludovico, formadas por 

forças civis goianas e por tropas militares mineiras. Em Goiás, foi empossado por Getúlio 

Vargas em 1930, um Interventor Federal, logo em seguida, formou-se uma junta 

governamental composta pelos políticos goianos Mário D‘Alencastro Caiado, Pedro Ludovico 

Teixeira e o Desembargador Emílio Francisco Póvoa. Essa junta durou pouco, pois foi 

nomeado, como Interventor Federal em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira. 

Graças ao movimento armado conduzido pela Aliança Liberal, foi possível a 

derrubada do poder oligárquico caiadista que controlava o Estado, tomando assim legalmente 

o poder. A autora enfatiza que ―na ausência de outras classes com força social para atuarem 

no sentido de seus interesses específicos, as dissidências oligárquicas de Goiás assumiram o 

poder com exclusividade‖ (SILVA, 2001, p. 157). Essa leitura aproxima-se da ideia de Estado 

de Compromisso discutida por Boris Fausto. 

O Estado que surge em Goiás, após 1930, não é muito diferente, segundo a autora, do 

anterior, no que diz respeito às classes sociais, pois nenhum outro setor social tem condições, 

pelo nível de desenvolvimento das forças locais, de se posicionar para defender seus 

interesses. Ocorreu, porém, que o poder estadual, representado por Ludovico, estava agora 

submetido ao poder central, representado por Getúlio Vargas. O Estado não tinha autonomia, 

pois o interventor fora nomeado por Getúlio Vargas. No entanto, ainda contava com o apoio 

das oligarquias, mesmo aquelas que anteriormente eram opositoras. 

Para a autora, o ideário de reconstrução do Estado, proposto por Ludovico, significava 

um rompimento com a mentalidade da política que caracterizava a Velha República. Era 

necessária a colaboração de todos os bons goianos, inaugurando, assim, uma nova 

mentalidade e uma nova forma de agir em Goiás. Percebemos que esse discurso era utilizado 

por Ludovico, para justificar sua força e produzir entre os goianos certo consenso. O ―novo‖ 

Estado, idealizado por ele, era apresentado de forma que todas as classes deveriam se 

identificar pela colaboração, união, procurando neutralizar as tensões, os conflitos. 

Analisando esse discurso de Ludovico no sentido de formação do ―novo‖ Estado, 

Silva (2001, p. 161) ressalta que: ―Ideologicamente quer-se demonstrar que o Governo 

Revolucionário está acima das classes e procura atender aos interesses de todos [...] a tarefa 

da Revolução é levar Goiás ao progresso‖ [...]. 

Diferenciando-se das reflexões de Silva, que procura analisar a ―Revolução de Trinta‖ 

em Goiás em sua manifestação regional, Gomes (1986, p. 163) propõe apresentar uma visão 
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global da ―Revolução de Trinta‖ em Goiás, ―através da imagem que a própria Revolução nos 

ofereceu de si mesma‖, a partir dos relatórios de Pedro Ludovico marcado por três tempos 

inevitáveis do discurso revolucionário: o antes, o agora e o depois. O antes é considerado, 

segundo o autor, como o tempo de todos os agravos; o depois é o tempo da ruptura total; o 

agora é o momento da difícil revolução. É a partir desses três momentos que o autor busca 

compreender ―o que foi a Revolução de Trinta em Goiás e o que pretendeu ser‖. (GOMES, 

1986, p. 168). Dessa forma, procura demonstrar o discurso revolucionário. 

Enfatiza, portanto, que a ―Revolução de Trinta‖ não teve, em Goiás, nem 

antecedentes, nem participação. Contudo, considera a participação de Ludovico direta na ação 

das armas fora do Estado, juntamente com o pequeno grupo que fora disperso no primeiro 

combate com as tropas do governo. Segundo esse autor, a revolução era representada por 

Ludovico que se encontrava espremido entre as necessidades de mudanças no Estado, 

propostas por uma revolução não revolucionária. A saída encontrada era criar algo capaz de 

desestabilizar o Estado e que exigisse muito esforço, para produzir súbitas inversões sociais. 

Este pode ter sido o significado da mudança da capital, isto é, o de ser uma revolução 

permanente, sem que houvesse revolução. A esse aspecto, proclama o próprio Ludovico no 

Relatório:  

 

O ambiente de sadia renovação, gerado no país pela vitória da Revolução de 

Trinta, não ficou, felizmente adstrito aos Estados mais adiantados. A 

transformação operou também em Goiás. E o governo revolucionário que se 

instalou nesse Estado veio proporcionar a idéia da mudança da capital goiana 

a oportunidade de caminhar, afinal, para a ambicionada realização. [...] 

Ontem revolucionário na oposição, hoje revolucionário no governo [...] 

(TEIXEIRA, 1973, p. 42).  

 

Dessa forma, a mudança da capital significou para a ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, 

uma ligação entre a realidade do presente – agora – e as promessas – antes – do governo 

revolucionário, ou seja, uma mudança total nas estruturas e a criação de um novo Estado – 

depois. Dessa forma, o autor assume o discurso de Ludovico não apenas colocando um marco 

divisor entre 1930 e pós-trinta, mas elegendo a construção e a   transferência da capital como 

esse marco. 

Contraditoriamente, de certa forma, Gomes (1986, p. 81) não aceita a ideia de ruptura, 

colocando que: ―[...] esta ruptura não é possível de imediato, onde existem estruturas e hábitos 

inveterados, este depois pertence ao tempo das promessas [...]‖. Para o autor, em longo prazo, 

ocorreram transformações, talvez, concordando com a afirmação de Silva de que em longo 

prazo a Revolução proporcionou transformações nos meios de produção e até mesmo 
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possibilitou o crescimento produtivo do Estado. 

Segundo Gomes (1986, p. 89), ―o que nas outras revoluções significou os oceanos da 

repartição da propriedade ou sua coletivização, a socialização dos meios de produção, a 

industrialização acelerada em Goiás propiciou a mudança da capital‖. O autor refere-se às 

Revoluções Francesa e Americana, que acarretaram grandes transformações sociais, 

econômicas e políticas. Com isso, reforça seu pensamento de que, em Goiás, a ―Revolução de 

Trinta‖ não teve proporção, nem organização e nem programa, simplesmente adesões pessoais 

baseadas em antagonismos também pessoais. Para o autor,  esse movimento, em Goiás, foi 

um ideário político e de visão forçada da realidade de acordo com o ideário, representado por 

Ludovico. Em Goiás, não houve revolução e sim a imagem de uma revolução criada por 

Pedro Ludovico Teixeira. 

Recebendo uma grande influência de Silva (2201), mas rompendo com o referencial 

marxista, Chaul (1988) constrói seu discurso a partir da noção de ruptura. Segundo esse autor, 

o projeto político modernizador representado por Ludovico implicava o rompimento com o 

atraso e a inserção do progresso. Assim, assume completamente o discurso de Ludovico. 

Talvez, seja esse o autor que mais incorpora o discurso de Ludovico, tanto em relação 

ao processo de mudança da capital quanto em relação às imagens criadas em torno de todo o 

movimento revolucionário. Esse autor critica as produções historiográficas goianas propondo 

uma nova visão, discutindo a modernidade a partir da ascensão econômica das regiões Sul e 

Sudoeste e a chegada da ferrovia. Essa visão se aproxima da leitura de Silva (2001). 

Chaul parte da ideia de ruptura para discutir a ―Revolução de Trinta‖ em Goiás como 

um marco divisor entre o atraso
34

 e o progresso do Estado materializado na construção de 

Goiânia. Ressalta que ―Goiânia seria o símbolo maior da modernidade‖ (CHAUL, 1988, p. 

154). Dessa forma, incorpora o discurso de Ludovico. 

Assim como Silva, Chaul também caracteriza a ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, 

como um movimento regionalista, isto é, uma disputa entre as regiões Sul e Sudoeste do 

Estado que se desenvolvem economicamente, buscando maior participação política. Nesse 

sentido, enfatiza: 
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 Chaul (l997. p. 29) chama a atenção para o fato de que a questão do atraso deve ser vista como um projeto de 

dominação política, arquitetado pelos integrantes dos grupos dominantes da política goiana na Primeira 

República, chamados pelos sociólogos de coronéis.  
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À medida que as regiões Sul e Sudoeste se destacavam das demais no plano 

econômico, as divergências políticas também se acirravam. Clamavam–se 

então por uma maior participação nas decisões políticas que dentro da 

continuidade centralizadora em que se encontravam, obstruíam os parcos 

passos de desenvolvimento que o Estado poderia conseguir (CHAUL, 

1988, p. 31). 

 

 

O autor procura discutir o papel das classes médias no movimento revolucionário, 

levando em consideração as análises de Fausto. Para Chaul, ao longo do processo histórico do 

Brasil República, as classes médias se incorporavam às oligarquias dissidentes ou às 

dominantes. Assim como Fausto, enfatiza que essas classes não possuíam um projeto político 

que atendesse as aspirações da sociedade brasileira, e ainda mais, que essas camadas não eram 

organizadas em um partido. Chaul (1988) discute, então, a participação dos sujeitos políticos 

nesse processo, em Goiás, afirmando que nesse Estado os grupos oligárquicos eram 

hegemônicos e essa preponderância de um grupo sobre o outro tinha como base o domínio da 

propriedade da terra. 

Para compreender melhor o papel das classes médias no movimento de Trinta, em 

Goiás, o autor procede a uma análise do trabalho da historiadora Silva, com a seguinte 

afirmação: ―o que havia entre as camadas médias urbanas e as oligarquias era uma 

complementação de interesses‖ (CHAUL, 1988, p.54). A partir dessa análise, o autor procura 

demonstrar sua visão sobre a condução do processo revolucionário de trinta em Goiás, 

partindo de duas concepções: econômica e ideológica. 

No nível econômico, na opinião do autor, o que ocorreu foi uma tentativa de inserir o 

Estado na economia de mercado nacional. Assim como Silva, ressalta que as estruturas 

econômicas não sofreram, em curto prazo, grandes alterações. A terra continuou como fonte 

de poder, prestígio e produção, além da permanência dos grandes latifundiários na estrutura 

do poder. Do ponto de vista ideológico, observa-se que há uma disseminação da mentalidade 

burguesa entre as classes médias. Com isso, o autor em questão concorda com Silva, 

afirmando ter havido uma alternância de oligarquias no poder, nos anos trinta, levando em 

consideração que a mentalidade desses grupos passa por transformações. Além de que a 

ideologia espalhada pela classe média, mesmo influenciada pela oligarquia, tem uma 

tendência a se espalhar e influenciar os dirigentes políticos. Mas, por outro lado, argumenta:   
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Que os novos donos do poder não representavam interesses de uma 

burguesia ou de um proletariado, também não representavam literalmente os 

interesses das classes médias local. Representavam sim os interesses dos 

novos grupos políticos em ascensão, principalmente do Sul e Sudoeste do 

Estado. Tal fato não significa, porém uma simples alternância de grupos no 

poder político de Goiás. Pois agora se trata de um grupo político com 

mentalidade de desenvolvimento e modernidade, bem diferente daqueles 

depostos pelo movimento de 30 (CHAUL, 1988, p. 154). 
 

   
O autor conclui que ―o mais admissível, porém, é que se trata de um período de 

transição, político, econômico, social e ideológico [...] elementos do velho, configurados na 

Primeira República, se mesclam com o pretenso novo do pós-trinta‖ (CHAUL, 1988, p. 46). 

Dessa forma, discorda de Silva (2001), porque, segundo essa autora, o que ocorreu foi uma 

alternância de oligarquias. Discutindo a alternância de oligarquias, Machado (1990, p. 124) 

enfatiza: ―a partir da figura do carisma,
35

 é que considero não se deve avaliar a revolução de 

30 em Goiás como um período no qual se deu uma alternância de oligarquias, conforme 

tendências mais recentes da historiografia brasileira‖. 

Essa autora defende seu pensamento partindo de que a familiocracia, em Goiás, nos 

anos Trinta, não se manifestava da mesma forma que em momentos anteriores e também 

porque o governo de Pedro Ludovico, apesar de representar a classe dominante e a privilegiar, 

não foi exclusivo dela. A autora ressalta que: ―apesar da sobrevivência de elementos 

fundamentais à ordem oligárquica [...] considerar a revolução de 30 em Goiás como 

promotora de uma alternância de oligarquias, significa simplificar o processo histórico‖ 

(MACHADO, 1990, p. 125). Entendemos que a autora em discussão assume o discurso de 

Pedro Ludovico como representante de todo o Estado e dos interesses de todos os Goianos e 

como o instaurador de uma nova realidade política no Estado. 

Segundo Chaul (1988), em Goiás, não era encontrada, em nível político, a presença 

das classes médias urbanas. Os centros urbanos eram pouco desenvolvidos e incapazes de 

vincular seus interesses próprios a outros como dos tenentes e, associados a outras frações de 

classes descontentes, teriam sido responsáveis pelo movimento, como ocorreu, segundo 

Fausto, nos grandes centros do país. 

Quanto à análise de De Decca (1998), Chaul desconsidera que seja possível aplicá-la a 

Goiás, visto que, em l930, o Estado não era industrializado, inexistindo as duas classes que 
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―Acredito que existem personalidades, aquelas que Hegel chamaria de indivíduos cósmicos e que Weber 

denominaria de carismáticos que, em determinado momento deste processo, devido a uma capacidade de 

aglutinar pessoas em torno de si, podem desempenhar um papel muito importante no desenrolar dos fatos 

históricos. Assim a história é um processo, mas ao mesmo tempo é feita pôr homens e dentre estes, alguns 

merecem a atenção do estudioso... Pois bem, na história de Goiás, a figura de Pedro Ludovico Teixeira se 

destaca‖ (MACHADO, 1990, p. 19). 
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daí se originam: a burguesia e o proletariado. Nesse sentido, Machado (1990, p. 54) ressalta 

que ―a classe dominada, representada pelo campesinato, por setores urbanos de prestação de 

serviços e pequenos funcionários – não havia proletariado goiano – não participou da reação 

oposicionista‖. Ela pauta-se em De Decca (1998) para refletir sobre a questão da 

industrialização, mas não discute a questão da apropriação da memória. 

Porém, essa autora coloca que a ausência das classes dominadas no processo político 

revolucionário não significou que ficassem indiferentes à situação de atraso e de opressão em 

que viviam, uma vez que constituíram outra forma de insatisfação, como os movimentos 

religiosos que eram utilizados como uma forma de fuga das tensões sociais.  Diante das 

discussões de Chaul (1988), percebe-se uma tentativa de fuga das análises globais, ou seja, de 

uma interpretação mais geral da Revolução de Trinta como um movimento de caráter 

nacional, encontrada nas realidades econômicas dos grandes centros do país, tentando resgatar 

as particularidades regionais. 

Em outro estudo, Chaul (1997) propõe rediscutir a ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, a 

partir da representação da modernidade
36

 pelo viés do progresso. Segundo esse autor, ―a 

modernidade para os arautos de 30, consistia no progresso do Estado, por meio do 

desenvolvimento da economia, da política, da sociedade e da cultura‖ (CHAUL, 1997, p. 

149), materializado na construção de Goiânia. Assim, l930, em Goiás, foi ―muito mais do que 

uma simples alternância de oligarquias no poder. Significou a construção de um projeto 

político baseado na idealização da modernidade, com a participação relativa das camadas 

médias urbanas‖ (CHAUL, 1997, p. 177). 

O autor afirma, ainda, que Goiânia passou a ser o símbolo maior da modernidade, ou 

do progresso em Goiás, e o ideal político que, além de contar com o apoio das regiões Sul e 

Sudoeste, dava sustentação ao poder de Ludovico. Representava também a participação de 

outros setores sociais, como os trabalhadores que vinham em busca de emprego, e 

automaticamente se organizam enquanto classe, além dos setores médios que ali se 

estabeleciam. Referendando a discussão sobre a construção e mudança da capital, Machado 

(1990, p. 149) argumenta: ―a construção de Goiânia, atraindo trabalhadores de todo país, 

possibilita, ao lado do desenvolvimento da conjuntura nacional, a organização das classes 

trabalhadoras‖. 

Em todos os autores observados, verifica-se uma leitura quase homogênea da 
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 Chaul (1997, p. 15) define modernidade ―como ascensão da burguesia e o crescimento econômico, a afirmação 

do capitalismo e suas manifestações políticas, designando uma forma de Estado que separa a vida privada da 

vida social e política pública‖.   
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―Revolução de Trinta‖ em Goiás, pois a maioria desenvolve suas reflexões a partir do projeto 

político ―modernizador‖ de Ludovico, cuja principal meta era a transferência da capital da 

cidade de Goiás para Goiânia. Com isso, assumem o discurso dos contemporâneos, isto é, não 

percebemos qualquer leitura diferenciada sobre o tema. Criam, assim, uma dicotomia entre o 

antes e o pós-trinta, cuja marca central será a afirmação da modernidade materializada na 

construção de Goiânia, expressos no projeto de Pedro Ludovico. A ―Revolução de Trinta‖ 

entra para a História de Goiás como um marco modernizador do Estado, ruptura com o atraso 

em direção ao progresso. 

Após a leitura de diversas obras da historiografia goiana que discutem a ―Revolução 

de Trinta‖, em Goiás, é possível perceber que grande parte embarcam no discurso de que 

trinta foi um marco divisor na História de Goiás. Pensamos que é possível fazer outra leitura, 

deslocando o marco de 1930 para o processo de construção e transferência da Capital do 

Estado da cidade de Goiás para Goiânia, isto é, de 1933, lançamento da pedra fundamental, a 

1942, inauguração. Considera-se, como destaca Vesentini (1997, p.127), que esse marco – 

1930 – ―imbrica gigantescas quantidades de implicações, as quais pressupõem outro mundo 

de práticas específicas, e por meio das quais a obra que aparece como decorrência poderia 

surgir como aquilo que realmente é, ação e criação‖. 

No entanto, foram encontrados apenas dois trabalhos que fazem uma leitura contrária 

às memórias de Ludovico: o de Mírian Bianca Amaral Ribeiro
37

 e o da professora Lena 

Castelo Branco de Freitas
38

.  Ribeiro (1996, p. 226) analisa a história ―do mais importante 

grupo familiar no poder durante a Primeira República – os Caiado‖ e faz, ainda, uma análise 

da trajetória lembrando que os Caiados ―construíram uma intervenção política regional e 

nacional que se iniciou na década de 80 do século XIX‖, procurando entender os mecanismos 

que interagiram no contexto familiar. A autora nos mostra a travessia da família Caiado pelos 

anos, seus aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais enfatizando que: 
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 RIBEIRO, Mírian Bianca Amaral. Memória, família e poder: História de uma permanência política – os 

Caiado em Goiás. Goiânia: UFG, 1996. Dissertação de Mestrado.  
38

 FREITAS, Lena Castelo Branco Ferreira de. Poder e Paixão: a saga dos Caiado. Goiânia: Cânone Editora, 

2010. O livro é um estudo amplo (dividido em dois volumes) que narra desde a chegada da família que emigrou 

de Portugal por volta de 1770 e se estande até a década de 1960, quando acontece a construção de Brasília, e 

envolve temas, tais como, coronelismo, a Coluna Prestes, as revoluções em Goiás durante a Velha República, a 

vida cultural, a família e a mulher na sociedade goiana e a construção de Goiânia. 
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Os Caiado permaneceram na cena política desde o final do Império até os 

dias de hoje. A família teve e tem expressões em quadros políticos 

diferenciados como no processo de instalação dos partidos políticos no final 

do Império, na transição para a República, na República Velha e na política 

dos governadores, na Revolução de 1930, na ditadura do Estado Novo, na 

‗redemocratização‘ de 1946 [...], no Regime Militar, [...] na Nova República 

[...] (RIBEIRO, 1996, p. 209). 

 

     

Ao longo desse percurso, os Caiados fizeram o que foi necessário para conservar a 

hegemonia que compunham para que o grupo familiar permanecesse na cena política.   Para 

Ribeiro (1996, p. 318), a ―permanência política está assentada sobre um conjunto de atitudes 

assumidas e reconstruídas nas sucessivas gerações e que compõem o patrimônio político do 

grupo familiar‖. 

Freitas (2010), por sua vez, faz um amplo estudo sobre a família Caiado, destacando 

como personagem principal Antônio Ramos Caiado (Totó Caiado). Dados novos são 

discutidos com a utilização de diversos documentos de arquivos familiares, até então inéditos, 

possibilitando uma nova discussão sobre os anos de 1930 a 1960. A autora apresenta um Totó 

Caiado ―pluridimensional‖, reinterpreta fatos, documentos, questiona muitas ―verdades‖ 

históricas sobre a família Caiado e sobre a História de Goiás. Freitas (2010, p. 17) inicia sua 

obra enfatizando que ―os Caiados estavam no Brasil desde a segunda metade do século XVIII 

e sua história [...], mescla-se a própria história da capitania depois província de Goiás‖. 

Freitas traça rapidamente a trajetória da família desde a chegada ao Brasil, no século 

XVIII, destacando a revolução de 1909 ―que marcou o começo da ascensão do grupo caiadista 

na política, de igual modo em 1925, ao defrontar-se com os rebeldes da Coluna Prestes [...] 

em 1930, ao arregimentar homens armados para enfrentar tropas aliancistas que ameaçavam 

invadir Goiás‖ (FREITAS, 2010, p. 135) e também o desempenho político de Antonio Ramos 

Caiado e, principalmente de Emival Caiado, nos anos de 1950 e 1960 no processo de 

transferência da capital Federal para o Planalto Central Goiano. 

A autora traz uma leitura totalmente contrária àquela construída por Pedro Ludovico 

em sua obra Memórias e apropriada pela Historiografia Goiana, ou seja, não diríamos que a 

obra é anti-ludovico e nem caiadista, mas é inovadora em diversos aspectos, como, por 

exemplo, a perseguição sofrida pelos Caiados nos anos que seguiram 1930, o silêncio imposto 

a essa família e aos meios de comunicação, entre várias outras questões que serão discutidas 

no decorrer desta tese. 

Nesse contexto, esta pesquisa será organizada em cinco capítulos: O primeiro, Pelas 

Encruzilhadas, ao Encontro das Disputas Políticas: Caiados e Ludovico, tem como objetivo 
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discutir as disputas políticas entre Ludovico e os Caiados presentes nos jornais tomados como 

fonte para a pesquisa; o segundo, As Imagens Encontradas Pelos Caminhos: Pedro Ludovico 

Teixeira e Antônio (Totó) Ramos Caiado, tem como objetivo discutir as imagens construídas e 

reconstruídas sobre Pedro Ludovico Teixeira e os Caiados, a partir dos anos de 1930.  Já o 

terceiro, Pelas Trilhas do Sertão que Virou Cidade, busca abordar os argumentos usados por 

Pedro Ludovico Teixeira para justificar e promover a mudança da capital de Goiás para 

Goiânia. O quarto, Chegando a Goiânia: “Flor Miraculosa do Estado Novo” tem como 

principal objetivo compreender a relação Pedro Ludovico/Goiânia para a consolidação do 

Estado Novo. E o último capítulo, Partindo de Goiânia para Brasília, procura-se discutir a 

construção de Brasília no Planalto Central Goiano e o envolvimento dos Caiados nessa 

mudança. Após essa exposição geral do estudo a que se propõe, dar-se-á início às reflexões teóricas 

e às análises. Para tal, seguiremos a divisão de capítulos proposta anteriormente. 
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1. PELAS ENCRUZILHADAS, O ENCONTRO COM AS DISPUTAS POLÍTICAS: 

Caiados e Ludovico 

 

Este capítulo tem como objetivo, por meio da análise dos discursos presentes nos 

jornais e nas obras tomadas como fonte, discutir, pautados nos conceitos de ressentimentos, 

esquecimentos, humilhações e silêncios, os embates políticos entre Pedro Ludovico Teixeira e 

os Caiados, a partir do final da década de 1920. 

Foi com a ―revolução‖ de 1909 que os Caiados assumiram o poder político em Goiás e 

permaneceram até 1930, quando ocorre a ―Revolução de Trinta‖ e Pedro Ludovico assume o 

poder. Desde 1917, os Caiados possuem a hegemonia do Partido Democrata e, em 1928, 

consolida seu poder político em Goiás, dominando a estrutura do poder, tendo como chefe 

Antônio Ramos Caiado. A primeira derrota dos Bulhões, representada pelo isolamento de 

Leopoldo de Bulhões na política goiana em 1905, era a oportunidade para a consolidação dos 

Caiado como potência principal em Goiás. 

Em 1909, segundo artigo publicado no Jornal Opção
39

, ―Caiado e Bulhões estavam do 

mesmo lado‖. O ano de 1912 foi decisivo para a consolidação do Partido Democrata como a 

principal fonte de poder e controle político-administrativo do Estado. Os Bulhões, alijados da 

agremiação, partem para a oposição. Já segundo Silva (1998, p. 230), entre 1909 e 1912, os 

Bulhões deram ―os últimos suspiros como grupo político dirigentes em Goiás, ao mesmo 

tempo em que os Caiado tomaram fôlego para assumir a hegemonia política do Estado‖. 

Até então, tudo parecia correr bem para Totó na consolidação de seu projeto 

hegemônico. Mas, segundo Amorin (2012), ―eis então que desponta a grande influência do 

chefe da Revolução de 1909: o coronel Eugênio Rodrigues Jardim, que contava com o 

prestígio político em âmbito nacional
40

‖. Eugênio mantinha estreitas ligações com Hermes da 

Fonseca — presidente da República à época — e outras lideranças republicanas. Além disso, 

Eugênio Jardim era representante da família Jardim (presente em Goiás desde a segunda 

metade do século XVIII), irmão e muito amigo de Francisco Leopoldo, antigo desafeto de 

Antônio José Caiado e seu neto Totó, desde os tempos do Centro Republicano. 

Todavia, Eugênio e Totó apresentavam estreitos laços políticos e familiares. Aliaram-

se desde o ingresso do primeiro na política estadual, após o seu retorno a Goiás em 1905, 

quando é reformado no posto de coronel. Ocorre que, a despeito dessa aparente harmonia, 

havia, sim, um conflito. A disputa não tomou caráter público, com intrigas panfletárias ou 
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http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/a-historia-panfletaria-de-goias (acesso em 24/10/2012)  
40

 Hélio Maurício de Amorim em entrevista ao Jornal Opção. 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/a-historia-panfletaria-de-goias-
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debates dentro do Partido Democrata, sendo relegada para as entrelinhas da história. A disputa 

pelo ―controle maior‖ da política regional passava pelo domínio do Diretório Executivo do 

Partido Democrata, que, a partir da vitória na Revolução de 1909, passou a ser hegemônico 

em Goiás. Tal agremiação, em âmbito nacional, era filiada ao Partido Republicano 

Conservador (PRC). É interessante destacar que, ainda em 1912, de acordo com Amorim 

(2012), Leopoldo de Bulhões e Totó Caiado integravam o mesmo partido, sendo intensa a 

disputa entre as duas lideranças. 

Em fevereiro de 1912, Hermes da Fonseca determinou que fosse enviado um 

telegrama a Eugênio Jardim, pois, como Presidente da República, lhe entregava a direção da 

política em Goiás. Sobre a influência de Eugênio Rodrigues Jardim, Campos (1987, p. 134) 

enfatiza que:  

 

A partir de então, o controle da política estadual coube ao ex-militar e 

fazendeiro Eugênio Rodrigues Jardim. Ele teria sido colega de Hermes da 

Fonseca, além de ter participado da Revolução Federalista do Rio Grande do 

Sul ao lado do grupo que depois dominou a política gaúcha e que a partir de 

1910 passou a ter muito peso na política nacional. Desse grupo faz parte o 

senador Pinheiro Machado, de quem Eugênio Jardim era amigo. Se-

guramente, o homem forte do novo situacionismo goiano tem incondicional 

apoio federal. E, na sua sombra, apresenta-se a figura de seu cunhado, Totó 

Caiado. 

 

 

Eugênio Jardim elege-se presidente do Estado em março de 1921 e Senador Federal 

em 1924, sempre à frente dos desígnios da Comissão Executiva do Partido 

Democrata.  Contudo, segundo Amorin (2012), o mesmo vem a falecer e ―com sua morte 

Totó Caiado surge como a maior liderança política do Estado‖. Contrapondo essa leitura, 

Silva (2005, p. 77) argumenta que o partido Democrata e o caiadismo foram homogêneos de 

1912 a 1930 ressaltando que:  

 

As convenções do Partido Democrata era uma festa tranqüila, com reuniões 

e banquetes. Todos sabiam com antecipação o seu desfecho habitual, pois os 

convencionais em si, na sua totalidade, não tinham influencia real na escolha 

dos candidatos. Antônio Ramos Caiado é quem decidia.  A existência do 

jornal O Democrata, que era órgão do partido e cujo fundador fora Antonio 

Ramos Caiado, completava o círculo de ferro imposta pela oligarquia do 

Estado.  

 

 

Contudo, em 1927, em Rio Verde, começa a surgir oposição aos Caiados e, de acordo 

com a autora, essa oposição não tinha um fundamento apenas eleitoral como ocorreu em 

momentos anteriores. ―Ela configurava um desencontro entre poder econômico e poder 
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político‖ (SILVA, 2005, p. 82) e, por isso, as novas dissidências não puderam ser controladas, 

como as anteriores.  Ainda em 1927, dentro do próprio grupo dominante, começam a aparecer 

fissuras, abrindo espaço para a formação de um núcleo regional da Aliança Liberal. Para Silva 

(2005, p. 85), essa ruptura ―configura uma oposição ao domínio oligárquico dos Caiado. [...]. 

A ruptura no interior do grupo dominante desemboca na derrubada da facção caiadista em 

1930‖. 

No entanto, assim como as rupturas, as alianças acontecem, principalmente, por 

ocasião da formação das chapas eleitorais, quando os grupos oligárquicos voltavam a se 

articular, em torno de seus interesses econômicos, mantendo apenas as diferenças políticas 

por ocasião das eleições. Já em 1930, as rupturas oligárquicas, segundo Silva (2005, p. 85), 

―ganham contornos ásperos e as dissidências regionais se articulam com a Aliança Liberal, o 

que abre caminho para a ascensão das oposições ao poder, como resultado a chamada 

Revolução de 30‖. 

Segundo Freitas (2010, p. 138), durante os primeiros meses de 1929, oposicionistas do 

Sudoeste goiano articulavam-se com milícia particular de Manoel Balbino de Carvalho: 

―Carvalhinho [...] com vistas a implantar ambiente de terror que levasse a intervenção federal, 

o que não vem a acontecer‖. Já nas eleições de Março de 1930, a vitória dos candidatos 

democratas foi, segundo a autora, ―arrasadora [...]. O candidato oposicionista mais votado, 

Pedro Ludovico Teixeira contabilizou [...] 14% do total‖ (FREITAS, 2010, p. 382). Nesse 

contexto, Rosa (n.d, p. 33) lembra que ―gente sem conteúdo de liderança virou líder, o líder 

virou revolucionário autêntico e saiu por aí falando grosso, de lenço vermelho no pescoço e 

turquez de capar garrote, catando caiadista nas frinchas dos esconderijos‖. 

No entanto, apesar de todas as críticas, propostas e ataques da oposição, o governo 

venceu as eleições como se pode perceber na carta
41

 do Secretário do Conselho Municipal, de 

Rio Bonito, Lindolpho Alves Dias, dirigida ao ―Exmo. Sr. Dr. Antônio Ramos Caiado: [...] 

esse Conselho aprovou por unanimidade uma moção de congratulações ao eminente chefe do 

Partido Democrático pela brilhante victória de 1º de março.‖ A oposição goiana, representada 

por Ludovico e apoiada pela oposição nacional, estava disposta a lutar para tomar o poder. 

Para tal, contou com o apoio armado do exército, que lutou ao lado das chamadas colunas 

Ludovico, formadas por forças civis goianas e por tropas militares mineiras. 

Em Goiás, foi empossado por Getúlio Vargas, em 1930, um Interventor Federal, logo 

em seguida, formou-se uma junta governamental, composta pelos políticos goianos Mário 

D‘Alencastro Caiado, Pedro Ludovico Teixeira e o Desembargador Emílio Francisco Póvoa. 
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 Carta datada de 26/04/1930, disponível  no Arquivo PL I – pasta 04 – Doc. dos Caiado em Goiânia .   
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Essa junta durou pouco, pois foi nomeado, como Interventor Federal em Goiás, Pedro 

Ludovico Teixeira. No entanto, Rosa (n.d, p. 52) enfatiza que ―a substituição de Ramos 

Caiado por Ludovico no comando político do estado não alterou a estrutura social vigente‖. 

Encontrando dificuldade para enfrentar o grupo caiadista, os descendentes goianos vão 

aderir à Aliança Liberal. Para Silva (2005, p. 119), ―formou-se a Aliança Liberal em Goiás do 

contato pessoal de elementos destacados da oposição goiana [...] Domingos Velasco, 

Americano do Brasil, entre outros, resultando desse encontro a adesão da oposição ao órgão 

central da Aliança Liberal‖. Dirigido por Mário Caiado e Domingos Neto de Velasco, entre 

outros, o Comitê Liberal foi formado consolidando a posição das forças oposicionistas, 

contrapondo-se à política do Partido Democrata. 

De acordo com Rosa (1974, p. 91), ―Pedro Ludovico, pouco depois integrado ao 

quarteto, tenha tomado parte na história ele que, de resto, não passava de um político 

inexpressivo do sudoeste goiano. De fato é que a trinca Mário-Velasco-Nero tomou a frente 

da Aliança Liberal em Goiás‖. Continuando, o autor ainda lembra que ―aos três espadachins 

que a Revolução vitoriosa projetaria no cenário político do Estado, o quarto que iria colocar-

se à frente deles: Doutor Pedro Ludovico Teixeira. Um pouco de cada um daquela tróica‖ 

(ROSA, 1974, p. 91). 

Em outro trabalho o autor
42

 lembra que o grande beneficiário pela ruptura de Mario 

Caiado com a família foi ―o apagado médico do sudoeste fundador de mais uma truculenta 

oligarquia.‖ (ROSA, n.d, p. 09). O autor vai além e afirma que ―arranhar a autoridade do 

chefe político nascido dos embates outubristas [...] que não houve, era mecher (sic) em casa 

de marimbondo goiano no tope das paineiras à beira dos cerrados‖ (ROSA, n.d, p. 33). 

Discutindo o papel do grupo dissidente em Goiás, Silva (2005), lembra que Mário 

Alencastro Caiado cria, na cidade de Goiás, em 1927, o jornal Voz do Povo, como veículo de 

suas reivindicações e, no sudeste goiano, o movimento é liderado, em Rio Verde, por Pedro 

Ludovico Teixeira. No entanto, a autora lembra que as oposições existentes em Rio Verde 

eram ―obedientes à linha traçada por Mário Caiado, em a Voz do Povo‖ (SILVA, 2005, p. 

117).  Esse jornal torna-se um dos principais veículos de oposição, tanto ao Partido 

Democrata, quanto aos Caiados. 

Em 1930, com a chamada ―Revolução‖, a oposição assume o poder e o nome de Pedro 
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 Esse trabalho do autor, cujo título é Por esse Goiás a dentro...  não foi publicado, tem-se acesso a uma cópia 

digitada, com as correções, sem data. Nas primeiras páginas traz um ―esclarecimento‖ de que ―o pretendido com 

os trabalhos - refere-se aos  livros: Por esse Goiás Afora (1974) e de Totó Caiado a Pedro Ludovico (1980) -   

que se completa em artigos de jornais de Goiânia, é deixar registrados para que não . ―se percam nos desvãos do 

tempo e do esquecimento coisas úteis aos pesquisadores da História de Goiás‖. 
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Ludovico Teixeira é indicado para interventor, pela própria Junta Militar, principalmente, 

segundo Freitas (2010, p. 573), de Mário Caiado, que gozava de prestígio em todo o estado, 

mas enfrentava ―o handicap do próprio sobrenome. Como justificar uma revolução feita 

contra os Caiados que legitimasse um Caiado no poder?‖. 

Quanto às questões partidárias, Rosa (n.d, p. 25) destaca que quando a ―Velha 

República‖ chegou ao fim, apenas dois partidos apareciam nos noticiários dos jornais goianos: 

O Democrata, da oligarquia vigente, que tentaria sobreviver em 1934 e o Republicano de 

Goiás, ―feito as pressas para atender as contingências da Aliança Liberal‖. Com a 

Constituição de 1934, surgiram o Partido Social Republicano (PSR), ―partido do 

Governador‖, e o Partido Libertador Goiano, estruturado na cidade de Ipameri, ―partido de 

oposição‖. 

Da ligação entre o Libertador e o Democrata surgiu a Coligação Libertadora, no 

entanto, esta mal sobreviveu às eleições daquele ano, ganhas ―na marra por Pedro Ludovico, 

escorado na politicalesca máquina governamental‖  (ROSA, n.d., p. 25). Pensa-se, então, que 

artimanhas políticas foram utilizadas para que a vitória acontecesse e, nesse sentido, o jornal 

Voz do Povo
43

, no artigo Impugnação à inscrição do Dr. Antônio Ramos Caiado como 

eleitor, enfatiza que: ―[...] vem impugnar a inscrição do dr. Antônio Ramos Caiado no 

alistamento eleitoral deste município pelos motivos [...] afastar da atividade política os 

elementos incompatíveis com os ideais da Revolução de 1930.‖  Por outro lado, o mesmo 

jornal
44

, no artigo Dr. Pedro Ludovico, destaca que: ―[...] esse povo cheio de enthusiasmo 

pela ampla liberdade que lhes destes, de se poder manifestar livremente pelas urnas – direito 

que a prepotência e tyrania do Caiadismo lhe haveria usurpado no longo e angustioso 

perverso desses tenebrosos vinte anos de cativeiro.‖ 

Em 1937, com o ―Estado Novo‖, o Partido Social Republicano deixa de existir, mas 

para o autor ―dava no mesmo. O Partido era Ludovico. E Ludovico continuava com as rédeas 

nas mãos, comandando o setor político sem Constituição, do mesmo modo que Caiado o fazia 

com Constituição.‖ (ROSA, n.d., p.30). Várias correntes de pensamento contrários vão se 

aglutinar em torno da União Democrática Nacional, já os beneficiários se juntam, no Partido 

Social Democrático. O PSD, estruturado em 1945, tendo a frente Pedro Ludovico Teixeira, se 

organizou com os mesmos elementos do antigo PSR, tendo como figura central o Ludovico 

de sempre. Nesse aspecto, Freitas (2010, p. 808) argumenta que: 
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 Ano VII, nº 281 de 13/04/1933, disponível no Arquivo Frei Simão na cidade de Goiás. 
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O PSD – centralizado e autoritário – apresenta similitudes com o extinto 

Partido Democrata que, ironicamente, fora ardorosamente combatido pelo 

então oposicionista Pedro Ludovico Teixeira. A explicação para a 

persistência de tais características  pode ser buscada na manutenção dos 

valores e padrões de conduta da sociedade goiana [...]. Exemplo dessa 

permanência é o clima de enfrentamento que está presente nas campanhas 

eleitorais do perdido, quando exibições de macheza e de coragem pessoal 

não raramente descambaram para a violência.  

 

 

As disputas políticas, entre os Caiados e Ludovico, eram constantes na imprensa 

goiana. Nesse sentido, Rosa (n.d) considera que, após outubro de 1930, a quantidade de 

jornais, em Goiás, aumentou consideravelmente, no entanto, grande parte deles não teve 

duração, nem repercussão. Os jornais goianos estavam direcionados às questões políticas, já 

que a maioria deles eram dirigidos por chefes políticos, como por exemplo, O Democrata e 

Voz do Povo. O primeiro, chefiado por Totó Caiado e o segundo, inicialmente, dirigido por 

Domingos Velasco e, mais tarde, passa ao ―controle‖ editorial de Pedro Ludovico Teixeira. 

Dessa forma, os jornais defendiam esta ou aquela linha política, em função dos 

interesses dos grupos que estavam no poder. Para o autor, ―a imprensa não tinha sentido 

formativo ou informativa. Teria sentido espinafrativo‖ (ROSA, n.d., p. 64), como observa-se 

nos referidos jornais. Ambos eram redigidos segundo os mesmos padrões e, muitas vezes, os 

nomes dos adversários eram substituídos por apelidos e essa característica era comum, 

também, entre correspondências trocadas, como, por exemplo, na carta dirigida ao ―Dr. Pedro 

Ludovico‖, por Elias
45

, relatando como ocorreram as eleições de 1933: ―[...] julgava que os 

sobas I e II
46

 (grifo nosso) se intrometessem nas secções, mas surpreendido fiquei [...] nem 

sombra deles vi. [...] A noite emissários deles trocaram cédulas de nossos eleitores.‖ Essa 

mesma característica é observada no artigo A Hora no Paiz, publicado no jornal O 

Democrata
47

: ―Os gallos de briga da Alliança Liberal estão cacarejando‖. 

O discurso jornalístico produz sentidos por meio da utilização de imagens, de 

representações que constituem o imaginário social. Fazendo circular essas imagens, ela 

constrói, de acordo com Gregolin (2003, p. 96), ―uma história do presente, simulando 

acontecimentos em curso que vêm eivados de signos do passado. [...] Poderemos entrever 

esses movimentos de resgate da memória e de estabelecimento do imaginário de uma 

identidade social‖.  É através do imaginário que se pode atingir os desejos, os medos e as 

esperanças do povo. É nele que as sociedades esboçam ―suas identidades e objetivos, 
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 Carta do dia 050/05/1933. Não foi possível identificar o sobrenome do remetente. Disponível no Arquivo 

Pedro Ludovico Teixeira em Goiânia. Arq. PL XIV – Pasta 27. 
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detectam seus inimigos e, ainda, organizam seu passado, presente e futuro‖ (GREGOLIN, 

2003, p. 97).  No entanto, é necessário atentar-se ao fato de que o que os textos/artigos 

jornalísticos apresentam não é a realidade, mas uma representação simbólica de sua relação 

com a realidade. 

