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Resumo 
 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo uma análise sobre a 
participação da Igreja Católica na construção e consolidação de Goiânia entre 
1932 e 1942. O objetivo é introduzir algumas considerações a respeito das 
relações entre os elementos e símbolos da tradição e da modernidade 
presentes nas principais etapas de edificação e afirmação da nova capital de 
Goiás. O apoio da Igreja Católica ao governo de Pedro Ludovico Teixeira em 
torno do projeto de construção e transferência da nova capital representa, de 
acordo com a hipótese aqui levantada, um indício bastante significativo da 
interação entre o novo e o velho, entre o moderno e o tradicional presente tanto 
na construção de Goiânia, como no imaginário coletivo da sociedade 
goianiense. 
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1. Goiânia: entre a tradição e a modernidade 

 

Segundo Chaul (1997), a construção do estigma da decadência deu a 

tônica aos estudos clássicos que se dedicaram à análise da sociedade goiana 

após o propalado esgotamento do ouro em Goiás na passagem do século XVIII 

para o XIX. Essa imagem da decadência transmutou-se, segundo o autor, em 

seu conceito correlato de “atraso” nas pesquisas que se debruçaram sobre o 

período da Primeira República em Goiás, carregando consigo o mesmo teor 

negativo e depreciativo que a idéia de decadência havia sedimentado antes.  

Fruto de uma discussão acadêmica iniciada pelo sociólogo Francisco 

Itami Campos e que influenciou vários trabalhos sobre o tema, a ideia de uma 

sociedade goiana atrasada e que vivia à margem dos grandes centros 

hegemônicos do centro-sul do país foi interpretada como um artifício político 

dos grupos oligárquicos mais influentes para se perpetuarem no poder em 

Goiás. 

                                                
1 Neste artigo, apresento os resultados parciais da pesquisa de mestrado que desenvolvo junto 
ao programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal de Goiás. 
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Conforme observa Chaul (1997, p. 129), “é preciso chamar a atenção 

para o fato de que a questão do atraso deve ser visto como um projeto de 

dominação política, arquitetado pelos integrantes dos grupos dominantes da 

política goiana na Primeira República”. Estes, representando os interesses dos 

setores agropecuários da região Centro-Sul do Estado, em franco processo de 

expansão, usaram os argumentos da decadência e do atraso como uma 

estratégia que visava, por um lado, consolidar sua força política e, por outro, 

desqualificar os antigos detentores do poder. Anunciavam com isso, a chegada 

de um novo tempo à Goiás, sinônimo do desenvolvimento, do progresso e da 

modernidade, e que teve na construção de Goiânia sua maior expressão. 

Assim, para Chaul: 

 
Foi, portanto, o argumento do progresso que sustentou a mudança da capital. 
Justificava Pedro Ludovico Teixeira: ‘Como poderia dirigir e acionar o 
desenvolvimento do colossal território goiano, uma cidade como Goiás, 
isolada, trancada pela tradição e pelas próprias condições topográficas ao 
progresso’. Segundo o Interventor, a marcha desenvolvimentista do Estado 
necessitava, assim, de uma ‘capital acessível, que irradiasse o progresso e 
marchasse na vanguarda, coordenando a vida política e estimulando a 
econômica, ligada à maioria dos municípios por uma rede rodoviária 
planificada...’. Goiânia simbolizaria o avesso do atraso e poderia retirar o 
Estado de sua atávica decadência. (CHAUL, 1997, p. 206). 
 

O moderno e o novo se legitimam, dessa forma, pela negação do seu 

oposto – o arcaico e o velho – que precisavam ser superados. Essa concepção 

dualística que permeou o pensamento político dos grupos oligárquicos que 

disputavam o poder em Goiás foi difundido na obra de vários autores que 

abordaram de forma direta ou indireta a revolução de 1930 em Goiás e o 

surgimento de Goiânia.  

Mesmo em pesquisas mais recentes, como a da historiadora Karinne 

Machado Silva, essa influência pode ser percebida. Para ela: 

 
A desqualificação da antiga capital de Goiás, construída em 1725 – quando o 
estado teve o apogeu da mineração – e a emergência da construção de 
Goiânia, pode ser entendida dentro dessa dicotomia: modernidade versus 
arcaísmo [...] A constituição da noção de modernidade exige, em 
contrapartida, a noção de atraso. Somente por meio da negação de antigas 
estruturas e a invenção do novo, é que a modernidade pode se legitimar. Para 
algo ser considerado moderno, necessariamente ele precisa ser a 
contraposição do passado. Portanto o moderno é inventar-se a si mesmo, ser 
um porta-voz do presente e não guardião do passado. (SILVA, 2006, p. 28). 
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Dentro dessa ótica rígida em que o novo se opõe radicalmente ao velho 

e que o moderno se fundamenta pela negação do arcaico e do tradicional, 

Goiânia é concebida por Silva (2006, p. 18) “como um marco divisor de águas 

na história do Centro-Oeste”. 

Assim como Chaul, refuto essa idéia e concordo com o mesmo quando 

afirma que: 

 
A convivência do moderno e do atrasado marcam a história de Goiás e de sua 
nova capital, Goiânia, nos agitados anos 30. Goiás, Estado navegante, 
cortado pelo rio da modernidade continuou vislumbrando, ao longo de suas 
margens, as antigas imagens de decadência e atraso. (CHAUL, 1997, p. 230). 
 

De fato, sob vários aspectos essa interação entre o novo e o velho, o 

moderno e o arcaico estiveram presentes em todas as etapas de formação de 

Goiânia, sempre se relacionando de forma rica e dinâmica, num constante 

estado de construção e reconstrução de suas estruturas e significados. 

Ao analisar a dinâmica dessa relação entre o moderno e o tradicional 

presentes na construção de Goiânia, Chaveiro (2001) observa que: 

 
Embora o projeto do plano apontasse para uma configuração moderna do 
espaço da cidade, a realidade que o acolhera – a do Estado de Goiás – era 
fundada na agropecuária, na prática oligárquica, no coronelismo político e em 
relações sociais categorizadas como tradicionais. (CHAVEIRO, 2001, p. 14). 

 
À cidade moderna e cosmopolita sobrepõem-se, como se vê, diversos 

elementos e símbolos que compõem o típico cenário do mundo rural goiano, 

expressos tanto em seus aspectos econômicos e políticos quanto nas práticas 

socioculturais interioranas de boa parte dos primeiros habitantes da nova 

capital. 

A esse respeito Pelá (2009, p. 73) considera ter ocorrido aquilo que 

define como um “deslizamento de sentidos” na configuração do traçado original 

de Goiânia, chamando com isso a atenção para o fato de que o vínculo da 

cidade com os elementos da tradição não foram rompidos pelos signos 

urbanísticos do plano original tal como os seus gestores pretendiam. Como 

exemplo, a autora cita a coexistência das casas em estilo neocolonial 
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construídas na década de 1930 em meio às construções art déco, cujo estilo 

arquitetônico passou a representar oficialmente os ideais da modernidade.  

