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Coronelismo é um fenômeno político marcante na História de 

Goiás, e  desperta o interesse de historiadores e cientistas sociais que  procuram cada 

vez mais desvendar suas nuanças. Esta  também é a temática escolhida para nossa 

dissertação.   Tomamos como objeto  Morrinhos, cidade localizada a sudeste de 

Goiás, de onde saiu um dos principais grupos políticos do interior do Estado durante 

a Primeira República (1889-1930).

O município de Morrinhos foi escolhido  por refletir 

bem o fenômeno coronelístico, pois vivia ali um conjunto de pessoas com influência 

regional, que mediava  os interesses do poder central junto às populações local e 

vizinhas, e vice-versa. Além do prestígio político, possuía também dinheiro, em meio 

à economia incipiente que o Estado apresentava, tendo por isso mesmo condições 

para barganhar e compor  junto ao governo estadual1, nos principais momentos 

políticos. Mas não só a elite local nos interessa, o povo que vivia na localidade  

também  é outro alvo deste trabalho. 

Em Goiás a República Velha foi dominada  basicamente por 

dois grupos políticos, comandados pelas famílias Bulhões e Caiado. Mas, houve um 

outro período (1901-1909) , classificado por Itami Campos como o arranjo 

xavierista 2 , capitaneado por José Xavier de Almeida, então Presidente do Estado. O 

grupo de Morrinhos  destacou-se em todas estas etapas, numa vocação inequívoca 

para alianças e acordos  (atitudes essenciais para se garantir a participação política no 

sistema vigente), dizendo-se , contudo, autônomo. Esta facção nasceu da união das 

famílias Lopes de Moraes, Nunes da Silva e Xavier de Almeida, pelos laços 

matrimoniais. Seus principais expoentes foram : Cel. Hermenegildo Lopes de 

Moraes; seu filho primogênito e homônimo; seu filho caçula, Alfredo Lopes de 

Morais;  seu genro José Xavier de Almeida  e o marido de sua enteada Cel. Pedro 

Nunes. 

Nossa proposta é a de abordar o coronelismo e o cotidiano  a 

partir de um estudo de caso. Dessa forma a pesquisa não terá como eixo central a 

história política de Goiás, nem os diversos acontecimentos registrados no Estado 



6
durante o período. Estes aspectos só serão levantados à medida que envolverem o 

grupo morrinhense. Traçar o retrato de uma cidade tendo em vista a atuação do grupo 

dominante, os reflexos de seu trânsito pelo poder na construção de uma identidade 

local e os aspectos comuns da vida em comunidade é a nossa meta central. O 

coronelismo aqui é entendido como elemento  presente na convivência diária.

Os indícios são de que este grupo buscou uma correlação de 

forças com as facções  da Cidade de Goiás . No campo político isto é bastante 

perceptível, uma vez que o grupo de Morrinhos tinha uma influência maior junto ao 

poder central do que o normalmente permitido aos líderes locais3. Em nosso 

entendimento, a elite morrinhense era formada por deslocados da capital, que 

buscavam quebrar o domínio das oligarquias estabelecidas no Estado. Morrinhos foi 

a cidade escolhida como domicílio pelo Cel. Hermenegildo, que era um vilaboense, e 

também por José Xavier de Almeida, depois de sua expulsão da capital, com a 

Revolução de 19094 . Por sua vez, Hermenegildo Lopes de Moraes, o filho, foi 

impedido de assumir a presidência do Estado, para a qual havia sido eleito, em 

função da crise de 1909. E, já no final da Primeira República, Alfredo Lopes de 

Morais, filho caçula do coronel, renunciou à presidência do Estado. Não houve neste 

episódio nenhuma pressão sobre o morrinhense declarada publicamente, mas a 

existência de divergências com os Caiado pode ser percebida nas substituições 

ocorridas nos cargos de comando, logo após sua saída.

Talvez como extensão das lutas políticas, o grupo dominante 

tenha buscado construir uma identidade local. Morrinhos era  (e ainda é) definida de 

duas formas: “A Cidade dos Pomares” e “A Atenas de Goiás”. Criou-se um 

conceito de cidade ecológica, num tempo em que ecologia era apenas  uma palavra 

difícil no dicionário. Com o conceito de cidade cultural  deu-se a Morrinhos a 

imagem de um lugar cuja vocação natural eram as artes, aonde não existiam  

políticos truculentos e sim escritores (José Xavier de Almeida, José Xavier de 

Almeida Jr., Guilherme Xavier de Almeida)  ou músicos ( coronel João Lopes Zedes, 

pistonista; Major Limírio, mecenas das bandas de música). Este incentivo às artes  
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passava também pelo teatro, principalmente com a ida de Juquinha Diniz 

(agrimensor, político, professor e teatrólogo) para a cidade . A idéia de município 

voltado para o cultural permanece até os dias atuais, com a realização da Festa de 

Artes de Morrinhos.

O trabalho deverá abordar aspectos sociais, políticos e 

econômicos que nortearam a comunidade morrinhense no final do século XIX e 

início do século XX, procurando vislumbrar o modo de vida  e a visão de mundo de 

seus membros. Também são nossos objetivos: evidenciar a inserção do grupo político 

de Morrinhos na política estadual; detectar o seu comportamento diante dos 

acontecimentos  políticos nacionais e estaduais;  analisar o relacionamento entre os 

grupos sociais na comunidade;  descobrir as formas pelas quais se configurava o 

coronelismo em Morrinhos, reconstruir os espaços ocupados pelos moradores;  

resgatar, ainda que parcialmente,  aspectos do cotidiano. 

Apesar da historiografia brasileira e goiana terem uma 

discussão acumulada sobre o coronelismo,  o tema continua sendo interessante, pois 

é discutido não só na academia mas também na televisão (através das novelas e 

outros programas de ficção), no cinema , no teatro e na literatura. A figura do coronel 

está presente no imaginário dos brasileiros, seja por causa da história oral, seja pelo 

próprio cotidiano, que a todo momento coloca as pessoas  frente a frente com ruas, 

prédios públicos e monumentos que homenageiam estes homens.

Buscamos amparo teórico-metodológico na bibliografia que 

trata do coronelismo, do cotidiano, do imaginário, da história de Goiás e de 

Morrinhos. Entre os principais autores consultados estão: Itami Campos, Victor 

Nunes Leal, Marcos Vinícius Vilaça e Roberto Cavalcante de Albuquerque, Luís 

Palacín,  Luiz Luna e Nelson Barbalho, Jacques Le Goff,  Michel  de Certeau, Maria 

Odila Leite da Silva Dias, Maria Auxiliadora Guzzo de Decca, José Murillo de 

Carvalho, Evelyne  Patlagean, Sandra Jatahy Pesavento, Marcia Regina Capelari, 

Maria Isaura Pereira de Queiroz,  Celson José da Silva, Billy Jaynes Chandler, Maria 
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Augusta Sant'Anna  de Moraes, Barsanulfo Gomide Borges, Maria Amélia Garcia 

Alencar e  Elianda Figueiredo Arantes Tiballi.