Ainda sobre o imaginário social, a autora argumenta que este se expressa por 

ideologias e ―utopias, que se materializam em símbolos, alegorias, rituais e mitos‖ 

(GREGOLIN, 2003, p. 97). É nesse sentido que, tanto os Caiados, quanto Ludovico, 

recorriam aos jornais buscando a utilização de argumentos para ―seduzir‖ os eleitores para 

seus respectivos interesses políticos. Se, por um lado, o jornal Voz do Povo
48

, em seu artigo 

Rememorando o “já-começa” constitucional, assevera que: ―Temos fé que a peste caiadista 

não mais nos infestará‖ (p. 01), por outro, o jornal A Pátria
49

, no artigo De Goiaz desfazendo 

acusações, destaca que: ―[...] Quando houver acabado tudo que era Caiado outro engano. 

Nunca houve na administração estadual tanto Caiado como na atual. Começando por um dos 

membros da Junta Governativa, Dr. Mário de Alencastro Caiado.‖ Através destes 

textos/artigos, criam-se visões de mundo, tentando modelar as posturas políticas e os estilos 

de vida, como argumenta Gregolin (2003, p. 97): ―em movimentos contínuos ou descontínuos 

de preservação da ordem vigente ou de introdução de mudanças‖. 

Em relação ao papel dos jornais do período discutido, entende-se que estes eram 

utilizados, como argumenta Barbosa (2003, p. 113), ―para legitimar as atitudes de uma 

autoridade política ou conferir tratamento pejorativo aos fatos a ela relacionados‖. A imprensa 

cria, portanto, ―heróis‖ e ―bandidos‖. Os textos/artigos dos jornais apresentam-se como uma 

fonte privilegiada para compreensão das disputas políticas, com toda sua agitação e dispersão. 

Nesse sentido, pode-se destacar o artigo Ora, ora seu Totó Caiado, publicado no jornal Voz 

do Povo
50

, ao enfatizar que: ―[...] Totó Caiado na sua arrogância de sempre, tal qual como o 

cachorro bravo, no quintal ou na porta do seu dono. Fora de casa esse cachorro furioso [...] 

enfia o rabo entre as pernas e corre de qualquer careta que lhe faça‖. 

Esse artigo, ao retratar Totó Caiado como um homem medroso e assustado, o expõe a 

uma situação de humilhação, afetando-o em sua honra, uma vez que sua bravura é contestada, 

sendo esta uma das características presentes nos homens das décadas de 1920 e 1930. Nesse 

sentido, Lopreato (2005, p. 249) atesta que ―como valor moral, a honra é uma espécie de 

propriedade que não quer ser tocada‖ e, segundo Freitas (2010, p. 574), ―a demonização de 
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Totó Caiado foi deliberadamente construída por seus adversários‖. 

O que acorre em Goiás, a partir dos anos de 1920, é uma tentativa, tanto de Ludovico, 

quanto dos Caiados, de impor uma ―verdade‖ sobre as disputas políticas entre ambos. No 

entanto, Pedro Ludovico procura impor sua verdade, tentando silenciar as vozes dos seus 

adversários, através da censura dos jornais e quebra de tipografias, como nos lembra Rosa 

(1974). Ainda sobre o mesmo assunto, Freitas (2010, p. 813) assegura que ―para silenciar os 

adversários, os situacionistas empregavam métodos de intimidação, que iam da pressão dos 

delegados de política a violência dos soldados, que batiam e prendiam, além de fazerem 

buscas em residências e locais de trabalho‖. 

Para compreender os pleitos políticos entre Ludovico e os Caiados, recorre-se à leitura 

de Courtine (2006), quando este discute a Arte na mentira política. O autor define mentira 

política como ―a arte de convencer o povo, a arte de lhe fazer aumentar as falsidades úteis, e 

isso para alguma finalidade‖ (COURTINE, 2006, p. 36).  Para o autor, existem três tipos de 

mentira política: a mentira da calúnia, da adição e da translação. A primeira, ―é aquela pela 

qual se despoja um grande homem da reputação que adquiriu de direito, de medo que este 

(não) sirva ao detrimento do publico‖ (COURTINE, 2006, p. 40). Já a segunda ―dá a um 

grande personagem mais reputação que de fato lhe pertença; e isto para colocá-lo em estado 

de servir a alguma boa finalidade ou a alguma intenção que se tem‖ (COURTINE, 2006, p. 

40). A mentira de translação ―é aquela que transfere o mérito da boa ação de um homem a 

outro, que se vê com qualidades superiores‖ (COURTINE, 2006, p. 40). Nos entraves entre 

Caiados e Ludovico, nota-se tanto a mentira da calunia, quanto a da adição, pois ao mesmo 

tempo em que divulgavam ―calúnias‖ nos jornais de oposição, Pedro Ludovico utilizava de 

várias imagens e representações para atingir o imaginário social, com objetivo de construir e 

reafirmar seu papel político. Nesse aspecto, Rosa (1974, p. 57) atesta que ―a única diferença 

entre Caiado e Ludovico é que este enxergaria dois dedos a mais que o mestre Totó Caiado‖. 

Pedro Ludovico, em seu Relatório
51

, discorrendo sobre o período em que os Caiados 

governavam o Estado, expõe que ―os adversários políticos da oligarquia, que se atreviam a 

manifestar as suas opiniões, corriam desde logo o risco de serem humilhados, perseguidos, 

presos, espancados e até fuzilados.‖ (p. 81).  Já Rosa (n.d, p. 28), discutindo a situação 

política do Estado de Goiás com a administração de Ludovico, lembra que ―as matreirices dos 

velhos tempos voltaram com roupagens novas, [...] outras manobras surgiram. Mais 

inteligentes, mais... técnicas. Que os métodos dos contraventores se aperfeiçoam na razão 

direta da coação exercida pela lei‖. Entende-se que ambos procuravam se defender de boatos, 
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acusações ou ―mentiras políticas‖ caluniando ou humilhando o adversário. Nesse sentido, o 

sentimento de humilhação pode ser percebido de diferentes maneiras e, como ressalta Ansart-

Dourlem (2005, p. 85), ―responde diversos tipos de defesa [...]‖. 

Em relação aos Caiados, nota-se que, em meio às disputas políticas, os ressentimentos 

emergem pelo fato de perderem, ou estar perdendo sua posição historicamente privilegiada, 

no Estado de Goiás e, nesse sentido, concorda-se com Kontan (2004, p. 69), que considera 

―que o ressentimento é a dor por alguém possuir aquilo que também se possui‖. Nesse 

ínterim, Galvão (2004, p. 325) assegura que o ressentimento ―gera inquietudes e desconforto 

que possibilitaram ao indivíduo a atuar e participar minimamente do jogo político‖. Quanto à 

atuação política dos Caiados, o jornal Voz do Povo
52

, no artigo Rememorando o “já-começa” 

constitucional, destaca que ―o caiadismo [...] tinha que ruir.‖ (p. 01). O mesmo jornal
53

, no 

artigo O caiadismo que se agita para queda, enfatiza que ―o caiadismo ingrato e impertinente 

que em Goyaz se agita enfurecido, piza agora as bordas de um abismo‖. 

Durante todo o período em que Pedro Ludovico ficou à frente das decisões políticas 

em Goiás, procurou construir e reforçar suas imagens de um homem íntegro, honesto, 

democrático e estas características foram apropriadas pelos jornais e, também, por grande 

parte da historiografia goiana. Nesse sentido, recorre-se a Courtine (2006, p. 40), quando 

ressalta que ―a mentira de adição dá a um personagem mais reputação que de fato lhe 

pertença, e isso para colocá-lo em um estado de servir a alguma boa finalidade ou alguma 

intenção que se tem.‖ No entanto, apesar de louváveis esforços, Ludovico não consegue 

conservar sua ―verdade.‖ Nesse aspecto, a ―Arte
54

 era usada a fim de distingui-la da ação de 

dizer a verdade, para a qual parece que não há necessidade de arte‖. (COURTINE, 2006, 

p.36). Ironicamente, o autor expõe que ―o meio mais limpo e mais eficaz para destruir uma 

mentira é lhe opor a uma outra mentira‖ (COURTINE, 2006, p. 54). 

Ainda sobre as ―mentiras‖ políticas que circulavam os jornais, o artigo Campanha 

nefanda, publicado na revista Informação Goiana
55

, ressalta que ―[...] desastrada impatriótica 

campanha derrotista que com a actual administração do nosso estado vem fazendo em certa 

imprensa que vive de publicar ‗mentiras sensacionaes‘ que lhe fornecem despeitados filhos 

dos Estados longínquos [...].‖ (p. 86).  É importante destacar que, a partir da análise dos 

artigos/textos publicados na revista, percebe-se que a mesma apoiava Pedro Ludovico 

Teixeira. Ressaltando, mais uma vez, que, nas décadas de 1920 e 1930, os sujeitos Ludovico e 
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Caiados viviam em constante debate ou divergências políticas, ou em oposição acerca do 

futuro político do Estado.  Fernandes (2005, p. 20) assevera que ―as posições em contraste 

revelam lugares socioideológicos assumidos pelos sujeitos envolvidos, e a linguagem é a 

forma material de expressão desses lugares‖. 

Essas ―mentiras‖ políticas provocam, nos adversários, ressentimentos por ―não poder 

agir, atormentado pelo sentimento de injustiça que a ausência de reparação aprofunda sem 

cessar‖ (ZAWADZKI, 2004, p. 377). No caso dos Caiados, esse ―não poder agir‖ era 

reforçado pela censura, que era imposta aos jornais, por Pedro Ludovico e seus aliados, com 

objetivo de silenciar seus adversários, como já foi discutido anteriormente. Por outro lado, os 

jornais que apoiavam Ludovico, particularmente o Voz do Povo
56

, traziam, constantemente, 

artigos depreciando a imagem política dos adversários e justificava tal postura como missão, 

como pode-se perceber no artigo: Os crimes do Caiadismo – como foi recebido o Senador 

Caiado pela imprensa do Paiz, dizem-nos os jornaes: 

 

Sua missão patriótica penosa tem sido a de focalizar crimes e despautérios 

do chefe do caciduismo goyano expondo aos olhos attônitos do público a 

hediondez de sua política sem entranhas, de maldades [...] o absolutismo e o 

deboche que lhos são a arma predilecta, com sacrifícios do progresso e 

grandeza de Goyas.   
 

  

Entendendo os textos jornalísticos como um discurso político, nesse caso específico, 

recorre-se Fernandes (2005, p. 58) que assevera: ―a ação política, em forma de discurso, 

apresenta valores ideológicos na construção de determinados espaços sociais. [...]‖. Então, os 

artigos/discursos publicados nos jornais expressavam uma ideologia de determinados grupos 

políticos. Dependendo das direções dos jornais, esses discursos expressam ―a formação de 

diferentes discursos que integram os processos de formação e transformação sociais próprias à 

existência do homem‖ (FERNANDES, 2005, p.48). Ou seja, ―as transformações sofridas nas 

condições sociais manifestam-se nas produções discursivas, sempre marcadas pelo 

entrecruzamento de discursos e acontecimentos anteriores‖ (FERNANDES, 2005, p. 42). 

Nesse contexto de disputas políticas, é interessante pensar nas estratégias utilizadas 

tanto pelos Caiados, quanto por Ludovico. Contudo, é importante compreender a palavra 

estratégia e, para tal, recorre-se à leitura de Foucault (1984). Para o autor, a palavra estratégia 

pode ser empregada em três sentidos: o primeiro, para ―designar a escolha dos meios 

empregados para se chegar a um fim‖ (FOUCAULT, 1984, p. 247); já o segundo, para 
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designar a maneira pela qual ―um parceiro, [...] age em função daquilo que ele pensa dever ser 

a ação dos outros, e daquilo que ele acredita que os outros pensarão ser a dele [...] a maneira 

pela qual tentamos ter uma vantagem sobre o outro‖ (FOUCAULT, 1984, p. 247); o terceiro 

sentido é empregado para ―designar o conjunto dos procedimentos utilizados num confronto 

para privar o adversário dos seus meios de combate e reduzi-lo a renunciar a luta; trata-se dos 

meios destinados a vitória‖ (FOUCAULT, 1984, p. 247). 

Compreende-se, então, que os três sentidos de estratégia, discutidos pelo autor, podem 

ser atribuídos às disputas políticas entre Caiados e Ludovico. As estratégias foram utilizadas, 

cuidadosamente, por Ludovico, para escolher os meios que seriam utilizados para chegar a 

seu objetivo maior, que era dominar a política goiana, afastando os Caiados. Ludovico muito 

fez para tirar vantagens do momento político pelo qual passava, não apenas o estado, mas o 

país de uma forma geral.  E, com esse objetivo, Ludovico utilizou de procedimentos diversos 

para dificultar o combate de seus adversários, tentando fazer com que os mesmos desistissem 

do embate, possibilitando, assim, sua vitória. Então, as estratégias são utilizadas nas relações 

de poder.  

As disputas eleitorais de 1929 e 1933 são destaques dos jornais, principalmente, no 

Voz do Povo, no Democrata e nas cartas  dirigidas tanto a Pedro Ludovico, quanto a Totó 

Caiado. Em 1929, a carta
57

 dirigida ao Senador Antônio Ramos Caiado expõe que ―[...] vir 

solicitar [...] que nos favoreça no alistamento eleitoral desse município de Crystalina. Tenho 

já alistado muitos eleitores em prol do nosso partido [...] o meu desejo é unicamente obter um 

bom número de eleitores para a eleição de março‖.  

Nesse mesmo ano, o Voz do Povo
58

, no artigo O Sudoeste flagellado pelos agentes do 

governo – justiça contra o banditismo official, enfatiza que ―na história política de nossa 

terra, jamais assistimos ou tivemos notícia de um governo que tanto a infelicitasse e que tanto 

a degradasse aos olhos do mundo civilizado.‖  Compreende-se, então, que esses documentos 

(cartas) devem ser analisadas como pistas, através das quais,  segundo Albuquerque Junior 

(2007, p. 24), se tenta rastrear o momento em que foram produzidos, isto é, ―os interesses que 

estavam na raiz de dado acontecimento, os conflitos e as contradições que levaram à sua 

emergência‖. 

Levando-se em consideração que tais cartas foram escritas no momento de disputa 

eleitoral, cada remetente procura demonstrar seus interesses políticos, opiniões favoráveis a 
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seus ―correligionários‖ e contrárias a seus adversários. Essas cartas/documentos foram 

produzidas obedecendo a intencionalidades, ou seja, as evidencias que em seu próprio tempo 

são fabricadas. Para Albuquerque Júnior (2007, p. 26), ―as evidencias são fabricadas pelos 

próprios procedimentos, aparatos e pressupostos teóricos e metodológicos do historiador‖. 

Ainda, sobre as disputas eleitorais presentes nos jornais, O Democrata
59

, referindo-se 

aos jornais de oposição, traz a seguinte afirmação: ―O povo cansado de ser ludibriado pelas 

promessas fallazes dos dirigentes de vehiculo das mentiras, que há um anno se vê contestado 

e desmascarado, em suas inverdades e embustes, já o olha com o nojo e desprezo que 

merecem todas as cousas asquerosas‖. 

Já em 1933, as disputas políticas acontecem de maneira um tanto diferenciadas, em 

virtude do que ocorreu em 1929, uma vez que, como será discutido no decorrer desta 

pesquisa, Ludovico encontrou maneiras de silenciar seus adversários, censurando jornais, 

destruindo tipografias e o principal jornal de oposição, O Democrata, foi extinto tem 1930, 

logo após a ―vitória‖ dos revolucionários. Mesmo assim, as ―picuinhas‖ políticas ou boatos 

eram constantes, como se pode perceber na carta
60

, dirigida a Pedro Ludovico Teixeira, da 

cidade de Campo Formoso: 

 

Fui perseguido pelos políticos então dominantes, por haver pela sympathia 

que sempre me inspirou o nome de V. Excia. [...] Consegui alguns votos que 

suffragavam o nome de V.Excia. [...] cuja perseguição foi ao ponto de ser eu 

exonerado do cargo de collector. Tudo supportei, esperando que um dia 

viesse a flor da realidade, e essa flor veiu, com o triumpho da revolução. [...] 

Quero dizer a caiadesca [...] me postei ao lado da revolução [...] na esperança 

de melhores dias raiar.  

 

 

As perseguições eram denunciadas por ambas as partes, tanto pelos aliados de 

Ludovico, quando pelos aliados dos Caiados. Muitas acusações dirigidas aos Caiados eram, 

segundo Freitas (2010), de autoria incerta; aspeto que pode ser reiterado pela recorrência a 

Albuquerque Junior (2007, p. 26) que destaca: ―os fatos seriam apenas fabricações 

discursivas. [...]. A realidade seria apenas uma construção narrativa, um efeito de realidade. 

[...]‖.  

E esses fatos são construídos a partir das relações de poder, como enfatiza Fernandes 

(2005, p. 58): ―são preenchidos politicamente por ideologia e, em conformidade com as 

mudanças que sofrem, diferentes vozes ideológicas enunciam construindo diferentes rumos na 
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  Ano X, nº 502 de 30 de Junho de 1928. 
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 Não foi possível identificar o remetente da carta escrita em 11 de Setembro de 1933. Disponível no Arquivo 

Pedro Ludovico em Goiânia.  Arq. PL XIV – Pasta 21.   
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História‖. Vislumbrando os diferentes rumos que tomou a História Política de Goiás, após 

1930, com a construção de imagens positivas sobre Pedro Ludovico, reforçando aspectos 

negativos dos Caiados, por meio da seleção de fatos que deveriam ser ressaltos e muitos 

outros que foram esquecidos, silenciados, que será elaborado o próximo capítulo.   
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2. AS IMAGENS ENCONTRADAS PELOS CAMINHOS: Pedro Ludovico e Antônio 

(Totó) Ramos Caiado 

 

A proposta deste capítulo é refletir, a partir dos conceitos de ressentimentos, 

esquecimentos, silêncios e humilhação, como se deu a construção das imagens em torno de 

Pedro Ludovico Teixeira  e a desconstrução de Totó Caiado e como essas imagens foram 

utilizadas pela imprensa nos anos que se seguiram a chamada ―Revolução de Trinta.‖ Para 

essa discussão, serão utilizados, além da obra Memórias (1973), de Pedro Ludovico, 

impressos diversos do respectivo período. 

 

2.1 A Construção das Imagens de Ludovico 

 

Refletir sobre o processo que envolve essa produção significa assumir que o 

compromisso do autor com a conjuntura política, social e econômica de sua época é 

inseparável da sua produção intelectual, possibilitando, assim, a compreensão das mediações 

entre o presente da rememoração e o passado rememorado, não como uma relação de 

imposição de um para o outro, mas o rememorar como recriação do passado. Na obra 

Memórias, essa produção ―intelectual‖ existe para ―validar‖ e consolidar a vida política; ou 

seja, a obra foi escrita para vangloriar-se, para construir o político.  

Tomando a obra como um relato autobiográfico, entendemos ser necessária uma 

discussão sobre esse conceito. Inicia-se, então, recorrendo a Levi (1996, p. 168) quando nos 

lembra que:  

 

Como historiadores, imaginamos atores históricos que obedecem a um 

modelo de racionalidade anacrônico e limitado. Seguindo uma tradição 

biográfica estabelecida e a própria retórica de nossa disciplina, contentamo-

nos com modelos que associam uma cronologia ordenada, uma 

personalidade coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem 

incertezas. 

 
 

 A complexidade de se trabalhar com autobiografia constitui-se da falta de 

neutralidade da documentação e da ilusão que é tentar reconstruir um contexto vivido pelo 

indivíduo biografado. Para Bourdieu (2000, p. 184): 

 

O relato [...] autobiográfico [...] propõe acontecimentos que, sem terem se 

desenrolado sempre em sua estrita sucessão cronológica [...] tendem ou 

pretendem organizar-se em seqüências ordenadas segundo relações 

inteligíveis. O sujeito e o objeto [...] tem de certa forma o mesmo interesse 

em aceitar o postulado do sentido da existência narrada [...].  
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Discutindo as dificuldades de se trabalhar com a autobiografia, Rosenthal (2000, p. 

194) afirma que ―nossa tarefa não consiste simplesmente em contar histórias, mas em obter, a 

longo prazo, categorias e conhecimento científico - oposto ao conhecimento cotidiano‖. Para 

a autora a ―ordem que se pode descobrir numa história de vida não é uma construção subjetiva 

do indivíduo [...] mas é ocasionada pela vida de experiência do mundo. [...] É a ordem da 

inter-relação primordial do mundo e do eu.‖ (ROSENTHAL, 200, p. 196).  

O relato autobiográfico tem como objetivo proporcionar uma tentativa de dar sentido, 

de estabelecer uma lógica e, segundo Fernandes (2010, p. 91), ―há um esforço para selecionar 

acontecimentos significativos, produzindo entre eles certa coerência, levando a uma criação 

de sentido, numa exaustiva busca da ‗verdade‘ dos fatos ocorridos‖. Ainda sobre o mesmo 

assunto Bourdieu (2000, p. 184) evidencia que:  

 

O relato autobiográfico se baseia sempre [...] na preocupação de dar sentido, 

de tornar razoável, de extrair  uma lógica ao mesmo tempo retrospecta e 

prospectiva, uma consistência e uma constância, estabelecendo relações 

inteligíveis, como a do efeito a causa eficiente ou final, entre os estados 

sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento necessário. 

 

 

Para o autor, é importante pensar que a realidade é descontínua e não pode ser 

totalmente apreendida a partir da escrita, contudo, Fernandes (2010, p. 91) ressalta que 

―embora se trate de uma realidade fragmentada, o sujeito, ao escrever sobre si, constitui-se 

identitária e subjetivamente a partir de seus enunciados‖.  

Discutindo a questão da interpretação da autobiografia, Rosenthal (2000, p. 199) nos 

expõe que ―é preciso interpretar os elementos de um texto em relação com seu contexto‖. Ao 

entender a obra Memórias, de Pedro Ludovico, como um relato autobiográfico procura-se 

atentar para as observações de Bourdieu (2000, p. 185), quando este nos lembra que: ―Essa 

propensão a tornar-se o ideólogo de sua própria vida, selecionando, em função de uma 

intenção global, certos acontecimentos significativos e estabelecendo entre eles conexões para 

lhes dar coerência‖. 

Pensando nessa discussão sobre autobiografia, reitera-se, então, que se pretende 

considerar a obra como um relato autobiográfico, no qual o autor procura narrar sua história 

de vida, dando ênfase a sua carreira política, permeando-a de ressentimentos. Toma-se como 

referencial teórico para discutir tal conceito, inicialmente, Ansart (2001). Temos consciência 

da dificuldade de se trabalhar com os sentimentos, as subjetividade humanas, e, ainda mais, 

como nos ensina o autor: 
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A dificuldade é redobrada quando se trata não somente de analisar os ódios, 

mas de compreender e explicar aquilo que precisamente não é dito, não é 

proclamado; aquilo que é negado e que se constitui, entretanto, como um 

móbil das atitudes, concepções e percepções sociais. O objeto esquiva-se; é 

preciso formular a hipótese de sua importância e reconstituir o invisível que 

se não é totalmente inconsciente, ao menos, em parte, é não consciente. É 

preciso formular a hipótese do papel do inconsciente na política, hipótese 

audaciosa em seu princípio e em suas realizações. (ANSART, 2001, p. 29). 

 

 

No entanto, para entender a obra de Pedro Ludovico, sob a ótica de uma memória 

ressentida, em um primeiro momento, procura-se entender a noção de ressentimento, que 

sabemos ser complexa e de difícil conceituação. O ressentimento manifesta-se em momentos 

em que alguém se sente ofendido ou injustiçado pela ação de outro. Refletindo sobre a obra de 

Pedro Ludovico, percebemos que o autor colocava-se nessa situação perante a Junta Militar. 

Podemos perceber esse ressentimento quando Ludovico, em um texto de seu livro intitulado 

Lealdade sem servilismo, ressalta:  

  

Os que me tiraram os direitos políticos e me arrebataram um cargo que 

sempre conquistei em pleitos livres e tendo como opositores homens de 

valor e, às vezes, concitados de situações dominantes, deviam se lembrar que 

nunca fui incondicional aos que dirigiam o Brasil (p. 256). 

 

 

O ressentimento pode ser entendido, conforme Konstan (2004, p. 61), como um 

sentimento duradouro e não passageiro, ―o ressentimento é cultivado e acalentado‖.  Quanto à 

obra em questão, verificamos que o ressentimento de Pedro Ludovico perdura, no entanto, o 

autor não se coloca em uma situação de impotência diante da realidade em que se encontra. O 

próprio livro pode ser entendido como uma manifestação contrária ao presente da cassação. 

Assim, o ressentimento não se apresenta apenas como uma situação de impotência, 

mas como uma forma de manifestação, como afirma Ansart (2000). Esse autor discute seis 

proposições complementares: A primeira crítica diz respeito à definição de ressentimento 

proposta por Max Scheler e Nietzsche. Ansart (2000) destaca que existem diversas formas de 

ressentimento e que é necessário falar de ressentimentos no plural, opondo, assim, a Scheler. 

Quanto à crítica feita a Nietzsche, deve-se ao fato de que esse filósofo considera que o 

ressentimento é o sentimento dos inferiores sobre os superiores e, segundo Ansart, o 

ressentimento do superior é tão destruidor quanto o do inferior.   

A segunda crítica do autor diz respeito à intensidade dos ressentimentos; uma vez que 

ele considera que existe uma intensidade variável e gradual de ressentimentos. A terceira 

proposição ressalta que não apenas os sentimentos e afetos dos indivíduos, mas as 
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representações, as ideologias e os imaginários desempenham um papel importante no devir 

dos ressentimentos.   

A quarta proposição ―concerne ao papel específico desempenhado por certos 

indivíduos e grupos limitados [...] no interior dos movimentos sociais e das sensibilidades 

comuns‖. (ANSART, 2000, p. 19). Para o autor, é necessário refletir com mais cuidado sobre 

o papel ―daqueles que poderíamos chamar de provocadores dos ressentimentos‖ ((ANSART, 

2000, p. 19). 

 A quinta proposição diz respeito às consequências e manifestações do ressentimento. 

A sexta proposição ressalta ―o movimento que conduz à ação, à exteriorização, esclarece-se 

ao considerarmos as satisfações e benefícios secundários que os ressentimentos podem 

proporcionar‖ (ANSART, 2000, p. 20).  Segundo o autor, as manifestações do ressentimento 

podem ser gratificantes, pois criam uma solidariedade afetiva permitindo a ―reconstituição de 

uma coesão, de uma forte identificação de cada um com seu grupo‖ (ANSART, 2000, p. 20). 

E é a ―quinta proposição que diz respeito às conseqüências e manifestações do 

ressentimento‖ (ANSART, 2000, p. 20) que tomaremos como suporte para a nossa discussão. 

Segundo esse autor, associar o ressentimento à impotência ―seria limitar os efeitos do 

ressentimento unicamente ao psiquismo dos indivíduos e construir a hipótese de que a 

expressão, a manifestação e a exteriorização do ódio teriam como consequência seu 

desaparecimento‖ (p. 21).  

O ressentimento de Pedro Ludovico, conforme acreditamos, está relacionado à 

situação política em que se encontrava. Esse sentimento possui uma razão específica, volta-se 

contra a situação presente e persiste enquanto persistir este presente. Entende-se que Ludovico 

sente-se ressentido, ―passional‖, perseguido, injustiçado, impotente (no sentido de mudar a 

situação política do presente), mas capaz de protestar ou manifestar sua insatisfação por meio 

das imagens, arraigadas no imaginário social, que constrói para si no decorrer do livro.  

A hipótese é de que a manifestação do ressentimento de Pedro Ludovico, mesmo de 

forma implícita na obra, possibilitou certa ―cumplicidade‖ entre ele e a memória coletiva. 

Para Ansart (2000, p.21-22), ―os ressentimentos, os sentimentos compartilhados de 

hostilidade, são um fator eminente de cumplicidade e solidariedade no interior de um grupo; e 

suas expressões, as manifestações [...] podem ser gratificantes‖. Esse pensamento de 

cumplicidade pode ser referendado em um artigo do jornal O Popular
61

, em que Ludovico 

ressalta que, mesmo afastado da vida política do Estado de Goiás, continuava mantendo 

contato com alguns representantes políticos de diversos partidos, por ser muito respeitado.  
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Contudo, o sentimento de injustiça é notável, pois Ludovico sente-se traído, magoado, 

ressentido e humilhado, uma vez, que, no passado, segundo suas memórias e parte da 

historiografia goiana, foi alguém que trabalhou pelo progresso do Estado, além de ter 

assumido o comando político e, no momento da Ditadura Civil Militar, foi afastado, excluído 

das decisões políticas governamentais. Nesse aspecto, o próprio Pedro Ludovico, ao fazer um 

balanço de sua atuação como Interventor, Governador e Senador pelo Estado de Goiás, 

enfatiza:  

 

Fui um enamorado, um entusiasta de nossa terra. Por isso, dei-lhe toda a 

minha capacidade de trabalho, todo o ardor da minha mocidade, todas as 

minhas esperanças e todo o calor das minhas convicções, quando ela era 

apenas uma expressão geográfica no seio da Federação (TEIXEIRA, 1973, 

p. 225).  

 

 

A partir desse fragmento, pode-se perceber que Ludovico evidencia a posição de herói 

que ele gostaria de ocupar e, também, a imagem que gostaria de construir de ―si‖ diante do 

―outro‖. Sobre o conceito de herói, Armstrong (2005), lembra que, na modernidade, o herói 

da sociedade ocidental passou a ser, portanto, aquele que se aventurava pelo bem da 

sociedade. 

E, ainda, esse (res)sentimento fica claro quando resgata um artigo publicado no jornal 

Correio Oficial
62

, em 1935, ano em que o Governo de Goiás foi transferido para Goiânia. O 

artigo, utilizado por Teixeira (1973), intitulado Mais do que as palavras bonitas valem os 

bons exemplos, enfatiza: ―O seu bem estar, o seu repouso, jamais foi ou será um motivo para 

que ele deixe de atender, ou mesmo para que adie a solução de um negócio, de um problema 

que se relacione com o Estado‖ (p. 133).  Na perspectiva de Ludovico, os interesses do Estado 

estavam acima de seus próprios interesses, tendo, durante 39 anos, trabalhado em função do 

bem coletivo e, nesse momento, todo seu trabalho e sacrifício foram ―esquecidos‖. Nesse 

fragmento, percebe-se que Ludovico, novamente, evidencia a imagem que ele constrói de ―si‖ 

e que procura reafirmar para o ―outro‖. 

Nota-se, também, o ressentimento do autor quando ele recorre a um discurso proferido 

pelo Dr. Guimarães Lima, em 1937, momento em que foi assinado o Decreto de transferência 

da capital do Estado. Nesse aspecto, o autor recorre, ou reconstrói a imagem de Joana D‘arc 

enfatizando: 
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O povo francês, em cuja pátria foi Joana D‘arc o anjo tutelar, a flor 

puríssima da alma de uma grande raça, tinha visto seu esplendor traído pelos 

seus próprios amigos, lutando, isolado, contra a conspiração da Europa, 

antes despedaçados que vencido, sublime e comovente nas despedidas à 

França, exilado, na vastidão imensa do oceano, nos rochedos de uma ilha 

solitária, e morrendo, as mãos juntas sobre o coração, e os olhos fixos na 

imagem da pátria ausente [...] (TEIXEIRA, 1973, p. 152).   

 

 

 Essa reconstrução da imagem de Joana D‘arc, comparando-a a si mesmo, demonstra a 

posição que Ludovico acreditava ocupar, pois Joana D‘arc, depois de muito lutar em benefício 

do povo francês, foi traída por seus próprios aliados, e Ludovico, no momento em que estava 

sendo cassado e tendo seus direitos políticos suspensos pela Junta militar, sentiu-se traído e 

abandonado por seu próprio país. A imagem de Joana D‘arc é significativa. Além da coragem 

e heroísmo que Ludovico procura atribuir a si mesmo por transferência simbólica, no presente 

da cassação, outro aspecto pode ser ressaltado: a construção simbólica não é algo que se 

impõe à realidade, mas algo que se retira da realidade e se potencializa, dando vida própria à 

força explicativa.  

Nota-se que a recorrência à imagem da França para justificar atos políticos, em Goiás, 

era comum entre os Caiados e Ludovico. Para Freitas (2010, p. 242), ―entre os Democratas 

goianos prevalecia ideias de liberdade e democracia, tais como formuladas e divulgadas pela 

Revolução Francesa, da qual adotavam os símbolos: o 14 de Julho como data festiva, o 

barrete frígio, a Marselhesa, a tríade liberté, egalité, fratenité‖. 

Apropriando-se da imagem da Revolução Francesa, os adversários dos Caiados, no 

artigo A queda da Bastilha goiana, publicado no jornal Voz do Povo
63

, afirmam que ―Goyaz 

em peso espera de braços abertos o 14 de julho goyano. Uma ansiedade enflora a alma do 

Povo Mártir.‖ Contrapondo-se a isso, para Ludovico, a Bastilha representava o grupo que se 

preparava para derrubar os Caiados e, segundo Freitas (2010, p. 620), ―denominava de 

Bastilhas os núcleos de resistência ao novo governo. [...] A Bastilha seria a cidade do 

missivista, onde tinham lugar atos de resistência ao governo revolucionário.‖  Percebe-se, 

então, que Ludovico se apropriava de imagens criadas pelos Caiado e as utilizava em seu 

favor. A Queda da Bastilha, em 14/07/1789, marca o início do processo revolucionário, pois a 

prisão política era o símbolo da monarquia francesa.  

A Revolução Francesa foi um importante marco na História Moderna. Significou o 

fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza. O povo, de certa forma, ganhou mais 

autonomia e seus direitos sociais passaram a ser respeitados. A vida dos trabalhadores 
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urbanos e rurais melhorou significativamente. Por outro lado, a burguesia conduziu o 

processo de forma a garantir seu domínio social. As bases de uma sociedade burguesa e 

capitalista foram estabelecidas durante a revolução.  

Ao analisar as diferentes imagens criadas e apropriadas, lembramos que Joly Martine 

(1996, 28), ao fazer a análise de diversos tipos de imagens, nos alerta que a ―imagem indica 

que, embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns traços emprestados do visível e, de 

qualquer modo, depende da produção de um sujeito: imaginário ou concreto, a imagem passa 

para alguém que a produz ou reconhece‖.  Nesse aspecto, consideramos que interpretar 

imagens e analisá-las, não consiste, certamente, em tentar encontrar uma mensagem 

preexistente, mas em compreender o que essa mensagem provoca de significações aqui e 

agora, ao mesmo tempo em que se tenta separar o que é pessoal do é coletivo.  

Outra imagem utilizada por Ludovico, resgatada em um discurso feito por Dr. 

Guimarães Lima (na época, 1937, Procurador de Justiça), é a de Napoleão Bonaparte, 

Imperador Francês que, ao tomar o poder, teve apoio de parte dos franceses, no entanto, 

acabou sendo exilado para a Ilha de Elba. O discurso compara a popularidade de Pedro 

Ludovico à de Napoleão Bonaparte, ou seja: ―é que Napoleão foi o homem mais popular de 

seu país e de seu século. Ele tinha enaltecido o nome francês; tinha-o exaltado sobre um 

pedestal de glória‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 152). Naquele momento, da construção de Goiânia, 

Ludovico, assim como Napoleão, era muito conhecido e respeitado no Estado de Goiás e até 

mesmo no Brasil.   

A imagem de Napoleão já tinha sido utilizada em 1912, pelo jornal Estado de Goyaz, 

de forma negativa, para atacar Ramos Caiado questionando, segundo Freitas (2010, p. 191), 

―a aura de herói e minimizando-lhe a participação na Revolução de 1909.‖ Segundo a autora, 

o artigo do referido jornal dizia que: ―Caiado é comparado a Napoleão Bonaparte [...] copiou 

os defeitos daquele grande homem, repudiando as virtudes‖ (FREITAS, 2010, p. 192). No 

entanto, essa imagem é utilizada por Ludovico, após a Revolução de Trinta, de forma 

positiva, contrapondo à imagem direcionada a Totó Caiado. 

Essa imagem que Ludovico constrói de ―si‖, e tenta fazer com que o ―outro‖ a aceite 

como a verdade acerca da sua posição de herói político, reflete um resgate, ou seja, tenta 

desconstruir a imagem do presente (político cassado) que lhe traz o ressentimento, ressaltando 

o ―grande homem‖ que acredita ter sido. É importante constatar que é o próprio ―herói‖ 

(Ludovico) que constrói sua imagem, ou seja, apresenta-se como uma espécie de ―salvador‖ 

do Estado, figura da qual todos dependeram por um longo período, devido a suas qualidades 

pessoais.             

http://www.suapesquisa.com/capitalismo
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Entende-se o autor, no modelo de herói, presente nos estudo de Raoul Girardet (1987), 

como o que faz parte do imaginário histórico. Assim, a construção dessa imagem, que 

Ludovico faz de si mesmo, poderia se explicar nas palavras do autor, pois o que Ludovico 

acaba construindo é a ―imagem legendária [...] de um homem que se tornou ilustre, em outros 

tempos nos trabalhos da paz ou da guerra. Exerceu com honra altos cargos, grandes comandos 

[...]‖ (GIRARDET, 1987, p. 73). E com esse objetivo acaba por desconstruir e até denegrir a 

imagem de seus adversários, e essa desconstrução é apropriada por parte da historiografia 

goiana e também pelos jornais pós-trinta, como pode-se perceber no artigo Mazellas do 

Caiadismo decahido, publicado no jornal Voz do Povo
64

: ―Milhares de escândalos de toda 

ordem que irão sendo, pouco a pouco, focalizados por este paladino de verdade [...] não 

deixamos de reclamar a responsabilidade dos Caiados nos atentados quer contra a vida e a 

honra, que contra a propriedade e liberdade‖ (p. 02).    

Para Girardet (1987, p. 74), há uma referência à sua história do passado, que ―não é 

nada mais que o passado – um passado de ordem ou de glória – que se vê chamado a socorrer 

o presente – um presente de confusão ou de derrota [...]‖. É essa a imagem de herói que 

Ludovico tenta reforçar, deixar construída e fixar na memória coletiva: a imagem de alguém 

que dedicou a vida aos interesses públicos, aos interesses do povo.    

Discutindo a questão da criação de heróis, Carvalho (l990, p. 55) enfatiza que ―o herói 

que se preze tem [...] de responder a alguma necessidade ou aspiração coletiva, refletir algum 

tipo de personalidade ou de comportamento que corresponda a um modelo coletivamente 

aceito‖.  Nesse contexto, nos apoiamos na leitura de Girardet (1987, p, 105) ao enfatizar que 

as ―imagens de um passado tornado lenda, visões de um presente e de um futuro definidos em 

função do que foi ou do que supõe ter sido‖. Isso porque entendemos que Ludovico busca, 

nesse passado, um modelo capaz de solucionar os problemas vivenciados no presente.  

E, nesse pensamento de insatisfação, protesto, ressentimento, Ludovico reconstrói, 

também, a imagem de Pilatos. O autor compara a Junta Militar a Pilatos, uma vez que, 

segundo a História Cristã, este tinha conhecimento da inocência de Jesus, mas nada fez para 

impedir sua condenação: 

 

Pilatos, [...] verificou que ele era um justo, era um iluminado pelos bons 

princípios, pelo sentimento da paz, da concórdia, do convívio harmonioso 

entre todos, que ele não tinha nenhum crime, mas lavara as mãos, deixando 

que fosse executado pela sanha, pela maldade, pelas perversões do 

populacho [...] Pilatos assim agiu [...] pelo medo de Roma, cujos alicerces 

Jesus abalava com a sua doutrina (TEIXIRA, 1973, p. 158-159). 
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Segundo a História Cristã, Jesus representava um perigo para o Império Romano por 

divulgar ideias contrárias ao Imperador, além de ser justo, ―iluminado‖ por bons princípios e 

pelo sentimento de paz. Pedro Ludovico, no decorrer do livro, também, ressalta suas imagens 

de pacificador, entre outras. Contudo, é importante ressaltar que Ludovico colocava-se como 

uma ameaça para o Governo Militar e considerava ser esse o motivo de sua cassação. 

Segundo o que ele mesmo afirma, suas ideias representavam ameaças e por isso foi cassado. 

Nesse aspecto, em um texto de seu livro, intitulado Lealdade sem servilismo, assinala:  

 

Esperava-a, não porque fosse corrupto, não porque fosse subversivo, não 

porque tivesse qualquer mácula na minha vida, mas porque não me submetia 

a um Governo, ou melhor, aos imperativos de Revolução de março de 1964, 

que se chocavam com minha espiritualide. [...] Fui sempre escravo de meus 

princípios, de minha dignidade, de minha lealdade política sem 

condicionalismo, sem nunca ter sido capacho de ninguém [...] (TEIXEIRA, 

1973, p. 256-257). 

 

 

Pela análise da obra Memórias, percebemos que Ludovico, de certa forma, sente-se 

vítima de um presente – Ditadura Civil Militar – que o prejudica e fere sua liberdade. Desta 

feita, constrói para si a imagem de um homem justo, honesto, inocente, mas, explicitamente, 

não rotula os militares. Entretanto, o ressentimento, o sentimento de hostilidade é manifesto 

na tentativa de reconstruir um passado em que acredita ter sido glorioso. Nesse ínterim, a 

Revista Oeste
65

, em seu artigo Operário número 1 de Goiás, traz a seguinte nota:   

 

No interventor, Pedro Ludovico [...] são marcantes; - a vontade firme, a 

inteligência intuitiva, a honestidade implacável. Nesses três sinais estão a 

chave do segredo de seus triunfos magníficos [...] merecedor do título de 

Pedro o Grande de Goiaz, pela semelhança de sua obra com a de Pedro o 

Grande da Rússia (p.03). 