 
Plano 1: Construções Art Déco –  representações da arquitetura moderna em Goiânia.  

 

                                                                                                                                         
 Cine Teatro Goiânia – 1942.                Palácio das Esmeraldas – 1938.                   Grande Hotel – 1937.  
 Fonte: MANSO, apud PELÁ, 2009.      Fonte: PELÁ, 2009.                                       Fonte: FRANCA, apud PELÁ, 2009. 
                                                                   

 

 
Plano 2: Casas em estilo neocolonial – a permanência da tradição na arquitetura da 
nova capital. 
    

 

 

                         
Sobrado neocolonial - Década de 1930.                                     Residência neocolonial adaptada para o  
                                                                                                         comércio.Fonte: MELLO, 2002. 
Fonte: MELLO, 2002. 
 

Nas imagens acima, esse contraste de estilos arquitetônicos 

evidenciam o quanto a representação do moderno (plano 1) e do tradicional 

(plano 2) conviveram ao mesmo tempo no espaço urbano de Goiânia. Nesse 

sentido, Pelá observa que: 

 
As casas em estilo neocolonial, além de morada, representam o poder 
‘tradicional’ da antiga capital de Goiás. É manifestação cultural, é sentimento 
e afeto, apego e medo da modernidade; é tempo lento se misturando aos 
possíveis tempos rápidos. (PELÁ, 2009, p. 42). 
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Essa mescla do velho em meio ao novo, dos “tempos lentos” se 

misturando aos “tempos rápidos” se verifica também na constante interação do 

urbano com o rural no conteúdo simbólico da nova capital. As figuras abaixo 

exemplificam essa situação.  

 
Plano 3: Os signos da fazenda goiana e do mundo rural na paisagem de Goiânia. 

 

 

                    
 No primeiro plano, o meio de transporte                               Acampamento de operários – 1936.           
 utilizado na construção de Goiânia. Ao fundo                       Fonte: CHAUL, 1999. 
 o palácio do Governo. 
 Fonte: CHAUL, 1997.  
 

 

Pelo exposto acima, percebe-se como as evidências históricas 

confirmam uma nítida incoerência entre o discurso de modernidade utilizado 

pelos idealizadores de Goiânia e a sua pretensa ruptura com o passado e a 

tradição, o que nos leva a concordar com Márcia Pelá quando afirma que: 

 
ao analisar Goiânia a partir da paisagem, das representações sociais e do 
cotidiano verifica-se que as práticas socioculturais dos sujeitos que a 
ocuparam e as contradições econômicas do seu processo de ocupação 
desmistificam o mito da cidade planejada. Em outros termos, revelam os 
interesses ideológicos que estavam, pelo menos para uma parcela da 
sociedade, escusos nas entrelinhas dos discursos, traçados e compassos dos 
defensores da modernidade e do progresso. (PELÁ, 2009, p. 86). 

 

Sob o manto dessa modernidade tecida pela retórica discursiva dos 

idealizadores de Goiânia, descortinam-se também outros traços e signos 

tradicionais.  

Ao se analisar, por exemplo, a participação da Igreja Católica nos 

eventos de fundação e consolidação de Goiânia ao longo da década de 1930 e 

início da década de 1940, é possível evidenciar como os elementos ligados a 
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tradição e a fé contribuíram para o alvorecer da nova capital. O cenário político 

e ideológico favorável a esse contexto e as razões que levaram a Igreja 

Católica a apoiar a construção de Goiânia serão discutidos a seguir. 

 

2. As bênçãos da Igreja Católica à Construção de Goiânia 

 

A segunda metade do século XIX inaugurou uma nova fase no quadro 

institucional que regulamentava as relações entre a Igreja e o Estado no Brasil, 

tendo como conseqüências mais imediatas desse processo, a desgastante 

crise que resultou na separação entre esses dois setores em 1890. Dessa 

forma, ao final do Império e início da República, a Igreja estava, por fim, 

excluída do domínio público e não podia mais contar com o apoio do Estado 

para exercer a sua influência religiosa. 

A partir de então, impõem-se à Igreja Católica a necessidade de busca 

por alternativas que lhe permitissem recuperar os seus antigos privilégios, além 

de voltar a exercer influência sobre a sociedade e sobre o próprio Estado.  Tais 

medidas dependeriam, contudo, do estabelecimento de uma nova aliança entre 

esses dois setores, a partir das décadas de 1920 e 1930, condição esta 

definida por Riolando Azzi (1994) como restauração católica. 

Acerca desse conceito, o autor esclarece que: 

Não se trata, na realidade, de uma simples reedição do período da 
Cristandade colonial. De forma alguma interessava ao episcopado brasileiro 
ver a instituição eclesiástica reduzida simplesmente a um departamento de 
culto do governo. [...] O que efetivamente se procura nesse período é uma 
forma de colaboração harmônica entre os dois poderes. Deve-se [...] 
restabelecer um novo tipo de relacionamento entre Igreja e Estado que se 
caracterize por uma colaboração que respeite a nítida distinção entre a 
esfera espiritual e a temporal. (AZZI, 1994, p. 32). 

 

Vê-se, portanto, que “restaurar” significa, nesse sentido, restabelecer a 

força da Igreja e da fé católica como elementos constitutivos da sociedade, 

contudo, de forma tal que nem a Igreja se submeta ao controle do Estado e 

nem concorra com este tentando subjugá-lo. A partir de agora, colaboração 

mútua é a palavra chave nessa nova aliança.  Ainda conforme Azzi (1994, p. 

30):  

 



 7

Essa colaboração efetiva foi restabelecida não tanto em força de documentos 
formais, mas principalmente através de gestos significativos de ambas as 
partes[...]. 

 
Em Goiás, a exemplo do que ocorrera em nível nacional, o quadro 

político que se formou após 1930 – e que no âmbito regional possibilitou o 

advento e consolidação de Goiânia – contribuiu largamente para a 

reaproximação Igreja-Estado e para a execução do projeto de restauração 

católica implementado pelo episcopado brasileiro, sob a direção do Cardeal 

Leme, e que em nível local foi coordenado pelo arcebispo D. Emanuel Gomes 

de Oliveira. 

Ronaldo Ferreira Vaz (1997) ressalta que o contexto favorável para a 

execução desse projeto surge no decurso do movimento revolucionário de 

1930, cujos desdobramentos levaram o governo a buscar o apoio da Igreja. 