A pesquisa lança mão de fontes documentais encontradas em 

arquivos (Polícia, Poder Judiciário, Poder Legislativo Municipal, Fisco, periódicos, 

registros paroquiais, instrução pública, estatísticas) e alternativas ( literatura, 

correspondências, prédios, monumentos) . A dissertação é composta de três 

capítulos. O primeiro trata  da própria pesquisa, os caminhos percorridos em busca 

dos objetivos propostos, o trabalho com as fontes, as dificuldades enfrentadas. Já o 

segundo busca a reconstrução do município ( população,  economia, urbanização, 

escola , comunicações ), enquanto o terceiro trata da comunidade que ali vivia 

(coronéis, violência,  mulheres,   festas , espaços de convivência). 

. Notas da Introdução  

1  MORAES, Maria Augusta Sant'Anna- História  de Uma Oligarquia: Os Bulhões,
              Editora Oriente, 1ª Edição, Goiânia, 1974.

. Esta autora deixa claro que o grupo morrinhense iniciou sua participação, de 
razoável destaque, na política estadual devido à falta de liquidez do poder público, 
fato que gerava a necessidade de obtenção de recursos privados, levando o Cel. 
Hermenegildo a ser um dos financiadores do Estado, desempenhando a função que 
caberia a um banqueiro.

2 CAMPOS, Itami - Coronelismo em Goiás, 1ª edição,  Editora da UFG, Goiânia, 
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1983, p.p. 71/72. 

. Xavier de Almeida iniciou sua carreira política com a bênção dos Bulhões, que 
então dominavam o cenário político goiano. Elegeu-se Presidente  do Estado  para a 
gestão de 1901-1905. Pouco tempo depois começou a aproximar-se dos opositores 
políticos do bulhonismo e casou-se com Amélia Augusta de Moraes, filha do Cel. 
Hermenegildo, quebrando uma expectativa dos Bulhões de vê-lo entrar para sua 
família através dos laços matrimoniais. Rompeu definitivamente  com os Bulhões em 
1904 e recebeu apoio de importantes políticos da época. Elegeu a bancada estadual 
em 1904 e a presidência do Estado em 1905. Leopoldo de Bulhões era, então, 
Ministro da Fazenda  do governo Rodrigues Alves, e lutou para ver  seus candidatos 
reconhecidos para o Congresso da República.  Desencadeou-se uma crise , na qual os 
Poderes Legislativo e Executivo foram duplicados, houve , inclusive, pedido de 
intervenção federal, embora não tenha sido acatado. O grupo xavierista saiu vitorioso 
dessa briga o procurou romper com algumas características dos governos anteriores, 
principalmente através do incremento da fiscalização, gerando descontentamento 
entre os fazendeiros , fato que, aliado à oposição de outros políticos que surgiam  no 
cenário político estadual,  desembocou na revolução de 1909, quando perdeu o poder. 

3  Idem, p. 78.

. Itami Campos trabalha com a idéia da existência de um tripé político de sustentação 
ao governo central após a queda dos Bulhões e de Xavier de Almeida:

“ Sob   a  influência   de  um "novo  grupo" são eleitos  os 
dirigentes  estaduais  para   a  gestão  1913-1917.   O Partido 
Democrata,  criado  em 1909, fora agora restruturado,   sendo   
dele  excluídos  os     políticos   vinculado ao   bulhonismo ,   que  
organizam ,  em oposição,   o   Partido       Republicano  de   
Goiás.    Olegário  Herculano   assume  a  Presidência,  cedendo o 
mandato  de  deputado   federal   ao   médico  e fazendeiro 
Francisco Ayres da Silva,    chefe político de  Porto Nacional,  
mais importante cidade do Norte.    Na    próxima      legislatura 
(1915-1917),  o  advogado  e  fazendeiro  Hermenegildo  Lopes de 
Moraes,     chefe político de Morrinhos, importante cidade do Sul, 
retorna à política , sendo  eleito    deputado federal (...) percebe-
se o estabelecimento de uma nova articulação política  - Goiás ( a 
Capital),   Morrinhos  e  Porto  Nacional  -  um  tripé  em  que  se 
assenta o domínio  "democrata" mantido até 1930”. 

4 Idem, p. 73. 

. Após a  Revolução de 1909  Xavier de Almeida e sua família foram expulsos da 
Capital pela oposição sob a festa dos foguetes. Mudou-se, então,  para Minas Gerais 
e a partir de 1913 estabeleceu-se definitivamente em Morrinhos, até sua morte, em 
1956.
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“ A fim de por termo à dominação xavierista, os políticos de 
Goiás articularam  um movimento sedicioso. Armas foram 
adquiridas. Os chefes políticos do interior, os "coronéis" com 
gente de sua confiança foram sendo concentrados nos arredores 
da Capital. Foram organizadas duas legiões: uma composta de 
políticos do norte e  outra de políticos do sul do Estado.

(...) As demissões e exonerações que se seguiram, marcam e 
registram as mudanças na ordem política. E a 24 de julho , toma 
posse na Presidência o major Urbano Coelho Gouvea, militar e 
cunhado de Leopoldo de Bulhões, reconhecido por um Congresso 
já controlado pelos sediciosos.

(...) O motivo apresentado - a afirmação do domínio de  Xavier de 
Almeida e dos Lopes de Moraes-  parece frágil diante do aparato 
montado pela oposição, que, na verdade, foi a única tomada de 
poder pela força, por grupo político estadual, em todo o período 
republicano.

A razão mais provável a meu ver é a alteração procedida no 
sistema de arrecadação de rendas imposta por Xavier de Almeida, 
ainda no seu governo, 1901 a 1905...Esta insatisfação habilmente 
explorada por grupos políticos, vai gerar a crise e a recomposição 
das forças políticas”.

CAPÍTULO I
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O PENSAR E O FAZER

O interesse por este tema nasceu da minha própria ligação com 

o município de Morrinhos, onde vivi por vários anos. Ocorre que - mesmo tendo 

passado a adolescência  caminhando por ruas com nomes de coronéis e estudando no 

Colégio Estadual Xavier de Almeida -  nunca ouvi falar da história política da cidade, 

até ingressar na Universidade. As aulas de história local limitavam-se à menção de 

datas importantes e à biografia dos fundadores do povoado que deu origem ao 
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município, os acontecimentos políticos da Primeira República nunca eram 

mostrados. Somente ao estudar política regional  tomei contato com este período da 

história de Morrinhos. Assim minha escolha tem pelo menos três vertentes: o gosto 

pela história de Goiás, curiosidade sobre a vida no município no final do século XIX 

e início do século XX,  ligação pessoal com a região. 