 

 

Essa comparação deve-se ao fato de que Pedro o Grande da Rússia, ao retornar a 

Moscou, no final do século XVII, tinha como propósito ocidentalizar a Rússia. Para tal, 

precisava transformar a realidade que identificava como os sinais mais evidentes do atraso e 

rudeza do seu povo, aquela gente com pouca higiene e embotada. A Rússia, rompendo com 

seu passado de imobilismo asiático, devia tornar-se um país europeu. Para tal, fez reformas 

impressionantes, mas faltava-lhe um símbolo, um marco da ocidentalização. E tal feito foi 

alcançado em 1703, com a fundação, nas beiras do Mar Báltico, da cidade de São 

Petersburgo, que passou a ser "a janela para Europa", uma antítese barroca e moderna a 
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Moscou bizantina e medieval. 

Percebe-se uma semelhança nos feitos dos dois Pedros: o Pedro Ludovico, ao assumir 

o cargo de Interventor em Goiás, tinha como objetivo modernizar o Estado, assim como Pedro 

o Grande da Rússia buscava transformar, modernizar o país e ambos necessitavam de um 

marco dessa modernização: Goiânia para Pedro Ludovico e São Petersburgo para Pedro da 

Rússia. 

Nesse sentido, de transformação ou modernização do Estado, a partir da construção de 

Goiânia, a Revista Oeste
66

 traz a seguinte nota: ―A obra é Goiânia. Pedro Ludovico é o autor. 

[...] Benfeitor que veiculou a seiva inovadora de uma geração rumo a processos de 

revitalização política‖ (p. 02). 

Pedro Ludovico é lembrado na Revista Oeste como alguém que possui uma 

―inteligência intuitiva‖, como citado no fragmento anterior; porém, a imagem de um homem 

inteligente é atribuída, também, a Toto Caiado, como lembra Freitas (2010, p. 793): ―Totó 

tinha, em grau superior, as virtudes que se exigiam dos homens de seu tempo: destemor, 

alteridade, austeridade. Impunha respeito. Amava com paixão a terra natal. Era inteligente 

(grifo nosso) e irônico, sabendo esperar e manobrar as pessoas para alcançar seus objetivos.‖  

Pode-se, também, observar a utilização da imagem do bandeirante, na tentativa de 

preservação do passado, como elemento eminente e decisivo para manutenção da ideia de 

―bravura‖, de disposição para a vida política, de esforços sem medida daquele que 

―conquistou‖ e desenvolveu o Estado, que fundou com risos e lágrimas a Capital, que 

enfrentou bravamente os adversários. Dessa forma, Ludovico pode ser comparado com a 

bravura heroica dos Bandeirantes, que galgaram serras e montanhas, atravessando rios e vales, 

abrindo estradas e povoados no sertão; o sangue derramado na defesa da integridade do solo 

contra qualquer ―invasor‖ ou força contrária a seus objetivos de conquista.  

A imagem do ―bandeirante‖, fortemente cravada no imaginário nacional, está ligada a 

uma construção que remonta o início do século XX. O mito do bandeirante, assim como toda 

criação simbólica de uma coletividade, pode ser assumido para buscar coesão interna. A 

imagem do ―bandeirante‖, cristalizada na memória histórica nacional, é, antes de tudo, a 

imagem do bravo e destemido, daquele que enfrenta várias dificuldades para desbravar os 

desconhecidos e misteriosos sertões brasileiros. Essa imagem não se limita apenas ao período 

das ―Bandeiras‖, é recorrente no governo de Getúlio Vargas (a Marcha para o Oeste e a 

Fundação Brasil Central). Essa ideia do Bandeirante, associado à ―Marcha para o Oeste‖, fica 

evidente quando Ludovico recorre ao discurso feito pelo Arcebispo do Estado de Mato 
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Grosso, D. Aquino Correia, em 1942, em visita a Goiás durante a inauguração de Goiânia:  

 

Estamos aqui, portanto, comemorando uma significativa e fulgida etapa 

dessa ―marcha para o Oeste‖, que encontrou um dos seus mais estrênuos 

vanguardeiros na pessoa do Interventor Pedro Ludovico, que nestes dias, 

com as revelações do seu Governo, se filia galhardamente na estirpe 

homérica dos Buenos da Silva, os ínclitos e lendários Anhangueras, 

descobridores  de Goiás, fazendo jus, nos fastos da nossa nobiliarquia 

histórica, ao honroso título de terceiro Anhanguera (TEIXEIRA, 1973, p. 

188). 

 

 

O próprio Pedro Ludovico reafirma essa imagem do bandeirante, utilizando como 

documento um artigo do jornal A Tarde, publicado em 1936:  

 

Só um filho genuíno dos sertões, conhecedor do abismo que separa a 

civilização existente nas metrópoles da noite colonial do vasto hinterland 

brasileiro, pode calcular, com precisão matemática, o esforço, a energia e a 

coragem de quem vem dando provas o Sr. Pedro Ludovico [...] o novo 

Anhanguera. Sua audácia no seio da terra  bravia de Goiás lembra a teimosia 

dos primeiros desbravadores da capitania, entre eles o legendário 

Anhanguera, que investia contra a ferocidade dos Goitacazes e fazia arder a 

superfície das lagoas, assustando os filhos das selvas com emissários do 

inferno (TEIXEIRA, 1973, p. 143). 

 

 

A ideia da imagem do Bandeirante aparece, ainda, no discurso escrito em 1942, pelo 

Senhor Embaixador José Carlos de Macedo Soares, durante o 8
o
 Congresso Brasileiro de 

Educação, realizado em Goiânia. Esse discurso foi lido, segundo Ludovico, pelo Senhor 

Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Dr. Augusto Teixeira de Freitas: 

―[...] à firmeza de ânimo do homem de governo que soube querer e soube realizar, porque não 

lhe faltou jamais a flama de um idealismo sincero e de uma vontade vigorosa; ao bandeirante 

do Brasil dos nossos dias: Pedro Ludovico Teixeira‖. (TEIXEIRA, 1973, p. 174).  A mesma 

questão é ressaltada pela Revista Oeste
67

, no artigo Um homem e uma obra, ao falar sobre o 

surgimento da cidade de Goiânia: ―Um acento forte distingue, entre outros, a nova capital 

sertaneja: - o seu caráter bandeirante. [...] Pedro Ludovico – o Terceiro Anhanguera‖ (p. 01).  

Continuando, o mesmo artigo discute o sentido da cidade enfatizando que ―Goiânia no 

panorama nacional [...], é um fator de unificação política. Tema cidade um sentido 

bandeirante‖. (p. 02). 

Em 1944, a mesma Revista
68

 traz o artigo Um bandeirante do século XX, considerando 

que ―Ludovico com sua obra de bandeirante do século XX, é o novo Anhanguera do Brasil e 

                                                           
67

 Ano II, nº 06, julho de 1942. 
68

 Ano III, nº 18, Julho de 44.  



59 

 

não precisa mais incendiar os logos, as fontes e os rios, porque lá já acendeu no coração dos 

goianos a chama imortal do amor e do trabalho‖ (p. 60). 

Pedro Ludovico, dessa forma, é visto como o Bandeirante que proporcionou o 

desenvolvimento e o progresso do Estado de Goiás. De ―revolucionário‖ de 1930, tornou-se 

um emissário do progresso, o ―desbravador‖ do sertão goiano. Essa imagem, projetada por 

Ludovico, é assumida, também, por políticos seus contemporâneos, como fica claro em um 

discurso69
 proferido, em 1979, em homenagem à memória de Pedro Ludovico, pelo Senador 

Aderbal Jurema:  

 

Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia e líder inconteste daquela 

região, sinto-me perfeitamente a vontade, como nordestino para, em ligeiros 

traços, fixar a sua personalidade de bandeirante do século XX. Bandeirante 

do Centro-Oeste brasileiro, rígido na peleja, mas leal franco, correto até o 

sacrifício com os seus amigos e com a gente mais humilde de Goiás.  O 

bandeirante Pedro Ludovico Teixeira morre aos 88 anos, deixando na esteira 

acidentada de sua vida pública aspectos sócio-políticos que marcam uma 

personalidade muito acima do homem comum.   

 

 

Entendemos que a memória dos fatos é diferente da memória dos sentimentos, 

contudo, esses sentimentos estão atrelados aos fatos, isto é, à memória dos sentimentos das 

pessoas envolvidas nesses fatos. Narrar um fato é muito diferente de reconstruir a memória 

dos sentimentos de quem o viveu. 

Esses ressentimentos podem ser percebidos na obra a partir dos ―silêncios‖ e 

―esquecimentos‖ implícitos nos discursos que nela se instauram. Discutindo a questão do 

esquecimento, Seixas (2000, p. 53) enfatiza que ―é impossível evitar um ponto polêmico: a 

indissociabilidade entre memória e esquecimento‖. Segundo a autora, o esquecimento, pelo 

prisma do historiográfico, é enfocado como a negação da memória, nesse contexto, a função 

da História é afugentar o esquecimento. Para Seixas, o esquecimento forma par com a 

memória, ou seja, estão lado a lado e não podem ser separados. Existe uma relação 

necessária/desejável entre memória e esquecimento, pois ambos são indispensáveis à História. 

Ao contrário de entender o esquecimento como uma falha de memória, a autora afirma que a 

memória nasce do esquecimento. 

Para Seixas (2000, p. 63), o papel mais importante do esquecimento ―é o de impedir a 

interpenetração e confusão dos estados de consciência, de preservar todos os momentos do 

passado [...] É precisamente o esquecimento (involuntário) que tornara possíveis as 
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ressurreições de memória, o acesso à verdadeira memória‖. Lembrar e esquecer são atividades 

que não dizem respeito somente ao passado/presente/futuro, pois recordar não é ressuscitar o 

passado tal como se ele se deu, mas reconstruí-lo. Se for assim, a reconstrução está 

intrinsecamente ligada ao momento presente e ao desejo/expectativa de futuro. 

 

2.2  A Crítica das Imagens 

 

     Com intuito de compreender esses silêncios ou ―esquecimentos‖ implícitos na obra de 

Pedro Ludovico Teixeira e apropriados por diversos jornais, recorremos a outras fontes, 

contudo, não encontramos muitos trabalhos que pudessem nos ajudar na desconstrução dessa 

memória, uma vez que grande parte dos estudos utiliza a obra Memórias como fonte e se 

apropria das Memórias do autor.  

Lembrando que o homem público tem o seu valor intimamente ligado aos problemas 

sociais e políticos da época em que viveu e que a memória é seletiva, Pedro Ludovico contou 

seus feitos heroicos, usou e abusou do ―direito de omissão de verdades‖, de silêncio, 

esquecimento e não saiu de suas atitudes ousadas. Portando, precisa-se de uma análise 

cuidadosa de sua obra, contrapondo a outras memórias, para uma melhor compreensão de seu 

papel enquanto político íntegro, honesto e que tudo fez pelo bem do Estado de Goiás, já que 

no decorrer da obra essa postura é por diversas vezes reafirmada. 

Pode-se afirmar que a narrativa de Joaquim Rosa percorreu um caminho inverso ao da 

autobiografia apresentada por Pedro Ludovico em sua obra Memórias, e que foi apropriada 

por parte da historiografia goiana. Enquanto essa historiografia utilizou a obra de Pedro 

Ludovico como fonte reafirmando-a, Rosa faz suas análises a partir de sua própria vivência 

durante a ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, uma vez que, naquele período, exercia a função 

de editor chefe de um dos principais jornais do Estado de Goiás: O Ypameri
70

. Analisando a 

obra de Rosa Kaadi (2000, p. 48-49-50), destaca que:  
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Dirigido pelo Professor Aureliano do Carmo e Francisco Vaz, no ano de 1922, este jornal reapareceu em maio 

de 1926, fundado por Olegário Vaz, que contava com a colaboração de Jovelino Gomes e João Formosa. Em 
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Teixeira. Em 1934, com base na Constituição que garantia liberdade de pensamento, Joaquim Rosa entra com 

um Mandato de Segurança pedindo livre circulação do Jornal. O mandato foi recusado pelo advogado Galeno 

Paranhos com o seguinte argumento: ―o juiz é um homem direito, mas é do lado do doutor Pedro Ludovico. É 

meu amigo particular, não vai gostar‖.   
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Apesar de escrever contra os Caiado, Joaquim Rosa é lacunar quanto a 

quebra da aliança política com a referida oligarquia. Não relata qualquer fato 

que tenha sido o motivo ímpar para o rompimento dessa relação [...]. É 

difícil precisar em que posição Joaquim Rosa se definira. [...] Sua posição de 

crítico da política não exclui a possibilidade de tomá-la como ressentido. [...] 

Espalha críticas para todos os lados [...]. A memória e o ressentimento  

transformam as lembranças de Rosa em um campo aberto para acertos 

políticos no passado.  

 

   

Ao contrário da obra de Pedro Ludovico, que apresenta um homem ―fora do comum‖, 

íntegro, honesto, que se deixava levar pelas paixões políticas e pelo desejo de fazer o Estado 

de Goiás crescer e progredir, Rosa (1974) nos apresenta um homem esperto, incoerente que, 

no final dos anos vinte, particularmente em 1930, tanto criticou as práticas políticas violentas 

dos Caiados, mas, logo após assumir a Interventoria do Estado, repetia as mesmas atitudes. 

Segundo Rosa, Ludovico soube utilizar-se dos meios ―obscuros‖ empregados pelos seus 

antecessores como estratégia política, buscando manter seu poder por meio da violência, da 

censura, do silenciamento dos adversários, da perseguição administrativa. Essas afirmações de 

Rosa contrapõem-se ao que o próprio Ludovico afirma, pois ele dizia considerar o pós-trinta 

uma fase de ruptura, de tempos ―novos‖. 

Na obra Memória, Pedro Ludovico reafirma, em diversos momentos, a imagem da 

ruptura
71

 com o passado – antes de trinta – visto por ele como um tempo de todos os agravos, 

dos conchavos políticos, do atraso. O pós-trinta como um tempo novo, o tempo de ordem, do 

progresso, da moralização política. Contrapondo-se a essa ideia de ruptura, Rosa (1974, p. 

63-150-158) apresenta uma continuidade nas práticas políticas ressaltando que:  

 

A revolução de trinta arquivou o Caiado, mas o caiadismo, como fenômeno 

político, conjunto de práticas que o tempo havia amadurecido, esse 

continuou. Com outro apelido. [...] O pronunciamento de trina limitou-se em 

Goiás, a substituir um coronel de igual graduação, doutores os dois, com 

diploma e resto. Antônio Ramos Caiado, depois Pedro Ludovico Teixeira. 

Foram líderes de dimensões quase idênticas. [...] Caiado montou sua 

máquina política na cúpula da oligarquia que desenfreado nepotismo 

fomentou. Ludovico seguiu também aqui os ensinamentos do antigo pajé 

contra o qual tanto lutara. [...] Novos e velhos políticos se assemelhavam em 

tudo. [...] Farinha do mesmo saco, torrada no calor dos interesses e paixões.
 

[...] Aliás, as farinhas políticas de Goiás davam a mesma quantidade de 

angu.  
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Segundo Borges (1998 p. 170), a História Política Brasileira foi marcada por essas duas interpretações: 
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ruptura, ―interpreta o movimento de outubro de 1930 como uma simples troca de homens no poder‖.   
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A ideia de continuidade é resgatada no jornal Diário da Manhã
72

, no artigo As portas 

fechadas, de Batista Custódio – Sessão Política: 

  
[...] O Estado já ultrapassou a fase do obscurantismo cultural para permitir o 

retorno de um chefe oligarca, Caiado ou Ludovico [...] Enquanto houver um 

Caiado no governo existirá sempre um Ludovico correspondente na 

oposição, e vice-versa, transformando o poder num rodízio de mandonismo 

entre as duas famílias, como se o povo goiano fosse gado que se aparta, 

marca e tange no curral das eleições (p. 05).   

 

   

Ainda contrapondo à ideia de ruptura, Rosa afirma que a política de Pedro Ludovico 

foi uma continuidade aos ―velhos‖ tempos violentos, agressivos, impertinentes. Ao contrário 

de seus tão decantados princípios, suas práticas demonstraram ser completamente 

contraditórias aos seus discursos. Nesse sentido, Rosa (1974, p. 62) enfatiza: 

 

Expressões de curso forçado até outubro de 1930: ―O Caiado já sabe? Já 

falou ao Totó? Espere até que o Senador volte do Rio. É capaz de ficar 

zangado...‖ Depois de 1930: O Doutor Pedro já sabe? Falou ao Doutor 

Pedro? Espere que o Doutor Pedro volte do Rio. É capaz de ficar zangado...‖ 

A propósito de tudo e a propósito de nada, as mesmas frases obrigatórias até 

1930 permaneceram obrigatórias depois do divisor de águas. [...] Caiado 

montou sua máquina política na cúpula da oligarquia que desenfreado 

nepotismo fomentou. Ludovico seguia também aqui os ensinamentos do 

antigo pajé contra o qual tanto lutara. 

 
 

Freitas (2010, 675), analisando o período pós-trinta, lembra que: 

 

O dia a dia da rotina governamental não diferia muito do que prevalecia nos 

anos anteriores a Revolução de 1930 – e nem podia ser diferente. As 

condições estruturais da sociedade goiana pouco se alteraram, com as 

mudanças havidas na superestrutura política [...] permanência de muitos dos 

valores/desvalores e práticas vivenciadas durante os anos da Velha 

Republica.   

 

 

Longe de ser um herói, Ludovico corporificou a imagem de um anti-herói, de alguém 

que soube ardilosamente abusar do poder e silenciar seus adversários. Quando Rosa narra o 

processo de disputa política entre Ludovico e Velasco, pelo governo do Estado de Goiás, em 

1933, essa ideia fica clara:  
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                                              O interventor fez funcionar a máquina administrativa, policial e judiciária, 

prodigiosamente bem, contra o adversário. Começou por liquidar de vez com 

a liberdade de imprensa oposicionista. [...] Funcionários públicos adversários 

eram degolados sumariamente. [...] Indivíduos demitidos a bem do serviço 

público seriam posteriormente nomeados desde que formando na banda dos 

correligionários. Formou-se em torno do palácio de Ludovico tudo que 

repetia os velhos áulicos de outros tempos. Ludovico tinha revelado algumas 

qualidades positivas de homem público. Sua serenidade, que causava 

admiração fora do Estado, perdeu-se na vertigem do fascismo. (ROSA, 

1974, p. 148-149). 

 

 

É importante lembrar que o fragmento acima ressalta o posicionamento de um sujeito 

contrário a Ludovico, nesse sentido, podemos constatar que Ludovico e Rosa são sujeitos que 

se encontram inseridos em diferentes formações discursivas, construindo e constituindo-se por 

discursos contraditórios acerca do mesmo tema.  Sobre as disputas políticas entre Ludovico e 

os Caiado, o próprio Ludovico, em sua última entrevista publicada no jornal Opção
73

, 

manifesta que ―[...] eu não perseguia os inimigos. Eles mereciam a minha consideração, a não 

ser quando praticava um desacato, crimes ou outras coisas assim. [...] As histórias de 

espancamento, perseguições [...] são histórias.‖ Percebe-se, então, que, mesmo de forma 

implícita, Ludovico admitia o uso da violência, justificando a necessidade da mesma. Ainda 

discutindo a questão da disputa eleitoral, Joaquim Rosa ressalta que Pedro Ludovico:  

 

Engajava na luta política todos os meios de que dispunha. Lícitos ou não. Se 

os fins visados eram escusos, pra que ética quanto aos meios? Não houve 

originalidade no processo. Repetiu o que os Caiado fizeram. Crime é perder 

eleição, ainda que com a sobrecarga da justiça eleitoral recém-criada. 

Ludovico não escapou ao quadro por ele mesmo esboçado quando, com ares 

de sociólogo improvisado, criticava as candidaturas apressadas (ROSA, 

1974, p. 149).  
 

 

Rosa, por ser um contemporâneo de Ludovico, utilizou-se, além de suas próprias 

memórias, de artigos de jornais como O Ypameri, O Popular, e de discursos feitos pelo 

próprio Pedro Ludovico para contestá-lo e mostrar suas contradições em vários momentos. 

Vejamos algumas das diversas argumentações utilizadas pelo autor para elucidar as 

contradições e incoerências políticas de Ludovico. Para demonstrar as incoerências entre os 

discursos e as práticas de Ludovico, Rosa (1974) resgata um discurso
74

 feito pelo próprio 

Interventor, criticando a ―politicagem‖ goiana antes de 1930: 
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Sempre surgem os personalismo neste ambiente de lutas pela posse do 

poder, desencadeando paixões que, em vez de construir, não raro provocam 

desequilíbrios. Sem se perceber, volta-se aos erros do passado, cujos 

arranhões ainda não se cicatrizaram na mentalidade das nossas massas, 

influenciadas por várias décadas de política rateira e de costumes 

rebarbativos. No subconsciente da maioria dos nossos  próceres subsiste a 

inclinação retrógrada e involuída dos nossos antepassados e dos que 

recentemente afastamos como imprestáveis como caciques, como ―profiteur‖ 

dos postos que degradaram (ROSA, 1974, p. 148). 

 

  

 No livro Memórias, Pedro Ludovico Teixeira narra sua vida política ressaltando seu 

papel de um político influente e respeitado no Estado de Goiás e até mesmo no país. No 

sentido de reafirmar sua influência política, reconstruiu a imagem do médico como ―salvador‖ 

ou como aquele capaz de curar as doenças do povo. Joaquim Rosa, ao narrar o processo de 

disputa política entre Velasco e Ludovico, pelo Governo do Estado de Goiás, em 1933, faz 

uma leitura contrária, em relação à imagem que Ludovico constrói de ―si‖, tanto no que se 

refere à sua prática como médico como acerca de sua influência política. Segundo esse autor, 

 

Ele, Ludovico, aboletado no cargo de Interventor não passava, de resto, de 

um paisano vindo do sudoeste onde andou receitando purgante de ―lá-roi‖, 

aguardente alemão, formulando xaropes de benzoato de sódio para as 

encrencas dos pulmões, ou lancetando perebas zangadas nos cangotes dos 

capiaus do Rio Verde e dos capangas do sogro. Ludovico manobrou. Soprou 

aos cupinchas a própria candidatura, ou antes, e mais precisamente, a 

confirmou, que os cupinchas já cuidava dela. A continuidade revolucionária, 

com Ludovico no palanque, bom pretexto. O negócio era rendoso. (ROSA, 

1974, p. 140). 

 

 

A imagem de médico é também utilizada, segundo Freitas (2010), para ―qualificar‖ 

Brasil Caiado
75

, pois, ―pessoas que conheceram Brasil Caiado a ele, se referem como homem 

de personalidade aberta e generosa, médico humanitário e querido pelo povo de sua terra 

[...]‖. (FREITAS, 2010, p. 358). E ainda, segundo a autora, Brasil Caiado era retratado como 

o ―protótipo do bom político e bom médico [...] disposto a minorar o sofrimento alheio. Como 

não cobrava pelos serviços médicos que prestava, os cômodos de sua casa ficava atulhados de 

presentes.‖  

Ao narrar sua atividade política no Estado, a partir de 1930, Ludovico optou pela 

omissão, pelo esquecimento, não discorrendo sobre as práticas violentas. Para se defender de 

seus opositores e concluir seus projetos, Ludovico utilizava meios ―obscuros‖ como Rosa 

deixa claro em um texto de seu livro, intitulado Tempo Quente. 
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                      Quando Ludovico percebeu que a onda subia, ameaçando seriamente seus 

projetos fez o que faria qualquer outro político da mesma naipe (sic). 

Arregaçou as mangas, quebrou o chapéu na testa e derrubou a madeira no 

adversário sem dó nem piedade. Engajou na luta todos os meios que 

dispunha. Lícitos ou não [...] Não podendo vencer pela persuasão, convenceu 

com a borduna. Ou comprando com dinheiro ou com emprego. Repetiu os 

que os Caiado fizeram. [...] Ludovico não escapou do quadro por ele mesmo 

esboçado [...] (TEIXEIRA, 1973, p. 150-196).   

 

 

Nesse sentido, a literatura e a memória hegemônica silenciaram a violência praticada 

por Pedro Ludovico, produzindo, consequentemente, um abuso de memória, que é 

simultaneamente um abuso de esquecimento, como destaca Ricoeur (2007, p. 455): 

 

Por que os abusos de memória são, de saída, abusos de esquecimento? Nossa 

explicação, então, foi: por causa da função mediadora da narrativa, os abusos 

de memória tornam-se abusos de esquecimento. De fato, antes do abuso, há 

o uso, a saber, o caráter inelutavelmente seletivo da narrativa. Assim como é 

impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar tudo. A idéia de narração 

exaustiva é uma idéia performativamente impossível. A narrativa comporta 

necessariamente uma dimensão seletiva.  

 

                   

Voltando a enfatizar a questão da violência como prática política utilizada por 

Ludovico, Rosa (1974) faz uso da seguinte nota publicada no jornal O Popular:
76

 ―A luta pela 

mudança da capital de Goiás, as quedas políticas, tudo está cuidadosamente catalogado, não 

faltando às violentas polêmicas onde, pode-se dizer, somente escapavam as mães dos 

polemistas‖ (ROSA, 1974, p. 194).    

Discutindo o processo de construção da nova Capital do Estado de Goiás, o grande 

projeto de Pedro Ludovico, Rosa destaca a violência que foi utilizada por seu idealizador no 

sentido de concluir seu grande projeto: 

                                               
   Goiânia está aí. Ultrapassou no tempo e no espaço a profecia de seu próprio 

idealizador. Agigantou-se. Tornou-se precocemente adulta. Não estaria 

esplendorosa e atraente, se Ludovico não bancasse o teimoso e, sobretudo o 

violento. Os fins justificam os meios empregados para consegui-los? Sabe-se 

lá. No caso de Goiânia parece que sim (ROSA, 1974, p. 200).  
 

 

A imagem de Pedro Ludovico como um homem violento aparece também no trabalho 

de Ribeiro (1996), quando ela ressalta que todos os entrevistados – membros da família 

Caiado – ―foram enfáticos em relatar as perseguições que os familiares viveram sob o 

governo de Pedro Ludovico. A começar pela total falta de liberdade e expressão‖. (RIBEIRO, 
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1996, p. 165). Em relação à questão da violência, Freitas (2010, p. 157) enfatiza que, 

 

Durante os anos que antecederam a Revolução de Trinta, a situação política 

em Goiás agravava-se com a determinação dos oposicionistas do tomar o 

poder pelas armas. No sudoeste acentua-se o clima de violência; nos jornais 

oposicionistas, retos descrevem a prática de crueldades inauditas, atribuídas 

aos governistas.  

 

 

Ainda, segundo a autora, nos anos que sucederam o movimento de 1930 ―os políticos 

deposto foram alvo de denuncias e perseguições. Ainda que Pedro Ludovico as tenha negado 

enfaticamente, [...] documentos e depoimentos corroboram a assertativa‖. (FREITAS, 2010, 

p. 545). Sobre a negação das práticas violentas, Ludovico, em seu último depoimento 

publicado no jornal Opção
77

, expõe que: ―nunca fui violento. Nunca mandei matar ninguém.‖ 

Nesse sentido, o Jornal do Planalto
78

, no artigo intitulado Goiás está preso aos caprichos de 

Ludovico, de Alceu Campos, mostra que: 

 

O governo de Pedro Ludovico restabeleceu em Goiás o clima de violências 

que ali desencadearam durante sua gestão de Interventor. [...]. O governo 

Pedro Ludovico e seus domésticos não toleram qualquer critica a seus 

métodos de violência e aos desmandos que vem cometendo em todos os 

setores administrativos. As violências policiais são comuns contra todos os 

adversários do governo. Espancamentos e mortes são cometidos 

impunemente pela grei dominante (p.02). 

 

 

Por outro lado, Pedro Ludovico e seus aliados omitiam seus atos violentos, utilizavam 

a impressa para disseminar, segundo Freitas (2010, p. 566), ―[...] a demonização dos Caiados 

[...] criando-se um torno da família uma aura de violência e truculência, que atingiu, 

sobretudo [...] Antonio Ramos Caiado, convertido em personificação do político atrasado e 

truculento [...].‖    

Freitas (2010) afirma que, a partir de sua pesquisa, foi possível descobrir que ―a 

residência de Totó Caiado foi invadida [...] queimaram documentos pessoais e do Partido 

Democrata‖ (FREITAS, 2010, p. 546). E ainda, ―passado mais de meio século, a 

documentação foi localizada no Museu Pedro Ludovico, misturada a papéis do fundador de 

Goiânia.‖ É importante lembrar que, em pesquisa nesse mesmo museu, muitos dos 

documentos mencionados pela autora foram encontrados e o mais curioso é que muitos deles 

estão queimados. Outra questão intrigante é que, em meio a esses documentos, foi encontrado 

um ―bilhete‖ anônimo com os seguintes dizeres: 
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Senador Caiado. Aviso que o Domingos Velasco e Pedro Ludovico estão 

com pessoas no Rio para assassiná-lo em sua sahida do Senado. Tem havido 

diversos planos para esse fim. O Senador não foi assassinado que na chegada 

dos (...) foi por providência, pois estava um aquele dia (...) entre (...) 

Macedo, Pedro Ludovico e Jarbas Caiado  o seu assassinato e do Dr. 

Brasil
79

.  

 

 

Quanto aos ―boatos‖ de tentativa de assassinato de Totó Caiado, o jornal Voz do 

Povo
80

, no artigo O general Eduard Sócrates faz declarações a “O Jornal”, apresenta: 

 

[...] a propósito do assassinato que teria sido premeditado conta o Senador 

Caiado: ―Li n‘O Jornal, a noticia do simulacro de assassínio do Senador 

Ramos Caiado [...] E o processo que ocorre para desencadear novos golpes 

de força contra os seus adversários, hoje constituindo a maioria do povo 

goiano. Quer empastellar a ―Vos do Povo‖ que lhe não tem dado tréguas [...] 

Para preparar mais essa maldade [...] inventou uma tentativa de assassínio e 

o resultado foi o trucidamento do suposto assassínio.  

 

 

Para entendermos o conceito de ―boatos‖, tomamos emprestado da ―Análise do 

Discurso” a discussão feita por Orlandi (2005, p. 132). Para a autora: 

 

O boato é um fato da vida social pública, traço do funcionamento coletivo da 

palavra. Por Seu funcionamento, o boato atesta a não- transparência da 

linguagem e a não trivialidade da opinião pública, como fato complexo da 

vida das palavras – das formulações – nas suas relações com o silencio, em 

um sitio particular de significação, o espaço publico. [...]. O boato faz parte 

da organização da sociedade. [...].   

 

   

O mesmo jornal
81

, no artigo Plano Sinistro, traz a seguinte nota: ―O Democrata vem 

affirmando malévola e impertinentemente que a opposição pretende eliminar o Senador 

Ramos Caiado, apesar de reiteradas declarações desse jornal e de todos os nossos chefes de 

que desejamos ao Senador a mais longa vida‖.  O discurso
82

 feito pelo Interventor Pedro 

Ludovico lembra que ―seguindo a costumeira praxe, que estava em moda de Sul a Norte do 

País, deputados ridículos e mistificadores batiam às portas dos quartéis do Exercito para 

pedirem guarida, dizendo-se vítimas de violências que nunca existiram.‖  

Nesse contexto, concordamos com Darnton (n.d, p. 10) ao enfatizar que ―notícias são 

algumas histórias sobre o que aconteceu. É um tipo de narrativa transmitida e que toda 

sociedade desenvolve sua própria maneira de caçar e buscar informações que pode revelar 
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muito do seu entendimento e sua própria experiência‖ . As noticias circulavam de diferentes 

formas – oral, manuscrita e impressa – mas todas elas sofriam a repressão política. Boatos 

eram espalhados oralmente sobre o que estava acontecendo em Goiás, nos ―corredores do 

poder‖ e as pessoas no poder, muitas vezes, os levavam a sério, e para ficar informados 

bastava colocar ―as orelhas em pé‖, como nos lembra o autor mencionado. 

O processo de comunicação se dava por vários modos em muitos cenários e como nos 

lembra Darnton (n.d, p. 41), ―ele sempre envolveu discussão e sociabilidade, não era 

simplesmente a questão das mensagens transmitidas através de uma linha de difusão e 

recipientes passivas, mas muito mais um processo de assimilar o retrabalhar a informação em 

grupo‖. 

Percebe-se, então, que muitos boatos em torno do uso de violência ocorriam de ambos 

os lados e, para a Orlandi (2005, p. 134) ―todo boato tem um fundo de verdade. [...] Antes é 

apenas um burburinho [...] Um anúncio: silêncios que significam na incerteza.‖ (p.134). 

Podemos afirmar, portanto, que não há fato ou acontecimento histórico que não tenha sentido, 

que não peça interpretação, que não reclame para que se encontrem causas e consequências. 

Nesse sentido, ―o boato é um fato substantivo da história, fato de sua relação com o silencio‖. 

(DARNTON, n. d.,  p. 135). Em diferentes fontes pode-se perceber a presença de boatos, 

conforme ressalta Freitas (2010, p. 299): ―[...] mentiras e meias verdades são lembradas por 

Ramos Caiado [...] como a noticia referente a habeas corpus de Pedro Ludovico Teixeira que 

estaria encarcerado e incomunicável [...] na verdade tinha sido solto [...]‖.  

Ainda sobre a violência, Freitas (2010, p. 311) considera que: ―A violência [...] além 

dos ódios e malquerenças que impregnavam a política, levaram a denuncias de emboscadas e 

a especulações sobre hipotéticos morticínios, tanto da parte dos situacionistas, como dos 

oposicionistas goianos.‖  No caso desses boatos, há um texto, cujo nome de autor permanece 

no anonimato. Não há um responsável por esses boatos ou dizeres, mas uma figura 

fantasmagórica, que toma o lugar de sua responsabilidade. Para Orlandi (2005, p. 137) ―desde 

que se manifesta um autor socialmente visível o boato não é mais boato e o comentário se 

torna palavra autor-izada. Por esse mecanismo evita o confronto direto.‖ Pode-se pensar, 

então, outra forma de silêncio, ou seja, o autor permanece no anonimato e o ―boato é um 

estado pleno de silêncio.‖ (ORLANDI, 2005, p. 137).  

Para Freitas (2010, p. 648), ―no que diz respeito aos Caiado, [...] disseminavam-se 

relatos que não encontravam respaldo nos fatos, acrescentando detalhes imaginosos a visões 

inverídicas, divulgadas por adversários.‖  O boato é assim uma etapa de formulação em que as 

incertezas fazem efeito. A parte voltada ao silêncio é nele ainda mais forte. Para Orlandi 
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(2005, p. 137), ―enquanto formulação, [...] ele produz o efeito de separação entre o verdadeiro 

(o dito) e o falso (não dito).‖ Pode-se pensar o boato como rumor de indício de um fato ―não 

significado‖ e de sujeitos que não são identificados enquanto autores do dizer. Ainda sobre a 

questão dos boatos de violência, Freitas (2010, p. 513) vai além e ressalta que   

 

Tanto os chefes democratas como os republicanos afirmavam estar 

ameaçados de morte. Ramos Caiado denúncia reiteradamente que seus 

adversários tentaram contra sua vida. [...] Por sua vez, o próprio Pedro 

Ludovico também refere inúmeras situações em que teria estado em perigo 

de vida. [...] O clima era de enfrentamentos, valentia e macheza.     

 

 

Sobre esse assunto, o jornal Opção
83

 publica a última entrevista de Pedro Ludovico, 

em que o entrevistado ressaltava que ―um dia no palácio recebi uma carta anônima me 

ameaçando de morte se eu não desistisse da mudança da capital. A carta dizia que lamentava 

muito ter que me matar, porque eu era bom filho.‖  

Câmara (1967), que também discute a questão da violência, lembra que, em Goiás 

Capital, o Interventor utilizou tais recursos, pois parte da população da cidade era contra a 

mudança da capital e, para resolver tal problema, restava ―ao senhor Pedro Ludovico, partir 

para a violência. E foi o que ele fez. Uma centena de soldados foi deslocada para a cidade de 

Goiás, com o calculado objetivo de estabelecer o pânico entre a população‖. (CÂMARA, 

1967, p. 217).  Outra questão interessante é a referência que Rosa (1974) faz a Ludovico, 

quando o Interventor fez uma visita à cidade de Ipameri:
84

  

 

E lá veio o interventor e seu bando comendo banquetes e discursos ouvindo 

charangas e estrondos de rojões. [...] A ordem era aprontar um carnaval sem 

caráter político, precisamente para confirmar o alto prestígio político do 

novo chefe. [...] Ele gostava de badalação, todo mundo gosta. [...] A folia 

terminou com um banquete e o banquete com o discurso mais ou menos 

ajambrado na hora [...] Por um lapso, ou seja, lá o que fosse, as necessidades 

do povo e outros ingredientes que co-honestaram o chaleiramento e a 

gastança de dinheiro, ficaram de lado (ROSA, 1974, p. 131).     

 

 

É interessante lembrar que, segundo Ribeiro (1996), a família Caiado, ao falar de 

Pedro Ludovico Teixeira, resgata a imagem ―de um homem que bebia muito e a de que seu 

pai era dono de um cabaré em Uberlândia” (RIBEIRO, 1996, p. 42). Outra narrativa 

recorrente, na obra de Ribeiro (1996), envolvendo Pedro Ludovico, refere-se à sua prisão em 

Rio Verde e sua transferência para Goiás Capital. É importante lembrar que sobre esse 
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assunto, ressalta que: 

   

Fui trancafiado no pior xadrez.  [...] Por ordem superior não me deixavam 

sair. Nem pra tomar banho [...] Não me era permitido ler jornal. Ninguém 

podia me visitar.  [...] Por ordem do Senador Ramos Caiado fui transferido 

para a velha Goiás. [...] A caminho fui informado de que a Revolução estava 

vitoriosa. Se eu quisesse poderia regressar a Rio Verde [...] Soube 

posteriormente que os soldados portadores do recado tinham como missão 

me assassinar. [...] Os senadores Brasil Ramos Caiado e Antônio Ramos 

Caiado (Totó Caiado), e mais parentes, tinham abandonado a Capital, tão 

logo souberam do êxito da Revolução.  Fiquei na casa de minha mãe e esta 

se encheu de amigos, que narravam os últimos acontecimentos do país  

(TEIXEIRA, 1973, p 36/37/38/39/40). 

 

 

Segundo Rosa (1974), Totó Caiado recebeu um telegrama, na cidade de Goiás, 

afirmando que estava difícil controlar o povo, que queria ―linchar Pedro Ludovico. [...] 

Segundo a família, Pedro Ludovico tinha consciência de que devia a vida a Totó Caiado, por 

este haver impedido o linchamento do então acuado e amedrontado Pedro‖ (ROSA, 1974, p. 

131). Dessa forma, a imagem criada por Ludovico, como de um homem corajoso, entra em 

contradição com a narrativa da família Caiado ao caracterizá-lo como medroso e assustado. 

A professora Freitas (2010), firmando-se em documentos como cartas, jornais e 

entrevistas com a própria família, contradiz as memórias de Pedro Ludovico. Lembra que, 

assim como Ludovico, essa família também, ―esqueceu‖ ou omitiu fatos que poderiam 

―manchar‖ sua história, como políticos que comandaram o Estado de Goiás, de 1909 a 1930, 

pois, como nos lembra Seixas (2004, p. 41), ―a memória é ativada visando, de alguma forma, 

o controle do passado‖.  Por isso, a autora considera que seja mais ―legítimo falar de 

memórias e esquecimentos‖. (SEIXAS, 2004, p. 45). 

Assim como Pedro Ludovico se sentiu ressentido a partir de sua cassação, os Caiados 

também se sentiram ressentidos, magoados, humilhados, silenciados, feridos em sua honra 

por terem sido afastados da vida política do Estado e isso fica claro tanto na obra de Freitas 

(2010), como nos jornais pesquisados. Discutindo o conceito de humilhação, Ansart (2005, p. 

15) afirma que:  

 

A humilhação é uma situação particular na qual se opõem, em uma relação 

desigual, um ator (individual ou coletivo) que exerce uma influencia, e, do 

outro lado, um agente que sofre esta influencia. A situação humilhante é por 

definição racional: comporta uma agressão na qual um sujeito fere, ultraja 

uma vítima sem que seja possível uma reciprocidade. 

 

 

Esse sentimento de humilhação pode ser percebido uma vez que, entre 1909 e 1930, a 
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influência da família Caiado, em Goiás, era muito grande. Segundo as fontes analisadas, essa 

família ―comandava‖ diferentes cargos políticos no Estado, desde Governador Brasil Caiado a 

Senador Antônio Ramos Caiado (Totó Caiado). Freitas (2010, p. 16) ressalta que ―Totó 

Caiado [...] enquanto político provou o sabor da vitória, bebeu também o amargo cálice da 

traição e da derrota.‖ Esse sentimento pode ser notado, também, na fala de Ludovico, em sua 

última entrevista, publicada no jornal Opção
85

: ―[...] 18 anos e meio mandando no Estado. 

Isso como governador e como interventor. Como senador foram mais alguns anos‖ (grifo 

nosso).  

Segundo Ansart (2005, p. 15), ―ser humilhado é ser atacado em sua interioridade, 

ferido em seu amor próprio, desvalorizado em sua auto-imagem, é não ser respeitado.‖ Nesse 

ínterim, constatamos que tanto Ludovico quanto os Caiados se viram confrontados, no que se 

refere aos seus desejos e à imagem que criaram de ―si‖, em situações contrárias às suas 

expectativas. Podemos inferir, ainda, que a situação que vivenciavam representava a negação 

da imagem que faziam de si. Os Caiados foram, de certa forma, desrespeitados por Ludovico, 

e este desrespeitado pela Junta Militar ao ser cassado. Para De Decca (2005, p. 106), ―a 

humilhação assemelha-se mais a um ato de ofensa do que a um sentimento vivenciado pela 

vítima a qual é imposta a uma conduta de rebaixamento.‖  

Para o autor ―ser humilhado é ser colocado, contra sua vontade [...] em uma condição 

de inferioridade.‖ (DE DECCA, 2005, p. 213). O sentimento de humilhação aparece, de forma 

implícita, nos documentos relacionados tanto aos Caiados, quanto a Ludovico. Pode-se 

perceber essa humilhação sofrida pelos Caiados no artigo Os Caiado choram como criança, 

do Diário da Manhã
86

, comemorando os 60 anos de Goiânia:  

 

Os Caiados foram presos [...] o Totó Caiado (Antonio), Leão e Ubirajara. 