Segundo observa esse autor, isso se deu num momento de grande 

necessidade do Interventor Pedro Ludovico em arregimentar forças para 

combater o tradicional mandonismo da oligarquia Caiado, além do apoio que o 

mesmo buscava para concretizar o seu projeto de transferência da capital, da 

Cidade de Goiás para outro espaço. 

De fato, como bem analisou Itami Campos (2002), a mudança da 

capital mostrou-se a melhor estratégia de Pedro Ludovico para galgar o poder 

e se firmar como o principal líder político de Goiás. Por isso, cercou-se o 

mesmo das personalidades mais influentes do Estado em busca de apoio, e a 

aliança com a Igreja e com D. Emanuel (1923-1955), arcebispo de Goiás, era 

fundamental para o seu propósito. 

Assim, nas principais etapas de edificação e consolidação de Goiânia, 

verifica-se, uma série de ocasiões especiais, designadas por Riolando Azzi 

como “gestos significativos”, em que Estado e Igreja gradativamente se 

irmanaram. 

O conjunto de circunstâncias que concorrem a favor dessas 

evidências, coincidem com as principais etapas de formação e afirmação da 

nova capital e que Pimenta Netto (1969) registrou como o “ciclo da mudança”, 

que se inicia com o Decreto n. 2737, de 20 dezembro de 1932, encerrando-se, 

por fim, em 05 de julho de 1942, com o batismo cultural de Goiânia, e nos quais 

se verifica ampla participação da Igreja em sua principais fases. 
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O Decreto n. 2737 ressaltou a primeira medida concreta como 

empenho para a construção da nova capital. Assim, a presença de D. Emanuel 

entre os sete membros da comissão responsável pela escolha do local em que 

seria edificada a cidade, atesta claramente a extensão dos vínculos que 

gradativamente irmanaram a Igreja e o Estado, em torno da construção e 

consolidação de Goiânia. 

D. Emanuel fora eleito como o presidente dessa comissão e, dessa 

maneira, se cercava cada vez mais de prestígio político. A Ata da sessão de 

instalação da comissão registra um desses momentos: 
 

Finda a leitura, o Sr. Presidente teceu considerações gerais sobre o 
palpitante assunto, declarando-se desvanecido com a distinção que lhe fora 
conferida, não só pelo ilustre Dr. Interventor Federal, escolhendo-o para 
membro da Comissão, como pela de seus pares, elegendo-o seu Presidente. 
(SABINO JÚNIOR, 1960, p. 63).   

 
 

Na mesma sessão, um dos integrantes da comissão, Dr. Laudelino 

Gomes de Almeida – primo de Pedro Ludovico Teixeira –, teceu eloqüentes 

comentários e elogios ao arcebispo de Goiás. Assim foi o seu discurso: 

 
Aprovadas as propostas teve a palavra o Dr. Laudelino Gomes dizendo que, 
mais feliz não poderia ter sido o ato do Snr. Interventor na escolha do nome 
do Snr. Bispo para membro da Comissão e que a figura de S. Excia. mui 
justamente destacava como uma fôrça espiritual e católica no seio da 
Comissão. Salientou a influência do fator religioso na solução dos grandes 
problemas sociais e políticos, encerrando suas considerações repetindo a 
frase de que os grandes males atuais da humanidade são maiores porque os 
homens estão se afastando de Deus.(Ibid, p. 65).  

 
 
No discurso, percebe-se a importância destacada pelo orador ao fator 

religioso e espiritual para a condução dos problemas políticos e sociais da 

humanidade. Nesse sentido, a presença de D. Emanuel entre os membros da 

comissão que escolheriam o local para a nova capital, se reveste de 

significativo valor simbólico, uma vez que a mesma representaria, entre outras 

coisas, as bênçãos de Deus e da Igreja sobre a nova cidade que nascia, 

conferindo, assim, uma legitimidade divina á referida comissão. Daí, segundo 

Laudelino, a acertada decisão do Interventor em escolher o bispo para compor 

a comissão. 
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O Jornal Brasil Central único órgão de imprensa dirigido pela Igreja 

Católica na época, publicou na íntegra o telegrama de convite para compor a 

comissão, enviado por Pedro Luduvico à D. Emanuel. Eis o conteúdo do 

mesmo: 

 
Dom Emanuel Gomes, Bispo Goiaz, Bonfim 16 Dez 1932. Tenho prazer 
convidar Vossencia para fazer parte comissão que estudará local apropriado 
para construção nova cidade destinada Capital deste Estado. Certo valioso 
concurso Vossencia, antecipadamente agradeço. Saudações atenciosas. 
Ass. Pedro Ludovico, Interventor.(TEIXEIRA, Brasil Central, 30 dez. 1932).  

 
 

Após analisar o pedido do Interventor e de obter um parecer favorável 

dos seus consultores diocesanos, D. Emanuel, compreendendo as 

possibilidades favoráveis à Igreja, enviou telegrama a Pedro Ludovico, no qual 

respondia: 

 
Exmo. Sr. Dr. Pedro Ludovico, Interventor Federal, Goiás. Recebemos 
honroso convite Vossência, datado 16 corrente para fazer parte comissão 
estudará local apropriado Capital deste Estado. Aceitamo-lo agradecido para 
prestar desinteressadamente nosso modesto concurso magno problema 
muito favorecerá desenvolvimento Estado cooperar nobres propósitos 
governo Vossência. cercar todas garantias vida cidade Goiás sede 
permanente nossa querida Diocese primaz Deus guarde Vossência. 
Atenciosamente. Emanuel, Bispo Goiás. (OLIVEIRA, Brasil Central, 30 dez. 
1932).  
 

Para Áurea Menezes (2001), o “espírito patriótico e diplomático” de D. 

Emanuel influenciou a decisão do Interventor em buscar o apoio do arcebispo. 

Ao comentar as circunstâncias em que o chefe político fez o convite ao prelado 

goiano, ela observa que:  

 
Pedro Ludovico regozijou-se com a resposta positiva do arcebispo e sentiu-
se muito feliz e seguro quando soube que ele fora escolhido como presidente 
da referida comissão, pois dizia: ‘O povo aqui é católico e, com o bispo, não 
vai criar caso e nem brigar’. (MENEZES, 2001, p. 38).   

 

A satisfação de Pedro Ludovico em poder contar com o apoio de D. 

Emanuel reflete bem o tumultuado clima criado em torno da irreversível decisão 

de transferir a capital do estado para outro local e, ao mesmo tempo, evidencia 
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a estratégia do governante em angariar votos favoráveis ao seu projeto 

mudancista, e diminuir, com isso, o ímpeto dos antimudancistas. 