Nossa pesquisa leva em conta dois aspectos no campo das 

idéias: uma abordagem voltada para o cotidiano (considerando o modo pelo qual os 

moradores de Morrinhos viam o seu mundo) e o coronelismo (como uma das 

principais características do período). Dentro da proposta de trabalho existem dois 

momentos:  o primeiro visa a reconstrução do perfil sócio-econômico da localidade e 

de seus habitantes, o segundo trata da reconstrução das relações estabelecidas pela 

comunidade  e a elaboração de uma identidade local.

Estabelecer um modelo de abordagem para uma pesquisa, cujo 

caráter  envolve fatores  sociais,  econômicos e  políticos,  não é tarefa fácil. Tendo 

em vista esta pluralidade não escolhemos uma corrente específica dentre as Escolas 

Históricas como fio condutor da dissertação. Tornou-se mais conveniente lançarmos 

mão de referências diversas que respondessem aos problemas propostos. Isto porque, 

ainda que o universo trabalhado seja pequeno, o desafio é o de analisá-lo 

globalmente, como um complexo sócio-cultural. Para chegarmos ao cotidiano 

analisamos a demografia, a economia, a política e a cultura como partes integrantes 

de um mesmo  espaço,  porque todos estes elementos estão presentes na vida diária e 

ajudam a compreender a dinâmica das cidades.

O objeto de estudo resume-se a apenas um município1, que em 

detrimento do período pesquisado (Primeira República) oferece uma realidade 

específica , a  qual procuramos  revelar, partindo das idéias registradas em uma 

época, através de documentos, da literatura  e de outros símbolos. A partir do  

estabelecimento do objeto da pesquisa delineamos também o tratamento dado às 
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fontes, a fim de conseguirmos interpretar aspectos comuns da vida de homens e 

mulheres, de famílias tradicionais ou não.

Dentro desta proposta, o estudo do imaginário tornou-se 

fundamental, pois, segundo Evelyne Patlagean, o imaginário revela estruturas 

familiares ou comunitárias e esta dissertação é, também,  um exercício no sentido de 

captar as fantasias do povo da época, porque elas  configuram desejos e realizações, 

fatores que dão sentido à realidade social2. Assim sendo, as fontes  foram  

consultadas como representações de quem as criou , sem esquecer, no entanto,  de 

que podem ter criado   representações comuns a todos3.

A  perspectiva do ser humano como ponto de partida está 

presente no trabalho.  Considerando as observações de José Murillo de Carvalho, ao 

analisar o imaginário da República4, aqui também não estabelecemos uma 

hierarquização entre a economia, a política e a cultura.  Nosso interesse é o de  

vincular  os três níveis e  entendê-los  como  um todo social 5.

Mesmo sem ter na história política seu eixo principal, a 

pesquisa não teve como fugir à discussão do coronelismo, pois nele estava baseado o 

governo local. Além disso, a idealização de uma cidade pelo imaginário coletivo, 

conforme acreditamos ter ocorrido em Morrinhos, deu-se a partir da ação do grupo 

dominante. Na própria captação do cotidiano foi preciso considerar a existência 

desses políticos, porque estavam presentes em todas as instâncias da vida 

comunitária: no comércio, nas escolas, na igreja, nas letras, na música e, é claro, nos 

poderes constituídos 6 .

Para trabalhar a história e o cotidiano um dos principais 

problemas enfrentados são as fontes. No nosso caso, os documentos encontrados são 

dispersos e ligados a apenas um lado social, uma vez que não foram escritos pelas 

camadas populares. Quando o povo figura  nestas fontes é por uma referência  de 
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seus autores, os quais ou limitam-se à exposição de dados, ou fazem apologias das 

situações,  ou contam apenas uma versão dos fatos ocorridos. A falta de continuidade 

impede que se saiba o desfecho de vários acontecimentos que poderiam enriquecer a 

dissertação. Diante disso, é preciso fazer uma releitura das fontes escritas procurando 

pistas sobre o dia a dia. 

Entretanto, as dificuldades com as fontes não são 

exclusividade  nossa, autores consagrados que já trabalharam o cotidiano fazem 

ressalvas a esse respeito.  Jacques Le Goff  não deixa passar em branco a questão, 

lembrando que o documento é importante para a  história do cotidiano, mas difícil de 

ser encontrado. Assim sendo, considera necessário  que o historiador   crie outros 

métodos para captar o que lhe diz o passado, a fim de  se encontrar  com o homem 

comum7.

Os problemas levantados por Maria Odila Leite da Silva Dias 

aproximam-se mais daqueles por nós enfrentados. A historiadora ressalta que as 

fontes são  uma  parte especialmente difícil da pesquisa, e para comprovar isso 

enumera alguns  motivos: são de natureza dispersa ; tiveram origem  nas instâncias  

de  dominação e de poder ; são reticentes quanto ao cotidiano . A história do 

cotidiano converte-se,  então, na história do implícito , resgatada  das pequenas 

brechas deixadas pelos documentos, que trazem, geralmente, discursos e realidades

díspares, censura e desvirtuamento das palavras das camadas populares, reforçando 

os estereótipos 8.

A iconografia , a arquitetura e o urbanismo também são fontes 

indicadas por Maria Odila L. da S. Dias, para o tratamento do cotidiano. Fotografias, 

desenhos e pinturas sempre indicam uma realidade. Já a arquitetura e o urbanismo 

demarcam os espaços (fontes, lavadouros, ruas, praças, etc.), onde circulam os 

grupos oriundos dos setores pobres. O método adotado por ela consiste na 

transcodificação das entrelinhas das fontes, da reunião de dados difusos  e da análise  

dos dados explícitos.
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Carlo Ginzburg tem um pensamento semelhante . Para ele a 

metodologia antropológica exige que o pesquisador dialogue com sua fonte, e não há 

como conversar  com as pessoas do passado, pois a cultura  popular  é basicamente 

oral. A solução estaria na criatividade do pesquisador em procurar pistas nas fontes 

escritas (as quais ele chama de arqueológicas). Mas, nesta  conversa com as fontes  

escritas surgem outros problemas , pois elas não são testemunhas de viva voz  e, 

usualmente,  foram produzidas por pessoas ligadas (em maior ou menor grau) às 

classes dominantes. Assim sendo, o pensamento das classes subalternas chegam até 

os dias atuais filtrados por outras pessoas9 .

Além do trabalho com as fontes,  tornou-se necessário chegar a 

uma percepção básica dos elementos que caracterizam a história do cotidiano. A 

partir das leituras feitas, concluímos que ela é multidisciplinar e oferece vários 

ângulos de análise, tendo como eixo principal as relações interpessoais.  As 

conceituações dos diversos autores lidos apresentam variações, desde Jacques Le 

Goff que atribui à história do cotidiano várias tarefas, inclusive a de reabilitar 

grandes vultos, sobre os quais pairem controvérsias, até Michel de Certeau, para 

quem esta abordagem  visa, exclusivamente, os anônimos.