[...] Quando a composição se aproximou da Capital Federal [...] os caiado 

foram tomados por uma intensa emoção. Totó ficou sério, Ubirajara e Leão 

despararam a chorar, choro forte, igual de crianças. [...] Talvez medo do 

inesperado (p. 46). 

 

 

O que configura essa humilhação não é o fato deles terem chorado ou não, mas sim a 

forma que a notícia foi publicada, pois, nas décadas de 1920 e 1930, tinha-se a concepção de 

que homem não chorava, principalmente em se tratando de indivíduos dessa família, que eram 

vistos como homens fortes, valentes. Para Freitas (2001, p. 592), ―o perfil de Totó Caiado 

encarna muito dos valores da sociedade goiana do seu tempo: autoridade, coragem pessoal, 
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macheza, identificação com a terra [...]‖. Nesse sentido, a humilhação é um sentimento moral, 

como ressalta Lopreatto (2005, p. 248), ―fruto de uma relação assimétrica de comportamento 

depreciativo. [...] A humilhação é um rebaixamento da moral [...] que atinge a identidade e a 

honra. [...] A honra se vincula a exigência do respeito à própria dignidade quando essa está 

sob ameaça‖. 

A partir dessa discussão, percebe-se que cabe a cada um proteger sua honra e reagir às 

ofensas para garantir a preservação de sua identidade pessoal, pois para a autora ―não reagir à 

afronta significa acovardar-se, aceitar a posição inferior que a humilhação impõe, a desonra.‖ 

(LOPREATTO, 2005, p. 250). Entende-se, contudo, que aos Caiados essa reação foi 

dificultada pelo silenciamento que lhes foi imposto por Pedro Ludovico, que lhes negou 

acesso aos meios de comunicação e, mais tarde, tentou apagar suas memórias. Assim, ―a 

honra interior é o sentimento que cada um nutre dentro de si a respeito das suas qualidades, 

das suas virtudes‖ (LOPREATTO, 2005, p. 249). 

Nota-se, então, que Ludovico, enquanto sujeito desse processo, ocupa duas posições: 

sujeito glorioso e sujeito ressentido. Essas posições se manifestam por meio de sua escrita, da 

qual emergem apagamentos, silenciamentos e esquecimentos, constituindo a posição-sujeito 

que ele ocupa no momento da escrita (presente). Essa posição, que emerge no momento da 

escrita, constitui um sujeito ressentido, amargurado, humilhado e que tenta mostrar-se como 

um grande ―herói‖ da política de Goiás. Esse ressentimento aparece, principalmente, por meio 

dos ―não-ditos‖ (silenciamentos). A outra posição-sujeito se constitui pela imagem que 

Ludovico tem de si, no decorrer dos acontecimentos políticos que vivenciou. Esses 

acontecimentos corroboraram para que ele se visse e acreditasse ser um grande ―herói‖ 

político. 

Para entender os silêncios ―impostos‖ por Ludovico a seus adversários é necessário, 

antes, discutir esse conceito. E para tal, toma-se emprestado a discussão feita pela Análise do 

Discurso, iniciando com Orlandi (1995 e 2005). Essa autora discute duas formas de silêncio, 

sendo a primeira o Silêncio Fundador: ―um modo de estar em silêncio que corresponde a um 

modo de estar no sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram silêncio. Há 

silêncio nas palavras‖ (ORLANDI, 2005, p. 11), ou seja, é o silêncio que existe nas palavras 

que as atravessa e que significa o não-dito.  A segunda, é a Política do Silêncio, neste caso 

tem-se, segundo a autora (2005, p. 128), o Silêncio Constitutivo e o Silêncio Local.  O 

primeiro tipo indica que para dizer é preciso não dizer, em outras palavras, ―todo dizer apaga 

necessariamente outras palavras produzindo um silêncio sobre os outros sentidos.‖ Já o 

Silêncio Local, ou Censura, remete propriamente ―a interdição: apagamentos dos sentidos 
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possíveis, mas proibidos, aquilo que é proibido dizer em uma certa conjuntura‖ (ORLANDI, 

2005, p. 128). 

Ao analisar as imagens criadas e apropriadas por Ludovico e pelos Caiados, percebe-

se as duas formas de silêncio propostas pela autora, ou seja, em um momento ocorre um 

excesso de dizer para ocultar outros dizeres, como, por exemplo, quando Pedro Ludovico, e a 

maioria dos jornais, insistem em enfatizar suas ―qualidades‖ políticas, notamos que nesse 

excesso de dizer há o silenciamento de outros dizeres. Isso ocorre, por exemplo, quando os 

meios de comunicação eram controlados pelo Interventor, dificultando a ―defesa‖ dos Caiado. 

Sobre a censura aos meios de comunicação, Câmara (1967, p. 112) afirma que ―logo no início 

da campanha, os jornais contrários ao governo foram submetidos ao regime de censura.‖ 

Freitas vai além e lembra que ―a oposição não tem jornal. O ultimo número de o Democrata 

circulou em outubro de 1930. [...] Os políticos decaídos esforçavam-se para publicar, fora do 

Estado, matérias sobre a situação política em Goiás‖ (FREITAS, 2010, p. 607). 

Sobre a questão da censura, Orlandi (1995) considera que esta é ―a interdição da 

inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas, isto é, proíbem-se certos sentidos 

porque se impede o sujeito de ocupar certos lugares, certas posições.‖ (ORLANDI, 1995, p. 

107).  Nesse sentido, o artigo O Maior Revoltado, de Domingos N. de Velasco, do jornal Voz 

do Povo
87

, destaca que ―[...] em Goyaz, o regime caiadista não admite que alguém proteste 

contra a oppresão [...]‖ (p. 01). Lembrando que as interdições nos discursos políticos são 

comuns, mesmo nos períodos não ditatoriais. 

Sobre o silenciamento, Orlandi (1995, p. 55) destaca que ―essa política do silêncio 

resulta no silenciamento como forma não de calar, mas de dizer uma coisa, para não deixar 

dizer outra. Ou seja, o silêncio recorta o dizer. Esta é sua dimensão política‖.  Continuando, a 

autora enfatiza que ―a política do silêncio se define pelo fato de que ao dizer algo apagamos, 

necessariamente, outros sentidos possíveis, mas indesejáveis em uma situação discursiva 

dada.‖ (ORLANDI, 1995, p. 74). 

Pode-se perceber, a partir da análise dos documentos pesquisados, que para o poder 

ser exercido por Ludovico, este era acompanhado de certo silêncio, ou seja, o ―silêncio da 

opressão‖, como nos lembra a autora. Mas, por outro lado, pensa-se também no ―silêncio do 

oprimido‖. Enquanto exercia o poder, Ludovico procurou silenciar e oprimir os Caiados, mas, 

ao ser cassado e silenciado pela Junta Militar, este também se sentiu oprimido. 

Como a obra de Ludovico é autobiográfica, recorremos a Orlandi (1995) que assevera: 

―nas autobiografias [...] o autor trabalha sua negação em face do real quando ele conta sua 
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 Ano IV, nº 140, 28/02/1930. 
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história (contada), ela se torna literatura (narrativa) e ele entra para a história (contada). É uma 

forma de sair do silencio‖ (ORLANDI, 1995, p. 86). 

Percebe-se o silêncio da opressão quando Freitas (2010) nos lembra que ―com a 

imprensa sobre o controle em Goiás, os adversários e os descontentes com a Revolução não 

dispunham de canais para expressar críticas, ressentimentos ou reivindicações.‖ (FREITAS, 

2010, p. 568). Entende-se, então, que não apenas aos Caiados eram impostos censura ou 

silenciamento, mas também à parte da sociedade que não apoiava o movimento, como destaca 

a autora ―por todo o estado de Goiás, dificultava-se a vida dos adversários do novo governo 

[...]. Em Bela Vista, quem não aderisse à Revolução era privado até de exercer o comércio.‖ 

(FREITAS, 2010, p. 619). Quanto ao silenciamento do oprimido, esse pode ser percebido na 

quase ausência de notícias sobre a família Caiado nos jornais, a partir dos anos Trinta. Nesse 

sentido, Freitas (2010, p. 217) afirma que ―as tipografias eram revistadas para evitar qualquer 

boletim contra o governador ou a mudança da capital‖.  

No entanto, não é possível pensar a censura sem resistência, pois, conforme Orlandi 

(1995, p, 115), a censura trabalha ―sobre o conjunto do dizível, de outro, em uma retórica da 

resistência, há um política do silenciamento que se instala [...] e que significa justamente o 

que, do dizível, não se pode dizer. Censura e resistência trabalham a mesma região dos 

sentidos‖.  Mesmo com a censura imposta, os opositores encontraram formas de resistência e 

publicavam notícias contrárias a Ludovico, mesmo sabendo que poderiam sofrer represálias, 

como demonstra o artigo de Luiz Ernesto, Prestes e Gregório Bezerra à frente do movimento 

comunista em Goiás, publicado no jornal Tribuna de Imprensa
88

:  

 

Ao tomar conhecimento dessa reportagem [...] o senhor Ludovico [...] deverá 

revidar, como de habito, com estas 3 atitudes: 1- Desmentir as informações 

vinculadas. 2 – processar o jornalista que as escreveu. 3 – Mandar espancar, 

por 3 ou 4 de sua centena de jagunços este repórter. [...] Os riscos de 

publicação desse trabalho compensa-se com o direito que tem o povo de 

saber como vão as coisas em seu Estado (p. 40). 

 

 

Outra forma de resistência exercida pelos Caiados foi encontrada nas cartas trocadas 

entre os familiares e partidários políticos, como pode-se perceber na carta de Leão Caiado, 

publicada no Diário da Manhã
89

: ―as coisas de Goyás são conhecidas, aqui, através de falsas 

informações, com o único propósito de fazer, malevolamente, impressão na opinião publica 

contra a situação política decaída, visando principalmente os irmão Caiado.‖  
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 Ano V, nº 940 de 22/01/1953. 
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  06/01/1931. Fragmento encontrado no arquivo pessoal de Roberta Crosara. 
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De acordo com Villarta-Neder (2004ª, p. 134), ―um excesso de dizer, sob a forma de 

uma necessidade de reafirmar um sentido pode ser interpretado como um silenciamento de um 

espaço polissêmico que emerge e incomoda o sujeito, obrigando-o a tentar evitar outros 

sentidos‖. Nesse aspecto, Freitas (2010, p. 547) ressalta que ―[...] os aliancistas procuravam 

impedir a comunicação entre os Caiados e seus parentes [...].‖ Completando esse pensamento, 

a autora considera que ―devido à censura imposta pelos governos que se seguiram à 

Revolução de 1930, Antonio (Totó) Ramos Caiado ficou impedido de divulgar sua versão dos 

fatos.‖ (FREITAS, 2010, p. 532). 

Segundo Pollak (1989), existem nas lembranças zonas de sombra, silêncios, ―não 

ditos‖. As fronteiras desses silêncios e ―não ditos‖ com o esquecimento definitivo e o 

reprimido inconsciente não são, evidentemente, estanques e estão em constante deslocamento. 

Essa característica de discursos, de silêncios, é moldada pela angústia ou medo de se expor a 

mal-entendidos. Nesse sentido, o discurso revela o compromisso com o que Ludovico 

pretende deixar velado, ou seja, há um trabalho de seleção dos dados que possibilitem 

explicitar somente o que interessa para a construção da imagem de um político íntegro.  

Para Kaadi (2000, p. 87) ―a narrativa vitoriosa de Pedro Ludovico se impôs como 

memória histórica, silenciando grande parte de seus opositores políticos.‖ Para tanto, valendo-

se de sua própria narrativa, Ludovico destaca as imagens que constrói de si mesmo 

preocupando-se com as imagens que as outras pessoas pudessem ter dele. Os esquecimentos 

ou silêncios possuem como objetivo ocultar imagens ou fatos que pudessem manchar sua 

trajetória política. Segundo Freitas (2010, p. 578): 

 

Pedro Ludovico [...] é um respeitável curricullun oposicionista, é também 

uma soma de fracassos – sendo o maior deles a frustrada tentativa de [...] 

invadir o sudoeste goiano e tomar a cidade de Rio Verde. Preso é conduzido 

[...] a cidade de Goiás, onde a roda da fortuna passa a gerar a seu favor, 

guindando-o a posição de delegado da Revolução em Goiás.   
 

 

Ludovico precisava expressar apenas o que pretendia transmitir, sua atividade política 

deveria tornar-se significativa para os outros; para tanto, enfatizava certos aspectos, 

―esquecendo‖ ou silenciando outros. Nesse sentido a autora enfatiza que:  

 

À medida que se consolidava o governo recém instalado, atenção maior era 

dispensada a releitura do passado, com vistas a História como instrumento 

de legitimação do regime; desigual modo, intensificava-se a propaganda das 

ações governamentais, a par da sacralização dos novos dirigentes 

(FREITAS, 2010, p. 600). 
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Discutindo a questão do silêncio, Ramos (2009, p. 16) mostra que ―o silêncio não se 

configura apenas pela falta de palavras, porque é possível falar para não dizer. Isso acontece 

por meio do silêncio por excesso, quando tudo o que é dito tem o objetivo de omitir 

enunciações outras.‖  

Conforme as circunstâncias ocorre a necessidade de certas lembranças.  Para Villarta-

Neder (2004b, p. 172), ―um excesso de dizer, sob a forma de uma necessidade de reafirmar 

um sentido pode ser interpretado como um silenciamento de um espaço polissêmico que 

emerge e incomoda o sujeito, obrigando-a a tentar evitar outros sentidos.‖ No caso de Pedro 

Ludovico, que foi cassado pela Junta Militar, a ênfase às suas lembranças é dada no sentido 

de reconstruir um passado glorioso. Para o autor supramencionado: 

 

As palavras não só apagam silêncios porque se sobrepõem a eles – e 

estabelecem, assim um silencio por excesso - mas também silenciam outras 

palavras pelo mesmo processo de sobreposição (excesso), mas porque cria 

uma virtualidade em que outras palavras possíveis sobrepõe (excesso ainda) 

as que não foram ditas (ausência)  (VILLARTA-NEDER, 2004b, p. 173). 
 

 

Dessa forma, remete ao passado deformando e reiterando o presente. Assim, Polak 

(1989) considera que há uma permanente interação entre o vivido o aprendido, o vivido e o 

transmitido. Na memória política, os juízos de valor intervêm com mais insistência. O sujeito 

não se contenta em narrar como testemunha histórica ―neutra‖. Ele quer também julgar, 

marcando bem o lugar em que se inscrevia na história e reafirmar sua posição ou matizá-la.  

A memória dos acontecimentos políticos suscita uma palavra presa à situação concreta 

do sujeito. Consideramo-la para abordar a situação presente de quem está lembrando, visando 

a compreender melhor a formação de seu ponto de vista. Refletindo sobre a obra de Pedro 

Ludovico, nesse contexto, verifica-se que a ligação que se forma entre o sujeito (Ludovico) e 

a sociedade estava marcada pela ―marginalidade‖ política, quase absoluta, em que ele se 

encontrava naquele momento. Pedro Ludovico encontrava-se ausente das decisões políticas 

durante o Regime Militar, é o que podemos constatar ao compararmos esse momento político 

com sua presença ostensiva nas decisões políticas no período anterior ao Golpe Militar, de 

1964. 

Existe um antes e um depois na memória de Ludovico. Antes de 1964, na memória do 

autor, significou o auge de sua participação e decisão política. Sua lembrança apresenta-se 

marcada por intensa saudade de um tempo ―melhor‖, quando era o ator principal da política 

Goiana. Pós-64 é lembrado como o tempo da hostilidade, da indiferença, o sujeito Ludovico 

torna-se, para a sociedade política do Estado de Goiás, descartável, substituível. 
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Apesar dessa ideia ser mencionada na obra, Ramos (2010) argumenta que ―não se 

pode classificar o silêncio, simplesmente, como o não dito ou implícito, pois muitas vezes, ele 

se manifesta atravessando palavras, dentro das palavras, indicando que o sentido pode ser 

outro,  ou ainda que o que é mais importante nunca se diz.‖ (RAMOS, 2010, p. 59). O autor 

continua, ainda, salientando que ―é comum o sujeito, sem intenção, das informações outras, 

que se encontravam silenciadas, mas que trazem em sua inscrição dados que estavam velados 

e que são fundamentais para esclarecer o acontecimento em questão‖. (RAMOS, 2010, p. 39). 

Contudo, lembrar e esquecer são atividades que não dizem respeito apenas ao passado, 

estão ligadas ao passado, presente e futuro, uma vez que recordar não é ressuscitar o passado 

tal como ele se deu, mas reconstruí-lo. Assim, a reconstrução está intrinsecamente ligada ao 

momento presente e ao desejo ou expectativa de futuro. No caso de Pedro Ludovico, havia o 

intuito de preservar suas imagens, que estavam sendo cuidadosamente reconstruídas. 

Enquanto, em suas Memórias, Ludovico destaca uma carreira política voltada para o 

progresso, Rosa enfatiza que se para os Caiados a garantia de ―posse da política goiana estava 

ligada ao atraso do Estado, Ludovico enxergava dois dedos a mais do que o mestre Totó 

Caiado. Sua garantia de posse estava condicionada ao que se chamaria mais tarde de 

subdesenvolvimento, com todas as causas e consequência‖. (ROSA, 1974, p. 65).  Concorda-

se, então, com o pensamento de Rosa (1974), quando este afirma que: 

 

Se colocar Caiado e Ludovico frente a frente, diante da história e medir, se 

possível, as dimensões de cada uma, como líderes goiano, percebe-se que o 

primeiro contato entre eles: a luta de um e do outro, de armas nas mãos, para 

a conquista das posições. No extremo oposto ambos foram desalojados por 

atos de força. A trajetória de cada no comando da política se confunde de tal 

maneira que a conclusão será, obrigatoriamente e, esta: não há diferença 

sensível entre eles. [...] Goiânia foi o que os separou (ROSA, 1974, p. 84). 
 

 

Conforme ficou evidenciado, valendo-se de vários silêncios, Ludovico, pode, em suas 

Memórias, construir uma trajetória política aparentemente voltada para princípios de 

integridade e honestidade, visando a reafirmar para a sociedade seu comprometimento com o 

desenvolvimento do Estado de Goiás, em nenhuma circunstância esquecido. Entretanto, 

evidenciou-se que, além das mudanças nas práticas políticas, as permanências também 

fizeram parte de sua história política. Foi possível perceber que as permanências foram, quase 

sempre, transformadas em silêncios, que produziram a ilusão da mudança. É importante 

salientar também que os livros de História de Goiás discutem pouco a chamada ―Velha 

República‖ e, segundo Freitas (2009, p. 15): 
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Quando o silêncio é quebrado, quase nada é dito das iniciativas r realizações 

dos agentes históricos do período. Subjacente, identifica-se a idéia de que 

esse foi um tempo destituído de interesse e significado, quando coronéis 

atrasados uniram-se em uma oligarquia violenta e retrógrada, cuja expressão 

emblemática seria um certo Totó Caiado – homem de maus bofes, que 

mandava matar os adversários e arrancar-lhes as orelhas. 

 

 

Ainda sobre essa questão, Mendonça (2011, p, 109)
90

 destaca que a ―historiografia que 

se debruçou sobre a década de 1930 geralmente tem formulado generalizações sobre os 

personagens políticos que mais confundem que esclarecem.‖  Tal olhar desconsidera as 

marchas e contramarchas do jogo político, sem prejuízo de reduzir o debate a um exagerado 

rigor ―que não foi e não é realidade da cena política, fértil em composições, pactos, enfim 

plasticidade‖. (MENDONÇA, 2011, p. 109). As questões colocadas tanto por Freitas como 

por Mendonça corroboram os pontos apresentados na introdução dessa pesquisa sobre como a 

Revolução de trinta em Goiás é debatida na Historiografia Goiana.   

Na tentativa de manter sua integridade política, Ludovico não permitiu que 

determinadas recordações ―manchassem‖ sua imagem de herói, de homem fora do comum, do 

homem-guia do Estado de Goiás. Por isso reconstruiu o passado, ora ignorando, ora 

dissimulando os momentos polêmicos que pretendia que fossem esquecidos. E é nesse 

processo de reconstrução e apropriação de imagens e uso de silêncios e esquecimentos que 

acontece o processo de construção e transferência da capital do Estado da cidade de Goiás 

para Goiânia, uma cidade construída no sertão, como será discutido no capítulo a seguir.  
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  Texto do relatório de Qualificação da Tese de Doutoramento apresentado na  UFG em 2011.  
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3.  PELAS TRILHAS DO SERTÃO QUE VIROU CIDADE 

 

     Para se entender os ressentimentos, esquecimentos e os silenciamentos possíveis de 

Pedro Ludovico, em seu livro Memórias e nos jornais, neste capítulo aborda-se os argumentos 

usados por ele para justificar e promover a mudança da capital de Goiás. Nesse sentido, torna-

se necessário discorrer sobre o que é sertão, quais as concepções que rondam esse conceito e 

como a ideia de sertão é utilizada pelo autor. Esses apontamentos são importantes para se 

discutir Goiânia e para tal, recorre-se, inicialmente, a Teles (1991), pois esse autor traça um 

panorama do significado da palavra ―sertão‖. Já no século XVI, sertão significava incerto, 

desconhecido, interior, sempre na perspectiva do outro/observador, que se vê no centro, em 

um lugar privilegiado em relação ao outro, que seria uma espécie de periferia. 

Sertão seria, então, o oposto de uma concepção de civilização, uma vez que se 

pressupõe que o enunciador seria um representante desta, estando situado na cidade, ou em 

alguma região central, em oposição ao interior. Nessa perspectiva, de acordo com Noronha 

(2007, p. 221): 

 

As imagens do sertão produzidas no litoral, frequentemente expressavam a 

contraposição campo x cidade, barbárie x civilização. [...] ora o sertão era 

tomado como lugar de barbárie, do atraso, do provinciano, do particular; ora 

também era visto como o lugar onde residia a verdadeira essência do ser 

brasileiro e, nesse sentido, o sertão também encerra o seu caráter universal. 

 

 

O sertão, de acordo com o mesmo autor, em estudo posterior (2011, p. 268):    

 

Tem seduzido, de forma crescente, diferentes áreas das ciências humanas, no 

Brasil: geógrafos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, teóricos da 

literatura têm se preocupado com a capacidade do sertão em enunciar o espaço 

geográfico (físico e simbólico), com sua vinculação a dicotomias como 

interior e litoral, barbárie e civilização, campo e cidade, arcaico e novo, 

comunidade e sociedade, provinciano e cosmopolita [regional e universal], 

memória e história, dentre outras, ora como categoria espacial, social ou 

cultural a delimitar tempos e espaços e definir nossa originalidade ou a falta 

dela.  

 

 

A palavra sertão aparece em inúmeros relatos de viajantes e cronistas e, para eles, 

normalmente é tratada como um contraponto ao litoral, ou seja, para os cronistas dos séculos 

XVI a XVIII tudo o que não faz parte do litoral é sertão. Isso se dá pelo fato de que o olhar 

civilizado estava sempre no litoral e as terras mais distantes eram desconhecidas, visão que, 

como ressalta Noronha (2011), irá perdurar até o século XX.   Em alguns momentos o sertão é 

apresentado como bucólico, em outros, como uma realidade do interior brasileiro não 
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civilizado. 

A categoria sertão adquiriu conotação política, em sentido mais estrito, na primeira 

metade do século XX, quando determinadas relações políticas passaram a ser compreendidas 

mais claramente como típicas do sertão – espaço social em via de universalização – cujo ápice 

teria uma de suas formulações, segundo Leal (1948), na interpretação de um fenômeno 

historicamente limitável, reconhecido como sistema coronelista, que se situa entre 1891 e 

1930, um período de mudanças pela reconfiguração das forças sociais que discutiam projetos 

de desenvolvimento do país, questionando sua vocação agrária. 

A fala dos viajantes, no decorrer do século XIX, segundo Chaul (1995), reafirmou-se 

na historiografia goiana, nos textos políticos sobre o Estado de Goiás, ou seja: ―De Silva e 

Souza [...] chegando aos historiadores contemporâneos [...] a aceitação da decadência da 

sociedade goiana no período pós-mineração é unânime‖. (CHAUL, 1995, p. 16).  Essa 

afirmação reforça a ideia, no imaginário regional, de decadência dos sertões goianos, muitas 

vezes associado à imagem dos Caiados, e esse pensamento é reafirmado por Pedro Ludovico, 

em seu livro Memórias (1973). Mas como o autor descreve o espaço/sertão para caracterizá-lo 

de forma que justifique a construção da cidade de Goiânia? Em que sentidos a categoria sertão 

é utilizada por ele nas discussões sobre a cidade de Goiânia? De que maneira o sertão está/ou 

é associado à família Caiado? 

Para essa discussão utilizar-se-á como fonte a ser analisada ou problematizada o livro 

Memórias, de Pedro Ludovico Teixeira, além de jornais, tais como, o Popular, Voz do Sul, 

Diário da Manhã, entre outros, publicados nas décadas de 1930 e 1940, já que esse tema está 

presente tanto no livro quanto nos jornais. Utilizam-se, também, cartas pessoais encontradas 

no Arquivo Pedro Ludovico Teixeira de Goiânia. As considerações sobre o conceito de sertão 

são necessárias visto que tanto Ludovico quanto os jornais recorrem à imagem do sertão ao 

tratar da necessidade da construção e transferência da capital do Estado da cidade de Goiás 

para Goiânia. 

A obra escolhida como fonte pode ser dividida em três momentos, sendo que, no 

primeiro, o autor faz uma rápida autobiografia; no segundo, trata rapidamente da ―Revolução 

de 30‖ em Goiás, destacando sua participação ativa no movimento; no terceiro momento, 

Pedro Ludovico destaca o processo de construção e mudança da capital do Estado da Cidade 

de Goiás para Goiânia e a ―modernização‖ do Estado. 

Logo que Ludovico inicia sua narrativa é possível perceber o quanto enfatiza a 

necessidade da construção da nova capital para o Estado de Goiás, para tirá-lo do atraso, 

como se pode perceber na fala do autor: ―os meus esforços serão maiores para arrancar o 
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Estado do marasmo, do atraso a que submeteram até outubro de 1930.‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 

55). A referência a essa mudança é relevante para Ludovico e, consequentemente, para toda 

sua trajetória política. Nesse contexto, Freitas (2007, pp.  717-724) destaca que: 

 
A situação política evoluía rapidamente. Ciente de que seria difícil governar 

da cidade de Goiás – reduto caiadista – o interventor federal, Pedro 

Ludovico Teixeira, resolver abraçar a idéia que estivera na pauta de 

administradores da colônia e do império: a mudança da capital do estado 

(grifo nosso) para localidade melhor situada e de clima mais agradável e 

ameno. [...] Os problemas enfrentados pelo governo revolucionário na 

capital, onde a maior parte da população era caiadista [...] devem ter 

contribuído para que Pedro Ludovico se decidisse pela mudança da capital.  

 

 

Ao apropriar e utilizar, em seu favor, a ideia da transferência da capital do estado, 

tema debatido desde o período colonial, percebe-se que o passado, de acordo com Naxara e 

Bresciani (2004, p. 491), ―que é retomado de alguma forma não passou, continua ativo e atual 

e, portanto, muito mais do que reencontrado, ele é retomado, recriado, reatualizado‖ para 

justificar os interesses políticos de Ludovico. Para o mesmo, a mudança da capital respondia a 

uma necessidade histórica e, para referendar essa ideia, recorre a um discurso feito pelo Dr. 

Teixeira de Freitas, Secretário Geral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 1942. O discurso, intitulado Bosquejo Histórico, enfatiza: 

 

A ideia da construção de uma nova capital para Goiás, lançada 

infrutiferamente em 1.830 [...] veio à tona várias vezes a partir de então, 

seduzindo alguns governadores e presidentes [...]. Nenhum deles, porém, 

teve ânimo que chegasse para tomar a resolução de levar a efeito a empresa 

temerária. E todos recuaram [...] ante a reação violenta que a ideia provocava 

na velha capital, a lendária Vila-Boa de Goiás (TEIXEIRA, 1973, p. 200). 

 

 

Esse pensamento da mudança da capital como uma necessidade histórica e de difícil 

concretização é evidenciado em um discurso feito pelo próprio Ludovico, em 1933, em uma 

reunião do Partido Social Republicano. Naquele ano, a Constituição permitia que as 

Assembleias Constituintes dos estados elegessem os Governadores e os Senadores. Por esse 

motivo, Ludovico reuniu os membros daquele partido, na condição de candidato a 

Governador do Estado, e proferiu o seguinte discurso:   

 

[...] se eleito fosse, promoveria a mudança, e que, se assim procedia, era para 

o bem do Estado. [...] Minha atitude nesse tentame era do mais puro 

idealismo, [...], pois era tão grande a tarefa que se apresentava, [...] que 

poderia não ser vitorioso. [...] Dizem que não são os homens normais que 

mudaram o curso da História. Talvez eu seja um deles, metendo-me em uma 

missão desse quilate (TEIXEIRA, 1973, p. 50-51). 
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No entanto, é importante lembrar, como argumenta Villarta-Neder (2004, p. 134), que 

―o discurso não pode ser pensando fora de suas condições de produção‖, ou seja, naquele 

momento Ludovico reafirma a necessidade da mudança da capital e pronuncia seu discurso 

reafirmando esse desejo. Nesse sentido, recorre-se a Fernandes (2005, p. 27) que argumenta 

que ―o lugar histórico-social em que os sujeitos enunciadores de determinado discurso se 

encontram envolve o contexto e a situação e intervém a título de condições de produção do 

discurso.‖   

Para Ludovico, a concretização da ruptura com o atraso e o ingresso do Estado rumo 

ao progresso e a modernidade só seria possível com a mudança da capital. Para Freitas (2010, 

p. 751), ―a mudança de fato havida em relação à política anterior a 1930 materializou-se na 

construção de Goiânia [...]‖. As cidades são os principais cenários das transformações 

causadas pela modernidade. Modernidade e progresso relacionam-se mutuamente e o avanço 

e o crescimento ocorridos nas cidades articulam-se, segundo Paolo Rossi (2000), no final do 

século XVIII, em uma verdadeira ―doutrina ou teoria do progresso‖ (ROSSI, 2000, p. 47). 

Sabe-se que é um tanto complicado utilizar o conceito de progresso para entender as 

transformações ocorridas no Estado de Goiás, a partir da construção de Goiânia. Acredita-se 

ser necessária uma discussão sobre a noção de progresso, uma vez que a mesma é largamente 

utilizada na historiografia goiana como referência para os estudos sobre o Estado de Goiás, 

após 1930. Nesse sentido, recorre-se ao filósofo Paolo Rossi (2000) que, trabalhando no 

campo da história das ideias, percorreu as sinuosidades e os percalços que deram origem à 

ideia de progresso.  

O autor inicia seus argumentos considerando como precursor da ideia de progresso a 

noção de tempo expresso no pensamento ocidental. Para o autor, a concepção de tempo não é 

simplesmente linear e progressiva. As noções de tempo linear e de tempo cíclico estão 

presentes. O conceito de tempo cíclico não implica, segundo Rossi, repetições idênticas dos 

fatos, mas sim a esperança de uma renovação radical.  O autor ressalta que:    

 

O tempo e o rio do tempo; os retornos, as revoluções e os fluxos e refluxos 

do tempo; os períodos de florescimento e os trechos desertos e desolados; as 

épocas propícias ao saber e as infecundas, as grandes epidemias, as invasões 

dos bárbaros, o naufrágio das culturas e as tábuas dos naufrágios que 

chegaram até nós; essas imagens e os temas filosóficos que a eles estão 

ligados retornam com insistência numa série de textos [...] em épocas 

diferentes (ROSSI, 2000, p. 43).  

 

 

O autor defende a ideia de existência de uma tensão necessária entre duas concepções 
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de tempo, ou seja, entre a ―flecha do tempo e o ciclo do tempo”. Dessa forma, o autor localiza 

em outro lugar a noção de progresso no sentido linear. Tal ideia surge, segundo Rossi, na 

Europa ―entre a metade do século XVI e o fim do século XVII, como o mais típico produto da 

civilização ocidental moderna‖. (ROSSI, 2000, p.47). A imagem moderna de ciência 

desempenha um papel fundamental nessa concepção de progresso, isto é, a ideia de progresso 

integra a imagem da ciência moderna. No entanto, isso não significa que o conceito de 

progresso tenha atravessado os séculos sem sofrer mudanças. 

Juntamente com essa noção e com a simultânea transformação da ciência, aparecem as 

concepções de catástrofe e de esperança, advindas das modificações profundas pelas quais 

passava a Europa. Progresso, catástrofe e esperança faziam parte do imaginário dos 

pensadores do século XVII. Segundo Rossi (2000, p. 54), ―o tema pessimista da decadência 

na natureza e do envelhecimento do mundo desenvolve-se [...] simultaneamente ao tema do 

progresso‖. 

A ideia de catástrofe envolvia o mundo histórico e natural. As imagens das catástrofes 

cedem lugar à esperança, ao novo e possibilitam a consciência de se poder aprender com os 

erros do passado, pois tais erros podem iluminar o futuro (CARRIJO, 2002).  Assim, do 

conhecimento do passado e do diagnóstico negativo do presente emergem, segundo o filósofo, 

―[...] possibilidades de resgate, de um saber em crise poderá nascer uma ciência universal 

capaz de elevar nossa natureza ao grau máximo de perfeição‖. (ROSSI, 2000, p. 62). Dessa 

forma, o objetivo central da filosofia do século XVII é o apelo ao futuro, com ele surge 

também uma discussão que contrata o antigo e o moderno. O passado aparece como trevas e o 

presente como luzes. Mesmo porque o século XVII é denominado como o século das luzes, 

pois a arte, a ciência e a filosofia ganham nova ―cara‖. Há uma mudança na maneira de pensar 

e o sujeito passa a se observar de maneira bastante diferente, uma vez que o conhecimento 

não é mais pautado em aspectos religiosos e sim em uma cientificidade, em que os fatos e os 

comportamentos são analisados e comprovados. 

Sobre essa contradição entre antigo e moderno, duas posições se destacam: uma nega 

rigorosamente o passado, entendendo-o como um obstáculo insuperável ao progresso das 

ciências, na medida em que o passado era entendido como algo a ser imitado. Outra, 

completamente diferente, entendia o conhecimento do passado como especificidades 

históricas, geográficas e sociais. Assim, não seria possível um embate entre antigo e moderno. 

Para referendar esse pensamento, Rossi (2000, p, 69) situa o pensamento de Bacon: ―o fato de 

conhecermos a natureza mais o que eles conheciam nos permite adotar novas visões e novas 

opiniões sem injúria e sem ingratidão. Por, isso, sem contradizê-los, podemos afirmar o 
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contrário do que eles diziam‖.   

Para o autor, o modelo de saber que estava se formando, não substituía as teorias, 

―mas integram-se com base numa generalidade cada vez maior‖. (ROSSI, 2000, p.70). As 

ciências dependem do raciocínio e têm por objetivo a descoberta de novas verdades, que se 

sucedem no tempo.  

A imagem do saber como crescimento e acumulação atravessa toda a cultura europeia 

“desde a época de Bodin, que acredita na existência das bruxas, até Diderot, empenhado em 

lutar contra as superstições em nome de uma visão materialista do mundo.‖ (ROSSI, 2000, p. 

74). O filósofo considera que, no século XVII, aparecem alguns elementos na cultura e nas 

ideias sobre o progresso, tais como: ―recusa do caráter secreto e iniciático da ciência; 

abandono do mito de uma áurea e originária sapiência perdida nas trevas do passado‖. 

(ROSSI, 2000, p. 79). Para Carrijo (2002), esses valores, colocados à frente do pensamento 

ocidental, trazem a historicidade e a temporalidade como categorias indispensáveis para a 

interpretação e a compreensão dos mundos social e natural. 

A partir desse momento, surge, então, uma nova maneira de pensar o conhecimento, 

ou seja, um conhecimento contrário à tradição religiosa, à concepção de bondade, unidade. 

Trata-se de um saber universal compreensível e construído por todos. No decorrer do século 

XVII, segundo Rossi (2000), essa nova maneira de entender o mundo passa do plano das 

ideias ao das instituições. O autor procura demonstrar uma série de discussões que 

contribuíram para a formação da ideia de progresso. Segundo o autor, as contribuições foram:  

 

 

Discussões sobre a origem e formação da terra, sobre as conexões entre 

história da natureza e história do homem, sobre a cronologia, sobre a origem 

da civilização como emersão de uma primeira barbárie. Em nome de uma 

história da pura filosofia ou de uma não melhor qualificada história das 

teorias, fomos muitas vezes impedidos de perceber os vínculos que ocorrem 

entre as teorias e as idéias, as convicções que operam no passado. 

Discussões desse tipo ocupam de fato um lugar totalmente marginal ou não 

ocupam lugar algum nas várias histórias da idéia de progresso. Nesse 

complicado terreno confluíram, porém as novas filosofias e as obras de 

direito natural; as reflexões sobre os selvagens, o trabalho dos estudiosos dos 

mitos e da cronologia, os estudos bíblicos, as heranças do epicurismo e de 

Lucrécio; as disputas sobre a antigüidade das línguas, as avaliações das 

civilizações dos hebreus, dos egípcios, dos americanos e dos chineses; os 

resultados realmente imponentes da nova erudição e das pesquisas sobre os 

fósseis e sobre a história da natureza (ROSSI, 2000, p. 93).  

 

 

Já no final do século XVIII, a ideia de progresso como crescimento e desenvolvimento 

do gênero humano assumia a condição de uma:  
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Verdadeira e própria teoria na qual estavam em jogo: a noção de 

perfectibilidade do homem e de sua natureza alterável e modificável; a idéia 

de uma história unitária ou universal do gênero humano; os discursos sobre a 

passagem da barbárie à civilização, sobretudo a afirmação de constantes ou 

de leis operando no processo histórico (ROSSI, 2000, p. 95). 

 

Entre o final do século XVIII e a metade do século XIX, a ideia de progresso 

coincidirá, de acordo com Carrijo (2002, p, 131), ―com uma ordem imanente ao devir da 

história‖. A ideia de progresso transforma-se em uma necessidade natural das civilizações. 

Essa ideia não encontra ressonância nos pensadores dos séculos XVI e XVII, pois eles não 

consideravam que a ―libertação do homem pudesse ser confiada à ciência e à técnica enquanto 

tais‖ (CARRIJO, 2002, p. 98).  

O autor critica as ideias de modernidade e de progresso como únicas, ressaltando ―a 

complexidade e a ambivalência dos termos referentes às grandes épocas históricas, sobre a 

esterilidade dos modelos baseados nas grandes alternativas, sobre a insuficiência e 

parcialidade do pensar por dicotomias‖ (CARRIJO, 2002, p. 118). Rossi (2000), por sua vez, 

demonstra as contradições, os conflitos existentes em uma mesma cultura de coisas distantes 

entre si, e considera os antagonismos como expressão de uma função vital das ideias. 

Em meio às críticas à ideia de progresso e às condições de vida moderna, ou, por outro 

lado, às crenças no aperfeiçoamento, melhora para a segurança futura, o binômio ciência-

técnica aparece e impõe-se como essência da modernidade. Seja no sentido de negar ou 

aceitar a consideração de que em Goiás, após trinta, ocorreu uma fase de progresso, entendido 

como desenvolvimento técnico, econômico, essa discussão é central em toda a historiografia 

Goiana acerca daquele período. A imagem do progresso é uma construção histórica e, em 

momentos diferentes, é apropriada e utilizada por grupos dominantes, no sentido de impor sua 

dominação sobre outros grupos.   

Voltando à discussão sobre a transferência da capital, Teixeira (1973) lembra que a 

mudança simbolizava os anseios dos goianos e os motivos que levaram à mudança eram de 

origem econômica e social. Contudo, é necessário atentar, como considera Fernandes (2005, 

p. 36), que ―o sujeito não é homogêneo, seu discurso constitui-se de entrecruzamento de 

diferentes discursos, de discursos em oposição, que se negam e se contradizem‖. 

A respeito da mudança da capital, Ludovico recorre a um artigo publicado no jornal 

Lavoura e Comércio, da cidade de Uberaba, Minas Gerais, em l936, época em que ocorria, no 

Estado de Goiás, um debate não só na Imprensa, mas, também, no meio político, sobre a 

transferência. Ludovico escreveu aos Deputados que se opunham à mudança da Capital, entre 

eles os Deputados Alfredo Nasser, Hermógenes Coelho, João Coutinho e Cunha Bastos, 
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ressaltando:  

   

 A mudança da Capital é um empreendimento ciclópico, que vem operar no 

organismo goiano um verdadeiro descongestionamento, e melhor, uma 

projeção de todo o Estado no caminho do futuro, ele que, por injunções 

políticas, por conveniências partidárias sempre se ateve a um presente 

calamitoso (TEIXEIRA, 1974, p. 147). 

 

 

Percebe-se que existiam divergências políticas e ideológicas em relação à mudança da 

capital e, nesse sentido, concorda-se com os argumentos de Fernandes (2005) ao ressaltar que 

―o que marca as diferentes posições dos sujeitos, dos grupos sociais que ocupam territórios 

antagônicos, caracterizando tais embates, é a ideologia e a inscrição ideológica dos sujeitos 

em cena‖ (FERNANDES, 2005, p. 28).  

Ainda, sobre o debate em relação à mudança da capital, no mesmo artigo, Ludovico 

expõe que: ―nos agrupamentos humanos o observador pode distinguir com facilidade dois 

grupos distintos de homens: os que olham o presente e os que olham o futuro. No rol dos 

primeiros estão colocados os deputados dissidentes de Goiás‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 48). 

Pedro Ludovico procurava demonstrar seu comprometimento com o projeto de construção da 

nova Capital, insistindo na ideia de que a criação de uma nova cidade – capital possibilitaria o 

―progresso‖ e o desenvolvimento do sertão goiano, ―violando os sertões e plantando cidades‖. 