 O parecer da subcomissão, favorável a escolha de Campinas em 

detrimento de Bonfim, cidade da qual D. Emanuel era partidário, uma vez que 

para lá pretendia transferir a sede da Diocese, parece ter criado um ambiente 

hostil entre o bispo e o Interventor. A esse respeito, Miguel Archângelo (1984, 

p. 325-327) cita como exemplo o fato de que nas duas primeiras missas de 

Goiânia, a do dia 27 de maio de 1933, e a do lançamento da pedra 

fundamental, em 24 de outubro do mesmo ano, D. Emanuel estranhamente 

ausentou-se, ocorrendo assim, um “congelamento de relações” entre ele e o 

Interventor.   

Apesar desse quadro de desentendimentos entre o representante da 

Igreja e o comandante político do Estado, a celebração dessas primeiras 

missas, como eventos da fundação da cidade, confirmam o quanto a Igreja se 

fez presente, lado a lado com o Estado, no alvorecer da nova capital. 

O registro das primeiras cerimônias foram feitas pelo último prefeito de 

Campinas, Licardino de Oliveira Ney, que em sua auto-biografia as relata com 

minúcias. Em seu depoimento sobre a primeira missa de Goiânia, assim se 

expressa: 

 
Realizou-se, no dia 27 de maio de 1933, local escolhido para a futura Capital 
do Estado, uma missa campal. Celebrada pelo padre Conrado, com 
assistência de mais de seiscentas pessoas, inclusive os srs. drs. Diretores de 
Higiene, Interior, Correios e Telégrafos, senhoras, senhoritas de nossa 
sociedade e de Campinas, Irmãs e alunas do Colégio Santa Clara, o ato se 
revestiu de extraordinária solenidade e brilho, assistido por centenas de 
campônios e lavradores, que a convite do dr. Carlos de Freitas, acorreram 
em massa para prestarem seu auxílio nos trabalhos de roçagem da zona, 
onde deverá assentar-se a futura sede do Governo. A beleza do local e da 
manha, aliados à significação do ato, revestiram de grande solenidade a 
missa, finda a qual, o Rvmo. Conrado proferiu vibrante alocução, apontando 
ao povo de Campinas e ao de todo o Estado a figura varonil do Interventor, 
como a de um homem verdadeiramente idealista e realizador, que soube 
colocar seu idealismo sadio e fecundo acima dos próprios interesses 
pessoais, partidários e políticos, pelo que no cenário político de Goiás, ele se 
tornou uma figura invulgar[...] (NEY, 1975, p. 48-49). 
 

Diante do afastamento de D. Emanuel do perímetro de Goiânia, coube 

ao superior redentorista, padre Conrado Kolman a celebração da primeira 

missa da nova capital. Da mesma forma, outro redentorista, o padre Agostinho 
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Polster, proferiu a missa de solenidade do lançamento da pedra fundamental. 

Licardino de Oliveira Ney assim relata que: 

 
O dia 24 de outubro de 1933, foi designado para perpetuar na história, o 
nascimento de Goiânia. [...] Foi uma festa que deixou na memória de todos 
que tiveram a felicidade de assisti-la, a mais grata recordação. Foi difícil 
localizar uma árvore, à sombra da qual se pudesse celebrar a Santa Missa. 
Onde hoje se localiza a Praça Cívica, foi celebrado o santo sacrifício, tendo 
como oficiante o Padre Agostinho. O sol estava abrasador, não havia água 
nas proximidades, para saciar a sede do povo. Antes e acima de tudo, o 
entusiasmo daquela gente suportou sem queixas, as dificuldades 
momentâneas. Ao som do Hino Nacional, rezou-se a 2º missa, nas terras 
soalheiras de Goiás, onde um novo marco da civilização foi travado no solo 
fértil e generoso da terra de ‘Anhanguera’.(Ibid, p. 51). 
 

A participação dos redentoristas alemães na condução das primeiras 

cerimônias religiosas em Goiânia, bem como em várias outras etapas de 

edificação da cidade, são analisadas por Santos (1984) como eventos 

importantes para a mudança da nova capital, principalmente, durante o período 

em que as relações entre Pedro Ludovico e D. Emanuel estavam abaladas. Ao 

analisar a dimensão desse conflito e a importância das atividades 

desenvolvidas pelo arcebispo para a condução da restauração católica em 

Goiás ele ressalta que: 

 
Na verdade, a ação do Arcebispo D. Emanuel em favor da ‘Restauração 
Católica’ em Goiás, não pode ser dimensionada pelo nível de relacionamento 
entre ele e o Governador. No contexto, as pessoas ou agentes principais 
desapareciam, para resplandecer a aliança Igreja-Estado. [...] Pedro 
Ludovico, apesar de maçon grau 33 continuava a prestigiar a Igreja, que se 
‘oficializava’ em cerimônias públicas ou cívicas, quer através de 
redentoristas, dominicanos ou algum padre secular [...] e D. Emanuel 
continuava a cooperar indiretamente com o Governo, máxime no setor 
educacional. (SANTOS, 1984, p. 330). 

 

Por tudo isso não se pode afirmar que as divergências pessoais e 

ideológicas entre D. Emanuel e Pedro Ludovico comprometeram seriamente as 

relações entre a Igreja e o Estado, visto que interesses políticos e institucionais 

os aproximavam. Prova disso que as circunstâncias políticas decorrentes das 

eleições de 1933/34 reaproximaram o arcebispo e o Interventor. Nesse sentido, 

Vaz (1997, p. 257) enfatiza que: 
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A recusa de Pedro Ludovico em aceitar o município de Bonfim como sede 
para a nova capital deve ter deixado Dom Emanuel extremamente 
contrariado. Continuou, entretanto, ao lado do governo estadual, esperando a 
melhor oportunidade para alcançar seus resultados. Em breve, isso iria 
acontecer. Foram fixadas eleições para a Assembléia Legislativa estadual, a 
qual elegeria o novo chefe do executivo. Pedro Ludovico precisou então 
recorrer a Mario Caiado e a Dom Emanuel.   

 
 

Ao recorrer novamente ao apoio de D. Emanuel, Pedro Ludovico abriu 

ainda mais espaço para as pretensões restauradoras da Igreja Católica. 

Restabelece-se assim, um clima de mútua cooperação e cordialidade entre 

ambos.  

Em 1935, por exemplo, durante a cerimônia de inauguração da pedra 

fundamental da Igreja de N. Senhora Auxiliadora, Pedro Ludovico se fez 

presente lado a lado com D. Emanuel. A fotografia abaixo registra esse 

momento: 

 
 

 
D. Emanuel e Pedro Ludovico na 
inauguração da pedra fundamental 
da Igreja de N. Senhora Auxiliadora. 
1935. Autor desconhecido. Goiânia. 
Fonte: Acervo IPEHBC. 
 

Na imagem, vê-se D. Emanuel à frente do Interventor em significativo 

gesto de benção ao local onde seria edificada a Igreja de N. Senhora 

Auxiliadora, fato que sugere uma gradativa relação de proximidade entre a 

Igreja e o Estado em Goiás.  