Carlo Ginzburg define a história do cotidiano basicamente 

como a história das culturas. Para ele, mesmo com as dificuldades que o pesquisador 

enfrenta, a historia do cotidiano é atrativa , pois oferece a possibilidade de novas 

abordagens10 , e ainda que as fontes não sejam  objetivas, pode-se fazer delas  leituras 

diversas11 .

Na concepção de Michel de Certeau a história do cotidiano é o 

abandono da história  estabelecida através dos heróis, com nomes, sobrenomes e 

brasões e a busca de  um olhar dos anônimos, figurantes  que levam a uma 

"sociologização"  e "antropologização" da pesquisa . Segundo ele a história do   
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cotidiano tem como ponto central o "homem ordinário", o "herói comum" o 

"caminhante inumerável"12 .

Maria Odila L. da S. Dias afirma que a história do cotidiano   é 

a  história do micro-social, que leva em conta "a percepção de processos históricos 

diferentes, simultâneos, a relatividade das dimensões da história, do tempo linear, de 

noções como progresso e  evolução, dos limites do conhecimento possível , que 

diversificam a  atenção dos historiadores"13 . Tais possibilidades  fogem aos 

aspectos restritos ao modo do produção como "acumulação de riquezas , história 

política e poder institucional" 14, permitindo que se faça novas análises, mesmo 

considerando as relações de produção e a política. 

Para chegarmos aos objetivos propostos dividimos a 

dissertação em duas partes básicas: uma que se refere ao município de Morrinhos e 

outra que trata da comunidade que lá vivia, sendo que as fontes utilizadas nos 

capítulos II e III são praticamente as mesmas . O formato adotado nasceu de várias 

mudanças e foi sendo burilado a partir da pesquisa nas fontes, ao longo  do mestrado. 

Como as fontes apresentam os problemas já descritos, buscamos extrair delas 

elementos que pudessem subsidiar nosso trabalho. Uma das dificuldades que 

destacamos é o fato de os documentos escassearem  conforme o avançar dos anos,

assim o maior número de manuscritos  que encontramos tratam dos doze primeiros 

anos da Primeira República, em Morrinhos. Os anos seguintes foram recompostos 

mais a partir das estatísticas oficiais e da literatura . 

Procuramos fazer uso diversificado das fontes documentais 

encontradas, buscando, em cada uma delas, referências que fossem além daquelas 

repassadas pelos autores. Descobrimos, por exemplo, que os alistamentos eleitorais 

informam as profissões dos eleitores, que os lançamentos de tributos evidenciam a 

participação de mulheres no comércio local, que correspondências da Delegacia de 

Polícia mostram as tentativas de disciplinamento do espaço urbano.  
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As mensagens e os projetos aprovados ou discutidos pelo 

Conselho Municipal (Poder Legislativo) trazem o pensamento do grupo dominante  e 

seu comportamento tanto em relação à capital quanto à própria região. Tratam-se de 

decisões políticas, aprovações de obras ou pedidos de verbas, que refletem, no 

conteúdo,  a  propalada autonomia dos políticos morrinhenses, bem como sua luta 

pela ampliação das bases econômicas do município.

Os documentos da Delegacia de Polícia  utilizados na escrita 

da dissertação são os encontrados no Arquivo Histórico de Goiás e no Cartório do 

Crime de Morrinhos, porque os que permaneceram na sede do órgão se 

deterioraram. Mas, ainda que sejam poucos, apresentam dados interessantes. 

Evidenciam a violência  de algumas autoridades, o comportamento da população 

carente, o racismo e a prostituição. 

No Arquivo Histórico de Goiás tivemos acesso a documentos  

que oferecem várias possibilidades de interpretação . Foram encontrados lançamentos 

do imposto territorial e predial que trazem  o número de casas e as ruas onde se 

situavam, ajudando na recomposição do traçado urbano de Morrinhos, durante a 

época pesquisada.  Lançamentos do imposto de indústria e profissão, ali localizados, 

evidenciam algumas ocupações dos moradores, enumeram as casas de comércio 

estabelecidas, bem como o ramo ao qual se dedicavam. A tributação dos produtos 

locais auxiliam na composição da economia local. Os quadros da dívida ativa dos 

proprietários rurais, ao seu turno, dão uma idéia do tamanho das propriedades, no 

final do século passado.

Os documentos disponíveis sobre as escolas existentes no 

início da Primeira República mostram o mandonismo local sendo exercido, em 

Morrinhos,  através da ocupação de cargos, da composição de bancas examinadoras 

de alunos e da própria implementação da primeira escola. Além disso, contêm o 
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número de matriculados, retratam os poucos investimentos públicos na educação  e a 

convivência entre  pobres e ricos num mesmo espaço.

As fontes oriundas do Poder Judiciário evidenciam o caráter 

privado do Estado brasileiro, durante a Primeira República15, pois os ofícios 

comprovam que os ocupantes destes cargos eram os próprios chefes locais, seus 

filhos ou correligionários. O Judiciário exercia, ainda,  uma função política, uma vez 

que em seu interior discutiam-se as questões relevantes para a política nacional  e 

estadual. Além disso, como é da sua competência, realizava as eleições  e  processava 

os alistamentos eleitorais. Nestes documentos é possível se destacar traços do 

coronelismo e do mundo do trabalho.

Os dados estatísticos sobre Morrinhos e Goiás  auxiliaram no 

traçado do perfil sócio-econômico do município. Fizemos uso das seguintes 

estatísticas:  Censos de 1872, 1900 e 1920. Lançamos mão do Censo de 1872, 

embora ele não pertença ao período pesquisado, porque, além do número de 

habitantes usados para analisarmos o crescimento demográfico, traz  algumas 

profissões de homens e mulheres. Do Censo de 1900, só encontramos a estatística  

demográfica e a comparação entre as populações dos Estados. O mais completo dos 

três é o Censo de 1920, composto de vários volumes, segundo os assuntos,  e, mesmo 

assim, apresenta números sobre um município e não os repete em relação a outros.

Assim sendo, os dados contidos nos Censos de 1872, 1900 e 

1920 não oferecem garantia total de confiabilidade. Tanto é que o último deles critica 

a metodologia utilizada nos anteriores, descartando muitas informações para efeitos 

de comparações. Por isso, não serão tratados como absolutos, mas sim como 

indicativos. Apesar destas ressalvas, as estatísticas nos possibilitaram a mapeamento 

de dados, que, transformados em quadros, serviram de referência sobre aspectos 

cotidianos dos habitantes  do município. Pudemos ter uma idéia , através destas 

fontes, da quantidade de moradores, da situação econômica na qual estavam 
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inseridos, dos tipos de construções existentes, da falta  de assistência à educação e à 

saúde. 