(TEIXEIRA, 1973, p. 198). Nesse sentido, recorre-se a leitura de Pires (2007), quando esta 

argumenta que é necessário ―trazer o sertão e esquecê-lo para poder lembrar o novo que 

estava chegando‖ (PIRES, 2007, p. 112). 

Entende-se que a mudança da capital é justificada pelas categorias de interação, 

progresso, desenvolvimento, colonização, captura do oeste, desenvolvimento do capitalismo 

na periferia da nação.  Goiás deveria deixar de ser sertão e se integrar à modernidade 

capitalista. Para Melo (2006, p. 31), ―a nova Capital do Estado trazia consigo um conteúdo 

simbólico que apontava para ideais de novos tempos de desenvolvimento e progresso. [...] 

Sua construção era um ato de quebra de estigma, ou seja, de ressignificação‖. 

A mudança da Capital foi, mais uma vez, justificada por Ludovico no Relatório
91

 feito 

pelo Interventor e entregue ao Presidente Getúlio Vargas: 
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 1930-1933, no Capítulo IX – Mudança Capital. 
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Não é impunemente, aliás, que os agregados humanos herdam os prejuízos 

atávicos de duas ou três gerações inativas e modorrentas, dessas que dão aos 

postéros a impressão de terem vivido de cócoras. É o caso de Goiaz. O 

exame retrospectivo da vida administrativa goiana de 1878 para cá, se feito 

com imparcialidade, engendra conclusões dolorosas. Tudo vazio, pequeno, 

rotina, burocracia. O espírito do observador não encontra, nesse longo 

período, sequer um surto de iniciativas ou de realizações em que se possa 

deter.  (p. 123). 

 

 

É importante destacar que Ludovico, ao falar sobre a Cidade de Goiás, implicitamente, 

referia-se aos Caiados, já que aquela cidade era o centro do poder da família, ao mesmo 

tempo em que, de certa forma, procurava os silenciar. Contudo, não se deve esquecer que, 

como argumenta Ramos (2009, p. 16), ―todas as palavras são carregadas de silêncio [...], pois, 

o significado do não dizer imprime sentidos outros e são esses vários modos de existir dos 

sentidos que constituem a significação do discurso pelo silêncio.‖  

O sertão goiano, com seus grandes espaços vazios, desconhecidos e habitados por 

índios, apresentava-se como fundamental, no sentido de se aproximar das demais regiões do 

Brasil, e, para isso, era necessário sua ocupação ou civilização, a partir da construção da nova 

capital do Estado, como fica evidente em um dos subtítulos do livro Memórias (1973, p. 79): 

―Cidade moderna e sua ação civilizadora e econômica‖. Para Ludovico, os sertões e os 

sertanejos encontravam-se representados como sinônimo de atraso e isolamento. Para Muniz e 

Sena (2012, p. 27), ―[...] as representações do sertão e do interior como regiões do atraso e da 

barbárie, da distância e do isolamento [...] de construções orientadoras das políticas de 

exclusão, que interditava àqueles o direito aos espaços da fala e aos lugares de sujeitos 

históricos.‖   

Essa ideia de isolamento do sertão como espaço vazio é, para Magalhães (2010, p. 81), 

uma ―visão bastante limitada, na qual o sertão era concebido como mera antítese do 

desenvolvimento.‖ E mais, ―a questão do isolamento, que aparece associada ao sertão se 

prende mais ao estigma que o interior do país carregava face à maior importância aos 

processos observados no litoral‖ (MAGALHÃES, 2010, p. 83). 

O sertão, que era enunciado por uma lógica dicotômica da barbárie e civilização, 

permitiria e demandaria não apenas expedições civilizadoras, higienizadoras, urbanizadoras, 

literárias, historiográficas, mas também viagens na direção oposta. Viagem que, para Noronha 

(2011, p. 300), ―passa pela função semântica politicamente eficaz do sertão como um legitimo 

conceito oposto assimétrico que usado em sentido contrária é diferente.‖  

Essa ideia de civilizar o sertão aparece, também, quando Ludovico relata uma visita de 

Getúlio Vargas a Goiás, em 1940, em uma excursão pelas margens do Rio Araguaia, e 
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encontra alguns índios Xavantes, momento em que, o Presidente ―distribuiu, pessoalmente, 

entre eles, muitos instrumentos agrícolas [...]‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 125).   

Nesse contexto, percebe-se que o homem da cidade (Getulio Vargas e Pedro 

Ludovico) procura assumir um papel importante no espaço sertanejo, em contraposição ao 

espaço urbano, que pode ser percebido no contraste entre os visitantes e os nativos, ou seja: 

―um fato curioso: as índias não tomavam parte nas danças e se banhavam no rio várias vezes 

ao dia, sem nada, mergulhando somente‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 127).  

Para Ludovico, ele próprio encontra-se em uma região ―dita‖ sertão e, em diferentes 

partes do livro, o autor faz referências ao sertão, ou povo sertanejo, como, por exemplo, ―a 

região era inteiramente sertaneja‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 124), procurando, assim, delimitar 

bem o lugar de onde fala, para encontrar elementos seguros que reafirmem a necessidade da 

mudança da capital, seu objetivo maior. Entende-se que Ludovico utilizava da imagem do 

sertão, associando-a ao atraso, para justificar a necessidade de mudança da capital e 

modernização do Estado. Isso ocorre quando se refere e justifica a escolha do lugar, onde será 

construída a cidade, pois: 

 

Uma cidade moderna não só precisa dispor de reservas de terreno para sua 

expansão futura [...] mas que conste de um plano de colonização para os seus 

arredores [...] de maneira a se alcançar que as atividades agrícolas se oriente 

no sentido mais conveniente a existência e á expansão urbana (TEIXEIRA, 

1973, p. 85).  

 

 

Nesse sentido, a visão de sertão, para o autor, torna-se dualista, porque, ao mesmo 

tempo em que apresenta uma olhar preconceituoso sobre o mesmo, uma vez que considera 

que este seja um lugar atrasado, o valoriza pelas riquezas naturais no momento de escolher o 

local para a construção da nova Cidade, enfatizando que ―estas campinas verdes e humosas 

que pisamos estas florestas virgens que se patenteiam às nossas vistas, ricas de seiva 

produtora, desejando ostentar sua fertilidade, o calor de seus caules seculares [...]‖. 

(TEIXEIRA, 1973, p. 102). Ainda relacionando o sertão à natureza, o artigo Goyaz Capital, 

publicado no jornal Voz de Povo
92

, considera: ―[...] a mudança da capital para um local não 

povoado, onde haja abundância d‘água e outros requisitos que se afigurarem superiores ao 

local da Velha Capital e nunca inferior‖. Percebe-se, também, essa ideia dualista no artigo 

Goiaz e o momento que passa, de Venerando de Freitas Borges, publicado no jornal Voz do 

Sul
93

:  
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 Ano VI,  nº 286 de 06 de Setembro de 1936.  
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Goiaz permanecia esquecido, por isso que só os mapas, as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

descrições fantásticas do sertão [...] não bastava para atrair para essas 

paragens o elemento estranho e interessado, o trabalhador do campo, o 

operário especializado [...] E veio a mudança da capital, cujos efeitos  

salutares já vêem refletindo em todos os pontos de vista.  

 

 

É necessário compreender a produção desses discursos como elementos integrantes da 

História, como afirma Fernandes (2005, p. 26-27) ―compreenderemos, a partir de um olhar 

para a história, os aspectos sócio-ideológicos que envolvem a produção do discurso. [...] As 

transformações históricas possibilitam-nos a compreensão da produção dos discursos, seu 

aparecimento em determinados momentos e sua dispersão.‖   

Voltando a discussão sobre o sertão, para Lima Trindade (1999), ao mesmo tempo em 

que este se apresenta ao litoral como o espaço da barbárie, que segurava o Brasil em séculos 

de atraso em relação à sociedade europeia, era também o sertão concebido como um lugar de 

experiência singular, onde residia a possibilidade de uma autêntica brasilidade. Sobre esse 

assunto, o artigo Goiânia, cidade relâmpago, do professor Luis Gonzaga da Fonseca, 

publicado na Revista Oeste
94

, afirma que ―foi do sentido de verdadeira brasilidade que nasceu 

Goiânia, a nova capital de Goiás. [...] Goiânia nasceu da técnica. Goiaz nasceu da aventura. 

[...] Goiânia Pompéia, nas suas linhas modernas e ousadas [...]‖. (p. 27). Nesse contexto, 

percebe-se que as alterações político-ideológicas nos discursos, como ressalta Fernandes 

(2005, p. 59), ―decorrem da mudança de sujeitos em cena, ou da transformação dos sujeitos na 

linha do tempo, o que implica mudanças no espaço social.‖   

Nesse sentido, a Revista Oeste
95

, no artigo Um homem e uma obra, atesta que 

―Goiânia [...] confundirá norte, sul, leste oeste, litoral e sertão, num todo homogêneo e 

harmônico.‖ (p. 03). É como se existissem dois Brasis, como nos lembra Rosas (1996, p. 

140): ―um costeiro, moderno, civilizado (ou a caminho da plena civilização); outro, remoto, 

áspero, atrasado, explorado e abandonado, já quase fora do alcance das vistas e das 

providências, embora merecesse cuidado e atenção.‖  Sobre a ideia de um Brasil a caminho da 

civilização, pode-se observar o artigo Ação civilizadora, publicado na Revista Oeste
96

: ―Um 

sopro intenso de civilização vai agitando a pasmaceira e estreitando as relações e a 

compreensão entre os indivíduos. O sertão se aproxima cada vez mais da cidade, tornando a 

transição dia a dia menos nítida‖ (p. 05). 

Ainda sobre a questão do sertão, Freitas (2010, p. 585) ressalta que ―o sertão mais 
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distante é percorrido por forasteiros, quase sempre em busca de fortuna, muitas vezes 

fugitivos da lei. [...] Sertão infestado de bandoleiros.‖ Nesse sentido, Magalhães (2010), ao 

discutir a construção de Brasília, lembra que:  

 

O projeto modernizador do sertão era pensado a partir da valorização da 

região considerada privilegiada pela natureza [...] A nova Capital deveria ser 

definida a partir das associações construídas como o elemento natural, de 

forma que a natureza pudesse não apenas indicar o lugar, mas, acima de 

tudo, encarnar a representação superior e inspiradora das futuras grandes 

decisões (MAGALHÃES, 2010, p. 109-111). 

 

 

O artigo A Redenção, publicado no jornal Voz do Povo
97

, traz a seguinte nota: 

―Respira meu Goyaz. Abre todas as janelas e portas do teu grande território e recebas o ar 

vivificador das tuas vastas campinas, como um rocio tonificante exalado das tuas matas verde 

e milenares.‖ (p. 01). Mas, ao mesmo tempo em que a imagem do sertão era associada à 

natureza, recorria-se a uma imagem negativa do sertão, como um lugar de pobreza, miséria e 

doença, como fica evidente no Relatório
98

 feito pelo Interventor e entregue a Getúlio Vargas:  

 

Quem cultiva o sentimento de justiça e de solidariedade humana e percorre 

nossos sertões, observando as condições miseráveis em que vegeta o nosso 

trabalhador rural, o morador dos campos, se comove da absoluta necessidade 

de se lhe proporcionar amparo profilático e terapêutico. Vive consumidos 

pelas verminoses e pelo impaludismo (p. 61).    

 

 

Nesse mesmo sentido, o artigo Como vai a patroa?, de R. Moreira, publicado na 

Revista Oeste
99

, destaca que ―quem não conhece o hinterland não pode fazer uma idéia das 

privações porque passam aqueles que se arrojam a palmilhar os sertões de nossa terra [...].‖  

(p. 29). Isso implica dizer, também, que apenas no centro do estado poderia existir esse lugar 

ideal. Sobre a questão do sertão, Ludovico (1973) ressalta que: ―Aceitemos a contingência 

misteriosa do milagre telúrico que emergia dos sertões, como se a própria voz da terra 

conclamasse a audácia dos homens para epopéia da conquista e do desbravamento.‖ 

(TEIXEIRA, 1973, p. 182).  Ainda sobre essa mesma ideia, o jornal Voz do Sul
100

, no artigo 

Visitas a Goiânia, enfatiza que: ―O verde dos campos vem se esbater na pintura dos edifícios 

[...] a coloração mais carregada da floresta virgem envolve o Palácio. E o róseo da alvorada 

do progresso que desperta o nosso Estado tinge o Grande Hotel‖. 
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A partir desse artigo, percebe-se que cidade e sertão se misturam, ou seja, a beleza 

natural do sertão se mistura à riqueza da cidade. Esse aspecto fica claro também no artigo 

Outra Opinião sobre Goiânia, publicado no jornal Voz do Sul
101

: 

  
O ilustre e notável professor Lafayette Rodrigues Pereira [...] ocupa como 

raro brilho a cathedra de História Natural [...] achamos oportuno ouvir as 

impressões que leva, o grande mestre, do nosso meio, de nossa gente [...]. 

‗Goiânia representa um grande esforço de ideal. Nunca pensei em encontrar 

no sertão um hotel como o Grande Hotel. [...]. Construções de primeira 

ordem. Palácios sumptuosos, casinhas residenciais bem feitas e confortáveis. 

Boa iluminação [...]. 

 

 

 Considera-se, então, que este sertão seja indispensável para a expansão da cidade. Isto 

é, para Magalhães (2010, p. 157), ―adentrar os sertões. Esse tipo de pensamento, que associa o 

bem estar social ao seu mero crescimento demográfico, durante muito tempo, foi perseguido 

como quimera redentora dos atrasos.‖ De acordo com Freitas (2010, p. 590), ―em todo o vasto 

sertão goiano, as condições de vida são árduas, agravadas pela pobreza [...].‖  Assim, quanto 

mais a cidade se expandir, mais invade, civiliza o sertão, isto é, conforme Magalhães (2010, p. 

203), ―penetra no alto sertão.‖ Nesse aspecto, concorda-se com a leitura de Arruda (2000), 

quando este nos lembra de que ―construía-se assim uma imagem daquele sertão como deserto, 

despovoado, coberto de matas [...], porém belo, rico em potencial, esperando somente a 

operosidade do homem civilizado para despertá-lo do sono que dormia‖ (ARRUDA, 2000, p. 

175).  

O deslocamento da capital, além de solução para os dilemas geopolíticos, promovia o 

aniquilamento do sertão, possibilitando o projeto mudancista à própria essência arcaica que 

prometia vencer. Contudo, é importante reiterar que Ludovico tinha como principal objetivo 

silenciar e aniquilar o poder político dos Caiados, ou seja, a recorrência à imagem do sertão 

era fundamental para denegrir a imagem política do grupo adversário. Nesse sentido, 

concorda-se com a assertiva de Ramos (2009, p. 17) ao destacar que ―o discurso pelo silêncio 

aparece mascarado em diversas situações.‖  Nesse aspecto, Freitas (2010, p. 637) lembra que 

―Totó Caiado e muitos de seus familiares internalizaram a cultura goiana em um dos seus 

aspectos mais peculiares: a prevalência do rural sobre o urbano, no estilo de vida, na 

linguagem e no amor a gleba natal.‖   

Por essa incapacidade de perceber a diferença, dividia seus elementos. Por outro lado, 
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tomava forma de representação literária e romântica o sertão como lugar idílico e sentimental 

que só existia além das fronteiras civilizadas. Por essa via, as paisagens são projetadas em 

campos e florestas, ou em margens frescas de rios de águas puras e, nas suas imediações, o 

desconhecido e o perigo, como, por exemplo, destaca Rosa (1974, p. 44): ―[...] gente rica no 

sertão, descansando dos afazeres de capitalistas, de homens de negócio [...].‖ Em 

contrapartida, poderia também ser tratado como possessão demoníaca os traços de 

enfrentamento com esse perigo, ou seja, o sertão era um espaço de violência explícita, que se 

apossa dos próprios conceitos modernizadores, fecundando neles os germes da intolerância.   

Pensando o sertão como espaço da violência e do atraso, Pedro Ludovico, assim como 

a imprensa, associava os Caiados a essas imagens, como se pode perceber na consideração de 

Freitas (2010, p. 191): ―O jornal Estado de Goyaz associava Ramos Caiado [...] a índole 

arrebatada, violenta, que o faz emprestar a força física, o poder mágico de resolver todas as 

questões.‖ Nesse aspecto, recorre-se ao argumento de Ramos (2005, p. 48) ao ressaltar que 

―as palavras [...] estão sempre carregadas de um conteúdo ou um sentido ideológico ou 

vivencial, e o sentido da palavra é determinado pelas suas condições de produção.‖  

 A relação dos Caiados com a ideia de sertão atrasado é muito recorrente nos jornais, 

como, por exemplo, na Revista Oeste
102

, no artigo Os municípios goianos no estado Nacional, 

de Odorico Costa: ―Entre 1930 e 1937, Goiaz evolui e evolui muito. O sertão reagiu 

vitoriosamente aos cordiais que o governo constantemente lhe ministrava. [...] O sertão 

goiano se transformou e se transfigurou‖ (p.10).   

No decorrer da obra de Teixeira (1973), é possível perceber o quanto a presença e 

referência ao sertão é relevante para seu projeto político maior, que é a construção e mudança 

da capital, como fica claro quando ressalta que ―[...] a escolha feita deve-se ao fato de estar o 

local em questão no centro da zona mais próspera e habitada do Estado de Goiás [...] é o 

centro de gravidade de onde vêm os recursos e os elementos de vida do Estado‖ (TEIXEIRA, 

1973, p. 89). Entende-se que o autor demonstra a preocupação em ampliar as fronteiras ao 

demarcar o que faz parte, ou não, do espaço do sertão e da cidade, no entanto, percebe-se a 

fragilidade dessa demarcação, uma vez que cidade e sertão estão interligados. 

A Revista Oeste, no mesmo artigo citado anteriormente, destaca que ―o Sr. Pedro 

Ludovico Teixeira, honrado e esclarecido [...] desde os primeiros atos do seu governo, 

procurou rehabilitar os municípios goianos, libertando-os do receirismo de uma politicagem 

nefasta e procurando oferecer-lhes todos os meios de evolução‖ (p. 09). Encontra-se, então, 

uma relação de ambivalência entre o sertão e a cidade, como se pode perceber na fala do 
                                                           
102

 Ano II. Nº 3 de Abril de 1943. 



93 

 

autor: ―Goiânia é o sertão transfigurado e habitável, oferecendo o conforto das grandes 

cidades e, ao mesmo tempo, a bem-aventurança dos espaços abertos, independentes e arejados 

[...]‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 209).  Nesse ínterim, o artigo Visita a Goiânia, publicado no 

jornal Voz do Sul
103

, enfatiza que:  

 

A nova Capital supera a imaginação mais fantasiosa, o aspecto moderno de 

uma civilização que se tornou universal, espalhando pelo mundo a 

sementeira dos arrenhaedos que o gênio americano plantou na Ilha de 

Manhattan, também floresce na campina mais linda do sertão goiano. 

 

 

Ao sertão, Ludovico atribui uma dinâmica análoga à da cidade, principalmente em 

relação à sua estrutura social e econômica, o que aparece como solução para o impasse entre o 

atraso e o moderno. Nesse aspecto, lembra-nos que ―Goiânia constitui um assombro e um 

milagre, realizado em pleno sertão, no coração da Pátria.‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 215). Nota-

se, então que Ludovico utiliza a imagem do sertão como atraso e para modernizá-lo seria 

necessária a construção de uma cidade, mais especificamente a capital do Estado de Goiás. 

Enfatizando a questão da mudança da capital, Pedro Ludovico destaca que essa 

proposta era bem aceita pela população goiana. Para demonstrar esse pensamento, utilizou um 

artigo do jornal O Diário de Notícias
104

: ―a transferência da Capital empolgou de tal maneira a 

população de Goiás, que o governador Pedro Ludovico já recebeu telegramas de apoio de 

todas as classes sociais do Estado e bem assim de todos os prefeitos municipais [...]‖ (p. 149).  

A eminência da transferência da sede do governo estadual para a região de Campinas 

aplainava os extratos sociais, antes separados. Então, os líderes regionais foram, de certa 

forma, obrigados a aprender algo da racionalidade política, até então praticada como 

prerrogativa particular do uso da força como prática corriqueira para a solução de conflitos. 

Há, nesse contexto, um esforço para selecionar acontecimentos significativos, produzindo, 

entre eles, certa coerência, como enfatiza Fernandes (2010, p. 191), ―levando a uma criação 

de sentido, numa exaustiva busca da ‗verdade‘ dos fatos ocorridos.‖ Goiás não seria o fim do 

mundo, mas o começo, o ponto de partida, impulsionador de uma trajetória que possibilitaria 

que alcançasse o universal, superando o local.   E a nova cidade – Goiânia – seria o impulso 

para esse ponto de partida como se pode perceber na nota publicada no jornal O Popular
105

: 
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[...] a construção da mais nova urbis no coração do Brasil assinala o 

empreendimento do imensurável alcance para os destinos do país, pois que a 

ele se deve, sem dúvida nenhuma, um dos mais poderosos impulsos de 

civilização até hoje levados ao hinterland brasileiro.  

 

 

Outro contemporâneo da ―Revolução de Trinta‖, em Goiás, Jaime Câmara (1967), faz 

uma leitura oposta à de Ludovico. Segundo o autor, existia uma reação contrária à mudança 

da capital, principalmente, por parte dos comerciantes estabelecidos na cidade de Goiás, que 

sentiam seus interesses ameaçados, mas também pelo:  

 

Povo, habitante de uma cidade bicentenária – e que por isso mesmo 

guardava com veneração as relíquias de um considerável acervo de 

tradições, de lembranças – não aceitaria facilmente uma interrupção na 

soberania da cidade, fadada, a partir daquele instante, a se constituir em 

caudal tributária dentro das normas atinentes a organização política do 

Estado (CÂMARA, 1965, p. 68).  
 

 

Enquanto os comerciantes se opunham à transferência da capital, por interesses 

econômicos, o povo era contrário, segundo a leitura do autor, por motivos culturais. E, nessa 

dimensão, revela-se a reflexão sobre a história, as tensões sociais, as relações entre a 

velha/Goiás e a nova Capital/Goiânia. A primeira, de acordo com Ludovico, representante do 

atraso, e a segunda do progresso, da modernidade. O jornal Diário da Manhã
106

 – Goiânia 60 

anos, no artigo Jedeon. O braço direito de Pedro Ludovico, lembra que ―[...] na construção da 

nova capital [...] da população da Velha Capital 90% foi contra, radicalmente contra, não 

aceitavam a mudança em nenhuma hipótese. Surgiram piadas, até ameaça de morte. [...]‖ (p. 

44). 

 Nesse aspecto, concorda-se com a leitura de Fernandes (2005) quando este lembra 

que ―um mesmo tema, ao ser colocado em evidência, é objeto de conflitos, de tensão, face às 

diferentes posições ocupadas por sujeitos que se opõem, se contestam.‖ (FERNANDES, 

2005, p. 51).  No Relatório
107

, elaborado pelo Interventor, para o Presidente da República, 

justifica-se a necessidade da mudança da Capital pelo fato de:  
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Um viajante aéreo que desnorteasse no espaço e viesse por acaso, com nos 

filmes cômicos, descer na velha capital goiana, em 1933, poderia conhecê-la 

imediatamente, mesmo que nunca tivesse pisado o território goiano. Bastaria 

que guardasse de memória a remota descrição em apreço, feita em 1890. [...] 

O que era e continua a ser a cidade de Goiaz – um ajuntamento desordenado 

de cãs anti-higiênicas e antiestéticas, apertando-se violentamente umas as 

outras, dentro de estreitíssima área acidentada. [...] se erguem morros e 

serras de todos os lados (p. 112). 

 

 

Além dos comerciantes e o povo em geral, alguns políticos influentes também eram 

contrários à transferência da capital. Podemos considerar como justificativa para essa 

oposição o fato da cidade de Goiás, naquele momento, representar o foco de resistência à 

oposição de Ludovico, ou seja, como ressalta Orlandi (1995, p. 67), ―há modos de expressão 

implícita que permitem deixar entender sem incorrer na responsabilidade de ter dito [...].‖ Era 

ali, na velha capital, o reduto da família Caiado. Mudando a Capital, de certa forma, 

enfraqueceria essa oposição, reafirmando o poder de Ludovico, pois Goiânia passaria a ser o 

símbolo maior do seu poder político.  Com isso os Caiados seriam silenciados ou esquecidos.   

Nesse sentido, Mendonça (2011) lembra que a discussão sobre a mudança começava a 

se dividir em dois grupos: um que aceitava que a transferência como algo inevitável e se 

preparava para enfrentá-la e outro, ligado aos Caiados que permanecia numa posição 

intransigente em relação ao projeto de mudança. Para o autor, Pedro Ludovico consolidou-se 

como ―principal líder político de Goiás e conseguiu desobstruir a resistência a seu principal 

plano governamental.‖ (MENDONÇA, 2001, p, 85).    

Para Freitas (2007, p. 751), ―a mudança de fato havida em relação a política anterior a 

1930 materializou-se na construção de Goiânia‖. Por trás do promissor lema do 

desenvolvimento – embasado na ideia da construção de uma nova capital – pairava um jogo 

político. Nesse contexto, Melo (2006, p. 49) evidencia que:  

  

O conteúdo simbólico mais explicito [...] está relacionado a função política 

da cidade. O centro administrativo, que abrigaria todos os edifícios públicos 

administrativos, federais, estaduais e municípios, foi tomado como foco 

irradiador de outras vias, uma idéia conveniente a uma capital que carecia 

[...] de afirmação política.  

 

 

Sobe a afirmação política de Ludovico, o jornal Voz do Sul
108

, no artigo Goiânia, 

enfatiza que: 
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Alguém via nesse pelejar um meio de enfraquecer o caiadismo, outros 

divisavam [...] um desejo concreto de servir a Goyaz terra que adoptei [...] 

Estes acertaram. Bati-me com toda sinceridade, pela transferência da capital, 

esforcei-me na imprensa e nos comícios, pela passagem, a outra cidade, 

desse título, em épocas longuiquas, conferido a Villa Boa. O desejo de ver 

Goyaz melhor aparelhado para promover o seu desenvolvimento e expandir-

se parallellamente com seus irmãos, dadas as suas grandes possibilidades, 

deve ser levado em conta. 

 

  

Fazendo uma análise do processo de transferência da Capital, Câmara (1967) 

considera que houve certa resistência social e que, mesmo assim, Ludovico persistia em seu 

objetivo, não se preocupando com as opiniões contrárias, nem com o descontentamento 

crescente da população com relação à transferência. Os apelos da população foram 

desconsiderados por Pedro Ludovico, no momento, Interventor. 

Considera-se necessário mencionar que Câmara (1967) possuía, na cidade de Goiás, 

interesses econômicos e comerciais como, por exemplo, a sede do jornal O Popular, de sua 

propriedade. Talvez seja esse o motivo que o levou a dar ênfase às opiniões contrárias à 

mudança, colocando sua insatisfação de forma implícita e evidenciando o descontentamento 

da população de um modo geral. Compreende-se a mudança da Capital como o objetivo maior 

de Ludovico, ou seja, como afirma Melo (2006, p. 34): 

 

O principal artífice da mudança da capital foi Pedro Ludovico Teixeira [...] 

representante político do grupo econômico ascendente [...] depois da 

revolução de 30. A situação estratégica de Ludovico selava a coincidência 

dos interesses regionais e federais em torno da construção da nova capital, já 

que uma das políticas do presidente Vargas era a Marcha para o Oeste. [...] 

Goiânia era um ponto estratégico desse roteiro.  

 

 

A ideia da transferência era uma arma usada como argumento necessário ao progresso 

e ao desenvolvimento econômico do Estado, além de representar a cura ou saneamento do 

Estado e, ainda mais, o desejo do povo goiano, ou seja, para Magalhães (2010, p. 112), os 

―conceitos médicos metamorfoseavam-se em bomba propulsora da modernidade.‖ Para 

referendar essa questão, Ludovico utiliza um artigo escrito pelo Professor Venerando de 

Freitas Borges, publicado no Jornal de Goiânia
109

: ―Goiânia se alicerça na força de um anseio 

coletivo e na solidez de um ideal [...] político e econômico‖. (p. 155). As razões do atraso de 

Goiás eram atribuídas, pelo Interventor, ao fato de:  
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Ainda não ter podido surgir um centro urbano com todos os elementos 

necessários para se expandir e estimular as múltiplas atividades que 

caracterizam a vida econômica e social de um povo. A necessidade disso se 

vem impondo há muito tempo [...] vários homens importantes que visitaram 

Goiás, compreenderam que se não pode mais adiar a solução de tal 

problema, tão premente ele se apresenta (TEIXIEIRA, 1973, p. 80).   

 

 

É interessante perceber que em momento algum Ludovico se refere, de forma 

explicita, aos Caiados como responsáveis pelo chamado ―atraso‖ de Goiás, justificando-o pela 

falta de uma cidade moderna. Nesse contexto, concorda-se com o argumento de Orlandi 

(1995, p. 69) ao ressaltar que ―o silêncio não se reduz a ausência de palavras. As palavras são 

cheias, ou melhor, são carregadas de silêncio.‖  A razão do atraso pode ser percebida, 

também, no Relatório
110

, feito pelo Interventor, para o Presidente Getúlio Vargas: 

 

Hoje como em 1890, as habitações da cidade de Goiaz, que ainda são as 

mesmas, aberram de todos os princípios de higiene e de todas as utilidades 

de conforto. 98% da população da capital dorme em alcovas bafientas, que 

nunca receberam sol e em que jamais entra luz ou ar diretamente do exterior. 

Úmidas e bafientas no inverno, quentes e abafadiças no verão. [...]. Pra as 

tornar mais distantes da habitação moderna e confortável do homem 

civilizado, falta-lhes ainda, as habitações dessa cidade [...] instalações 

sanitárias [...] (p. 112-113-114).   

 

 

O argumento de desenvolvimento do Estado encontra-se presente em quase todo o 

Relatório, em que Ludovico faz uma diagnose dos problemas enfrentados pelo Estado, 

apontando soluções para os mesmos. Nesse relatório, segundo Medeiros (2010, p. 51), 

―Ludovico se identifica não apenas no cargo de Interventor, mas também como investigador, 

observador, analista e estudioso dos problemas e suas causas, e, baseando-se nesses 

princípios, apresenta soluções cabais‖. A resolução da mudança da Capital, por exemplo, 

aparece como um equacionamento para diversas variáveis, como se pode perceber no próprio 

Relatório:  

 

Pondo-nos em contato permanente, diário e intensivo, com as necessidades 

de Goiaz, estudando-as nas suas fontes, perquirindo, observando, analisando, 

detidamente as causas que tem impossibilitado o desenvolvimento 

econômico de um Estado rico de reservas naturais como este, chegamos a 

convicção, a agora cimentada por mais de 30 meses de governo e 

investigações, de que a mudança da capital não é apenas um problema na 

vida de Goiaz. É também a chave, o começo da solução a todos os demais 

problemas (p. 121). 
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A solução para todos os problemas seria, pela ótica de Ludovico, a mudança da 

capital, ou seja: 

 

Mudando a sede do governo para um local que reúna os requisitos de cuja 

ausência absoluta se ressente a cidade de Goiaz, teremos andado meio 

caminho na direção da grandeza desta maravilhosa unidade central. [...] Uma 

capital acessível [...] é o órgão de que o Estado de Goiaz necessita 

absolutamente para reivindicar [...] o lugar de saliência [...] (TEIXEIRA, 

1973, p. 121). 

 

 

 Percebe-se que Ludovico atribuía o atraso do Estado à falta de uma cidade moderna e 

que a construção desta era necessária para o aproveitamento das riquezas do Estado.  Nesse 

sentido, Freitas (2010, p. 706) ressalta que ―os conhecidos relatos da história consagrada 

enaltecem [...] a chegada a Goiás de novos e promissores tempos de progresso, em contraste 

com o que seriam o atraso, o arbítrio e a violência das décadas anteriores‖. Considera-se 

fundamental pensar que esses argumentos eram, implicitamente, relacionados aos Caiados, 

isto é, como atesta Orlandi (1995, p. 143) ―ao se dizer algo apaga-se necessariamente a 

possibilidade de que se diga outra coisa naquele lugar‖.  

Voltando à discussão sobre a cidade, Pedro Ludovico Teixeira (1973) define a cidade 

moderna contraposta à antiga como:  

 

  A cidade moderna proporciona todos os elementos da vida e ao seu 

estabelecimento e à sua expansão se prende um plano racional, isto é, que 

obedece às determinações do urbanismo, é um centro de cultura, de ordem, 

de trabalho e de atividades bem coordenadas. Ela educa as massas populares, 

compõe-lhes e orienta-lhes as forças e os movimentos coletivos e desperta as 

energias extraordinárias entre os que aí vivem e ficam sobre a influência 

civilizadora (TEIXEIRA, 1973, p.80).  

 

  

 O discurso do autor centra-se nos princípios de ordem, trabalho, disciplina. Tais 

fatores cruzam com o mito das cidades modernas e, juntos, compõem o imaginário social, 

impulsionando os goianos à ação e à elaboração de uma nova identidade. Discutindo a 

questão da identidade, Silva (2000) evidencia que a preocupação em marcar a diferença, 

reforçando a identidade, seria uma tradição do pensamento de direita, por oposição à herança 

das esquerdas, que sempre privilegiaram as ideias de igualdade e de universalidade do ser 

humano e, nesse sentido, ―a diferença seria sustentada pela exclusão‖. (SILVA, 2000, p 09). 

Quando se fala de identidade nacional, as críticas são ainda maiores, uma vez que esta noção 

remete às questões nacionalistas que podem conduzir a formas de racismo e xenofobia, ao 

imperialismo e à guerra.  Assim, a construção da identidade é tanto simbólica, quanto social. 
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E ―a luta para afirmar as diferentes identidades tem causas e consequências materiais‖ 

(SILVA, 2000, p. 10).  

Mais ainda, a ideia de identidade nacional seria criticável, pois as formulações a esse 

respeito tendem a se transformar em manipulação ideológica, com fins políticos, portanto sem 

valor científico, visando a reforçar o Estado em favor das classes dominantes, pela dissolução 

das diferenças, forjando uma unidade inexistente e retificando algo que é simbólico e 

historicamente construído. Contudo, vale ressaltar que, conforme assinala Silva (2000, p. 11), 

―a identidade é marcada pela diferença, mas parece que algumas diferenças são vistas como 

mais importantes que outra‖.  

A identidade apresenta-se como algo que pretende ser uma realidade geral, mas que se 

constrói a partir de subjetividades particulares. Algo que pretende ser permanente e imutável, 

mas se constitui na mudança contínua do decorrer do tempo, ou seja, ―as identidades são 

produzidas em momentos particulares no tempo [...] e são fabricadas por meio da marcação da 

diferença [...] a identidade depende da diferença‖ (SILVA, 2000, p. 39/40/41). 

Quanto à questão da cidade moderna, Ludovico identifica alguns pressupostos que 

seriam necessários para que a cidade caminhasse rumo ao progresso, gerando, 

consequentemente, o avanço do Estado. O artigo A mentalidade futura de Goiânia – 

formação de uma elite, de Xavier Junior, do jornal Voz do Sul
111

, destaca que ―Goiânia, a 

nova capital edificada para melhor corresponder ao desenvolvimento econômico e intellectual 

do Estado, deve tornar-se a concentração das capacidades goyanas em todos os sectores da 

actividade política, intellectual e financeira.‖   

Goiânia, idealizada como uma cidade moderna, tem na higienização, na disciplina, nos 

recursos culturais, no ordenamento racional de seus espaços urbanos, assim como ―nos 

terrenos que ficarem nos arredores da projetada cidade, devem visar que atividades 

desenvolvam neles‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 85), o ideal de progresso. Esse pensamento é 

reforçado na Mensagem
112

 apresentada à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, 2ª 

Sessão Ordinária da 1ª Legislatura, pelo Governador Pedro Ludovico Teixeira, ―[...] a 

mudança da Capital [...] o maior passo para o engrandecimento do Estado‖ (p. 52). 

Ludovico pretendia criar ali um espaço econômico com autonomia, para atuar no 

mercado interno. Via, naquela região, o lugar ideal para criar uma nova capital, na qual 

pudesse se esquivar, também, das determinações do poder dos Caiado, centralizado na antiga 

Capital. Quanto ao significado da mudança da Capital, Pedro Ludovico, no Relatório para 
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Getúlio Vargas, em 1939, destaca que: ―De todas as realizações que temos empreendido, a 

construção da Nova Capital [...] é a mais importante significativa.‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 27). 

Nesse sentido, recorre-se a Barros (2007, p. 22), quando assevera que ―a cidade é sem 

dúvida o mais grandiosamente e impactante artefato produzido pelo homem. [...] que pode ser 

integralmente apreendido pelo olhar comum.‖ Para o autor, os homens, ao pensar em 

construir uma cidade, já começavam interferir ―nos seus destinos formais nos primeiros 

instantes valendo-se das suas próprias imagens‖ (BARROS, 2007, p. 23). Em seu estudo, o 

autor ―classifica‖ as cidades em três categorias
113

, com relação aos seus padrões normais, de 

funcionamento e transformação: ―cidades cósmicas, cidades práticas e cidade orgânicas.‖ 

(BARROS, 2007, p. 23). Entre as categorias utilizadas pelo autor, entende-se que à Goiânia 

pode ser atribuída a categoria de ―cidade cósmica‖, uma vez que seu traçado ―carrega 

explicitamente uma mensagem carregada de intencionalidades‖ (BARROS, 2007, p.23), ou 

seja, ela foi construída como um símbolo para a História de Goiás, símbolo de ruptura entre o 

atrasado/sertão/Caiados e o moderno/Ludovico, um marco para ser observado e admirado. 

Outra questão levantada pelo autor diz respeito ―às imagens‖ construídas em torno das 

cidades, pelo pensamento do século XX: ―o circuito de imagens orgânicas e naturais.‖ 

(BARROS, 2007, p. 29). Os modelos biológicos, utilizados para compreender as cidades e o 

processo de crescimento urbano, segundo o autor, remetem a duas vertentes: comparação da 

cidade a um organismo vivo e como ambiente ecológico.  Referindo a Goiânia, atribui-se a 

metáfora de um organismo vivo, pois, muitas vezes, essa metáfora é utilizada nos discursos de 

Ludovico ou em artigos de jornais e revista, tais como a Revista Oeste
114

, no artigo Goiânia é 

um milagre da inteligência criadora do homem brasileiro, de Moisés Costa: ―Goiânia foi um 

remédio político providencial, que veio curar males considerados incuráveis. Pedro Ludovico 

foi o médico milagroso, que transformou o corpo inter de Goiaz em um organismo cheio de 

vitalidade‖ (p. 06).  

Ainda relacionando a Capital a um organismo vivo, Teixeira (1996, p. 34) evidencia 

que: ―Não será uma tarefa de uma entidade, mas de uma coletividade. Aquela faz um núcleo, 

cria o protoplasma, esta conclui a célula que rejuvenescerá o organismo rotineiro e alquebrado 

do nosso caro Estado, dando-lhe nova seiva, novas perspectivas‖. A metáfora da cidade como 

corpo presta-se a propósitos explicitamente funcionais, ou seja, atende aos propósitos de 

Pedro Ludovico. 
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Voltando à análise do Relatório, de 1939, percebe-se que o mesmo procura 

―comprovar‖ o que havia sido afirmado nos relatórios de 1930-1933, isto é, para Medeiros 

(2010, p. 61), ―os conceitos já haviam tomado forma concreta no espaço físico.‖ É a partir 

dessa ―prova‖ (imagem do Palácio do Governo de Goiás, na primeira página do relatório) que 

outras comprovações materiais vão mostrar que a economia do Estado, em 1939, ―evolui 

notadamente, em correspondência com o progresso geral que empolga todo o Estado‖ 

(MEDEIROS, 2010, p. 20). 

Nesse sentido, Ludovico (1973) resgata um discurso feito pelo Arcebispo de Mato 

Grosso, Dom Aquino Correia, em 1942, na inauguração de Goiânia, quando este considera 

que ―Ludovico sob a varinha mágica de sua administração, esta cidade moderna, que, ontem 

sertão, é hoje uma futurosa metrópole.‖ (TEXEIRA, 1973, p. 189).  As disputas tiveram 

importância crucial para o próprio andamento do projeto mudancista, pois a cidade assumira 

representações que iam muito além da mera interiorização da Capital. Sua missão deveria 

estimular e criar bases novas para a reinvenção do Estado. O Interventor, nesse sentido, no 

Relatório de 1939, para Getúlio Vargas, insiste em afirmar que: 

 

Nascida em pleno descampado, projetada e edificada sob a mais rigorosa e 

atenta assistência técnica, dotada de todos os benefícios que a moderna 

ciência urbanista proporciona, Goiânia jamais sofrerá os males das cidades 

velhas. Sua realização já é um fato concreto e o enorme potencial econômico 

do Estado, despertado nesses últimos anos, garantirá o seu desenvolvimento 

(p. 28). 

 

   

Ludovico tentava, dessa forma, fazer da cidade-capital o exemplo não só de seu poder, 

mas também, o símbolo, perante o Estado e até o país, de um foro de civilização e de 

progresso. Nesse aspecto, ressalta que: 

 

 Cidade moderna é um centro de trabalho, uma grande escola em que se 

podem educar, desenvolver e apurar os principais elementos do espírito e do 

físico do homem e uma fonte de poderosas energias sem as quais os povos 

não progridem e não prosperam. É das cidades modernas que partem os 

vigorosos impulsos coletivos e é nelas que se faz a coordenação dos 

movimentos e das atividades de uma nação (TEIXEIRA, 1973, p. 79). 