Contudo, a aliança entre esses dois setores somente auferiu contornos 

mais nítidos a partir de 1937, quando a capital do estado finalmente foi 



transferida para Goiânia.2 Segundo Vaz (1997, p. 267) é nesse momento que 

D. Emanuel inicia seu projeto de sacralização de Goiânia, surgindo, assim, “o 

Colégio salesiano Dom Bosco, o Ginásio Santo Agostinho, a Santa Casa de 

Goiânia, além da própria Matriz nossa senhora auxiliadora”, o que possibilitou a 

Igreja uma sensível melhora e recuperação de suas bases estruturais.  

Três anos mais tarde, durante a visita de Getúlio Vargas a Goiânia em 

1940, considerada por muitos como um dos primeiros paços efetivos da política 

estadonovista de Marcha para Oeste, D. Emanuel, Pedro Ludovico e o 

presidente da República se encontraram no Palácio das Esmeraldas em um 

banquete oferecido ao chefe da nação, conforme atesta a imagem a seguir: 

 

 
Getúlio Vargas em visita à Goiânia. 1940. Sílvio 
Berto. Goiânia. Acervo MIS – GO.3 

 

O caráter simbólico desse encontro evidencia mais uma vez a situação 

privilegiada que a Igreja gozava naquele momento. Percebe-se assim, o quanto 

a Igreja Católica participou ativamente das principais etapas de edificação da 

nova capital, através da atuação de seus principais representantes, sobretudo 

por meio de seu maior dignitário, D. Emanuel Gomes de Oliveira.  

A esse respeito, o cônego José Trindade Silva, que testemunhou a 

maioria desses fatos, afirmou em 1948, por ocasião da realização do 

Congresso Eucarístico desse ano que: 

                                                
2 Decreto n.º 1816 de 23 março de 1937. Correio Oficial, 25/03/1937. 
3 Identificações foto 2: Da esquerda para a direita: Pedro Ludovico Teixeira, Pres. Getúlio 
Vargas e Dom Emanuel Gomes de Oliveira. 
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E hoje Goiânia é uma realidade. Em todas as suas fases, sempre esteve 
junto o prelado goiano, ora por si, ora por um sacerdote de sua delegação. 
Benzeu-lhe a primeira cruz, abençoou as primeiras pedras dos primeiros 
prédios, rezou missas campais. (SILVA, 1948, p. 461). 
 

Em 1942, a Igreja Católica também se fez presente nas cerimônias de 

inauguração de Goiânia e mais uma vez se solidarizou politicamente com o 

governo. Esse apoio, conforme será discutido a seguir, mostrou-se decisivo 

para a consolidação de sua nova aliança com o Estado. 

 

 

 

3. O Batismo Cultural de Goiânia e a nova aliança Igreja-Estado em Goiás  

 

Das fases mais importantes mencionadas pelo Cônego Trindade e que 

contribuíram para a edificação da nova capital, a participação da Igreja Católica 

na inauguração oficial de Goiânia em Julho de 1942, data do seu batismo 

cultural, se constitui como um dos momentos de maior relevância para o 

restabelecimento das relações entre a Igreja e o Estado e para a efetivação da 

restauração católica em Goiás.  

Nessa ocasião, a cidade foi palco de realizações culturais que atraíram 

várias personalidades políticas, artísticas, eclesiásticas e intelectuais de todo o 

país, além de convidados ilustres e o público em geral. 

Entre os vários eventos que ocorreram durante os onze dias de 

festejos da inauguração de Goiânia, a missa campal realizada na Praça Cívica 

na manhã do dia 05 de julho de 1942, configura-se, seguramente, como um 

dos momentos mais importantes do batismo cultural.  

Abaixo, segue o registro da cerimônia feita por Pimenta Netto nos 

Anais do Batismo Cultural:  

 
Manha radiante e bonita enfeitou o céu de Goiânia, no dia 5 de julho de 1942. 
Aragem fresca vinha do oeste, como a tomar parte da alegria de todos. 
Ao romper da aurora a Banda da Polícia Militar, percorrendo as ruas e 
avenidas, enchia o planalto de sons épicos e marciais. Tôda a população da 
nova capital, já levantada, aguardava ansiosa o início das festividades. 
Os alunos de todos os estabelecimentos de ensino, garborosos em seus 
uniformes, e acompanhados pelos acordes de marchas militares, às 8 horas 
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rumaram em direção à Praça Cívica, onde se fez, momentos depois, o 
hasteamento da Bandeira Nacional, no Palácio do Governo. 
Um imponente altar iluminado pela luz dourada do sol, estava armado 
naquela Praça, tendo ao seu redor, os representantes ministeriais, 
delegações estaduais, altas autoridades, colégios e grande massa popular. 
Precisamente às 8:30 horas teve início a Missa Solene, oficiada por D. 
Emanuel Gomes de Oliveira, arcebispo de Goiás, investido na função de 
representante de SE. o Cardeal Leme. Terminada a Missa subiu ao púlpito D. 
Aquino Correia, arcebispo de Cuiabá e membro da Academia Brasileira de 
Letras, que proferiu a seguinte: Oração Gratulatória. (PIMENTA NETTO, 
1969, p. 33). 

 

A Oração Gratulatória proferida por D. Aquino Correia, constitui-se 

como um dos mais importantes registros documentais do batismo cultural de 

Goiânia. Nela encontram-se alguns dos principais elementos que explicam a 

nova relação entre a Igreja e o Estado em Goiás. 

O primeiro indicativo dessa situação surge nas afirmações do 

arcebispo:  

 
Aqui de fato, não vejo somente o povo goiano, o beneficiado e amável povo, 
que hoje triunfa em íntima união com as suas autoridades, dentre as quais se 
destacam a figura eminente do Chefe do Governo de Estado e o vulto 
hierático do seu Metropolita; que no próprio nome, de que fez a divisa 
heráldica de suas armas arquiepiscopais, nos lembra que Deus está com ele, 
abençoando os fiéis: Emanuel, nobiscum Deo! (CORREA In: PIMENTA 
NETTO, 1993 p. 34).  
 

Como se vê, o quadro regional que demonstra a proximidade de 

relação entre a Igreja e o Estado em Goiás, evidencia-se na própria construção 

do discurso de harmonia entre o Interventor Pedro Ludovico e o arcebispo D. 

Emanuel, com o “povo goiano”, apontado pelo prelado de Cuiabá, como o 

maior “beneficiado” dessa situação. 