A partir dos processos do Cartório do Crime de Morrinhos 

descobrimos pistas da vida em comunidade, pois neles estão registrados a violência,  

o comportamento das camadas populares e  alguns aspectos da vida das mulheres 

pobres. Estas fontes foram essenciais para se ter idéia sobre  comportamento. 

Resgatar traços físicos da cidade é outra forma  de estudar o 

cotidiano, pois a arquitetura mostra os espaços públicos e os privados, os reservados 

somente às pessoas abastadas e os compartilhados por todos, bem como a dimensão 

do que era a sede do município na época. Isto foi possível a partir da descrição 

encontrada na literatura  e nos documentos fiscais. Os mapas do município foram 

conseguidos com particulares, na Prefeitura de Morrinhos e no IBGE.  

Nenhum periódico foi editado no município durante a Primeira 

República, mas, mesmo assim, consultamos as revistas A Informação Goyana, 

Oeste, Revista da Academia Goiana de Letras e Revista da Festa de Artes de 

Morrinhos. Na primeira encontramos dois discursos de Alfredo Lopes de Morais 

(um quando era candidato ao governo estadual e outro em vésperas de sua renúncia) 

e notícias de sua candidatura. Na segunda foram publicadas crônicas e poesias de 

Guilherme Xavier de Almeida, filho de José Xavier de Almeida, versando sobre sua 

cidade e sua infância. Este mesmo autor e seu irmão, José Xavier de Almeida Júnior,  

publicaram crônicas, cartas e poesias na Revista da Academia Goiana de Letras, 

organização da qual foram membros. O número quatro da Revista da Festa de Artes 

de Morrinhos traz um resumo da história da cidade, com dados extraídos de 

documentos que não foram mais encontrados por nós. Um artigo de Guilherme 

Xavier de Almeida, do qual conseguimos apenas uma cópia, contando a história de 

sua família, também foi publicado em outro número da mesma revista, em 1974.
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As impressões das pessoas que conheceram a realidade 

pesquisada nos oferecem um  pouco dela, e as encontramos sob a ótica do grupo 

dominante, de moradores que registraram as memórias do município e de visitantes. 

Os escritos de Guilherme Xavier de Almeida  oferecem dados tanto sobre a elite 

quanto sobre as camadas mais pobres da população, nos mostrando a cidade vista 

pelos seus olhos. Seu irmão, José Xavier de Almeida, escreveu sobre o avó coronel, 

os tios políticos e a vida em Morrinhos nos idos da Primeira República, fazendo 

sempre  questão de frisar que a vertente cultural que se observava era um legado de 

seus parentes, e tinha origem na capital, Goiás.  O maestro, compositor e professor 

Bruno José Vieira retratou sua infância, transcorrida no tempo dos coronéis, 

evidenciando as relações quotidianas estabelecidas no município.  Joaquim Rosa e 

Oscar Leal mostraram a cidade vista pelos olhos dos forasteiros, num contraponto 

aos autores da terra. 

Além destes autores trabalhamos ainda com a peça  teatral 

Como se Fazia um Deputado, de autoria do carioca França Júnior,  escrita nos 

primeiros anos da República . Apesar de ser ambientada no Centro-Sul do país, essa 

comédia de costumes apresenta aspectos comuns ao nosso trabalho. Nela, o autor 

retrata e satiriza as relações políticas estabelecidas sob o mandonismo local, exercido 

e preservado através das relações familiares,   as quais sempre podiam ser ampliadas 

com os casamentos.

A história da família Corrêa Bueno, resgatada por um de seus 

descendentes, Altinor Barbosa Ferreira, também traz pistas sobre a vida quotidiana 

em Morrinhos no final do século passado, principalmente sobre as possibilidades de 

trabalho no local, e também sobre o surgimento do povoado, esclarecendo os motivos 

que levaram a sua fundação. 

A questão da origem das fontes atinge também a literatura, 

pois nos casos em que  os autores apresentam ligações familiares em Morrinhos, 

percebe-se o estabelecimento de um elo emocional com a localidade, que os levam a 
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adotar como eixo narrativo a sua própria vivência. Quando esta literatura vem das 

famílias que compuseram o grupo político dominante, tem-se ainda  a busca do 

fortalecimento de uma imagem positiva dos antepassados. De uma forma geral, os 

autores morrinhenses adotados como referência para a pesquisa  só têm elogios para 

a cidade.  Procuram  abster-se de críticas, enaltecem suas qualidades, bem como as 

de seus habitantes. Nos casos em que a cidade é vista por gente de fora, como 

Joaquim Rosa e Oscar Leal, acontece o contrário, pois os autores evidenciam os 

aspectos negativos do município, poupando apenas sua população.  

Algumas correspondências particulares chegaram às nossas 

mãos, através dos descendentes do Cel. Pedro Nunes. São cartas, telegramas, 

bilhetes, cartões sociais e postais. Tais fontes também referem-se ao comportamento 

da comunidade.  Mostram que para parte do grupo dominante não existia isolamento 

geográfico, seus componentes  viajavam não só dentro do país, mas também para a 

Europa e Ásia. Outra evidência é a de que para os segmentos mais abastados a 

convivência social era muito importante, pois estabeleciam uma intensa troca de 

correspondências entre si, por ocasiões de aniversários, casamentos e festas de final 

de ano. 

Às vezes as fontes falam por si mesmas, como a casa que 

pertenceu ao Cel. Hermenegildo e , posteriormente, a José Xavier de Almeida. Sua 

arquitetura e seus móveis de época, demonstram , ao mesmo tempo, austeridade e 

suntuosidade na vida do grupo dominante,  bem como a distância que deveria existir 

entre ele e os demais moradores de Morrinhos, conforme se pode observar nas 

fotografias em anexo. 

A partir dos passos aqui descritos elaboramos a dissertação, 

procurando ver nas fontes, traços da vida da comunidade morrinhense, durante a 

Primeira República. Conforme já foi dito, as fontes são representações de quem as 
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produziu, relacionam-se com o imaginário, e, por isso mesmo, não são expressões 

literais  desta realidade, mas também não mentiras, fazem parte do mundo no qual as 

pessoas estão inseridas , e podem também ser  resultantes de interesses específicos, 

de influências externas e de manipulações .