 

 

A construção da imagem de progresso, a partir da construção de Goiânia, foi realizada 

com dedicação de Pedro Ludovico, como afirma o próprio autor: ―[...] estava complemente 

dedicado à edificação de Goiânia. O meu ideal era este e as outras preocupações ficavam em 

segundo plano‖. (TEIXEIRA, 1973, p. 64). Com esse objetivo, Ludovico procurou afastar, de 

todas as maneiras, as imagens consideradas negativas ou contrárias à construção e 
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transferência da capital, enfatizando que ―o único argumento válido dos antimudancistas era 

que o Estado não comportava as despesas da construção da nova capital. Eu sempre respondia 

que não ia fazer obra suntuosa e nem às pressas. [...] A oposição era fruto mais de politicagem 

[...]‖. (TEIXEIRA, 1973, p. 58-59). No entanto, o artigo Campanha de difamação – tarefa 

contra o próprio berço, de José Lourenço Dias, do jornal Voz do Sul
115

; destaca que: 

 

Pedro Ludovico [...] executou heroicamente a despeito da immensa e 

escancarada cratéra posta ao serviço do entrave systemático de que lançaram 

mãos  accusações contra o grandioso commettimento eras feias [...]. Ao 

invés de colocarem-se ao lado do governo, com o qual está todo o povo 

goiano, na defesa desse ideal. [...] os combatentes difamam a situação 

financeira de seu próprio berço, inventam factos desobonadores, 

emprovisam palhoças e casebres nas planícies de Goyania. 

 

     

Na medida em que amplas regiões sertanejas eram delimitadas como antimodernas e 

carentes de integração, as armas da compreensão científica, disponibilizadas pelas ciências 

sociais, reificavam a cultura diferente e nisto aparece, também, a incapacidade de admitir a 

existência do outro, que habita fora dos esquemas pretensamente verdadeiros.  As atitudes dos 

que se identificavam, minimamente, como os novos cânones, não importando nem mesmo se 

partilhavam dos valores do sertão, acabaram por se contaminar por esse aspecto intolerante.  

Goiânia é vista por Ludovico como um símbolo de seu dinamismo, de sua 

determinação e de um desejo coletivo. Nesse sentido, Ludovico buscava se assenhorar do 

futuro, pois a cidade responsável pela vigência de todas as modernidades, presentes e futuras, 

seria o fruto mais consistente de seu governo e sua marca pessoal. Essa ideia torna-se evidente 

quando o autor, em um discurso proferido em 1934, ressalta que ―[...] tendo-se a visão de um 

problema coletivo e a ele entregando-se, mesmo com riscos pessoais, como aconteceu 

comigo, pode-se vencê-lo [...] o desejo de construir Goiânia [...] contagiou a todos [...]‖ 

(TEIXEIRA, 1973, p. 59-65). 

Observa-se que a Cidade de Goiânia, segundo o autor, era o centro da cidadania 

moderna e apresentava as melhores condições para fornecer a base de cultura e de liberdade 

necessárias para o crescimento econômico, social e político do Estado. Goiânia abria, no 

centro de um Estado atrasado, uma vista de todas as promessas deslumbrantes do mundo 

moderno. A tentativa de projetar um novo Goiás expõe o contraste entre o sertão e a cidade 

moderna, que devem ser unidos. Nesse ínterim, sertão se torna, então, segundo Alencar (2000, 

p. 247), ―categoria essencial do pensamento social brasileiro‖ e goiano. Nesse sentido, 
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Ludovico busca construir a imagem do bom sertão, que seria o lugar onde se encontraria 

condições naturais para o crescimento da cidade e, consequentemente, a modernização do 

Estado a partir da cidade Moderna.  

O mito da cidade moderna engendra, necessariamente, a ideia de progresso, com um 

avanço implacável, no sentido de desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Esse 

discurso reproduzido cristaliza na memória coletiva certa missão histórica da cidade para o 

progresso, aliada à índole ordeira e trabalhadora do povo goiano. É como se o tempo perdido 

fosse reencontrado, como enfatiza Fernandes (2010, p. 51) ―não se refere apenas ao passado, 

mas também ao futuro [...] à capacidade há tanto tempo esquecida de ter fé no futuro.‖. 

 A imagem da cidade como missão histórica para o progresso é reiterada quando 

Ludovico recorre a um artigo publicado no jornal Minas Gerais
116

, intitulado Goiás, terra do 

futuro, ressaltando que ―[...] o Estado marchou para um nível mais alto de civilização. Goiás 

é, no Brasil, a terra do futuro e, pois, o movimento de suas energias tem de projectá-lo, como 

o vae projectando, para a frente‖. (TEIXEIRA, 1973, p. 99). Nesse aspecto, Silva (2002, p. 

131) afirma que ―a construção de Goiânia materializa o projeto de inserção de Goiás no 

projeto nacionalista em curso nos anos 30.‖ Essa questão é lembrada no artigo O 

moderníssimo plano de construção da nova capital do estado de Goiaz, publicado no Jornal 

O Popular, em 1938
117

:   

 

[...] Goiânia vai se tornando entreposto de fornecimento de produtos 

industriais do Estado de São Paulo as unidades da Federação que tem se 

desenvolvido tanto, de 1930 a essa parte, quando o Estado de Goiás, cujas 

economias e finanças, revigoradas, por uma administração enérgica, cheia de 

boa vontade e inteligência. [...] A construção da nova Capital-Goiânia 

reativou todas as energias produtoras goianas. [...] O entusiasmo apossou das 

populações citadinas e rurais. [...] Daí a marcha para a conquista do coração 

do Brasil. [...]. 

 

 

Esse pensamento é reforçado no Relatório
118

 do Interventor, para o Presidente: ―[...] 

Goiânia surgindo como capital desta Unidade, representa o marco inicial, o ponto de partida 

dessa grandiosa parada nacional – a Marcha para o Oeste.‖ (p. 09). Nesse Relatório, Ludovico 

procura enfatizar um tom mais festivo da análise de suas realizações, que estavam sendo 

implantadas em Goiás, ao relembrar a visita de Getúlio Vargas, em dois momentos. O 

Interventor e seus assessores puderam conversar com o Presidente sobre as ―riquezas‖ do 
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Estado e os investimentos federais que precisavam ser feitos. Medeiros (2007, p. 42) 

―considera que desde o Relatório de 1939, Ludovico incluía a construção da nova Capital 

como uma das riquezas do Estado, é possível que, no relatório de 1940-1942, isso será 

ampliado.‖  

Nesse Relatório, não desaparece o esforço em formular ideias e demonstrar ―provas‖ e 

conclusões a respeito do desenvolvimento geral do Estado, pelo contrário, evidencia-se a 

tentativa de demonstrar que o Estado conseguiu alcançar um nível de organização satisfatório 

e constante. Para Medeiros (2007, p. 83), a particularidade desse relatório ―é o tom festivo e 

celebrativo da inauguração de cidade, ocorrida em julho de 1942‖.  

Nesse mesmo sentido, Rosa (1974, p. 37), ressalta que ―Goiânia é um produto da 

Revolução de 30. A Revolução esta no poder [...] cuja figura proa é Ludovico.‖ Ainda sobre a 

Marcha para Oeste, o jornal O Popular
119

 enfatiza que ―Goiânia consiste o mais expressivo 

impulso da preconizada Marcha para o Oeste.‖ Essa marcha foi uma importante contribuição 

para a construção da identidade da nação/estado no período de Vargas, porém, ela constitui, 

sobretudo, a oportunidade de incorporação das riquezas, como lembra Medeiros (2007, p. 86), 

―ao concerto da nação, com os sérvios da união como a reciprocidade esperada.‖  

O movimento que a construção de Goiânia causava no Estado, com a chegada de 

novas famílias, que se instalavam no local, levou a uma boa expectativa, pois, para Ludovico, 

a ―modernidade‖ estava chegando e com ela ―Goiânia [...] elevou-se muito alto e domina, 

hoje, a planura verde dos campos‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 155). Nesse contexto, é a cidade que 

invade e domina o sertão, é Ludovico que afasta das atividades políticas os Caiados e se firma 

como o detentor do poder em Goiás. Para se afirmar, Pedro Ludovico procurava silenciar seus 

adversários censurando jornais, perseguindo-os, como lembra Freitas (2009, p. 579): ―Totó, 

os irmãos e familiares passaram por dificuldades, agravadas por perseguições e restrições 

impostas pelo novo regime que dificultava até o exercício de profissões liberais pelos 

vencidos.‖ 

Pensando a questão dos (res)sentimentos, compreende-se que os ressentimentos dos 

Caiados dizem respeito ao sentimento de terem sido injustamente tratados ou perseguidos. 

Para Zawadzki (2004, p. 374-375) ―os sentimentos de injustiça e de justiça merecem o nome 

de ‗sentimento‘ pois comportam uma dimensão afetiva essencial: nada é mais difícil de 

suportar do que a injustiça. [...] E a reação afetiva é mais forte quando as razões parecem mais 

sólidas ao sujeito social.‖    

Mas, por outro lado, Ludovico privilegiava a propaganda de suas realizações e de seus 
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colaboradores. Contudo, é importante lembrar que para Bresciani (2004, p. 51) ―a memória 

constrói o real, muito mais do que o resgata [...] a memória age tecendo fios entre os seres, os 

lugares, os acontecimentos [...] mais do que recuperando-os ou descrevendo-os como 

‗realmente‘ aconteceram.‖ Ludovico vai buscar no passado as representações  mais capazes 

de se inserirem na situação do presente e, nesse ínterim, concorda-se com a leitura de Cruzzi 

(2004, p. 267) ao destacar que ―a memória opera seletivamente, segundo uma reconstrução 

que se faz do presente, influenciada pela atualidade, pela condição atual do indivíduo.‖  

Para Ludovico, a construção de Goiânia era marcante e dava ao Estado de Goiás 

expressões simbólicas da modernidade
120

, uma vez que ―os meus esforços serão maiores para 

arrancar o Estado do marasmo, do atraso a que o submeteram até 1930.‖ (TEIXEIRA, 1973, 

p. 55). Sobre o significado da modernidade, Berman (1986, p. 15) observa que ―ser moderno é 

encontrar-se em um ambiente que prometa aventura, poder, alegria, crescimento, 

autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça 

destruir tudo o que temos tudo o que sabemos tudo o que somos‖.   

Por outro lado, pode-se fazer uma análise contrária. Goiânia consolidou-se sobre a 

vitória da ideologia de Ludovico e seus representantes, reforçando seu poder. Segundo o autor 

―o modernismo que emerge do atraso e subdesenvolvimento que é forçado a se construir de 

fantasias e sonhos de modernidade‖. (BERMAN, 1986, p. 200). Entende-se, então, Goiânia 

como uma expressão de modernização imposta por Ludovico, como uma cidade moderna no 

meio de um Estado atrasado e, principalmente, como uma contradição entre a situação real do 

Estado e o ideal de modernização de Ludovico.  

A mudança da capital significava, acima de tudo, um empreendimento sintetizador do 

desejo de desenvolver o Estado, como fica claro em todos os discursos utilizados pelo autor 

em seu livro Memórias e, também, nos jornais como, por exemplo, o Popular
121

, no artigo A 

Indústria em Goiânia:  

 

Goiânia pela facilidade que tem de contato com os demais municípios 

goianos promete a indústria e vasto e auspicioso campo de desenvolvimento. 

Apesar do aparecimento da nova metrópole goiana data de pouco tempo, as 

suas indústrias, embora ainda de cunho embrionário tem tudo pela frente um 

ambiente de segurança e prosperidade. [...] A nova capital goiana tem a 

engrandecer-lhe um futuro radioso, máximo no setor da indústria [...] cuja 

testa encontra um homem empreendedor, muito lucrarão os que se 

dedicarem [...]. 
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 O que estava por trás desse discurso de modernização era a viabilização de um projeto 

que proporcionasse maiores possibilidades de integração econômica de Goiás com outros 

Estados. Seria, então, como nos lembra Pereira (2002, p. 39), ―a busca da civilização através 

do pertencimento de Goiás à Nação brasileira.‖ Nesse sentido, Ludovico destaca que: ―[...] 

Goiânia não só está no coração do Brasil [...] é composta de elementos vindos de todos os 

quadrantes da nossa grande Pátria.‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 162). Ainda, segundo o autor ―a 

construção de Goiânia fez surgir, em nossa terra sertaneja, um grande centro irradiador das 

mais benéficas influencias [...] que atingiram os mais remotos pontos do organismo estadual‖ 

(TEIXEIRA, 1973, p. 196). Contudo, não provocou mudanças imediatas na ordem 

socioeconômica do Estado. A população continuou ruralizada e as estruturas sociais 

persistiram quase que idênticas ao passado. 

Dessa forma, a construção de Goiânia e a transferência da capital foram arrojadas 

apostas para o desenvolvimento do Estado, no entanto, o processo demonstrou ser mais 

complexo e de mais lenta solução. Assim, Goiânia tornou-se uma cidade estabelecida, porém, 

o desenvolvimento do Estado ainda estava longe de ser satisfatório. A ideia de tirar o Estado 

do atraso e inseri-lo rumo ao progresso, ou seja, a ideia de modernização serviu fartamente 

aos ideais de consolidação política de Pedro Ludovico, por meio de sua resposta de mudança 

da capital.  

Por isso, Goiânia seria, para Ludovico, o símbolo
122

 de progresso e de modernização. 

Goiânia seria, assim, a própria oposição a Goiás. Todo o passado, enraizado na velha capital, 

seria projetado rumo ao futuro com a construção da nova capital.  Nesse ínterim, o jornal Voz 

do Sul
123

, no artigo Mudança da Capital, lembra que: ―a Capital constitui [...] o problema 

mais palpitante a que deve interessar todos aquellles que amam o progresso‖. A construção de 

Goiânia aparece como uma necessidade justificada pela ideia de progresso, ou seja, ―esta 

cidade moderna, que, ontem sertão, é hoje uma futurosa metrópole‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 

189). 

Nesse sentido, podemos perceber a construção de um símbolo (Goiânia), 

representando a imagem do novo, opondo-se à imagem do velho (Goiás – capital), com 

finalidade de romper com a tradição política da oposição e atingir o imaginário popular para 

recriá-lo dentro dos novos valores políticos estabelecidos. O símbolo possui significado além 

da representação explícita ou sensível. Pela representação simbólica, é possível perceber uma 
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ideia através da outra, ou seja, possui um sentido que vai mais além.
124

   

Observa-se não somente Goiânia como um símbolo de poder e de modernidade, mas 

também, Ludovico como o mito que construiu esse símbolo e, dessa forma, deixou registrado, 

no tempo, sua personalidade de herói em torno do que construiu. Berman (1986, p. 182) 

discute o poder de quem constrói uma grande cidade moderna enfatizando que, 

 

 O homem-deus [...] que domina do centro toda a cidade, é, na realidade, um 

ídolo; a audácia do homem comum, que ousa enfrentar o deus-ídolo e exigir 

o acerto de contas; a inutilidade do primeiro ato de protesto; a potência dos 

poderes [...] que deveria esmagar todos os desafiantes e desafiados; o poder 

estranho e aparentemente mágico do ídolo de se encarnar na mente.  

 

  

Os símbolos tornam-se elementos poderosos de projeção de interesses, em momentos 

de mudança política e social. Nesse aspecto, a construção de Goiânia pode ser analisada como 

uma tentativa de construir, além de um símbolo de poder para Ludovico, uma batalha pela 

versão oficial do fato ―Revolução de Trinta‖ em Goiás, isto é, a luta pelo estabelecimento do 

mito de origem. Talvez, essa seja a leitura de Gomes (1986), quando afirma que a mudança da 

Capital era um meio de provocar súbitas inversões sociais, pois, segundo ele, em Goiás não 

houve revolução. 

Pensa-se, também, Goiânia como um monumento
125

 para a humanidade. Dentro do 

contexto de reconstrução da memória, Goiânia pode ser entendida como uma herança deixada 

pelo passado glorioso de Ludovico para as gerações futuras. No entanto, lembra-se, como 

argumenta Truzzi (2007, p. 267), que ―já que a memória é seletiva, é preciso identificar seus 

princípios de seleção, como variam espacialmente, socialmente e cronologicamente.‖ Goiânia 

será sempre lembrada pela ―dedicação‖, ―esforço‖ e determinação de seu ―construtor‖, como 

se pode perceber na carta dirigida ao ―ilustre amigo Sr. Governador Pedro Ludovico 

Teixeira‖, por Brasílio Machado Neto, do Rio de Janeiro
126

: 

 

Quero agradecer-lhe pela grande lição de energia e de visão política contida 

em sua obra administrativa, principalmente na mudança da capital para 

Goiânia. Seu nome respeitado pelos conterrâneos crescerá na gratidão dos 

vindouros quando os frutos da sementeira de hoje fizerem seu Estado o mais 

rico e progressista da federação.  
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Em relação às cartas, Foucault (1992, p. 150) observa que se deve entender ―que a 

carta é simultaneamente um olhar que se volve pra o destinatário [...] e uma maneira de o 

remetente se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz‖.   Ainda, segundo o autor ―a 

carta enviada actua, em virtude do próprio gesto da escrita, sobre aquele que a envia, assim 

como actua, pela leitura e a releitura sobre aquele que a recebe.‖ (FOUCAULT, 1992, p. 145). 

Através de Goiânia, torna-se possível conhecer o passado de Pedro Ludovico, pois, 

como evidencia Ricoeur (2007, p. 107), ―a memória garante a continuidade temporal da 

pessoa [...].‖ Pode-se pensar Goiânia como preservação do poder de Ludovico, uma vez que 

representa, ou é o resultado, de seu esforço, para ―impor‖ ao futuro sua própria imagem. Ao 

fazer isso, Ludovico procura silenciar outras memórias, como a dos Caiados, por exemplo, 

isto é, como lembra Ramos (2009, p. 42), ―o dizer sempre apaga outros dizeres‖; ou ainda, 

como enfatiza Pires (2007, p. 109), ―o esquecimento fica na relação que se constrói entre o 

lembrar e o esquecer o tempo todo‖. Para Ludovico, Goiânia representava mais que um 

monumento. Nesse sentido, o autor se apropria de um discurso feito pelo Dr. Guimarães 

Lima, em 1937, em uma manifestação popular ocorrida em Goiânia, após a assinatura do 

decreto de transferência da capital:  

 

Mais que os grandes monumentos, que assinalam a memória dos grandes 

vultos, Goiânia traduzirá imperterritamente o seu valor e a sua abnegação. 

Porque os monumentos no decorrer dos tempos rolam pelo chão, e Goiânia 

crescerá sempre e sempre na sua marcha célebre para o porvir (TEIXEIRA, 

1973, p. 153).  

 

 

Dessa forma, Goiânia seria, para Ludovico, a esperança de dias melhores, de ruptura 

com o passado, de sonho a ser conquistado permitindo a organização do jogo político, além 

das perspectivas rumo à modernização, em forma de progresso. Pelo viés do progresso, 

Ludovico procurava reconstruir a imagem de Goiás e imprimir uma face mais contemporânea 

ao Estado, isto é, ―Goiânia apareceu com um objetivo de oxigenamento e progresso para 

Goiás. Surgiu como um farol para iluminar o Estado.‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 196). Quando 

Ludovico afirma que Goiânia representava os anseios de todos os goianos, pode-se perceber 

que o símbolo tem que ser representante de todos e não de alguns. Sua função é estabilizar 

uma situação, atender aos anseios do povo, aspirações coletivas e não individuais.  

É necessário relembrar que Ludovico necessitava do respaldo da população em suas 

propostas, naquele momento de transição política. Por isso, fica evidente, em seus discursos, 

que os interesses da população sobrepunham-se aos individuais. Procurava manifestar, em 

seus discursos, valores oficialmente reconhecidos pela sociedade, ou seja, precisava expressar 
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atitudes significativas para que a população o apoiasse.  

Nesse ínterim, concorda-se com Fernandes (2005), quando argumenta que ―o sujeito 

esta inserido numa conjuntura social, tomado em um lugar social, histórico e ideologicamente 

marcado; um sujeito que não é homogêneo, e sim constituído por um conjunto de diferentes 

vozes‖ (FERNANDES, 2005, p. 130).   E com tal objetivo procurava, em seus discursos, 

resgatar o valor de bravura dos bandeirantes que ―desbravaram‖ o sertão goiano, isto é: 

―entraram pelo sertão [...] a estes predestinados sitos dos Goiazes e [...] legaram ao Brasil de 

hoje uma herança [...]‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 186).  

Nesse sentido, vislumbrava construir uma imagem de si que representasse os anseios 

do povo e silenciar, ou melhor apagar a memória dos Caiados. É importante perceber que a 

representação, segundo Fernandes (1999), tem fundamental importância para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo, ou o poder político, impõe ou tenta impor a sua concepção 

de mundo, seus valores sociais, morais e políticos.  

Quanto ao discurso do progresso, entende-se, então, que este símbolo não foi 

arbitrário, atendia a uma necessidade histórica do momento. A criação de símbolos não é 

arbitrária e, dessa forma, a ideia de progresso, associada à cidade de Goiânia, servia aos ideais 

de consolidação política de Ludovico, por meio de sua proposta de mudança da capital. 

Segundo Ludovico, tal feito representava, também, os interesses coletivos. Os mitos são 

símbolos poderosos, encarnações e aspirações, pontos de referência, sustentáculo de 

identificação coletiva. 

Referendando a mudança da capital, como símbolo do progresso ou sob o prisma do 

mesmo, Chaul (1997) argumenta que Ludovico atacou, de todas as formas, a antiga capital e 

sob o mesmo refrão procurou justificar a nova Capital. Nesse sentido, o autor afirma que 

―Goiânia seria o símbolo do Brasil grande, do novo, do progresso, que levaria o Estado de 

Goiás a sair do marasmo político e econômico [...]‖ (CHAUL, 1997, p. 164).  

A ideia de modernidade como sinônimo de progresso era o manto que cobria a 

mudança da capital. Com isso, Pedro Ludovico não só estaria concretizando seu ideal de se 

sustentar no poder, como, também, passaria a contar, cada vez mais, com o apoio dos grupos 

políticos do Sul e do Sudoeste do Estado, representando seus interesses. Quanto ao ideal de 

sustentação do poder, ou centralização do mesmo por Ludovico, o autor expõe: 

 

Goiânia foi edificada sob o prisma da modernidade [...] e serviu de estratégia 

política para seu mentor, Ludovico, [...], pois não se tratava apenas de 

deslocar os Caiado do centro do poder, Goiânia representava o veículo de 

condução político-burocrática capaz de levar o Estado a uma maior inserção 

no mercado nacional (TEIXEIRA, 1973, p. 207).  
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Compreende-se, então, que para ascenderem politicamente ao poder em nome da 

modernização, os representantes políticos do período pós-1930 recorriam à ideia de atraso em 

Goiás, julgando-o como o representante dos ―velhos‖ tempos. Para eles, seria necessário 

conduzir Goiás ao seu destino maior de desenvolvimento e ―progresso‖ dentro da ordem 

estabelecida pelo momento. 

Nesse sentido, a ideia de atraso era um argumento recuperado no momento, para 

reforçar a necessidade do ―novo‖, nesse contexto, a representação da oposição, isto é, a 

modernidade expressa na construção de Goiânia. Quanto à nova capital, Chaul (1988, p. 227) 

argumenta que: ―Goiânia mesclava o urbano e o rural, e expressava a modernidade e o 

progresso [...] esperança de dias melhores, de ruptura com o passado, de sonho a ser 

conquistado, enfim, de concretização de um projeto político [...] a criação de um novo centro 

de poder‖.  

Percebe-se, a partir dessa afirmação, que havia uma dessemelhança, em níveis 

ideológico e ambiental, entre Goiânia e o restante do Estado. Uma desigualdade que poderia 

ter gerado certa resistência a uma nova cultura que era, de certa forma, imposta ao Estado. 

Talvez seja essa a resistência considerada por Câmara (1967) como motivos culturais. 

Pondera-se que, mudando a capital, Ludovico não estaria apenas coroando seu ideal 

político em prol do progresso do Estado, mas estaria, também, criando um novo centro de 

poder e decisões. Nesse sentido, o próprio Ludovico, em discurso feito no dia 24 de outubro 

de 1933, no dia do lançamento da pedra fundamental da construção de Goiânia expressa: ―[...] 

pus em jogo meu prestígio político [...], pois são sempre as capitais os cérebros que pensam e 

que dirigem [...]‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 106).  A mudança da capital significava ganhos 

políticos, uma vez que, mudando a capital, o governo criava espaço urbano necessário à nova 

etapa de acumulação que se abria em Goiás, além de criar espaços políticos necessários à sua 

afirmação no poder. 

A construção da nova capital resultou da ação política de Pedro Ludovico Teixeira. 

Porém, o Interventor Federal estava no centro das decisões da transferência da administração 

estadual para Goiânia, devido ao projeto político expansionista e centralizador do Governo 

Vargas e ao novo padrão de acumulação, que estava sendo implantado no país, baseado no 

desenvolvimento econômico interno.  

A interiorização da fronteira era fundamental para a concretização e centralização do 

poder político criar um mercado interno e aumentar a produção de alimentos para atender a 

demanda das populações urbanas. Percebe-se essa preocupação com a produção, a partir de 

considerações do próprio Pedro Ludovico, ao escolher o local para a construção da nova 
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capital: 

 

É indispensável que do programa relativo ao estabelecimento de uma nova 

cidade conste um plano de colonização para seus arredores, ficando os 

destinos das parcelas de terreno em que foram divididos estabelecidos de 

maneira a se alcançar que as atividades agrícolas se orientem no sentido 

mais conveniente à existência e à expansão da cidade. Toda aglomeração 

urbana consome uma série de elementos [...] que não podem vir de longe, 

devendo ser produzidos a pequena distância [...]. O governo ao fragmentar 

os terrenos que ficarem nos arredores da projetada capital, deve visar que as 

atividades a se desenvolverem neles [...] forneça aos habitantes da cidade 

tais elementos [...] (TEIXEIRA, 1973, p. 85).  

 

 

Dentro desse projeto de modernização, a nova capital foi um referencial urbano em 

pleno sertão. Porém, considera-se que Goiânia representava o começo de uma nova era para 

Goiás, mais pelos rumos que apontava que pelas realizações e mudanças imediatas 

promovidas na sociedade regional. A moderna capital do Estado, com seu arrojado traçado 

urbano, continuaria encravada, em meio a um mundo agrário tradicional. 

Entende-se que, com a construção de Goiânia, a ideia de progresso, em consonância 

com os interesses dos grupos políticos em ascensão, criou a imagem de um Estado novo, de 

um Goiás que emergia dotado de condições para solucionar todos os problemas que viessem a 

surgir e o passado, relacionado aos Caiados, seria esquecido com a promessa de um novo 

tempo. Essa imagem persiste na memória dos contemporâneos, foi incorporada e permanece 

em quase todas as obras que tratam a ―Revolução de Trinta‖ em Goiás.  Nesse aspecto, 

concorda-se com a leitura de Ramos (2009, p. 57) quando o autor argumenta que ―há uma 

política de silenciamento, constitutiva de um sentido que nos indica que para dizer é preciso o 

não-dizer.‖  

Percebe-se, então, que Ludovico reconstrói os espaços, materializa seu tempo, e, nesse 

processo de rememoração, acaba por reaprendê-los para reconstruí-los. Busca civilizar o 

sertão com transformações típicas da cidade. Planeja muitas modificações no espaço 

sertanejo, quase todas de modo a aproximá-lo do perfil da cidade e, principalmente, para que 

este possibilite a expansão urbana. Com isso, deseja modernizar o sertão, inserindo elementos 

que não o constituem e que passam a tirar suas características originais, até mesmo 

destruindo-o, ou dominando-o.  

A convicção de que o sertão é um lugar do atraso (em relação à cidade) é muito 

presente no pensamento do autor. E é, a partir desse pensamento, que Ludovico cria 

estratégias para colocar em prática seu objetivo político, que é a construção e mudança da 

Capital, associadas ao discurso de modernização do Estado e, consequentemente, fazer o 
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sertão produzir para sustentar a cidade. Nesse sentido, a ambivalência entre as condições dos 

espaços sertanejos e urbanos transparece de modo nítido, sendo que o primeiro, a serviço do 

progresso, foi eleito como centro de poder e produção, se descaracterizando para dar lugar ao 

segundo.  

Para Ludovico, o sertão é o lugar do atraso, mas, por outro lado, oferece condições 

naturais para o crescimento urbano e a modernização do Estado. A cidade aparece como o 

outro do sertão, mas é este que possibilita o crescimento daquela. Dessa forma, a cidade 

aparece na obra com conotação de progresso, modernidade e ordem. E o elemento capaz de 

estabelecer ligação entre a cidade e o campo são as estradas, ou seja, estas são ―a ponte‖ para 

facilitar o trânsito entre esses dois espaços, como deixa claro o próprio autor: ―a Capital 

ligada por estradas regulares às diferentes zonas, não só as impulsionar economicamente 

como receberá delas inúmeros e ponderáveis elementos de vida‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 83).  

O presente da rememoração de Pedro Ludovico, marcado, indiscutivelmente, pelo 

desenvolvimento econômico e, consequentemente, pela possibilidade do progresso do Estado 

de Goiás, associados à construção de Goiânia, soma-se à memória histórica cristalizada pela 

historiografia. Essa memória histórica vem sendo reforçada, ao longo do tempo, pelo discurso 

do poder, tentando mostrar que a construção e transferência da Capital da cidade de Goiás 

para Goiânia possibilitariam a ―ordem‖ e o desenvolvimento do Estado. A narrativa de Pedro 

Ludovico está bastante concatenada com este discurso sobre a construção de Goiânia, e 

podemos verificar uma semelhança muito grande entre sua obra e a historiografia goiana.  

Pensar Goiânia não nos exime de considerar sua associação às representações do 

sertão, como espaço do político. Elas existem, são claras, fazem parte de um repertório 

simbólico extremamente requisitado para nos explicar e nos fazer compreender as relações de 

poder, em um vocabulário cheio de ismos: mandonismo, paternalismo, clientelismo, 

localismo, personalismo, coronelismo, etc. Por meio deles, de acordo com Noronha (2011), 

reconhecemos aspectos de nossa formação política, devedora da dependência social e 

econômica dos mais pobres, feitos eleitores passivos, trazidos no cabresto, em 

apadrinhamentos e favores pessoais, não apenas pelo monopólio da terra, como também pelo 

controle privado das forças públicas, como a polícia e a justiça. 

A intenção de Pedro Ludovico, de edificar a autoimagem de chefe da modernização 

goiana, imprime um fio de identidade interpretativa a seus seguidores, tanto na condução do 

governo como, depois na sua memória, que capitaliza discursos e práticas de instituições, 

como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, como se pode perceber no artigo O dia do 

Município em Goiânia – ―momentoso discurso proferido pelo Dr. Collemar Natal, no Palácio 
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do Governo, perante numerosa assistência‖, no jornal Voz do Povo
127

:  

  
Falo em nome do IHGB [...] tenho grande honra em representar essa 

associação [...] em todos os quadrantes da Pátria Brasileira comemora-se 

hoje [...] o Dia do Município. Através da variedade dos grãos de evolução, 

de civilização, de índole, de cada célula viva do país [...] criou-se um motivo 

superior, de ordem nacional, capaz de unificar o sentimento brasileiro [...] 

sobrepondo a tudo, a noção de Pátria unida, prospera e feliz.      

 

 

Além das instituições como o IHGB, por exemplo, as memórias de Pedro Ludovico 

Teixeira são apropriadas por parte da Historiografia Goiana, exposta em livros didáticos e 

parte da imprensa, como ficou claro nos jornais citados nesse texto.   

As dicotomias apresentadas colocam de um lado o mito – Ludovico – da nova era de 

uma sociedade esclarecida e racional e, do outro, um passado arcaico – Caiados – e dominado 

pelos irracionalismos das paixões, delimitando, assim, de acordo com Magalhães (2010, p. 

38), ―o teatro das lutas na epopéia‖ da construção de Goiânia. Por outro lado, a disposição 

enunciada em dialogar, explicar e serenizar, em vez de acirrar as controvérsias, comporta-se, 

segundo o autor, como ―senha aberta para o dialogo com os opostos.‖  

Assim, quem estivesse contra a modernização deveria ser um portador de uma 

daquelas vozes apaixonadas e irracionais, aspecto que será discutido no próximo capítulo. 

Para tal, será considerado que o evento da construção de Goiânia, foi produto de 

silenciamentos, esquecimentos ressentimentos, relações sociais, tensões, conflitos e alianças 

em torno do exercício do poder; como assevera Albuquerque Junior (2007, p. 27), ―dada 

forma de organização da sociedade, produto de práticas e atitudes humanas, individuais e 

coletivas.‖   

É importante enfatizar que nos jornais utilizados como fonte, assim com na obra 

Memórias, de Pedro Ludovico, a todo momento é reforçada a necessidade da construção de 

Goiânia e a transferência da capital do Estado. E esse objetivo foi possibilitado graças ao 

momento histórico no qual Goiás estava inserido, ou seja, Estado Novo/Pedro 

Ludovico/Goiânia como será discutido a seguir. 
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4.  CHEGADA A GOIÂNIA: “Flor Miraculosa do Estado Novo” 

 

O Estado Novo – um período autoritário da história, que durou de 1937 a 1945 – foi 

instaurado por um golpe de Estado que garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à frente do 

governo central, tendo a apoiá-lo importantes lideranças políticas e militares. Nesse contexto 

de efervescência política, refletiremos como a Construção de Goiânia e a Marcha para Oeste 

foram consideradas como uma luva para o conceito do Estado Novo. Nesse sentido, partir-se-

á do pressuposto de que Goiânia é fruto do Estado Novo e a determinação de mudar a Capital 

é um ato Estadonovista.  

Para tal discussão, utilizar-se-á como fonte principal a Revista Oeste
128

 e a própria 

obra de Pedro Ludovico Teixeira (1973), uma vez que, durante o cenário de controle 

ideológico proporcionado pelo Estado Novo, foi criado o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), encarregado da propaganda e promoção do regime junto à população. O 

DIP foi responsável pela censura a órgãos de imprensa e veículos de comunicação, sendo um 

instrumento estratégico na propagação de ideologias ufanistas e de exaltação do trabalho. 

Deve-se ressaltar ainda que o DIP tornou-se fundamental para enfatizar os ―feitos heroicos‖ 

dos políticos que estavam no poder, pois a imprensa viu-se obrigada a publicar apenas aquilo 

que era permitido pela censura governamental, tentando apagar e silenciar todo e qualquer ato 

ou posicionamento que fossem contrários à ideologia estabelecida pelos governantes.  

Nesse sentido, buscar-se-á, nesse momento do estudo, compreender e descrever a 

mudança da capital do Estado de Goiás como uma atitude característica do Estado Novo. 

Evidenciar-se-á, ainda, as práticas autoritárias utilizadas nesse momento para silenciar os 

opositores e a imprensa. Pretende-se, com tal abordagem, analisar a importância da mudança 

da capital para a exaltação e manutenção do Estado Novo, uma vez que Ludovico, além de 

promover a si mesmo com a criação deste ―marco‖, promovia também a continuidade de uma 

política voltada para a ―modernização a qualquer preço‖, seguindo os moldes de Vargas. 

Nessa perspectiva, pode-se destacar o discurso de Pedro Ludovico feito em 1940 com 

o título A visita do Presidente Getúlio Vargas ao Estado de Goiás presente no livro 

Memórias, quando enfatiza: ―Sr. Presidente Getúlio Vargas! Goiânia é sua. [...] cada pedra de 

suas construções representa um pouco de sacrifício [...] luminoso na senda do progresso. [...] 

Ela lhe pertence‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 115-116).  

Ao observar artigos veiculados nas fontes a que propõem-se analisar para o 

desenvolvimento do capítulo em questão, percebe-se que, a partir da década de 1940, o 
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discurso sobre Goiânia sai do âmbito regional ou estadual e ganha uma dimensão maior, ou 

seja, nacional, o que reafirma que a transferência da capital de Goiás foi um marco para 

demonstrar que Ludovico e Goiás estavam inseridos na Política do Estado Novo, conforme 

pode-se depreender na nota publicada no artigo
129

 Um homem e uma obra: ―Goiânia 

apresenta, ainda uma feição profundamente nacionalista. [...] Goiânia é como a miniatura do 

Brasil integral‖ (p. 01).   

Ainda na expectativa de relacionar Goiânia ao desenvolvimento do país, o mesmo 

artigo ressalta que ―Goiânia é, a um só tempo, testemunha e símbolo. Símbolo da política de 

integração do Brasil na nova era da nossa história [...]. É testemunho de que nosso ânimo 

realizador [...] nos tornaram dignos da missão que nos está confiada.‖ (p.04). Nesses dois 

recortes, observa-se uma exaltação à Goiânia e ao Estado Novo, uma vez que tratam a Capital 

como um símbolo representativo do Brasil e do momento político que o país estava vivendo. 

Essa afirmação pode ser percebida quando Teixeira (1973) assevera que Goiás 

―Coração do Brasil pela posição geográfica, Coração do Brasil pelos sentimentos de 

brasilidade de seus filhos, Coração do Brasil [...] Goiás de autora se via jogado à margem dos 

acontecimentos [...]. A Revolução foi benéfica para o Brasil e pródiga pra Goiás.‖ 

(TEIXEIRA, 1973, p. 115). 

Sem Goiânia, a continuidade da revolução, a ideia de progresso, desenvolvimento do 

estado e a participação política de Ludovico não teriam sido possíveis. O que deu impulso ao 

tão decantado progresso e desenvolvimento do Estado de Goiás não foi o movimento 

revolucionário em si, mas a transferência da capital. No decorrer da obra Memórias, Teixeira 

(1973) deixa claro que só seria possível desenvolver o Estado a partir da construção de 

Goiânia.  

A obra de transferência da capital completou-se entre os anos de 1933 e 1942. No 

sentido de valorizar o processo de construção e a mudança da capital, o autor ressalta que: ―O 

assunto mais importante para a vida goiana atual de realizações é, fora de dúvida, a mudança 

da capital [...] tornando o Estado alvo dos olhares do país inteiro” (TEIXEIRA, 1973, p. 127) 

(grifo nosso). Ainda lembrando o papel da capital, não apenas para Goiás, mas para o Brasil, 

o artigo Palavras do Interventor Pedro Ludovico Pedro Ludovico, publicado no Jornal O 

Popular
130

, destaca que,  

 

 

Goiânia com seu desenvolvimento surpreende, mau grado o nível 
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econômico-financeiro relativamente baixo do povo goiano, demonstra no 

primeiro lustro de sua jovem existência, o que será em futuro próximo. 

Sendo topográfica e geograficamente uma das cidades mais bem situadas do 

país, tendo nos seus arredores possibilidades imensas para a lavoura e 

pecuária, conseguirá fatalmente, dentro de poucos anos, tornar-se uma das 

interessantes metrópoles do Brasil.   

 

 

 Deve-se ressaltar ainda que a transferência da capital, além de representar o progresso 

do Estado e atrair olhares de todo o país, demonstra uma expressão e manutenção do poder de 

Ludovico, pois na cidade de Goiás estava o reduto da família Caiado, tirando-a de circulação, 

tirava-se também toda e qualquer representação dessa família, reforçando o silenciamento que 

lhes era imposto, numa tentativa de apagar velhos costumes e representações políticas, 

levando o Estado à modernização e reafirmando a instauração do Estado Novo. 

No Brasil, o lema desenvolvimentista atribuído ao governo Vargas impregnava os 

discursos oficiais como pode-se notar na exposição de Ludovico Teixeira (1973, p. 114):  

 

No Brasil, Vossa Excelência encarna o espírito de coesão nacional, o espírito 

necessário a implantação da ordem e do progresso, O ESTADO NOVO 

(grifo do autor) não é um regime de promessas bonitas, porque atende a 

nossa formação moral e espiritual, assentando suas vigas-mestras nas 

tradições.  

 

  

Em Goiás, o fenômeno se concretizou na construção de uma nova capital e em função 

da maior produção agrícola do Estado, principalmente fruto da colonização empreendida pelo 

governo Federal no território goiano. Havia uma preocupação por parte do governo federal 

com os espaços vazios do território nacional, e a contrastante densidade populacional do país 

tomou maior importância durante a II Guerra Mundial, passando a fazer parte de projetos 

governamentais.  

Em decorrência, a ―Marcha para o Oeste‖ – lema inaugurado em 1930 – tratava da 

concreta ocupação do Planalto Central, buscando ocupar áreas vazias do território e, ao 

mesmo tempo, articular meios de transporte, visando a abertura de escoadouros para a 

produção nacional. Nesse sentido, Pádua (n.d, p. 629) nos lembra que ―estava se plantando, de 

fato, a semente para a Marcha para o Oeste, no sentido de dinamizar a demografia e a 

economia de Goiás.‖ E para Pedro Ludovico Goiânia seria ―a vanguardeira de Marcha para 

Oeste‖. (TEIXEIRA, 1973, p. 115). E ainda para o autor ―o verdadeiro sentido de brasilidade 

é a Marcha para o Oeste‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 114). 

   A cidade de Goiânia foi inaugurada em 1942, na presença de intelectuais e artistas 

que participaram dos eventos e festejos que marcaram a data. Ludovico ressalta que, além da 
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presença de pessoas ―importantes‖, recebeu também homenagens de representantes de 

diversos estados do Brasil. Nesse sentido, utiliza uma mensagem da comissão do Instituto 

Histórico e Geográfico do Pará: ―[...] a alma nacional vibra de grande entusiasmo e civismo, 

regozijada pelas glórias da civilização brasileira, [...] que cheias de pujança e intrepidez, 

constroem no coração territorial do BRASIL uma nova página [...]‖ (TEIXEIRA, 1973, 

p.235) (grifo do autor).  

Com a transferência da capital tornou-se possível, também, a ordenação da história do 

Estado de Goiás. Após a inauguração da capital se estruturou o Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás (IHGG). Na verdade, a criação do IHGG encontrou em Ludovico o 

apoio institucional e um projeto de memória que consagrou a nova capital como um marco 

divisor na história de Goiás e a imagem de Ludovico como quem criou esse marco. Iniciava o 

processo de leitura de história local da construção e transferência da capital – o marco –, e de 

Ludovico o criador desse marco. Essa ideia é reforçada na carta
131

 de Raymundo Nonato 

Rocha para Ludovico: 

 

Tendo acompanhado pelos jornaes o grande desenvolvimento desse imenso 

Estado Central, dado a acção dinâmica do nobre Interventor, sendo um 

grande sympathisado pelas causas do engrandecimento [...] como está 

succedendo a nossa capital Goyania, futura capital de grande progresso [...] 