Posteriormente, D. Aquino Correia aponta, em linhas gerais, o que 

seria o modelo ideal de coexistência entre Igreja, Estado e a sociedade: 

 
Sim! Glória a Deus nas alturas morais da consciência brasileira, orientada, 
sempre mais, pelos princípios eternos do Evangelho, para este regime de 
ordem na disciplina e de progresso no trabalho, mediante a mútua 
compreensão e a concórdia entre as duas sociedades perfeitas, mas 
inseparáveis, independentes mas harmônicas entre si, que são o Estado e a 
Igreja; mediante o equilíbrio pacífico nas relações políticas e melindrosas do 
poder com a liberdade; mediante a constituição sacramental e inviolável das 
famílias; mediante a formação religiosa do Exército e da Juventude, duas 
supremas esperanças da Pátria, a esperança de seu presente e a esperança 
de seu futuro: – Glória in exelcis Deo! (Ibid, p. 35). 
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Como se observa, as palavras acima se revestem de significativo valor 

para o entendimento dessa nova fase de relacionamento entre a Igreja e o 

Estado, caracterizada por Thomas Bruneau (1974) como neocristandade e por 

Riolando Azzi como restauração católica. 

A presença da Igreja Católica no conjunto de rituais que inauguraram a 

nova capital do Estado goiano surge, dessa forma, como o momento propício 

para a consolidação da restauração católica em Goiás.  

No momento em que a inauguração de Goiânia é noticiada em alguns 

dos principais jornais da época, mesmo diante do conturbado clima da guerra 

que assola o mundo, inaugura-se para a Igreja uma conjuntura amplamente 

favorável as suas pretensões restauradoras. Nas palavras de D. Aquino, a 

inauguração da cidade é também:   
[...] 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 a revelações do seu 
govêrno, filia-se 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’. Não o 
Anhanguera douto e aristocrata, que nos enche de maravilha, fazendo surgir 
a nossos olhos, sob a varinha mágica de sua administração, esta cidade 
moderna, que ontem sertão, é hoje uma futurosa metrópole. (Ibid).  

 

Conforme se constata, a harmonia da Igreja com o Estado é 

apreendida não apenas no enaltecimento da política varguista de Marcha para 

Oeste, mas também na exaltação ao idealizador de Goiânia – Pedro Ludovico 

–, comparado acima ao “terceiro Anhanguera”.  

Alguns jornais da época como o Correio Oficial e O Popular 

registraram na íntegra a Oração Gratulatória. Sobre a participação de D. 

Emanuel e do arcebispo de Cuiabá na missa campal celebrada no dia 5 de 

julho, o jornal O Popular assim noticiou:  

 
Figuras de relevo no Clero brasileiro o arcebispo de Goiás e o de Mato 

Grosso têm prestado relevantes serviços à religião em todo país, impondo-se 
pela cultura e extraordinária capacidade de trabalho. O chefe da Igreja 
goiana já fundou diversos estabelecimentos de ensino nesta unidade da 
federação, concorrendo desse modo para elevar o nível intelectual da 
mocidade do Centro-Oeste do Brasil. D. Aquino Correia possui uma sólida 
cultura e se apresenta com as credenciais de membro da Academia 
Brasileira de Letras, e como um dos maiores oradores sacros da América do 
Sul. Foram esses dois dignitários da Igreja que emprestaram com sua 
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presença, um brilho todo especial, às solenidades de inauguração Oficial de 
Goiânia. (ILUSTRES ARCEBISPOS, O Popular, 12 jul. 1942.) 

 
De fato, a importância e carisma desses dois representantes 

eclesiásticos contribuíram para a consagração e o sucesso da festa em 

questão, o que explica, em parte, o destaque dado pela imprensa da época e a 

grande repercussão entre os participantes da solenidade.  

No prefácio à primeira edição da obra de Pimenta Netto, em 1969, 

reeditada em 1993, o primeiro prefeito de Goiânia e participante ilustre da 

inauguração da cidade, Venerando de Freitas Borges, assim rememora o 

evento: 

 
Consideramos um dos pontos culminantes do BATISMO CULTURAL DE 

GOIÂNIA a grande concentração na Praça Cívica para onde acorreu o povo 
para assistir à Missa Campal, ocasião em que D. Aquino Correia, na manha 
fria de 5 de julho de 1942, era ouvido pelo Brasil inteiro, ali representado por 
brasileiros da mais alta categoria e pelos operários, comerciantes, industriais, 
militares, religiosos, estudantes e fazendeiros.  Parece-me estar a ver a 
heráldica figura do prelado de Cuiabá, procurando alcançar com os braços 
estendidos os horizontes largos que se abriam pela amplidão sem fim dos 
chapadões goianos, abençoando a cidade que seria, e que hoje é, a 
encruzilhada da ‘Marcha para o Oeste’, inspirada e orientada por Getúlio 
Vargas, quando, no dia 7 de agôsto de 1940, em memorável discurso no 
Palácio das Esmeraldas , profetizou:  

‘Do alto dos vossos chapadões infindáveis, onde estarão amanha, os 
grandes celeiros do país, deverá descer a onda civilizadora para as planícies 
do Oeste e do Noroeste’.  
Guardo na retentiva os instantes de emoção e de grandeza vividos pela 
massa humana que ali se aglomeravam em religioso respeito e a vibração 
que de todos se apossava, quando o verbo de D. Aquino se erguia e longe 
ecoava, perdendo-se na manha festiva. (BORGES In: PIMENTA NETTO, 
1993, p. 09). 

 
Decorridos 27 anos da realização do batismo cultural de Goiânia, a 

missa campal celebrada na manhã do dia 05 de julho de 1942, ainda, ressoava 

para o primeiro prefeito da capital como um dos momentos principais da 

inauguração da cidade.  

Um olhar mais atento sobre esse ritual permite observar como o 

Estado se beneficia da aliança com a Igreja, para mobilizar o imaginário social, 

por meio da fé, direcionando assim os seus interesses políticos. 

Ao referir-se a oração de D. Aquino como a benção de Deus à cidade 

recém inaugurada, o ex-prefeito justifica o futuro glorioso que se anunciava e 

que de fato, ao seu ver, se concretizou através da “promissora” Marcha para o 
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Oeste, idealizada e “profetizada” dois anos antes da festa de inauguração da 

capital, por Getúlio Vargas, na sede política do governo goiano. 

Em outro depoimento, Belkiss Spenciere Carneiro, assim se expressa 

sobre a inauguração de Goiânia:  

 
Ainda trago em meu pensamento o Batismo Cultural de Goiânia; revejo a 
figura de Dom Emanuel Gomes de Oliveira, primeiro arcebispo do Estado de 
Goiás, celebrante da Missa Campal, no dia 5 de julho de 1942 e na qual 
pedia a Deus suas bênçãos sobre a nova Capital, que, naquele dia, 
comemorava sua apresentação ao país.( MENDONÇA, O Popular, 8 ago. 
1992). 