"Nesta articulação feita , a sociedade constrói a sua ordem 

simbólica, que, se por um lado não é o que se convenciona 

chamar de real (mas sim de uma representação), por outro 

lado é também  uma outra forma de existência da realidade 

histórica...Embora seja  de natureza distinta  daquilo que , 

por hábito, chamamos de real, é por seu turno um sistema de 

idéias-imagens que dá significado à realidade, participando, 

assim, da sua existência. Logo, o real é, ao mesmo tempo, 

concretude e representação. Nesta medida  , a sociedade é 

instituída imaginariamente, uma vez que ela se expressa 

simbolicamente por um sistema de idéias-imagens , que 

constituem a representação do real".16

A discussão que travamos sobre o coronelismo, tem razão de 

ser nos cortes temporal (1889-1930) e espacial, já que Morrinhos era um dos 

principais redutos dos coronéis em Goiás. As hipóteses sobre o surgimento do 

coronelismo são muitas. Luiz Luna e Nelson Barbalho afirmam que a figura do 

coronel apareceu no Brasil ainda no século XVII17 . Para a maior parte dos 

pesquisadores seu aparecimento está ligado à patente de oficial da Guarda Nacional, 

uma força paramilitar. Segundo Eul-Soo Pang o termo ganhou  dimensão a partir  dos 

aspectos sócio-políticos  que envolviam o monopólio do poder no Brasil, tanto na 

Monarquia quanto na República. De acordo com Pang, apesar de existirem de longa 

data, estes homens tiveram seu apogeu entre 1850 e1950, com maior projeção 

durante a Primeira República 18  .
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Para o historiador  Luís Palacín, apesar do termo coronelismo 

denotar, em primeiro plano, uma estrutura política, possui, na verdade, dois lados, 

um político e um social, cujas raízes estavam no predomínio da vida rural sobre a 

urbana. Ele explica que a tendência à privatização do Estado verificada após a 

Proclamação da República  deu-se em consequência da implantação de uma estrutura 

federalista no Brasil, o mais moderno modelo de organização política na época, sem 

que as bases sociais acompanhassem esses avanços. O historiador frisa que coube ao 

Império a construção da nação, uma vez que não havia por aqui um povo que pudesse 

abraçar esta tarefa, e isto se deu de forma centralizadora. A descentralização trazida 

pela República alterou as relações políticas , e coube ao coronel a representação dos 

interesses da comunidade na qual se via inserido19.

Coronelismo é uma definição brasileira, que expressa 

dominação política , social e econômica de uma comunidade por uma pessoa ou 

grupo de pessoas. Mas o fenômeno também é encontrado em diversos países com 

denominações  diferentes. Os diversos autores que tratam deste fenômeno costumam 

estabelecer diferenças em sua manifestação conforme as regiões do país onde  

encontravam os coronéis 20. Entretanto, é consenso entre os estudiosos que o 

fenômeno político conhecido como coronelismo estava baseado em pactos e 

compromissos, envolvendo as esferas de governo municipal, estadual e federal. 

Nesse cenário, o coronel interpunha-se entre a população e as instituições políticas.

O coronel, conforme constatamos ao longo da pesquisa, é -ao 

mesmo tempo-  protagonista  dos processos de ruptura econômica, política  ou social 

( pois cabe a ele, ainda que contra sua vontade, o atendimento das reivindicações da 

população, como escolas, estradas, urbanização, etc.) e sua própria vítima . À medida 

em que ocorrem melhorias de qualidade de vida, mesmo que de forma lenta, seu 

poder vai diminuindo. 

Marcos Vinícius Vilaça e Roberto Cavalcante Albuquerque 

sintetizam bem a contraditória figura do coronel enquanto veículo de mudanças, 
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concluindo que este se vê obrigado a  promovê-las sob o risco de perder a aura de 

empreendedor social , de responsável pelas cuidados com aqueles que estão sob sua 

proteção21. Para estes autores, tais mudanças são, na maioria das vezes, influências 

externas de um capitalismo moderno a minar as estruturas econômicas arcaicas. Tais 

mudanças refletem-se no próprio comportamento do coronel, que passa a ser um 

empreendedor; diversificando suas atividades, além de fazendeiro torna-se também 

comerciante ou industrial, inserindo-se em novas relações de produção.

No livro “História de  uma oligarquia: os Bulhões”, Maria 

Augusta  Sant'Anna  de Moraes, ao analisar a situação de Goiás, durante a transição 

econômica da mineração para a pecuária, avalia que a conjuntura estadual da época 

propiciou uma concentração de rendas, gerando implicações políticas e sociais, que 

favoreceram os coronéis.  Estendendo sua influência do Império à República , muitos 

deles tornaram-se ainda mais importantes com a mudança no sistema de governo. 

Para exemplificar a situação ela cita o fato dos líderes  da capital terem se deslocado 

até Morrinhos para escolherem os candidatos à Assembléia Constituinte, de acordo 

com a opinião do Cel. Hermenegildo Lopes de Moraes 22, que,  conforme já dissemos 

, era rico e financiava o Estado. 

A busca do apoio econômico do Cel. Hermenegildo pelos 

Bulhões, por ocasião  da aliança entre Caiado, Abrantes e Alves de Castro  é outro 

ponto  no qual a autora se detém. Tal arranjo, segundo ela, veio a fortalecer ainda 

mais o patriarca dos Lopes de Moraes, o qual ocupava apenas cargos honoríficos, 

mas de projeção política, abrindo caminho para seus descendentes 23.

Joaquim Rosa conviveu com diversos coronéis em sua 

mocidade, por isso mesmo fala deles  não como seres abstratos, existentes apenas na 

imaginação das pessoas ou nos livros, filmes e novelas,  e sim como homens comuns 

, com qualidades e defeitos, como figuras contraditórias, que tanto provocavam 

temor quanto admiração. 

a 
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"O coronel do mundo paisano nasceu da Guarda Nacional 

criada pela Regência. Depois de prestar bons serviços, 

sobretudo na Guerra do Paraguai, decaiu da austeridade. A 

política bateu barraca nos seus meandros e postos e patentes  

passaram a ser vendidos ou doados  pela República, na 

conformidade dos interesses partidários e outros interesses. 

Quem não era oficial de patente, mas dispunha de algum 

prestígio  no meio social, passou a ser coronel  "de 

envelope", porque na correspondência o nome vinha 

antecedido do posto. Mas, não havia só coronel e nem só de 

coronéis era composta a nata da sociedade. Havia  

major em penca. E capitão, e tenentes e alferes." 24

Procuramos identificar o mandonismo local em Morrinhos no 

final do século XIX e início do século XX estudando as composições político-

administrativas, a inserção do grupo dominante na economia e a vida em 

comunidade,  na busca das estruturas de poder25 . Nos detivemos, também, em 

observar a trajetória das elites e constamos que não houve  mudanças significativas 

durante o período pesquisado, pois mesmo durante os momentos de ruptura o mesmo 

grupo dominante mantinha-se no poder,  as alterações só vieram mesmo com os 

acontecimentos de 30.

Explicando as origens do mandonismo local, Maria Isaura 

Pereira de Queiroz afirma que a dependência  apresentada pelo  poder público em 

relação aos setores privados, no Brasil, deu-se desde o início da colonização e 

continuou ao longo da história do Brasil, fortalecendo as estruturas locais.  Para ela , 

mesmo no Império isto se deu, porque sob a elite que surgia, composta pelos 

bacharéis, que preconizavam o nacionalismo, "a mola verdadeira da política 

continuava  sendo o mandonismo local"  . Segundo ela, esse círculo começou a ser 

rompido com a República, quando foi estabelecido um equilíbrio de forças entre o 
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governo central e os políticos que atuavam no âmbito local, até que a Revolução de 

1930 começasse a ditar  novas regras para a composição do poder26 . 