Meus préstimos. 

 

        

 Não só Goiânia é destacada na dimensão nacional, mas também Pedro Ludovico 

Teixeira, que aparece no artigo O discurso do Interventor
132

, do jornalista Anderson Horta: 

―Pedro Ludovico, em todos os sentidos, não é apenas goiano: é brasileiro‖ (p. 25).  Ainda 

nessa mesma discussão, José Carlos de Macedo lembra que ―Goiânia [...] é um milagre da 

inteligência criadora do homem brasileiro [...]‖ (p.04) e ―[...] contém uma sugestão profunda, 

que encanta e comove. O chefe de governo goiano não é só um plantador de cidades, ele é, 

sobretudo um animador do Brasil moderno‖ (p. 05).  

Outro artigo, Em torno de uma entrevista
133

, traz a seguinte nota: ―[...] reconhecer as 

múltiplas qualidades de administrador que fizeram do Interventor Pedro Ludovico o homem 

admirado e respeitado perante toda a Nação‖ (p. 02) enfatizando, também, a importância de 

Ludovico no âmbito nacional. E, ainda, o artigo A esmeralda do Oeste
134

 assevera que ―o 

interventor Pedro Ludovico Teixeira é uma das expressões mais fortes do Estado Nacional é 
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um produto vivo da Revolução de 1930. [...] O Brasil necessita de muitos Pedro Ludovico na 

sua administração‖ (p. 13).   

A partir desses diversos fragmentos, nota-se a o intuito de fortalecer o indivíduo e a 

nacionalidade atribuindo ao Estado a tarefa de criar a nação, ou seja, o Estado encarna a 

nação. Nesse sentido, os conflitos políticos seriam conduzidos para o interior da nova ordem 

social fundada pelo Estado e que encontra na fundação do Estado Novo o momento de 

esplendor.  O Estado torna-se o elemento criador da nação. Contudo, o Estado é representado 

pelo líder, aqui na pessoa de Pedro Ludovico Teixeira. 

Nesse aspecto, a ideia de construção da nação pode ser reforçada com o artigo Goiânia 

e seu fundador
135

, de Matma Nago, ao destacar o papel do operário ou trabalhador, imagem 

tão decantada/utilizada durante o período Vargas: ―Pedro Ludovico [...] o primeiro 

OPERÁRIO (grifo do autor) goiano. É um exemplo a seguir pela nossa mocidade.‖ (p. 14). 

Ainda sobre esse assunto, o próprio Pedro Ludovico em sua obra Memórias destaca que:  

 

A riqueza incomensurável que a terra guarda nas suas entranhas e a energia 

construtora da geração atual, educada nos sadios princípios de ordem e do 

trabalho, constituem a segurança inequívoca de grande futuro, reservamo-

nos lugar de marcado relevo no panorama nacional (TEIXEIRA, 1973, p. 

114). 

 

 

Quanto à representação de Goiânia não apenas para o Estado de Goiás, mas para o 

Brasil como um todo, o artigo Variações em torno de Goiânia
136

, de Paulo Augusto de 

Figueira – redator da Revista Oeste –, destaca que ―Goiânia não é coisa para ser vista, é coisa 

para ser compreendida. Não é espetáculo para os olhos, mas um convite a inteligência. Não 

vale pelo que é, porém pelo que significa‖ (p.02). Ainda sobre essa questão, o artigo O que 

falta a Goiânia
137

, de Hélio A. Lobro, lembra-nos de que ―Goiânia [...] é a realidade mais 

elouquente e mais bonita que Goiás até hoje pode demonstrar ao Brasil.‖ (p. 21).  

Completando essa ideia, recorre-se a Teixeira (1973p. 113) ao ressaltar que ―Goiânia [...] 

vibra de entusiasmo ao sentir a Guardião de nossas instituições.‖    

A cidade de Goiânia é, nesse sentido, inscrita como um texto que representa o mundo 

dos discursos, do material e do político. Goiânia é vista como lugar construído, como 

necessidade histórica, é resultado da imaginação e do trabalho do homem Pedro Ludovico 

Teixeira, e passa a ser também um registro ou materialização de sua própria história, ou seja, 
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como assevera o artigo Goyas de ontem hoje
138

: ―A História com ―H‖ maiúsculo, de Goyas, 

esta só começou em 1930 com Pedro Ludovico‖  (p. 02).  

Ainda nesse mesmo aspecto, o artigo O dia de Goiânia
139

 assevera que ―Goiânia [...] 

cidade símbolo do Brasil Novo [...] Goiânia é miniatura do Brasil em marcha para o 

cumprimento de uma grande missão histórica‖ (p. 01).  A mesma revista vai além, e o artigo 

A projeção de Goiáz no cenário nacional
140

 ressalta que ―os jornais e revistas da Capital 

Federal e de todo o país trazem, diariamente, noticiários fartos sobre as possibilidades de 

nosso Estado e as realizações do nosso governo‖ (p. 09). Percebe-se que Goiânia é vista como 

mais que uma cidade de destaque no Brasil, mas também, como exemplo a ser seguido por 

demais regiões brasileiras, como fica evidente no artigo O exemplo de Goiânia
141

, ou seja, ―o 

milagre do aparecimento de Goiânia, realizado pelo Interventor Pedro Ludovico, marca o 

início de uma nova era na construção de cidades no Brasil‖ (p. 20).   

Quanto à relação de Goiânia com o Estado Novo, o artigo Goiânia na opinião 

nacional
142

, de Dom Aquino Correia, enfatiza que ―Goiânia é uma flor miraculosa do Estado 

Novo, que nela tem hoje um monumento de sua política de realizações, nela tem hoje um 

troféu de vitória [...]‖ (p.04). E mais, ―para nós, Goiânia é o ponto de referência da marcha 

para o Oeste‖ (p. 209).                   

A nova capital representou uma fonte de atração para os projetos de ocupação da 

região Centro-Oeste, formando-se um novo espaço econômico e intelectual bem diferente do 

anterior. Nesse sentido, Ludovico, em um texto de seu livro, intitulado A Cidade-Fanal, 

ressalta que: ―Goiânia é o ponto de referência da Marcha para o Oeste. É a estrela guiadora 

das caravanas de progresso e de trabalho, que hão-de-vir lavrar as terras, multiplicar as 

colheitas, usufruir os recursos e industrializar as matérias primas do Brasil Central‖ 

(TEIXEIRA, 1973, p. 209).   

 É importante destacar também o significado de Goiânia no contexto da ―Marcha para 

o Oeste‖ como fica evidente no artigo Goiânia e seu fundador
143

, de Matma Nago: ―Goiânia é 

o quilômetro 0 da Marcha para o Oeste.‖ (p. 14).  Outro artigo, Goiânia e o desenvolvimento 

econômico de Goiaz
144

, traz a seguinte nota: ―Goiânia é algo que se confundi com o destino 

mesmo do Brasil porque ela é o símbolo vivo da Marcha para o Oeste‖ (p. 08).   

                                                           
138

 Ano II, nº 5, Julho de 1843. 
139

 Ano III, nº 18, Julho de 1944. 
140

 Ano III, nº 12, Janeiro de 1944. 
141

 Ano III, nº 20, Setembro de 1944. 
142

 Ano II, nº 6, Julho de 1943. 
143

 Ano II, nº 6, Julho de 1943. 
144

 Ano III, nº 23, Dezembro de 1944. 



120 

 

A construção da Marcha para o Oeste leva-nos a entender a imagem da Nação em 

movimento a procura, como nos lembra Lenharo (1986, p. 15), ―de si mesma, de sua 

integração e acabamento.‖  Este é um movimento de conquista, de expansão, e Goiânia é um 

dos símbolos desse movimento. A Marcha para o Oeste leva o país ao encontro de suas 

origens e para isso é preciso caminhar/marchar para o sertão, pois, para o autor mencionado, 

no sertão encontra-se a ―reserva moral e a riqueza do país‖ (LENHARO, 1985, p. 72). Dessa 

forma, busca-se a Nação no sertão. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 com um 

discurso nacionalista que, de acordo com D‘Alessio (2002, p. 174), ―ocultava diferenças e 

conflitos e expressava uma concepção harmônica e orgânica de sociedade, o que tornava a 

nação um referencial para toda a população.‖   

Nessa perspectiva, Lenharo (1986, p. 172) diz que ―idealmente a Nação está no sertão; 

seu isolamento [...] lhe garantem a pureza original.‖ Nesse aspecto, o sertão pode ser pensado 

como um grande espaço desocupado, não incorporado, mas que, no entanto, era também 

Brasil – talvez o melhor do Brasil – e, por isso mesmo, segundo Rosas (1996, p. 06) ―deveria 

ser incorporado, civilizado, construído.‖   

Nesse sentido, o ato de adentrar ao sertão, para o Oeste implica não apenas uma 

trajetória de regeneração em que a pureza desse espaço será submetida ao ―litoral‖, porque 

este é a Nação em marcha voraz de quem o sertão receberá sua riqueza material e cultural, 

pois ―marchar para o Oeste‖ significa a integração do Brasil, a comunhão nacional.  

Nesse aspecto, para Rosas (1996, p. 72), o encontro dessas duas partes deverá resultar 

na Nação integrada, ―convivendo com a materialidade do litoral e a pureza espiritual do 

sertão, fundadores da nova Nação Brasileira.‖ É dentro dessa visão que Goiânia é marcante na 

sua condição de resultado de discursos produzidos, tanto em instâncias nacional e local ao 

assumir, de acordo com Silva (2010, p. 170), ―funções simbólicas representativas dos 

interesses do governo federal e estadual.‖   

Nesse contexto, da Marcha para o Oeste, é que a mudança da capital se viabiliza, 

porque os processos econômicos e políticos, configurados nacionalmente, requerem a 

inserção de novas áreas na dinâmica implementada pela industrialização. Para Teixeira (1973, 

p. 114), ―o verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para o Oeste.‖  Goiânia nasce, então, 

consolidada pela ideia da Marcha para o Oeste, ou seja, resultado de políticas do poder 

central, especialmente do Estado Novo. Segundo Silva (2010, p. 177), ―Goiânia representa o 

primeiro passo da Marcha para o Oeste. A situação Geográfica da cidade facilitava a 

realização dessa política, ao mesmo tempo, que o sucesso dessa concretização abria caminhos 

para a construção de Brasília.‖ 
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A construção de Goiânia assume, portanto, condição ativa ao projetar-se, conforme 

enfatiza Silva (2010), como vanguardeira da marcha para o Oeste e ao constituir-se em, como 

destaca Teixeira (1973, p. 115), ―uma filha do esforço e do labor locais‖, nascida dos anseios 

de progresso e modernidade a serem ―conduzidas por administradores e idealistas de visão.‖ 

(TEIXEIRA, 1973, p. 170). Nesse ínterim, o jornal O Popular
145

 traz a seguinte nota: 

―Goiânia num é ainda a guardiã dos grandes acontecimentos históricos de Goiáz, mas é a 

vanguardeira da Marcha para o Oeste.‖ 

Ainda nesse sentido de vanguarda, Pedro Ludovico traz em seu livro Memórias o 

discurso feito pelo Arcebispo de Mato Grosso, D. Aquino Correia, em 1942, na inauguração 

de Goiânia, destacando que ―estamos aqui comemorando uma significativa e fúlgida etapa 

dessa marcha para o Oeste‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 188).  

Então, a construção de Goiânia só se viabiliza quando os interesses estaduais políticos 

e econômicos coincidem com o projeto nacional advindo, isto é, para Silva (2010, p. 176), 

―das determinações políticas e econômicas do governo de Getúlio Vargas e intensificando a 

instauração do Estado Novo‖  em 1937. Sobre essa discussão, Amora (2010, p. 231) vai além 

e nos lembra de que ―esse processo não poderia se concretizar sem um projeto de construção 

da Nação‖. A nova capital apontaria para os brasileiros a indivisibilidade de sua terra e de sua 

cultura. 

A construção de Goiânia possibilitou a inserção do Estado de Goiás nos fluxos 

econômicos que atravessaram o Brasil. É interessante perceber que Ludovico, implicitamente, 

demonstra que o que mudou ou transformou o estado de Goiás não foi o movimento de 1930, 

mas sim a construção e transferência da capital do Estado, como se pode notar no artigo 

Goiânia e seu fundador
146

, de Matma Nago: ―Goiânia foi nossa revolução político-

administrativa [...] finalmente um Goiaz Novo.‖ (p. 14). Ideologicamente, a construção da 

nova capital criava condições para a inclusão de Goiás no projeto do Estado Novo. 

Nesse sentido, Ludovico nos lembra de que pela primeira vez um Presidente da 

República ―pós os pés em Goiás‖, o objetivo dessa viagem foi o de visitar as obras da cidade 

em construção. Em um texto de sua obra, intitulado A visita do Presidente Getúlio Vargas ao 

estado de Goiás, ressalta que: ―O presidente Getúlio Vargas chegou a Goiânia no dia 05 de 

agosto de 1940. Foi o primeiro Chefe do Governo Brasileiro a pisar em  solo goiano em visita 

a seu povo‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 133). 
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No sentido de integrar o sertão ao projeto da Nação, o Jornal O Popular
147

, no artigo A 

Marcha para o Oeste e a repercussão no Brasil Central, enfatiza que ―as populações do 

hinterland brasileiro viveu sempre esquecidos dos poderes públicos da Federação [...] agora, 

porém, o presidente Getúlio Vargas dá o grito da Marcha para o Oeste.‖ Quanto à Goiânia, 

inserida na realidade do Estado Novo, o artigo Goiânia flor miraculosa do Estado Nacional 

assevera que ―a nossa maior dívida com Getúlio Vargas está em nos haver dado Pedro 

Ludovico, sem o qual não teríamos Goiânia. [...]. Goiânia: flor miraculosa, a mais bela, talvez 

do Estado Novo‖ (p. 24)   

 Pode-se perceber, então, que a construção de Goiânia foi um marco divisor na história 

de Goiás e Pedro Ludovico, apoiado por Getúlio Vargas, foi o idealizador de tal feito. Esse 

pensamento cristalizou-se na Historiografia Goiana e nos meios de comunicação das décadas 

de 1930 e 1940, como fica claro no artigo
148

 Getúlio Vargas e Pedro Ludovico de Marcelo 

Caetano Costa: ―[...] Getúlio Vargas e Pedro Ludovico viverão eternamente na sucessão dessa 

geração, que irá cantando em aleluias balsâmicas pelo mundo em fora a grandeza de seus 

talentos e a integridade de suas virtudes cívicas‖ (p. 05). 

Nessa direção lembranças, rastro de esquecimentos, silêncios tornam fundamentais 

para pensar essa relação Goiânia/Ludovico/Estado Novo já que, segundo Sandes (2012, p. 

49), ―uma memória se estrutura sobre o esquecimento de outra‖ e Goiânia seria a afirmação 

de Pedro Ludovico e, talvez, a tentativa de total silenciamento político dos Caiados. Contudo, 

acredita-se que os mesmos não foram tão silenciados quanto pretendia Ludovico, como será 

discutido a seguir, utilizando como fonte o Jornal do Planalto, de 1951 a 1959. Esse jornal 

coloca em evidência a representação e o papel dos Caiados na construção de Brasília, o que 

pode refletir um deslocamento e, ao mesmo tempo, uma tentativa de continuidade e até 

mesmo de manutenção do poder e da atuação política dos Caiados. 
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5.  PARTINDO DE GOIÂNIA PARA BRASÍLIA  

  

Este capítulo tem como objetivo discutir, a partir da análise do jornal do Planalto
149

 e 

da revista A Informação Goiana
150

, a construção de Brasília na região do Planalto Central 

Goiano, mesmo após 1930, por considerar que aquela era uma região, de certa forma, 

―esquecida‖ pelo interventor goiano Pedro Ludovico Teixeira e que, mesmo após a construção 

e mudança da capital goiana, Goiás permaneceu um Estado atrasado, e a transferência da 

Capital Federal seria indispensável para a modernização do Estado. Outra questão discutida é 

o posicionamento dos Caiados em relação à mudança da Capital Federal, talvez essa posição 

se deu em resposta à transferência da capital de Goiás para Goiânia, que teria descentralizado 

o poder dos mesmos e fortalecido Pedro Ludovico, a partir da década de 1930.  

É importante lembrar que Freitas (2010) inicia seu livro enfatizando a representação 

da construção de Brasília, destacando que:  

 

21 de abril de 1960. O deputado Emival Caiado e seu pai, o ex-senador Totó 

Caiado contemplam, da rampa do Congresso, a paisagem inusitada de 

Brasília. Para ambos, o momento é significativo [...] O primeiro, por ver o 

fruto de seu trabalho como presidente do Bloco Parlamentar Mudancista, de 

apoio à construção da nova capital. [...] O outro, o legendário Totó Caiado, 

aos 78 anos, também se sensibilizava ao ver, finalmente a concretização de 

um sonho. [...] (FREITAS, 2010, p 27).   

 

 

A partir da citação da autora, compreende-se, como nos lembra Gagnebim (2006, p. 

155), ―que a rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, em particular a 

essas estranhas ressurgências do passado no presente [...] pois se trata de agir no presente 

[...]‖.  

Nota-se, então, que a mudança da capital federal era muito importante para os 

Caiados, como expõe Freitas (2010, p. 347): ―um dos mais consistentes pronunciamentos de 

Ramos Caiado no Senado Federal visava sobre a mudança da capital da República para o 

Planalto Central‖. Nesse contexto, compreende-se, como assevera Fernandes (2005, p. 34), 

que ―a voz do sujeito revela o lugar social; logo, expressa um conjunto de outras vozes 

integrantes de dada realidade social; de sua voz ecoa as vozes constitutivas e/ou integrantes 

desse lugar sócio-histórico.‖  

Enquanto Ludovico defendia, com toda força, a mudança da capital do Estado, Ramos 

Caiado discursava em defesa da transferência da capital federal. Contudo, por ter apoio do 
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Interventor Federal e controlar as forças políticas goianas, o interventor estadual conseguiu 

silenciar a tentativa de Antonio Ramos Caiado, fortalecer e concretizar a ideia da construção 

da capital goiana. Nesse ínterim, pensa-se no argumento de Orlandi (1995, p. 50), ao enfatizar 

que ―pensar o silêncio é pensar a solidão do sujeito em face dos sentidos, ou melhor, é pensar 

a história solitária do sujeito em face dos sentidos‖. 

E esse silêncio leva, de certa forma, ao ―esquecimento‖ da ideia de mudança da capital 

federal, ou seja, como ressalta Ricoeur (2007, p. 425), trata-se de um ―[...] esquecimento 

reversível‖, já que, anos depois, a ideia é retomada e concretizada, mas é importante destacar 

que quem foi conhecido na história como o ―construtor‖ de Brasília foi Juscelino Kubitschek 

e, mais uma vez, os Caiados são silenciados ou esquecidos. 

De acordo com artigo A escolha do local para a futura capital da República, 

publicado na Revista Informação Goiana
151

, ―Glaziou faz uma viagem pela região central de 

Goiás e fica encantado com os aspectos naturais da região e diz que: ‗espero que num futuro 

próximo, veremos erguer-se a cidade, modelo projetada e do íntimo do coração, almejo o raiar 

d‘esse faustuoso dia‘‖ (p. 86).  Percebe-se que os argumentos utilizados para a escolha do 

lugar para a construção da capital federal não se diferenciam dos utilizados para a escolha do 

lugar para a construção da capital goiana, ou seja, ―os aspectos naturais‖. A mesma revista
152

, 

no artigo Mudança da Capital da República, do Rio de Janeiro para o Planalto Central, de 

A. Gomes Carmo, destaca que ―nas principais phases históricas de nossa política, a questão da 

mudança da capital tem vindo a debate, trazida pelos homens de maior clarividência do 

momento‖ (p. 146). 

O artigo faz um contexto histórico de todos os ―momentos históricos‖ em que o 

assunto sobre a mudança da capital federal veio à tona, desde 1821, com José Bonifácio, 

passando pelo Período Regencial, até o momento presente de sua publicação. Nesse contexto, 

destaca-se que ―a opinião vai se espalhando e despertando o reconhecimento das vantagens 

múltiplas possibilitadas que mudança da Capital Federal trará para a Nação. Ainda há pouco 

um levantou a idéia da mudança obtendo grande vitória.‖ (p. 146). O artigo não deixa claro 

quem foi que ―há pouco levantou a ideia da mudança‖, mas pela leitura de diversos 

documentos e obras, principalmente do livro de Freitas (2010), levanta-se a hipótese de que 

seria Antônio Ramos Caiado o responsável pelo discurso. Compreende-se, então, que os 

mesmos argumentos utilizados por Ludovico em relação à construção e transferência da 

capital do Estado foram utilizados pelos Caiados, no entanto, o resultado não foi o mesmo, 
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uma vez que os Caiados não conseguiram o ―grande feito‖ de ficarem na história como os 

―construtores‖ de Brasília. 

A ideia de transferência da capital do Brasil, como necessidade não apenas econômica, 

mas também para centralização política, fica evidente no discurso pronunciado pelo Senador 

Ramos Caiado, no Senado Federal, e publicado na Revista Informação Goiana
153

: 

 

Idéia ventilada, desde os tempos coloniais [...] é uma aspiração nacional. 

[...]. Cabe-nos o direito de quadrarmo-nos indifferentes aos vitaes interesses 

da grande comunhão brasileira? [...]. Só com a mudança da capital, os 

governos poderão administrar livremente o paiz alliviados das mashorces das 

ruas, das influencias dos bernardas, dos levantes militares, das greves, dos 

motins, da acção demagógica e demolidora dos anarchistas, do fermento 

socialista, as desordens dos comunistas [...] (p. 05-06).  

 

  

É interessante perceber que em 1919 a revista, que é mensal, traz em todas as edições 

artigos sobre a transferência da capital Federal como, por exemplo, A necessidade da 

mudança é justificada desde os tempos coloniais
154

, ressaltando que tal mudança se ―justifica 

pelo fato de no Rio ter grande quantidade de estrangeiros, mendigos, desocupados, 

desordeiros [...]‖. Nesse sentido, é importante lembrar que em 1919 terminava a Primeira 

Guerra e iniciava o discurso de construção da Nação, de desenvolvimento e progresso; para 

tal, era necessário a valorização do trabalho, da disciplina e o sentimento de ser brasileiro. 

Nos primeiros meses de 1920, a revista continua destacando o assunto priorizando o 

debate sobre a escolha do local, mas entre Junho do mesmo ano e dezembro de 1921, o 

assunto é esquecido; no entanto, entre Janeiro de 1922 e Abril de 1935
155

, é retomado em 

quase todas as edições. Na edição de Janeiro de 1922, o artigo A mudança da Capital da 

República
156

 enfatiza que ―O presidente da República sancionou recentemente a seguinte 

resolução: A Capital Federal será opportunamente estabelecida no planalto Central da 

República. A mudança da Capital do Rio para o Planalto de Goyaz é considerada como 

medida de saneamento moral‖ (p. 41 - 43). 

Nos anos de 1933 e 1934, a questão é menos discutida na Revista, talvez pelo fato de 

que nesses anos a ênfase dos meios de comunicação tenha sido o assunto sobre a mudança da 

capital do Estado de Goiás, no entanto, a revista menciona essa questão somente na edição de 

Julho de 1932, na qual é publicada uma entrevista com Pedro Ludovico Teixeira e ele destaca 

a transferência da capital de Goiás. Entre Novembro de 1933 e Fevereiro de 1934, o assunto 
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sobre a construção de Brasília é amplamente debatido e o discurso do Deputado José 

Honorato na Assembleia Constituinte é publicado na íntegra, como pode ser lido entre as 

páginas 47 e 55 da mencionada revista. 

Após analisar de que forma os assuntos referentes à mudança da capital, tanto Federal 

quanto Estadual, são tratados, percebe-se que muitos artigos defendem os ―benefícios‖ da 

mudança da Capital Federal e, em muitos momentos a questão estadual é ―esquecida‖, ou 

silenciada. Considera-se que o silêncio, ou esquecimento, por parte da revista, leva a entender, 

como assegura Vilarta-Neder (2004, p. 169), que ao silêncio ―implica sempre considerar o 

processo de produção de sentidos de uma perspectiva em que há movimento contínuo e que as 

condições de produção do discurso precisam ser levados em contra‖. 

Outra questão observada é que a referida revista em momento nenhum faz referência 

aos Caiados em relação à mudança da capital, ou sobre qualquer outra questão. Nesse sentido, 

Freitas (2010) lembra que a imprensa carioca era contra Ramos Caiado, contudo nota-se que, 

apesar da revista ser publicada no Rio de Janeiro, trata-se de um periódico goiano. 

No entanto, a autora, em diferentes partes de seu livro Poder e Paixão: A saga dos 

Caiado (2010), enfatiza que os Caiados, mesmo afastados do poder em Goiás, continuavam 

debatendo a importância da mudança da Capital Federal.Talvez a persistência, por parte dos 

Caiados, em transferir a capital federal fosse uma forma de manter seu poder político, já que 

Pedro Ludovico trabalhava pela mudança da capital estadual, isto é, transferindo a capital 

descentralizaria o poder da oposição. Esse embate pode ser percebido em Freitas (2010, p. 

807), quando ressalta que ―[...] Emival Caiado [...] foi ao Rio de Janeiro, para audiência com 

o chefe do governo, Getúlio Vargas. Tinha por objetivo pedir ao presidente que incluísse, em 

seu programa de governo, a mudança da capital federal para o Planalto Central‖. 

Mesmo após a construção de Goiânia, os Caiados insistiam na transferência da capital 

federal, como fica claro no argumento da autora: ―Emival Caiado [...] na carreira política em 

ascensão, tinha como principais objetivos combater o ludoviquismo e trabalhar pela mudança 

da capital para o Planalto Central‖ (FREITAS, 2010, p. 819). Nesse sentido, o jornal do 

Planalto
157

 traz o seguinte destaque: ―O ano de 1955 foi o ponto culminante para a mudança 

da Capital Federal – Um projeto do Deputado Emival Caiado‖. 

Compreende-se que essa tentativa de transferir a capital do Brasil tinha como objetivo 

a preservação da honra da família, como argumenta Lopreato (2005, p. 250): ―o respeito de si, 

a afirmação de si, e interessa ao ser, mas também ao querer e ao agir. Dizer não as formas de 

opressão, revoltar-se: é fazer triunfar a identidade pessoal que se deseja capitulada.É a arte de 
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se fazer respeitar.‖ E, muitas vezes, os argumentos utilizados para a mudança da capital 

federal eram os mesmos utilizados para a transferência da capital do estado, tais como, 

necessidade de inserir o Estado nas relações comerciais do país, modernização do Estado, 

como evidencia Freitas (2010, p. 830): 

 

A convicção de que a mudança da capital era uma necessidade estava 

amplamente disseminada em Goiás. As razões mais evidentes para desejá-la 

diziam respeito ao isolamento em que continuava o estão, mesmo depois da 

construção de Goiânia. [...] erma mínima a inserção de Goiás no cenário 

econômico e político nacional.   

 

 

Os motivos para a mudança da capital federal, defendida pelos Caiados, vão além da 

ideia de modernização do estado, uma vez que buscavam, como nos lembra Lopreato (2005, 

p. 249), ―em nome da honra, reagir-se a uma situação de humilhação‖ que lhes foi imposta, 

após 1930. Ainda, nesse sentido, a mesma autora argumenta que ―a grande motivação das 

condutas morais é a busca da preservação da identidade pessoal.‖ (LOPREATTO, 2006, 249).  

Como foi demonstrado no início do capítulo, uma das fontes utilizadas é o jornal do Planalto 

e, segundo Magalhães (2010, p. 114-115),  

 

Politicamente, o jornalismo praticado pelo JP fez do oligarca goiano, Pedro 

Ludovico, o seu maior inimigo. Em geral, os artigos e notícias publicadas 

procuravam associar a ação de Ludovico ao contexto arcaico, enquanto que 

o mudancismo aparecia como identificação do modernismo. 

 
 

Outro fator destacado pelo autor, no aspecto político, foi a conquista de ―legislaturas 

estadual pelos dois proprietários do jornal.‖ (MAGALHÃES, 2010, p. 115). A vitória política 

dos proprietários do jornal aconteceu após a circulação do mesmo. Percebe-se, então, a 

importância desse jornal enquanto oposição, já que a imprensa goiana era, de certa forma, 

controlada ou silenciada por Pedro Ludovico Teixeira. Entende-se que o jornal do Planalto
158

 

não associava apenas Ludovico ao atraso, mas também o Estado de Goiás, como se percebe 

no artigo Revelações de uma viagem ao Planalto Goiano, de Expedito Quintas: 

 

A gente sai do Rio de Janeiro inteiramente iludido com o que seja o interior 

do Brasil [...] e encontra com o hinterland que choca os sentidos e sacode 

numa intensidade sem precedentes os laços de solidariedade humana para 

com aqueles nossos irmãos que não tiveram a ventura de nascer no litoral. 

Ainda há mais. Por exemplo: por maior que seja a desfaçatez demagógica 

nas entrevistas dos ministros, técnicos, governadores e outros inveterados 

situacionistas, sempre fica um resíduo no intimo de todos nós, das coisas que 

eles dizem que existem. (p. 01-02-03).   
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Compreende-se uma contradição entre os discursos publicados na maioria dos jornais 

goianos e os que são constituídos na obra Memórias, de Pedro Ludovico Teixeira, uma vez 

que ambos enfatizam que Goiás é um Estado moderno e desenvolvido, de uma forma 

homogênea, como demonstra o artigo mencionado. Observa-se que o artigo O governador de 

Goiaz no conceito da imprensa mineira, publicado no jornal Cidade de Goiás
159

, atesta que: 

―[...] a revolução que está se operando em Goiaz [...] uma verdadeira febre de construção e de 

progresso domina o Estado inteiro. Pedro Ludovico é um dos mais novos estadistas do 

Brasil‖. Essa ideia fica evidente, também na carta
160

 dirigida de Belo Horizonte ao ―amigo 

Pedro‖:                                                                                                            

         
Em torno da tua acção na interventoria goyana, este meu amigo disse-me ter 

ouvido optimas referências a ti, porém lastimou o estado a que estão 

entregues as duas cidades das quais conheceu Planaltina e Christalina [...] 

um profundo descaso da administração municipal, o que esta em desacordo 

com os princípios do Estado Novo.  

 

  

Todavia, o descaso é atribuído apenas à administração municipal, isentando a 

responsabilidade de Pedro Ludovico, ou seja, como assegura Orlandi (1995, p. 75), ―a política 

do silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz.‖ Ainda nesse mesmo 

sentido, Ramos (2009, p. 20) atesta que ―por mais que as palavras digam, o desejo que as 

move constitui silenciosamente significações dadas em acréscimos.‖   Compreende-se que o 

desenvolvimento defendido por Ludovico e seus aliados não chegou à região do Planalto 

Central Goiano e, mesmo implicitamente, ao Interventor é atribuído esse fato, pois, como 

considera Orlandi (1995, p. 68), ―o não dito remete ao dito‖.  

O descrédito do governo goiano, na região do Planalto Central, fica evidente no artigo 

Vergonhosas Importações, de Odilon Monteiro Guimarães, publicado no Jornal do 

Planalto
161

, ao ressaltar que: ―Nós brasileiros, e principalmente nós, homens do campo, 

sentimos envergonhados por termos um governo tão desastrado que em 15 anos destruiu 

nossa pecuária.‖ (p. 07). Levanta-se a hipótese de que essas críticas ao governo teriam, como 

pano de fundo, o discurso de transferência da capital federal. O mesmo jornal
162

, no artigo 

Não veio o governador – O marmiteiro da Boa Esperança visivelmente contrafeito e 

amarrotado – A concorrência não correspondeu a expectativa, traz a seguinte nota: ―Não 
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veio. O senhor governador, como de sempre, relegando para um plano terceário as causas de 

Formosa e de seu município [...].‖  

Não cumprindo os compromissos políticos com a região do Planalto Central de Goiás, 

o então governador provoca certo sentimento de humilhação, principalmente por parte dos 

adversários políticos de Ludovico. E, como atesta Ansart-Dourlem (2005, p. 85), ―a 

humilhação surge como um movimento emocional e doloroso que poder ser provocado por 

um incidente ou um acontecimento [...] cujos efeitos podem se manifestar [...].‖ O ―incidente‖ 

do não comparecimento do governo na região provoca a humilhação e esta se manifesta na 

publicação do referido artigo.  

É importante observar que, na obra Memórias, em momento algum Pedro Ludovico 

faz referências às oposições políticas da região do Planalto Central goiano, isto é, em sua obra 

―esquece‖ ou silencia totalmente esse assunto. Em relação à mudança da capital federal, 

Ludovico faz menção rápida ao falar sobre o ―golpe militar‖ contra o Presidente Getúlio 

Vargas, quando foi afastado da Interventoria goiana por ter sido eleito Senador por 8 anos: 

―tomando parte nos trabalhos da Assembléia Constituinte, defendi como todos os 

representantes de Goiás, principalmente o Deputado Diógenes Magalhães, o projeto de 

mudança da Capital Federal para o Planalto do Estado de Goiás‖. (TEIXEIRA, 1973, p. 238). 

Continuando, lembra que ―[...] tornando vitoriosa essa solução mormente pelos esforços de 

Diógenes Magalhães‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 238). Percebe-se então que Ludovico 

negligencia, ou mais uma vez tenta apagar a participação dos Caiados nesse processo e 

destaca o papel de Diógenes Magalhães.          

Ludovico considera também que Brasília, no Centro Oeste do país, faz parte de uma 

região de muitas possibilidades, ―na marcha para o Oeste e ocupação da Amazônia.‖ 

(TEIXEIRA, 1973, p. 239). Assim, faz questão de engrandecer a figura de Juscelino 

Kubitschek enfatizando que este ―merece os aplausos do nosso povo, pela sua ideia e por 

havê-la concretizado. Só as paixões eivadas de injustiça podem se manifestar contrárias a esse 

ato tão necessário e tão relevante‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 238). Nesse sentido, deparamos, 

como considera Muniz (2012, p. 36), ―com a política do silenciamento e de confirmamento  

de indivíduos ou grupos   sociais‖, posto que ao silenciar a presença dos Caiados no processo 

de transferência da capital Federal, Ludovico destaca a importância de outros indivíduos, tais 

como Diógenes Magalhães e Juscelino Kubitschek.  

Nesse contexto, Seixas (2002, P. 76) ressalta que a memória ―tem um destino prático, 

realiza a síntese do passado e do presente visando o futuro, contrai os momentos passados 

para deles se servir e para que isto se manifeste em ações interessadas. A memória prolonga o 
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passado no presente [...]‖. Contudo, para Ludovico não é interessante dar ênfase ao assunto 

relacionado à transferência da capital Federal, já que seu grande feito foi a construção da 

capital do Estado de Goiás. Por isso muda rapidamente o assunto: ―deixando de lado esse 

assunto, continuemos o nosso pensamento [...]‖ (TEIXEIRA, 1973, p. 239).   

E interessante notar que grande parte dos documentos analisados não fazem menção 

nenhuma à influência dos Caiados no processo de construção da nova capital Federal, essa 

questão é tratada, com certo destaque, na obra de Freitas (2010), como já foi discutido 

anteriormente, e em algumas notas do Jornal do Planalto, nos anos de 1956, que narra: ―o ano 

de 1955 foi o ponto culminante para a mudança da Capital Federal – Um projeto de Emival 

Caiado‖.   

Em 1957, o jornal traz um artigo intitulado A mudança da Capital expondo que ―a 

comissão da Constituição de Justiça da Câmara Federal aprovou dia 17 do corrente mês por 

unanimidade o projeto do Deputado Emival Ramos Caiado que fixa a data de 21 de Abril de 

1960 para mudança da Capital da República para o Planalto Central.‖ Ainda em 1957
163

, 

relembra um discurso feito em 1926, ―pronunciado  no Senado Federal pelo eminente Senador 

Antônio Ramos Caiado, sobre a mudança da Capital da República para o Planalto Central de 

Goiás‖. Compreende-se, então que há uma disputa de memórias e, nesse contexto, Pedro 

Ludovico, usando de todos os recursos disponíveis, busca apagar a memória dos Caiados. 

Nesse aspecto, como assevera Fernandes (2005, p. 58), ―as relações de poder constroem-se e 

as representações de poder confrontam e alteram-se, mudando, consequentemente o lugar de 

onde as vozes produzem enunciações de onde os discursos são produzidos‖.  

Essa disputa de memórias entre Pedro Ludovico – construtor de Goiânia – e os 

Caiados – papel importante na transferência da capital federal – é aqui entendida como a 

existência de dois projetos políticos ou duas ideias de modernidade: uma nos anos de 1930 

utilizada por Pedro Ludovico com a construção de Goiânia, que é retomada nos anos de 1950 

e 1960 pelos Caiados com a construção de Brasília.  Nesse sentido, entendemos que a cidades 

– Goiânia e Brasília – representam manutenção no poder político e a permanência na memória 

histórica.  

Concorda-se então com a seguinte asseveração de Holanda (1995, p. 95): ―[...] a 

construção de cidades foi o mais decisivo instrumento de dominação [...] a fundação das 

cidades representou [...] o meio específico de criação de órgãos locais de poder.‖ A tentativa 

de relacionar a mudança da capital Federal aos Caiados pode ser entendida como uma busca 

de redenção da memória, ou seja, como nos lembra Villarta-Neder (2004, p. 133), ―agarram-
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se a subterfúgios para evitar o esquecimento do mundo e a perda de identidade‖.  

Nesse sentido, tanto Ludovico quanto os Caiados procuravam evitar o ―esquecimento‖ 

e a humilhação já que a obra Memórias de Pedro Ludovico foi publicada na década de 1970, 

logo após este ser cassado pela Junta Militar, ou seja, os Caiados foram humilhados nos anos 

de 1930 por Pedro Ludovico e este humilhado no final de 1960. Portanto, De Decca (2005, p. 

107) lembra que ―quem humilha e quem é humilhado deve ser percebidos socialmente, não 

como indivíduos possuídos por emoções incontroláveis, mas como indivíduos prontos a 

desempenhar papéis sociais determinados.‖                                                                                          

Nas décadas de 1950 e 1960, a construção de Brasília, a nova capital federal, no 

Planalto goiano, impulsionou o discurso de modernização do Estado de Goiás e da Marcha 

para o Oeste, iniciado nas décadas de 1930 e 1940 com a construção da nova capital do 

estado. Assim, há uma reapropriação dos discursos de modernidade no Estado de Goiás e da 

Marcha para o Oeste como se pode perceber no artigo A Marcha para o Oeste, de Domingos 

Guimarães, publicado no Jornal do Planalto em 1956: ―A Marcha para o Oeste tão apregoada 

e defendida pelo Presidente Vargas é hoje uma realidade incontestável. Com a interiorização 

da Capital da República e consequentemente, a sua localização no Planalto Central, veio dar 

maior impulso a esta jornada histórica‖. O Jornal Diário da Manhã
164

, no artigo Goiânia 60 

anos, assevera que ―[...] com o crescimento de Goiânia tem uma íntima ligação com a 

edificação de Brasília. Esta também tem ligação com Goiânia. Foi Brasília que proporcionou 

o desenvolvimento da região e Goiânia deu um importante apoio para Brasília‖. 

Nota-se que em diversos momentos o jornal Diário da Manhã enfatizava a questão da 

interiorização da capital Federal e, consequentemente, do país como, por exemplo, na nota Em 

foco a mudança da capital
165

: ―Os primeiros passos para a mudança da capital estão sendo 

dados. É preciso que cada brasileiro se compenetre da imperiosa necessidade de o governo 

Federal, sem mais demora transfira-se para o interior do Paiz [...].‖ É importante destacar que 

Freitas (2010) nos lembra de que em 1950: 

 

O ex-interventor, Pedro Ludovico Teixeira, volta ao Palácio das Esmeraldas, 

no momento em que o ex-ditador, Getúlio Vargas, retorna ao Catete. [...] 

Emival Caiado elege-se Deputado estadual [...] marcando o reingresso dos 

Caiado na cena política, da qual estiveram afastados durante quase vinte 

anos (FREITAS, 2010, p. 806).  

 

 

Nas décadas de 1950 e 1960, a ideia de modernização representava um movimento 

                                                           
164

 24/10/1993. 
165

 01/10/1953, ano 2, nº 40.  
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orientado por programas e ideias governamentais, cujo exemplo mais marcante é o plano de 

construção e mudança da nova capital federal. Esse projeto de modernização e interiorização 

apresentava o sertão não mais como o lugar da barbárie e de conflitos, mas como um novo 

eldorado no Oeste brasileiro. Para Roas (1996, p. 73), ―o sertão era vazio, favorecendo uma 

possível população que iria habitar o planalto‖, ou seja, mesmo após a construção de Goiânia, 

Goiás ou o sertão goiano, permanecia isolado, atrasado. Para Gandara (2010, p. 174), ―parece-

nos indicado considerar a modernidade como um projeto ou metas a serem concretizadas, nas 

quais, vemos sobressair a vinculação entre um projeto urbanístico e um programa voltado 

para as mudanças econômicas, políticas [...]‖.   

Nessa perspectiva, Freitas (2010, p. 117) destaca que ―[...] o sonho da interiorização 

da capital federal se tornasse realidade [...] onde se destacou na linha de frente dos 

mudancistas e deputado goiana Emival Caiado [...].‖ A autora vai além e ressalta que ―aos 

goianos caberia manter acesa a crença na necessidade e nos efeitos benéficos da mudança da 

capital para o país‖ (FREITAS, 2010, p. 807). 

Nota-se, então, que o conceito de modernização, nos anos de 1930 e 1940, e a ideia de 

Marcha para o Oeste construía a imagem de um sertão selvagem e que deveria ser 

modernizado, colonizado, e o que proporcionaria essa modernização seria a transferência da 

capital do Estado de Goiás. Nesse sentido, Pietrafesa e Silva (2011, p. 25) nos lembram de 

que ―no século XX o processo de colonização passou a fazer parte da agenda governamental, 

sobretudo, no conjunto de articulações políticas e ideológicas que o Estado Novo (1937-1945) 

procurava estabelecer no país‖, e, ainda, que nas décadas de 1950 e 1960 ―a construção de 

Brasília, a nova capital federal no Planalto goiano, impulsionou uma nova onda migratória 

para a região‖ (PIETRAFESA E SILVA, 2011, p. 27).   