 
Mais uma vez, a assertiva da cidade abençoada pela graça de Deus, 

ressurge no discurso dos que se fizeram presente no evento. Isso demonstra, 

que embora o batismo cultural seja um evento de caráter predominantemente 

laico, ocorre durante os festejos populares e cerimônias oficiais, uma intensa 

recorrência ao elemento “sagrado”, como forma, talvez, de busca por afirmação 

e legitimidade religiosa às inúmeras festividades.4 

Algumas produções culturais da época e outras posteriores atestam 

essa situação. Dentre as modas de viola que foram ouvidas durante as 

comemorações, a música “Como Nasceu Goiânia”, de Chico Onça e Micuim, 

se constitui como um exemplo:   

 
Do jeito que vai as coisa, do jeito que as coisa vai 

Como faz o dotô Pedro, como o dotô Pedro faz 
O estado de Goiás progride cada vez mais 

 
Agora eu vou contar, pra vocês me dar razão 
Como se criou Goiânia, com muita pelejação 
Coitado do dotô Pedro, sofreu muita traição 

 
Nem data de eleição, nem disso não precisou 

Foi feita por Jesus Cristo, Jesus Cristo mandou 
Antão veio o dotô Pedro pra ser o nosso Interventor 

 
Sofreu muito sacrifício indesde essa fundação 

Agora, graças a Deus, num tem mais trapaiação 
Agora no mês de Julho vai ter a inauguração 

 
Goiânia é a caçulinha mais jovem das capital 

                                                
4 Várias festas regionais (Cavalhadas, Reisadas, Umbigadas, dança do congo, dança de velho, 
dança de vilão, dança de moço, bumba meu boi, mutirão de modas de viola, catira etc) que 
ocorreram por ocasião do batismo cultural, evidenciam essa interação entre o sagrado e o 
profano.  O Popular, Goiânia, 5 mar. 1942. 
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Já ta tudo asfaltado, telefone pra fala 
E tem um grande teatro e o rádio pra nóis cantá 

 
Se eu vier neste dia de festa, de resplendor 

Eu quero pedir a Deus pelo nosso Interventor 
E também Dona Gercina, que muito trabalhou 

 
Se Deus me der saúde inté nessa ocasião 
Eu quero ir na festança dessa inauguração 

Dar abraço em dotô Pedro, de tanta satisfação 
 

O Estado de Goiás ta ficando animado 
Com pouso dos avião nosso Goiás tem melhorado 

 
Dia de segunda-feira o Vasp aterra em Goiânia 

segunda-feira ele vem, terça-feira ele volta 
mandado do presidente, notícias boas são as de fora.  

(CHICO ONÇA; MICUIM, O Popular, 05 jul. 1997). 
 

 
          Na canção acima, a escolha de Pedro Ludovico como 

Interventor de Goiás é justificada pelo compositor pela graça e vontade de 

Jesus Cristo, que o teria designado como governante da nova capital. Daí 

apreende-se, que o “progresso” responsável pelo “resplendor” e 

“modernização” da cidade decorre direta ou indiretamente do providencialismo 

e da ordenação divina.  

Nos versos de Bernardo Elis, intitulado O Batismo Cultural visto do 

lado do povão, há outros elementos que permitem identificar como o imaginário 

popular conciliou fé, diversões e tradições culturais.  

 
No altar drapejavam  
Fanfarras e cantorias,  
Roupa nova, pé doendo, 
Rapadura e picolé, 
O povo se divertia  
Nessa nova romaria. 
 
 
Estrondava o foguetório, 
Na missa o bispo benzia,  
Poeira, alegria, festa,  
Padre-nosso, ave-maria, 
Naquela manha de julho, 
Que tanto frio fazia.  
(ELIS, O Popular, 05 jul. 1997). 
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Percebe-se assim, que a interação entre todos esses elementos de 

caráter laico e sagrado presentes na construção de Goiânia, reflete um 

momento de transição entre o velho e o novo, a tradição e a modernidade, o 

arcaico e o desenvolvido e que caracterizaram, segundo Nars Chaul o contexto 

histórico da passagem da Primeira República ao pós-1930. 

A forma como esses e outros signos e símbolos da tradição circulam 

em meio à sociedade, reforça a necessidade de compreendermos que entre o 

moderno e o tradicional as fronteiras não são tão visíveis e que se por vezes 

tais categorias rivalizam entre si, também existem entre elas relações de 

proximidade ou mesmo de “colaboração”, conforme salienta Giddens (2001) e 

que Crochet e Silveira(2006, p. 30) também corroboram ao afirmarem que:  

 
Com esse novo instrumento teórico, o sociólogo chama a atenção para o fato 
de que, apesar de a modernidade, por definição, colocar-se em oposição à 
tradição, na maior parte de sua história ela representou sua reconstrução, na 
medida em que a dissolvia.  
 

A constatação acima revela o paradoxo das ligações que as 

sociedades modernas tem em relação às representações da tradição. Isso 

ocorre, quase sempre, em função de que na busca por superar essa mesma 

tradição a modernidade dela se apropria como forma de garantir uma maior 

legitimidade nessa tarefa. É o retorno ao passado e a referência à tradição, 

portanto, que confere ao presente o valor pretendido pela novidade. Evidencia-

se, assim, o destacado papel desempenhado pelas tradições no longo 

processo de desenvolvimento da modernidade no contexto da cultura ocidental.  

Essa operação de reconstrução e de apropriação de símbolos e signos 

da tradição no contexto da era moderna também foi abordada por Hobsbawm 

(1997, p. 9), que afirma que “muitas vezes, ‘tradições’ que parecem ou são 

consideradas antigas são bastante recentes, quando não inventadas”. Em sua 

essência, a invenção de tradições é caracterizada pelo autor como um 

processo de formalização e ritualização que remete ao passado e que visam 

inculcar certos valores e normas por meio da repetição. Outra característica 

que lhe é peculiar, refere-se a possibilidade de adaptação que essas tradições 

inventadas podem assumir, seja para “conservar velhos costumes em 
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condições novas ou usar velhos modelos para novos fins”. (Hobsbawm, 1997, 

p. 13).  

No imaginário coletivo goianiense é possível encontrar alguns 

elementos que se inserem no rol dessas tradições inventadas. É o que se 

observa, por exemplo, na difundida crença que existe entre os moradores de 

Goiânia da presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida no núcleo 

central da cidade, e que Márcia Metran de Mello (2006, p. 48) descreve da 

seguinte forma: 
Desde há muito tempo, conta-se que o traçado do núcleo da cidade foi 
inspirado na figura de Nossa Senhora Aparecida. Uns falam no assunto aos 
cochichos, como um segredo que só os iniciados podem saber; outros, em 
alto e bom-tom, afirmam que o desenho foi uma sagrada intenção do 
urbanista que projetou a cidade. É provável que essa história seja contada, 
junto aos contos infantis, às crianças de berço e que, similarmente ao 
exercício de se procurar o Cruzeiro do Sul no céu, procura-se Nossa Senhora 
Aparecida no mapa da cidade. 