As fontes e os autores por nós pesquisados deverão ser 

trabalhados na construção do cotidiano a partir da premissa da existência de dois 

tipos de relacionamento dentro da comunidade.  O primeiro envolvendo os coronéis, 

seus correligionários e a população, no exercício do mandonismo local . O segundo 

baseado em relações mais informais entre todos os membros da comunidade,   

evidenciando coisas do dia a dia  ( quem eram, quantos eram, do que viviam , do que 

gostavam , como se divertiam, quais suas crenças, qual o seu comportamento, etc.).
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19  PALACÍN, Luís -    Coronelismo no Extremo Norte de Goiás  -  O Padre João 
e 
                  as     Três     Revoluções    de    Boa   Vista,  CEGRAF/  Edições  
Loyola, 
                  São Paulo, 1990, p. 28.

20 Algumas considerações dos autores sobre o conceito de coronel e coronelismo.

. Os conceitos apresentados por Luís Palacín, Itami Campos, Victor Nunes Leal, 
Marcos Vinícius Vilaça e Roberto Cavalcante de Albuquerque , Eul-Soo Pang,  Luiz 
Luna e Nelson Barbalho têm alcance dentro da pesquisa . Não se fez opção por um 
ou por outro, porque o que interessa mais de perto à proposta de trabalho é a essência 
deste fenômeno  como fio condutor dos processos sociais, e neste sentido todos 
apresentam os mesmos aspectos.

. PALACÍN, L.- Op. Cit. p.p. 38, 37.

"O termo coronelismo , com efeito, denota, em primeiro 
lugar, uma estrutura política caracterizada pela força dos 
coronéis -a palavra está tomada da patente de oficiais da 
Guarda Nacional, que ostentavam os homens mais poderosos 
pela sua posição social e política. Esta estrutura abrange 
igualmente tanto as relações do poder central com o poder 
dos Estados, no nível de nação, como as relações do governo 
dos estados com os poderes e governos locais, no nível do 
próprio Estado"

______________________

. ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcante  e VILAÇA, Marcos Vinícius - Coronel, 
Coronéis,  Editora Tempo Brasileiro, 1965, p. 17.

"Chefe de homens , dono de decisões, senhor de terras, chefe 
político, árbitro social e fonte de coerção".
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_______________________

.CAMPOS, Francisco Itami - Coronelismo em Goiás, 1ª edição,  Editora da UFG, 
Goiânia, 1983, p. 50.

"A política coroneslista...é sempre caracterizada como 
implicando num pacto ou compromisso. Pacto este que 
envolve os diversos níveis de poder, federal, estadual  e 
municipal. Exercendo o coronel, através deste pacto, o papel 
de mediador entre as instituições políticas e a população 
interiorana". 

_______________________

. PANG, E.- Op. Cit. p. 58/57.

"O coronel proprietário de terras: Apesar de ser o arquétipo 
brasileiro, devem ser feitas distinções geográficas. As 
principais diferenças entre um coronel proprietário de terras 
no litoral e no sertão eram o uso da violência e o seu grau de 
dependência quanto ao governo estadual. Municípios 
litorâneos...eram firmemente ligados à economia nacional e 
internacional. consequentemente os coronéis dessas regiões 
eram mais sujeitos ao controle do Estado. O inverso é 
verdadeiro quanto ao coronel do interior, para quem a 
violência -e não o arbítrio do Estado- tornou-se instrumento 
chave para a solução de conflitos". 

"O coronel comerciante : O costume luso-brasileiro de 
coroar o sucesso econômico tornando-se proprietário de 
terras ainda prevalecia na Primeira República, promanas 
capitais e nas cidades costeiras e do interior o poder político 
dos comerciantes começou a superar o da classe de 
proprietário de terras".

"O coronel industrial:  Esse tipo era raro no Nordeste, onde 
a industrialização era sempre subordinada à agricultura de 
exportação, mas em alguns redutos industriais...os capitães 
de indústria dominavam  política local. Os operários das 
fábricas e não o proletariado agrário, e a população 
dependente serviram de curral eleitoral".

"O coronel padre: O fator mais importante no sucesso de um 
padre na política era a inclinação dos sertanejos em aceitar 
a igreja e o homem de batina como fontes de orientação 
moral e de favores materiais. Tanto os padres da igreja 
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oficial quanto os do catolicismo popular surgiram como elite 
política. Ambos os tipos manejavam a confiança popular e a 
boa vontade do povo em seguí-los. O desejo pessoal de 
responder ao chamado político do povo como extensão dos 
deveres pastorais ajudava os homens de Deus a ascender a 
um status de elite na política secular. Apesar das 
justificativas morais e religiosas o coronel-padre 
freqüentemente  cometia violências, assim como fraudes 
eleitorais, para se manter no poder". 

"O coronel guerreiro: Como ele constituía a mais alta forma 
de um dominador não-feudal, a posse territorial de um 
guerreiro era legalmente reconhecida pelo Estado e pela 
Federação. Encontrado com maior freqüência no  sertão...o 
coronel-guerreiro provinha das fileiras dos proprietários de 
terra, dos comerciantes e dos padres. A essência de sua 
legitimidade como senhor guerreiro não se baseava no seu 
prestígio sócio-econômico por uma determinada ocupação, 
mas sim em sua habilidade em agir como um líder tribal para
congregar as oligarquias regionais. A violência e o carisma 
pessoal eram  fatores nos quais se equilibravam a vida e a 
morte de um senhor-guerreiro em política". 

"O coronel-burocrata: (...) na qualidade de político 
profissional, o coronel desse tipo girava em torno de uma 
região chave (...) Sendo um burocrata do partido, por 
excelência, esse coronel servia de cabo eleitoral, obtinha 
favores oficiais e era até funcionário público. Esse tipo 
rapidamente identificável era, freqüentemente, parente de um 
chefe político...Os quadros do partido permaneciam no poder 
ao bel-prazer da facção dominante, e eram ingloriamente 
derrotados por uma mudança de comando dentro dos 
partidos".

"O coronel-chefe do curral-distrito: Aparecendo mais 
freqüentemente nas cidades, onde um coronel ou um 
bacharel não podiam exercer controle sozinhos, os chefes do 
curral-distrito provinham de uma categoria profissional, um 
advogado ou um médico, de quem os eleitores de um distrito 
recebiam favores. Diferente do burocrata do partido, sua 
sobrevivência política não dependia do destino de uma ala 
do partido, mas sim de sua habilidade em transformar 
favores em votos, e conseguir votos com a promessa de 
favores futuros...O uso da prefeitura e do governo do Estado 
-e não a violência- eram seu modus operandi. Suas 
oportunas intervenções conseguiam licenças para os 
comerciantes, facilitavam as relações com a política e 
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garantiam empréstimos bancários para donos de lojas, 
serviços esses prestados pelos procuradores 
administrativos."