Compreende-se, então que se Pedro Ludovico recorreu a imagem do progresso e 

modernização do estado de Goiás para justificar  a construção de Goiânia e a mudança da 

capital estadual, apoiado por Getúlio Vargas e o Estado Novo, os Caiados recorreram ao 

mesmo discurso para justificar a transferência da capital Federal – Brasília – no entanto, após 

a construção dessa capital os mesmos continuaram, de certa forma, silenciados, esquecidos 

pois,  dificilmente aparecem na historiografia ou nos meios de comunicação seus debates e 

projetos para a construção de Brasília.    
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O FIM DA VIAGEM: É Possível Concluir sem Terminar? 

 

Nesta pesquisa propôs-se a mostrar que as memórias, os ressentimentos, os 

esquecimentos e os silêncios são indissociáveis entre si, sendo esta a ideia central para o 

desenvolvimento desse estudo. Para tal, procedeu-se, inicialmente, o levantamento dos 

materiais que constituíram a fonte da pesquisa. No primeiro momento, estabeleceu-se a 

discussão das fontes utilizadas, tais como o livro Memórias, de Pedro Ludovico Teixeira 

(1973), Por esse Goiás afora ...,   de Joaquim Rosa (1974), os diversos jornais, as cartas e 

revistas selecionadas como objetos de pesquisa, levando-se em consideração as 

especificidades de cada uma. Em seguida fez-se uma discussão sobre os conceitos utilizados e 

um rápido ―balanço‖ historiográfico sobre a década de 1930 em Goiás, levando em 

consideração discussões de autores tais como Chaul (1988- 1997), Silva (2005),  Freitas 

(2010),  entre outros. Considerou-se que esse levantamento historiográfico fosse necessário 

para melhor compreensão do período estudado, pois estas obras foram fundamentais para 

melhor conhecer tal recorte temporal.   

No segundo momento, procurou-se enfatizar as disputas políticas entre Pedro 

Ludovico Teixeira e os Caiados, mais especificamente Antônio (Totó) Ramos Caiado, e para 

tal, buscou-se ressaltar que desde 1909 os Caiados, representados de forma mais expressiva 

por Totó Caiado, controlavam o poder político em Goiás, ocupando cargos importantes como 

deputado federal e governar do Estado. Contudo, a partir de 1930, com a chamada 

―Revolução‖ de 30, Pedro Ludovico Teixeira assume, nomeado por Getúlio Vargas, a 

interventoria do Estado, permanecendo a frente do governo de Goiás até por volta de 1945, 

quando se torna Senador da República. Em 1969 foi cassado pela Junta Militar, e teve seus 

direitos políticos suspensos por dez anos. 

Com o objetivo de compreender melhor essas disputas entre Ludovico e os Caiados, 

procurou-se entender como foi possível que Pedro Ludovico um homem, segundo nossas 

pesquisas, sem tradições políticas, pudesse silenciar politicamente uma família com uma 

longa trajetória governamental no Estado de Goiás, desde 1909. Para tal, recorreu-se a 

discussões sobre os ressentimentos, os silenciamentos, os esquecimentos, as humilhações, os 

não-ditos presentes/explícitos e ausentes/implícitos tanto nas obras tomadas como fonte, 

como também nos jornais que circulavam no Estado a partir da década de 1930, lembrando 

que grande parte desses jornais eram controlados por Pedro Ludovico. 

Em meio a essas disputas políticas ocorria, entre Caiados e Ludovico, uma tentativa 

de impor ―verdades‖ (a noção de ―verdade‖ foi tomada, para o estudo em questão, como 
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―vontade de verdade‖, como um princípio que se apóia sobre um suporte – sociedade – e uma 

distribuição institucional – governo estatal –, exercendo sobre os discursos uma pressão, um 

poder de coerção). Dentro dessa perspectiva, tentou-se, então, observar as formas como 

Ludovico conduzia seus discursos numa tentativa impor ―suas‖ verdades acerca dos Caiados; 

verificou-se, ainda, as formas de controle social que emergiam dessa produção discursiva. 

Pudemos constatar que a partir das práticas de Ludovico – que silenciava seus opositores 

―manchando‖ sua honra por meio dos discursos, da imprensa, das perseguições, entre outros 

– os Caiados tiveram seu discursos segregados, impedidos de circular, sendo destituídos de 

seus saberes e poderes. Portanto, nos dizeres de Ludovico, era recorrente a ―Arte‖, as 

estratégias para convencer ―o povo‖ de suas qualidades, boas intenções, enquanto que 

utilizava o mesmo recurso para desfazer e humilhar os opositores. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que Pedro Ludovico Teixeira atingiu seus objetivos, ou seja, silenciou e 

humilhou seus opositores a partir da década de 1930, levando-os a um ressentimento por não 

encontrarem espaço para expor suas opiniões. 

Tendo visto a repercussão desse período – 1930 – no cenário político em Goiás, em 

um terceiro momento, esse estudo buscou discutir as imagens políticas construídas em torno 

desses sujeitos – Ludovico e Caiados. Nesse ínterim, podemos ressaltar que, no que concerne 

a Ludovico, suas imagens, construídas por ele mesmo, apagam ou silenciam aspectos que lhe 

seriam depreciativos ou pudessem fazer com que os Caiados tivessem imagens positivas, já 

que, constituindo-se como sujeito, Ludovico suscita, por meio de suas práticas discursivas, 

uma categoria sujeito – honesto, justo e honrado – que emerge a partir de sua linguagem e 

seus dizeres.  Assim, pôde-se afirmar que Pedro Ludovico Teixeira utilizou todos os meios 

disponíveis para construir e reforçar suas imagens de homem/político íntegro, honesto, como 

fica evidente em sua obra Memórias e nos jornais, nas cartas, entre outros documentos. Na 

referida obra, o autor recorre a discursos feitos por intelectuais e jornalistas para reforçar e 

―comprovar‖ as tão decantadas ―qualidades‖ que seriam necessárias para ―transformar‖ a 

história política de Goiás. Com o objetivo de convencer o povo goiano, Ludovico utilizou 

imagens que representava, de forma positiva, o imaginário social como, por exemplo, honra, 

bravura, integridade, entre outras, ao mesmo tempo, que infligia aos Caiados representação 

negativa, como violentos, desonestos, atrasados, entre muitas outras. Através do estudo que 

foi desenvolvido, verificou-se que as imagens que Ludovico constituiu de si mesmo são 

propagadas e endossadas pela maioria dos estudos da historiografia goiana. 

Pôde-se constatar também que Ludovico esforçou-se para afastar os Caiados do 

cenário político goiano, utilizando meios por ele mesmo criticados, como a censura de jornais 
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de oposição – como o Democrata –, quebra de tipografias, dentre outras práticas. Contudo, 

confrontando a obra Memórias com outros estudos, como o desenvolvido pela professora 

Lena Castelo Branco de Freitas (2010), percebeu-se a possibilidade de questionar e, até 

mesmo rediscutir essas imagens argumentando que Pedro Ludovico Teixeira, em suas práticas 

políticas, não se diferenciava muito dos Caiados, ou seja, utilizava, quando necessário, os 

mesmos mecanismos de seus adversários.  

O que diferenciou Ludovico dos Caiados foi o fato de que o primeiro, como diz Rosa 

(1974) ―enxergou um dedo a mais que Totó Caiado.‖ Nesse sentido, a imagem de Ludovico 

como ―herói‖, salvador, honesto está arraigada na historiografia, enquanto que os Caiados 

aparecem ou pelo menos apareciam apenas como violentos, atrasados, dentre outros. 

Considerou-se que aos Caiados eram atribuídos adjetivos pejorativos e seus feitos positivos 

eram silenciados, como pode ser constatado no modo como Pedro Ludovico constrói suas 

imagens. Nesse sentido, Ludovico se esforçou para criar e reforçar, no imaginário social dos 

goianos, a necessidade da transferência da capital do Estado, relacionando essa mudança à 

possibilidade de modernização de Goiás. Para tal finalidade, Pedro Ludovico recorreu à 

utilização da imagem do sertão como dicotomia entre o moderno/cidade e o atraso/sertão, 

justificando, assim, a necessidade de mudar a capital, ou seja, construir uma cidade moderna, 

que modernizaria e garantiria o progresso de Goiás.  

No entanto, a nova cidade reproduziu a segregação e a valorização, por conta da 

apropriação, se deu de forma desigual – a população pobre, que ficou sem habitação acabou 

se aglomerando aos redores da cidade, nas proximidades dos locais em que trabalhavam, sem 

nenhuma infra-estrutura. Nesse engodo, entendeu-se que a cidade não é resultado apenas da 

matéria, mas o resultado das relações dos seres humanos, tornando-se um espaço dinâmico 

onde há integração material e humana (LEFEBVRE, 1991). Assim, verificou-se que a 

mudança da capital foi justificada pelas ideias de modernidade, progresso, desenvolvimento, 

captura do sertão, marcha para o oeste. Goiás deixaria de ser sertão e se integraria a 

modernidade.  Todas essas questões giraram em torno de uma problemática concernente a 

modernização do Estado que recaiu sobre a construção e mudança da capital, da cidade de 

Goiás para Goiânia, na década de 1930 – esse foi o maior e mais importante projeto político 

de Ludovico.   

Contudo, o desejo de modernização do Estado e inserção do mesmo no projeto 

econômico do país, mesmo quase oitenta anos depois, ainda não aconteceu. Ao contrário, 

percebeu-se um contraste entre uma cidade moderna – Goiânia – em um Estado ainda 

atrasado, ou seja, uma cidade moderna inserida no sertão, pois, a partir do momento que 
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Goiânia começou a se desenvolver e a população a crescer, uma vez que muitas pessoas 

mudavam-se para a nova capital atraídas pelo crescimento industrial, surgiram muitos 

problemas sociais. No entanto, o Estado/Ludovico agia como se isso não acontecesse e os 

pobres/trabalhadores, que ao longo do tempo se estabeleceram na cidade, de fato não 

(com)viviam nela,  mas aos seus redores, segregados/separados.  

A construção de Goiânia, como tentativa de inserção do Estado de Goiás na 

modernidade, tem uma relação direta com a construção de Brasília que, também, é 

considerada como a busca de integração, não apenas do Estado, mas de todo o país, na 

modernidade, além disso, os Caiados, uma vez derrotados ou politicamente enfraquecidos em 

Goiás, envolveram-se com a construção de Brasília como uma forma de manutenção de seu 

poder político. Convém ressaltar que essa pesquisa ocupou-se, também, da construção de 

Brasília, limitando-se a abordar apenas os aspectos relevantes à problemática da modernidade, 

que envolve Brasília e Goiás e, ainda, a atuação dos políticos do Estado para a construção da 

capital do país.  Nesse ínterim, constatou-se, a partir da análise da Revista Informação Goiana 

que, mesmo antes da década de trinta, já havia um debate político em relação à mudança da 

Capital Federal para o Centro-Oeste e que os argumentos utilizados para justificar tal 

mudança referendavam a necessidade de centralização do poder político, administração e 

modernização do Estado de Goiás e de todo o país. 

Percebeu-se que, a partir de 1930, nos grupos políticos liderados por Pedro Ludovico 

era presente o embate sobre a construção e transferência da capital do Estado de Goiás e a 

Revista Informação Goiana publicava as discussões sobre a mudança da capital federal, 

enfatizando o papel dos Caiados nesse debate, mas por outro lado silenciava o assunto sobre a 

construção de Goiânia. Contudo, a partir de 1933, quando a mudança da capital de cidade de 

Goiás para Goiânia foi efetivada, a Revista não deu destaque ao assunto e por outro lado, 

silenciou as notas, também, sobre a construção de Brasília.  

Notou-se, então, a partir da análise das fontes utilizadas nessa pesquisa, que a proposta 

de mudança da capital federal era anterior àquela sobre a mudança da capital do Estado de 

Goiás, contudo a efetivação de Goiânia aconteceu mais de vinte anos antes de Brasília, graças 

ao apoio de Getúlio Vargas e do Estado Novo. Nesse sentido, Pedro Ludovico ficou 

(re)conhecido, na Historiografia, como o ―construtor‖ de Goiânia, enquanto que os Caiados, 

embora houvessem corroborado para a elaboração do projeto de mudança da capital Federal, 

ficaram esquecidos, silenciados, já que quem ficou conhecido como o ―construtor‖ de Brasília 

foi Juscelino Kubitschek.  

Com relação à pesquisa desenvolvida, de maneira geral, pode-se dizer que é um estudo 
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inovador, uma vez que traz à tona, para a discussão e análise da historiografia goiana, 

questões relacionadas aos sentimentos – ressentimentos, esquecimentos, apagamentos, 

silenciamentos – verificando e ressaltando a maneira como esses são constitutivos das 

posições-sujeito-politico e, de forma ainda mais abrangente, da ideia de ―modernização‖ do 

Estado de Goiás. 

Ao problematizar questões relacionadas aos sentimentos, ressentimentos, silêncios e 

esquecimentos, que envolvem a trajetória política de Pedro Ludovico Teixeira e dos Caiados, 

compreendeu-se a impossibilidade de encontrar respostas acabadas ou conclusões definitivas. 

E, por fim, os sentimentos são produto de uma dada sensibilidade construída socialmente.  

Então a história dos sentimentos é a história das práticas humanas que tentam, de alguma 

forma, reconciliar-se com um tempo que sempre escapa. E não seria isso que fazia Pedro 

Ludovico? (re)viver sentimentos e imagens do passado no presente? A história não é 

sentimento, mas os sentimentos são história. Somos feitos de sentimentos, ressentimentos e 

esquecimentos e esses aspectos tornaram-se fundamentais para compreender a História 

Política de Goiás entre os anos de 1930 a 1970, destacando dois sujeitos que participaram de 

forma direta dessa história: Pedro Ludovico Teixeira e Antônio Ramos Caiado. 
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Arquivo Frei Simão – Cidade de Goiás 

Arquivo pessoal de Roberta Crosara  – Cidade de Goiás  

Arquivo Histórico do Senado Federal – Brasília  - via internet  

 

 

Relatórios:  
 

Relatório apresentado a Getúlio Vargas por Pedro Ludovico Teixeira –-1930-1933; 

Relatório apresentado a Getúlio Vargas por Pedro Ludovico Teixeira – 1939;  

Relatório apresentado a Getúlio Vargas por Pedro Ludovico Teixeira – 1940-1942; 

Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa do Estado de Goyaz, 2ª Sessão Ordinária 1ª 

Legislatura; em 1º de Julho de 1936, pelo Governador Pedro Ludovico Teixeira. 
  

Pastas - Arquivo Pedro Ludovico  

Documentos Diversos  

Documentos Incompletos  

Arq. PL I – Pasta 02 

Arq. PL I – Pasta 03,04, 05 

Arq. PL I – Pasta 04 

Arq. Pl II – Pasta 15 

Arq. PL II – Pasta 18 

Arq. PL VI – Pasta 531 

Arq. PL VIII – Pasta 70 

 

Arq. PL X – Pasta 90 

Arq. PL XIV – Pasta 21 

Arq. PL XIV – Pasta 22 

Arq. PL XIV – Pasta 23 

Arq. PL XIV – Pasta 27 

Arq. PL XIV – Pasta 28 

Arq. Pl XIV – Pasta 121 

Arq. PL XV – Pasta 11 

Arq. PL XV – Pasta 17  

Arq. PL XVI – Pasta 07   

Arq. PL XVI – Pasta 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

 

ACHARD, Pierre... [et al]. Papel da memória. Campinas – São Paulo: Pontes, 1999.  

 

ALENCAR, Maria Amélia  Garcia de.  ―A (Re)descoberta do sertão.‖ In: Revista da 

Universidade Católica de Goiás. v. l, n. 1, Goiânia:UCG,  1973. 

 

ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. ―Discursos e Pronunciamentos: A dimensão 

retórica da historiografia‖. In: O Historiador e suas fontes.  PINSK, Carla Bassanezi e LUCA, 

Tânia Regina de. (orgs.) São Paulo: Contexto, 2009. 

 

______. HISTÓRIA: A arte de inventar o passado. Bauru - São Paulo: Edusc, 2007. 

 

______.  ―Quando a gente menos espera, o sertão vem: Grande Sertão: Veredas, uma 

interpretação da história do Brasil e outros espaços‖. Disponível no site:  

http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/academico/artigos.htm. Acesso em 

09/07/2012. 

  

AMADO, Janaína. ―Região, sertão, nação‖. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, 

1995. 

 

ANSART-DOURLEM, Michele.  ―Sentimento de humilhação e modos de defesa do eu. 

Narcisismo, masoquismo, fanatismo‖. In: MARSON, Izabel e NAXARA, Márcia (org.). 

Sobre a Humilhação: Sentimentos, Gestos, Palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005. 

 

ARINOS, Afonso. Pelo Sertão. Rio de Janeiro: Ediouro. s/d . 

 

ARRUDA, Gilmar. ―A invenção da paisagem.‖ In: Cidades e sertões: entre a história e a 

memória. Bauru - São Paulo: EDUSC, 20002.  

 

ARMSTRONG. Karen. Breve historia do mito. São Paulo: Cia das Letras, 2005. 

 

BARROS, José D‘Assunção. Cidade e história. Petrópolis - Rio de Janeiro, 2007. 

 

______. O campo da história: Especificidades e abordagens. Petrópolis – Rio de Janeiro: 

Vozes, 2004. 

 

BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. Magia e Técnica, arte e política. Vol. 1. São Paulo: 

Brasiliense, 1985.   

  

BERGSON, Henri. Matéria e Memória. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido Desmancha no Ar: A Aventura da Modernidade. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1986. 

 

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2001.  

 

BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia (org.). Memória e (res)sentimento: indagações 

http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/academico/artigos.htm


143 

 

sobre uma questão sensível. Campinas - São Paulo: INICAMP, 2004.  

  

BOLLI, Willi. grandesertão.br: o romance de formação do Brasil. São Paulo: Duas Cidades  

Editora 34, 2004. 

 

BOURDIEU, Pierre. ―A ilusão biográfica.‖ In: AMADO, Janaina e FERREIRA, Marieta de 

Moraes. (coords.). Usos & abusos da história oral. 3ª Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 

  

BORGES, Barsanufo Gomides. Goiás nos quadros da economia nacional: 1930-1960. 

Goiânia: Ed. da UFG, 2000. 

 

______. O despertar dos dormentes. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1999. Coleção Documentos 

Goianos, 19. 

 

BORGES, Vavy Pacheco. ―São Paulo, anos 1930: um Estado humilhado?‖ In: MARSON, 

Izabel e NAXARA, Márcia (org.). Sobre a Humilhação: Sentimentos, Gestos, Palavras. 

Uberlândia: EDUFU, 2005. 

 

BOSI, Ecléia. Memória e Sociedade: Lembranças de velhos. 3 ed, São Paulo: Companhia das 

Letras, l994. 

 

BURKE, Peter. (org.). A escrita da História: Novas Perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992. 

 

CAMARA, Jaime. Os Tempos de Mudança. Goiânia: s/ ed. l967. 

 

CAMPOS, F. Itami. Oligarquia: Sociedade e Política. Goiânia: ICHL: UFG, 1977. 

 

______.  Coronelismo em Goiás. Goiânia: Ed. da UFG, 1987. 

 

______.  ―Mudança da Capital: Uma estratégia de poder‖. In: Caderno da INDUR, n 2. 

Goiânia, 1980. 

 

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. 

São Paulo: Companhia das Letras, l990. 

 

CERTEAU, Michel de. A escrita da História. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2002. 

 

CHAUL, Nasr Fayad. A Construção de Goiânia e a transferência da Capital. Goiânia: 

CECRAF/UFG, l988. Coleção Documentos. Goiânia n l7. 

 

______.  Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. 

Goiânia: CECRAF/UFG, l997. 

 

______.  (coordenador). Coronelismo em Goiás: estudos de casos e famílias. Goiânia: Ed. 

Kelps, l998. 

 

CHAVEIRO, Eguimar Felício. Goiânia, travessias sociais e paisagens cindidas. Goiânia: Ed. 

da UCG, 2007. 

 



144 

 

CHARTIER, Roger. ―O mundo como representação‖. In: Estudos Avançados. São Paulo, v. 5, 

n. 11, Abr. 1991. 

 

COURTINE, Jean-Jacques de. A Arte na mentira política. Campinas: Pontes, 2006. 

 

______.  Metamorfoses do Discurso Político: derivas da fala pública. São Paulo: Claraluz, 

2006. 

 

D‘ARAUJO, Maria Celina. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.        

  

DARNTON, Robert. O Beijo de Lamourette: Mídia, Cultura e Revolução. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990.   

 

______.  ―Uma precoce sociedade da Informação: as notícais e a mídia em Paris no século 

XVIII‖. In:  Varia História. Belo Horizonte, nº 25. Disponível em: 

www.fafich.ufmg.br/varia/admin/pdfs/25p.9.pdf. Acesso em 16/01/2012.  

 

DAVI, Tânia Nunes. ―A construção da Memória em ‗Memórias do Cárcere‘, de Graciliano 

Ramos.‖ In: Boletim NIESC. Catalão-Go: CAC/Universidade Federal de  Goiás, volume 5, ed. 

n. 1, junho/2000. 

 

DE DECCA, Edgar S. 1930. O silêncio dos vencidos. 4 ed. São Paulo: Brasiliense, l988. 

 

______.   ―A revolução acabou‖. In: BRESCIANI, Maria e BORGES.  Reforma e Revolução: 

Revista Brasileira de História, 20. 

 

______.  ―A humilhação: ação ou sentimentos? In: MARSON, Izabel e NAXARA, Márcia 

(org.). Sobre a Humilhação: Sentimentos, Gestos, Palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005. 

 

FALCON, Francisco. ―História e Poder‖.  In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, 

Ronaldo (org.). Domínios da História. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1997. 

 

FAUSTO, Boris. A revolução de l930: história e historiografia. 12
a
 ed. São Paulo: 

Brasiliense, l997. 

 

FERNANDES, Cleudemar Alves. O Coronel e o Lobisomem: uma abordagem Sócio-

Interacional. São Paulo: Annablume, 1999.   

 

______. Análise do Discurso: reflexões introdutórias. Goiânia: Trilhos Urbanos, 2005. 

 

______. ―Os sujeitos e os discursos na História‖. In: ___. Sujeito identidade e memória.  

Uberlândia: EDUFU, 2004. 

 

______.  ALVES JUNIOR, José Antônio. ―Sujeito Discursivo e Construção Identitária do 

Mendigo.‖ In: I Jornada Internacional de Estudos Discursivos. Maringá: UEG, 2008. 

 

FERNANDES, Jaquelinne Alves. A constituição do sujeito em Canto dos Malditos de 

Austregésilo Carrano Bueno. Uberlândia: UFU/Programa de Pós- Graduação em Estudos 

Lingüísticos, 2010. Dissertação de Mestrado.  

 

http://www.fafich.ufmg.br/varia/admin/pdfs/25p.9.pdf


145 

 

FERNANDES, Marilena Julimar. Percursos da Memória: A trajetória política de Pedro 

Ludovico Teixeira. Uberlândia: UFU, 2003. (Dissertação de Mestrado) 

 

______. Memória e Ressentimentos: Pedro Ludovico Teixeira. In: OPSIS – Revista do 

NIESC: Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Culturais. Catalão – Goiás: 

Universidade Federal de Goiás – Campus de Catalão. Vol. N. 2 Jul./Dez. de 2002 

  

FERREIRA, Jerusa Pires. ―Da Tradição Oral a Tecnologia da Informática.‖ In: Memória e 

Cultura: a importância da memória na formação cultural. São Paulo: Edições SESC, 2007. 

 

FERREIRA NETO, Maria Cristina Nunes. Memória, política e negócios: a trajetória de 

Thophilo Benedicto Ottoni.  Campinas – São Paulo: [s.n.], 2002.   

 

FOUCALT, Michel. ―A escrita de si‖. In: Ditos e escritos V. Rio de Janeiro: Forence 

Universitário, 1983. 

 

______.  ―O Sujeito e o Poder‖. In: RABINOV, Paul; DREYFUS, Hubert. Michel Foucault: 

Uma Trajetória Filosófica. Para além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: 

Forence Universitária, 1984. 

 

______.  O Que é um Autor?. Lisboa: Passagem, 1992.  

 

FREITAS, Lena Castelo Branco de. Poder e Paixão: a saga dos Caiado. Goiânia: Cânone 

Editorial, 2009. v 1 e 2.  

 

GAGNEBIN, Janne Marie. Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Cia das Letras, 2006. 

 

GALVÃO, Carlos. ―Autocracia, ressentimento e engajamento político‖. In:  BRESCIANI, 

Stella e NAXARA, Márcia (org.). Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma questão 

sensível. Campinas - São Paulo: INICAMP, 2004.  

 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da Modernidade. São Paulo: Editora da Universidade 

Estadual Paulista, 1991. 

 

GIRARDET, Raoul. Mitos e Mitologias Políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

 

GOMES, Luís Palacín. et all. História Política de Catalão. Goiânia: Editora da UFG, l994. 

Coleção Documentos Goianos, 26. 

 

______.  Quatro tempos de ideologia em Goiás. Goiânia: CEME, l986  

 

GREGOLIN, Maria do Rosário (org.). Discurso e Mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: 

Claraluz, 2003. 

 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Vértice, l990. 

 

HALL, Stuart. ―Quem precisa da identidade?‖ In:  SILVA,Tomaz Tadeu da. (org.)  

Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Rio de Janeiro - Petrópolis: 

Vozes, 2000. 
 



146 

 

______. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

 

HOBSBAWM, Eric. ―O Sentido do Passado‖. In: Sobre a História. São Paulo: Companhia 

das Letras, l998. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia das Letras,  1995.  

 

JOZEF, Bella. ―(Auto)biografia: Os territórios da memória e da História.‖ In: LEENHARDT, 

Jacques & PESAVENTO, Sandra Jatahy (Orgs.). Discurso Histórico: Narrativa Literária. 

Campinas – São Paulo: Ed. UNICAMP, 1998. 

 

KAADI, Mariana de Simone. Joaquim Rosa: Memória e Política em Goiás (1928 – 1934) 

Goiânia: UFG/FH, 2000. Dissertação de Mestrado.  

 

KHALIL, Lucas Martins Gama. ―O autor na escrita autobiográfica: aplicações e implicações.‖ 

In:  Análise do discurso na literatura: rios turvos de margens indefinidas. FERNANDES, 

Cleudemar Alves, GAMA-KHALIL Marisa Martins, ALVES JUNIOR, José Antonio (Orgs.). 

São Carlos: Claraluz, 2009.  

 

KONSTAN, David. ―Ressentimento – História de uma emoção.‖ In: BRESCIANI, Stella e 

NAXARA, Márcia (org.). Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma questão 

sensível. Campinas - São Paulo: INICAMP, 2004.  

  

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no 

Brasil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 [1.ed. 1948]. 

  

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2
a
 ed., Campinas: Ed. UNICAMP, 1992. 

 

______. CHARTIER, Roger; REVEL, Jacques. ―A História do Imaginário.‖ In: A História 

Nova. São Paulo: Martins Fontes, 2
a
 ed., 200l. 

 

______ e NORA, Pierre. História: Novos Objetos. 4
a
 ed., Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1995.   

 

______.  História e Memória. 2
a
 ed., Campinas: Ed. UNICAMP, 1992.  

 

LEITE, Dante Moreira. ―Ficção, biografia e autobiografia.‖ In: O amor romântico e outros 

temas.  São Paulo: Ed. Nacional, 1979. 

 

LEFEBVRE, Henri. O Direito a Cidade.  São Paulo: Editora Moraes, 1991. 

 

LENHARO, Alcir. A Sacralização da política. Campinas – São Paulo: Papirus, l992. 

 

LEVI, Giovanni. ―Usos da biografia.‖ In: AMADO, Janaina e FERREIRA, Marieta de 

Morais. (orgs.). Usos & abusos da História Oral. 1ª ed, Rio de Janeiro:FGV,  2000. 

 

LIMA, Nísia Trindade. Um Sertão Chamado Brasil: Intelectuais e Representação 

Geográfica da Identidade Nacional. Rio de Janeiro, Revan/IUPERJ-UCAM, 1999. 

 

LOEHLER, Jaqueline. O luar do sertão se divulga: É onde a cidade carece de fechos.  



147 

 

Curitiba: Universidade Federal do Pará, 2007. 

 

LOPREATO, Christina da Silva Roquete. ―O respeito de si mesmo: humilhação e 

insubmissão‖. In: MARSON, Izabel e NAXARA, Márcia (org.). Sobre a Humilhação: 

Sentimentos, Gestos, Palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005. 

 

LUCA, Tania Regina de. ―Fontes impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos.‖ In: 

Fontes Históricas.  PINSK, Carla Bassanezi. (org.) São Paulo: Contexto, 2006. 

 

MAGALHÃES, Luiz Ricardo. Sertão Planaltino: Cultura, religiosidade e política no cadinho 

da modernidade (1950-1964). Goiânia: UFG/Programa de Pós-Graduação em História, 2010. 

Tese de doutoramento.  

 

MACHADO, Maria Cristina Teixeira. Pedro Ludovico: um tempo, um carisma, uma história. 

Goiânia: CEGRAF/UFG, l990. Coleção Documentos Goianos, l8. 

 

MALATIAN, Teresa. ―Cartas: Narrador, registro e arquivo.‖ In: O Historiador e suas fontes.  

PINSK, Carla Bassanezi e LUCA, Tânia Regina de. (orgs.) São Paulo: Contexto, 2009.  

 

MARSON, Izabel e NAXARA, Márcia (org.). Sobre a Humilhação: Sentimentos, Gestos, 

Palavras. Uberlândia: EDUFU, 2005. 

 

MEDEIROS, Wilton de Araújo. Goiânia metrópole: sonho, vigília e despertar (1933-1973). 

Goiânia: UFG/Faculdade de História, 2101. Tese de doutoramento.  

 

MELLO, Márcia Mertran de. GOIÂNIA: Cidade de pedras e de palavras. Goiânia: Ed. UFG, 

2006. 

 

MONTEIRO, Ofélia Sócrates do Nascimento. Goiáz: Coração do Brasil. Brasília: DF, 1983. 

 

______. Como nasceu Goiânia. Empresa Gráfica da ―Revista dos Tribunais‖, São Paulo, 

1938.  

 

MOREIRA, Roberto. ―A Educação e os desafios da Identidade Brasileira‖.  In: Cadernos da 

Católica. Brasília: Universidade de Brasília, 1997.  

 

MUNIZ, Diva do Couto Gontijo e SENA, Ernesto Cerveira  (orgs.). Nação, civilização e 

História: Leituras sertanejas. Goiânia: Ed. da PUC/GO, 2012.   

 

NAVARRO, Pedro. ―O papel da imagem e da memória na escrita jornalística da história do 

tempo presente.‖ In: GREGOLIN, Maria do Rosário (org.). Discurso e Mídia: a cultura do 

espetáculo. São Carlos: Claraluz, 2003. 

 

______.  Estudos do Texto e do Discurso: Mapeando Conceitos e Métodos. São Carlos: 

Claraluz, 2006. 

 

NORA, Pierre. ―Entre Memória e História: a problemática dos lugares.‖ In: Projeto. História.  

São Paulo, (10), dez., 1993 

 

NORONHA, Gilberto Cezar de. Viagem aos Sertões Enunciados: Comphigurações do Oeste 



148 

 

de Minas Gerais. Uberlândia: UFU, 2011. Tese de Doutoramento.  

  

______.  Joaquina de Pompéu: Tramas de Memórias e Histórias nos Sertões de São 

Francisco.  Uberlândia: EDUFU, 2007. 

  

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silencio: no movimento dos sentidos. 3ª Ed, 

Campinas - São Paulo: UNICAMP, 1995. (Coleção Repertórios). 

 

______. ―Boatos e Silêncios: Os Trajetos dos Sentidos, os Percursos do Dizer.‖ In: Discurso e 

Texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas - São Paulo: Pontes, 2005. 

 

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 

PALACÍN, Luis. & MORAIS, Maria Augusta Santana. História de Goiás. Goiânia: Ed., da 

UCG, 6
a
 ed. 1994.  

 

______.  Fundação de Goiânia e desenvolvimento de Goiás. Goiânia: Oriente, 1976. 

 

PEREIRA, Eliane M. C. Manso. ―Goiânia, filha mais moça e bonita do Brasil.‖ In:  

BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. [et al.]. Goiânia: Cidade Pensada. Goiânia: Ed. da UFG, 

2002.  

 

PESAVENTO, Sandra Jathy. ―Em busca de uma outra História: Imaginando o Imaginário.‖ 

In: Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH/Marco Zero. V. 15, n. 29, 1995.  

 

______.  ―Lugares malditos: a cidade do ―outro‖ no sul brasileiro (Porto Alegre, passagem do 

século XIX ao século XX)‖. In: Revista Brasileira de História. vol 19, nº 37. São Paulo, 

1999. 

 

______.  ―O ressentimento e ufanismo: sensibilidades do Sul profano‖. In: BRESCIANI, 

Stella e NAXARA, Márcia (org.). Memória e (res)sentimento: indagações sobre uma questão 

sensível. Campinas - São Paulo: INICAMP, 2004.  

 

PIMENTEL, Daise de Souza de. Da passagem benjaminiana pela Paris de Baudelaire à 

cidade multiforme de Arnaldo Antunes: a criação artística finissecular. Vitória: UFES, DLL, 

1998. Dissertação de Mestrado em Letras: Literatura Brasileira.   

 

POLLAK, Michel. ―Memória, esquecimento, silêncio‖. In: Estudos históricos. Rio de Janeiro: 

CPDOC/FGV v. 2 n. 3, 1989.  

 

RAMOS, Maltér Dias. O silêncio em Vidas Secas. Uberlândia: UFU/Programa de Pós-

Graduação em Estudos Lingüísticos, 2009. Dissertação de Mestrado.  

 

RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: ED. UFRJ, Ed FGV, 1996. 

 

REZENDE, Íris (Senador). PEDRO LUDOVICO: A saga da construção de Goiânia no 

coração do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2001. 

 

RICCEUR, Paul. A Memória, a História, o Esquecimento. Campinas - São Paulo: 

UNICAMP, 2007.  



149 

 

 

RIBEIRO, Mírian Bianca Amaral.  Memória, família e poder: História de uma permanência 

política – os Caiado em Goiás. Goiânia: UFG, l996. Dissertação de Mestrado.   

 

ROSANVALLON, Pierre. ―Pôr uma História conceitual do Político‖. In: Revista História & 

Perspectiva. São Paulo: Contexto/ANPUH, vol. 15, n. 30, 1995. 

 

ROSENTHAL, Gabriele. ―A estrutura e a gestalt das autobiografias e suas conseqüências 

metodológicas.‖ In: AMADO, Janaina e FERREIRA, Marieta de Moraes. (coords.). Usos & 

abusos da história oral. 3ª Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 

 

ROSSI, Paolo. Naufrágio sem espectador: a idéia do progresso. São Paulo: Editora UNESP, 

2000. 

 

______. O passado, a memória, o esquecimento: seis anos da história das ideias. São 

Paulo: UNESP,  2010.  

 

ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. ―A Manipulação dos Desejos pela Construção de 

Imagens‖. In: Projeto História: Cultura e Representação 14. São Paulo: EDUC, 1997.     

 

ROCHA, Hélio. Os inquilinos da Casa Verde: Governos de Goiás de Pedro Ludovico a 

Marconi Pirilo. Ed. Revista e ampliada. Goiânia: Asa, 2004. 

 

ROSAS, Roberta Jenner. Do Paraíso ao Grande Hospital: Dois Olhares da Ciência sobre o 

Sertão (Goiás - 1892 e 1912). Brasília: UNB, 1996. Dissertação de Mestrado.  

 

ROSA, Joaquim.  Por esse Goiás a dentro ... (digitado)  

 

______. De Totô Caiado a Pedro Ludovico. Goiânia: Oriente, 1980. 

 

SANDES, Noé Freire. A invenção da nação: entre a monarquia e a república. Goiânia: Ed. da 

UFG: Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira, 2000.  

 

______. O tempo revolucionário e outros tempos: o jornalista Costa Rego e a 

representação do passado (1930-1937). Goiânia: Ed. Da UFG, 2012. 

 

SANTOS, Regma Maria dos. Memórias de um plumitivo: impressões cotidianas e história nas 

crônicas de Lycidio Paes. Uberlândia: Asppectus, 2005. 

 

SCHMIDT, Benito Bisso. ―Biografia: um gênero de fronteira entre a História e a literatura.‖ 

In: RAGO, Margareth, GIMENES, Renato Aloizio de Oliveira (orgs.) Narrar o passado, 

repensar o presente.  Campinas - São Paulo: UNICAMP, 2000. 

 

SEIXAS, Jacy A de. ―Os campos (in) elásticos da memória: reflexão sobre a memória 

histórica‖. In: Bresciani, M.S, Magalhães, M.B., Seixas, J.A (org.), Razão e sentimentos na 

política. Brasília: Ed. UNB, 2001. 

 

______.  ―A aprendizagem (proustiana) da memória e do esquecimento e a discussão 

historiográfica hoje‖. In: Anais do XI Encontro Regional de História – ANPUH-MG. 

Uberlândia: UFU, 1998. 



150 

 

 

______. ―Percursos de Memórias em Terras de História: Problemáticas atuais‖. In: 

BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia (org.). Memória e (res)sentimento: indagações 

sobre uma questão sensível. Campinas – São Paulo: Editora da UNICAMP, 2001.  

 

______.  Os tempos da memória: (des)continuidade e projeção. Uma reflexão (in)atual para a 

história? . Projeto História, PUC/SP, 2003.  

 

______.  Halbwachs e a memória-reconstrução do passado: considerações sobre as relações 

entre memória coletiva e história. Revista da UNESP, 2004. 

 

______.  ―comemorar entre memória e esquecimento.‖ In: História e Debate. 2000.  

UFPR.  

 

______.  BRESCIANI, Maria Stella; BREPOHL, Marion (orgs.). Razão e Paixão na Política. 

Brasília: UNB, 2002. 

 

SILVA, Ana Lúcia da.  A Revolução de Trinta em Goiás. 2ª Ed.,  Goiânia: Cônone Editorial, 

2005. 

 

SILVA, Veruska Anacirema S. da.  ―Memória e Afetividade: A importância das emoções nas 

trajetórias sociais‖. In: OPSIS – Curso de História. Dossiê História e Sensibilidades. 

UFG/Campos Catalão. Catalão-GO, v.8, nº 11, jul.dez., 2008.   

 

SILVA, Luiz Sérgio Duarte da. ―Progresso e Sertão Goiano: A Espera.‖ In: BOTELHO, 

Tarcísio Rodrigues. [et al.]. Goiânia: Cidade Pensada. Goiânia: Ed. da UFG, 2002. 

 

 SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.)  Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos 

Culturais. Rio de Janeiro - Petrópolis: Vozes, 2000 

 

SILVA, Sandro Dutra e; BERNARDES, Genilda Darc. ―Cidades ladrilhadas do Oeste: 

Experiências urbanas em Goiás-Goiania e Ceres no contexto da era Vargas (1930-1940)‖. In: 

GANDARA, Gercinair Silvério e CARVALHO, Eugênio Rezende. Rios e cidades ... olhares 

da história e meio ambiente. Goiânia: Ed. da PUC/GO, 2010. 

 

______ e PIETRAFESA, José Paulo (orgs.). Transformações  no cerrado: progresso, 

consumo e  natureza. Goiânia: ed. da PUC/GO, 2011.  

 

SWAIN, Tânia Navarro. (org.). ―Você disse imaginário?‖ In: História no Plural. Brasília: 

UNB, 1993. 

 

TELES, Gilberto Mendonça. ―O lu(g)ar do sertão na poesia brasileira.‖ In:Comunicação 

apresentada no Colloque International Sertão: Realité, Mythe, Ficcion. Université Rennes 2, 

Rennes, 1991 (digitado).   

 

TELES, José Mendonça. A vida de Pedro Ludovico: fundação de Goiânia. 2ª Ed, Goiânia: 

Kelps, 2004.  

 

TRUZZI, Oswaldo. ―Comunidades de Memória.‖ In: MIRANDA, Danilo Santos de (org.).  

Memória e Cultura: a importância da memória na formação cultural humana. São Paulo: 



151 

 

SESC, 2007. 

 

VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Lisboa: Edições 70, 1971. 

 

VESENTINI, Carlos A. A teia do fato: uma proposta de estudo sobre a memória histórica. 

São Paulo: HUCITEC, 1997. 

 

______ & DE DECCA, Edgar S. ―A revolução do Vencedor‖. In: Revista Ciência e Cultura. 

29(1), janeiro, 1997. 

 

VILLARTA-NEDER, Marco Antonio. ―Silêncio da Memória X Memória do Silêncio: uma 

parábola sobre efeito de sentido‖. In: FERNANDES, Cleudemar Alves; BERTLDO, Sérgio 

Ernesto; MUSSALIN, Fernanda; SANTOS, João Bosco Cabral dos. (Orgs.) Sujeito, 

Identidade e Memória. Uberlândia: EDUFU, 2004a.   

 

______. ―Silêncio, livro didático e concepções de Linguagem‖. In: FERNANDES, Cleudemar 

Alves; SANTOS, João Bosco Cabral dos. (orgs.) Análise do Discurso: unidade e dispersão. 

Uberlândia: Entre Meios, 2004b. 

 

ZAWADZKI, Paul. ―O ressentimento e a igualdade: contribuição para uma antropologia 

filosófica da democracia.‖ In: BRESCIANI, Stella e NAXARA, Márcia (org.). Memória e 

(res)sentimento: indagações sobre uma questão sensível. Campinas - São Paulo: UNICAMP, 

2004.  
 