 

Essa semelhança apontada por Mello do núcleo central de Goiânia com 

a figura de Nossa Senhora Aparecida é forjada, conforme se observa na 

imagem abaixo, a partir da convergência das principais avenidas do centro da 

cidade em direção à Praça Cívica, sede administrativa do governo estadual. 

 

 
Contorno imaginário de Nossa 
Senhora Aparecida inscrito no 
traçado de Goiânia. (MELLO, 2006, 
p. 50). 
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Como se vê na imagem, a disposição das avenidas em destaque 

sugere – tal como o exercício de se procurar “carneirinhos” e “elefantes” nas 

nuvens – a representação da figura de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 

Brasil. Essa imagem sacralizada do centro da cidade compõe o imaginário 

coletivo goianiense como um todo, e se reproduz cotidianamente no discurso 

de seus moradores, tal como se observa, por exemplo, em Bariani Ortêncio, 

renomado escritor e pesquisador goiano: 
 

O traçado do centro de Goiânia, projeto de Atílio Correia Lima, tem o formato 
da imagem de N. S. Aparecida, padroeira do Brasil, formada pela Praça 
Cívica (cabeça), as avenidas dos 3 grandes rios, Araguaia, Tocantins e 
Paranaíba (o corpo) e Avenida Goiás, fechando o manto. (ORTÊNCIO, apud 
MELLO, 2006, p. 57). 
 

Para Mello, essa representação da cidade tida por muitos como 

apenas uma lenda e crendice popular, carrega consigo uma dimensão muito 

mais profunda do que a princípio se supõe. Por isso: 

 
A projeção da figura de Nossa Senhora Aparecida no tecido da capital de 
Goiás, curiosamente, não se diluiu com o passar do tempo, pois não perdeu 
o seu conteúdo cultural. Ao longo das sete décadas de vida da cidade, 
manteve sua capacidade representativa e o seu poder de requalificar-se 
simbolicamente diante das novas gerações e das sucessivas ondas de 
migrantes. (MELLO, 2006, p. 56). 
 

De fato, ao se analisar a forma como esse mito de fundação de 

Goiânia permanece vivo na mentalidade goianiense – sendo difundido e 

discutido tanto nos meios populares quanto no círculo acadêmico e também 

entre aqueles que chegam à cidade e se encantam com a sua descoberta – 

algumas questões logo se impõem: Que relação o mesmo guarda com o 

projeto urbanístico de Goiânia de autoria de Atílio Correia Lima? Houve alguma 

intencionalidade do urbanista em sua elaboração? Se não houve, quais seriam 

as bases de sustentação dessa crença no imaginário coletivo da cidade? 

No primeiro aspecto, fica logo evidente que não houve nenhuma 

intenção deliberadamente arquitetada por Atílio Correia Lima em invocar a 

imagem da Santa no traçado urbanístico de Goiânia. Este, segundo observa a 

historiadora Lena Castello Branco F. de Freitas (1999) foi influenciado por uma 
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corrente estética do urbanismo clássico, visto que, de acordo com o próprio 

Atílio foi inspirado nas cidades de Versalhes, Karlsruhe e Washington.  

Isso talvez explique a grande semelhança de estilo dessas cidades 

com as plantas e os desenhos do plano diretor de Goiânia, em que se vêem as 

três avenidas principais convergindo para o centro administrativo formando o 

pâtte d’oie, uma alusão a “pata de ganso”, segundo Lena Castelo Branco, ou 

“pé de pato”, de acordo com Márcia Metran de Mello, que observa ainda ser 

essa uma estratégia bastante apropriada para a época, já que a cidade se 

encontrava em franco processo de afirmação política 

Mas se por um lado tais constatações atestam não haver nenhuma 

intenção original clara em se inserir a figura de Nossa Senhora Aparecida no 

traçado urbanístico de Goiânia, por outro, a sua permanência no imaginário 

coletivo da cidade chama a atenção pela significativa carga simbólica que 

carrega. Nesse sentido, Mello (2006, p. 63) salienta que: 

 
 É interessante observar que o centro administrativo, transformado na cabeça 
da santa pela imaginação popular, está geograficamente situado no núcleo 
central da cidade. O poder político e o religioso nascem, assim, de um centro 
irradiador que emana sua força simbólica de dentro para fora, do coração 
para todo o organismo. 

 
A sacralização desse espaço contraria, portanto, o planejamento 

original de Goiânia, segundo o qual, no entender de Lena Castelo Branco 

(1999, p. 274), “igrejas não se constituíam em centro de interesse no plano 

diretor de Goiânia”, cujos espaços reservados ao culto estavam relegados a um 

segundo plano.  

Portanto, se no núcleo central da Praça Cívica não existe a Catedral – 

que fisicamente se encontra à margem do eixo irradiador do poder – e lá, como 

bem observa Mello (2006, p. 65), “que a mente divina – simbolizada pela 

cabeça da santa, está vigilante – visivelmente invisível – a abençoar a cidade”. 

Por tudo isso: 

 
Ficava evidente que a cidade nova precisava, mais que da coragem dos 
pioneiros, das bênçãos de Deus. A sacralidade é uma proteção contra o 
medo e uma garantia de sucesso. (MELLO, 2006, p. 61). 
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Assim, a base cultural que manteve a sustentação desse mito de 

origem e de fundação de Goiânia por tanto tempo¸ alicerçou-se, a nosso ver, 

na forma como a religiosidade popular católica interagiu com a Igreja em seu 

apoio à construção, consolidação e legitimação política da nova capital, cidade 

que embora concebida no ventre da modernidade, nasceu sob as bênçãos 

seculares da tradição católica, refletida em sua Santa Madre Igreja. 

 

4. Conclusões 
 

Em linhas gerais, as conclusões a que chegamos na pesquisa até o 

presente momento podem ser assim enumeradas: 

 

1) Embora tenha sido edificada sob os auspícios do progresso e da 

modernidade, a construção de Goiânia mesclou também diversos símbolos e 

elementos pertencentes à esfera da tradição; 

2) A participação da Igreja Católica nos eventos de fundação e 

consolidação de Goiânia ao longo da década de 1930 e início da década de 

1940 evidenciam o quanto os elementos ligados a tradição e a fé contribuíram 

para o alvorecer da nova capital. 

3) Em torno da afirmação e ascensão de Goiânia, Igreja e Estado 

consolidaram uma nova aliança em Goiás, designada por Riolando Azzi como 

restauração católica e que se pautou, sobretudo, por uma mútua cooperação e 

cordialidade entre as duas instituições. 
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