___________________

. LUNA, L. e  BARBALHO, N. - Op. Cit. 

"Fazendeiro todo-poderoso, senhor e possuidor da terra e de 
seus moradores". 

"O coronelismo se manifesta num compromisso , numa troca 
de proveito  entre o chefe político e o governo estadual, com 
atendimento por parte do Estado das reivindicações  mais 
fáceis e viáveis do eleitor".

______________________

.   LEAL, Victor Nunes - Coronelismo Enxada e Voto , Editora Alfa-Omega,
2ª Edição, 1975, p. 20.

"...o coronelismo é, sobretudo, um compromisso , uma troca 
de proveitos entre o poder público, progressivamente  
fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, 
notadamente dos senhores de terras. Não é possível, pois, 
compreender o fenômeno sem referência à nossa estrutura 
agrária, que fornece a base de sustentação das manifestações 
de poder privado ainda tão visíveis no interior do Brasil'. 

21  ALBUQUERQUE, R.C. e VILAÇA, M.V. - Op. Cit.  

22 MORAES, Maria Augusta Sant'Anna- História  de Uma Oligarquia: Os Bulhões,
Editora Oriente, 1ª Edição, Goiânia, 1974, p. 36 .

23 Idem, p. 175.

24 ROSA, Joaquim - Por Esse  Goiás Afora, Livraria e Editora Cultura Goiana, 
1974, 

p. 42.

25 SILVA, Celson J. da - Marchas e Contramarchas do mandonismo local (Caeté -
Um Estudo de caso. Dissertação de Mestrado, UFMG, Belo Horizonte,
1972, p. 6.
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26 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de -  Mandonismo    Local   na   Vida    Política 
Brasileira, SP, Editora Anambi, 1957, reprodução  para circulação interna no
Curso de Participação Política no Brasil, ministrado  pelo  Professor  Antônio
Octávio Cintra, na FFCH, da UFMG, outubro de 1969 .

. Para explicar o nascimento do mandonismo local a autora parte dos primórdios da 
ocupação do território brasileiro,  mostrando que , ainda no início do século XVI, a 
Colônia já apresentava resultados, com a exportação do açúcar de Pernambuco e 
Itamaracá e que a vinda de Martim Afonso de Souza , juntamente com 400 outros 
homens  causou descontentamento e conflitos  entre os recém-chegados e os já 
instalados, quadro que se repetia também em outros pontos do país. Essas 
hostilidades  estenderam-se por todo o período colonial  e foram o embrião de um 
sentimento nacionalista, que terminou por gerar uma resistência, fazendo com que , 
muitas vezes, as decisões da coroa fossem apenas ratificações do que era decidido 
pelos colonos (p.p. 3 e 4) .

. A condescendência da  Coroa Portuguesa, nestes casos,  tinha origem na 
necessidade que tivera de lançar mão de particulares para a ocupação das terras 
brasileiras, por isso estabeleceu alianças com colonos e donatários, pois a estes 
caberiam a produção de riquezas e  a geração de impostos.  Sob essas circunstâncias, 
uma rede era formada: senhores de engenhos,  sesmeiros, colonos mais simples, 
agregados iam se integrando no que para ela vem a ser o compadrio (interesse, 
amizade e religiosidade) (p.p.3 e 4) .

. Essa forma de ocupação levou ao estabelecimento de relações  que tomavam conta 
de toda a vida da população, dentro dos engenhos, nas Câmaras Municipais, cujas 
resoluções Maria Isaura credita aos interesses dos proprietários rurais. Quando as leis 
colidiam com seus interesses , lutavam pela sua extinção (p.p.8 e 9). 

. Os casamentos, por sua vez, reforçavam os laços econômicos e mantinham as 
propriedades em família. Ser de família era fundamental, pois somente os "homens 
bons" (eram os agricultores, nunca mecânicos, degredados, estrangeiros ou judeus ) 
podiam votar na Câmara. Para a autora, a essência do mandonismo local está na auto-
suficiência do latifúndio, da sua autonomia e do modelo patriarcal (p.p. 9/11).

. A rivalidade era causa de desmembramento de famílias , que se dividiam , indo para 
localidades diferentes. Muitas vezes havia disputa pelo Controle da Câmara 
Municipal. Até mesmo entre os proprietários rurais existiam divisões, conforme a 
situação econômica de cada um . Os comerciantes eram, em geral, portugueses, e 
costumavam regressar à pátria depois de fazer fortuna. A conjuntura era propícia para 
o fortalecimento do poder local . Como este comportamento se caracterizava como 
dissidência (p.p. 11/17), a Coroa logo tomou medidas que beneficiassem os 
comerciantes em detrimento dos proprietários rurais (p.18).

. A descoberta das minas veio a redobrar os interesse português e fazer com que a 
coroa governasse com mãos-de-ferro. Mas, o ouro teve fim e os impostos 
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continuaram altos , alimentando as rusgas e os descontentamentos, ao longo de todo 
o século XVIII.  Neste ínterim , os filhos dos proprietários rurais eram mandados à 
Europa para se formarem, onde entravam em contato com as idéias revolucionárias 
(p.20) .

. A vinda da Família Real, em 1808, trouxe mudanças para a economia, com a 
abertura dos portos ,  o fim da proibição às indústrias e a implantação de uma 
administração pública em solo brasileiro. Se por um lado, estes fatos foram um sinal 
de paz entre senhores de terras e a Coroa, por outro , as idéias européias continuavam 
repercutindo desembocando no liberalismo e nas campanhas  republicanas. Estes 
pensamentos penetravam também o interior do país, levados pelos bacharéis, embora 
costumassem não ser bem compreendidos pelos fazendeiros, que costumavam apoiá-
los apenas em solidariedade familiar, para que não ficassem desprestigiados. Era o 
nascimento de uma elite intelectual (p.p. 21/23) .

. A independência trouxe em seu bojo a centralização do governo. O apoio dos 
setores economicamente fortes à idéia de independência, estava ligado à manutenção 
das conquistas do tempo de D. João VI, e as medidas adotadas por D. Pedro I
causaram insatisfações , pois mexiam com o poder ligado à propriedade rural. A 
criação das Assembléias Provinciais, solucionou parte das desavenças  (p.p. 28/39).

. A independência resultou também na formação de uma camada política 
profissional, uma elite que dirigia os negócios e chefiava os partidos, era mais ligada 
aos bacharéis e estava mais inserida nas cidades, sobrepondo-se aos fazendeiros. 
Entretanto, estando as eleições organizadas hierarquicamente, o chefe local 
acreditava que tinha poder de mando sobre aqueles que ajudava a eleger (p.p. 41/43).

. Aos chefes políticos locais cabiam as benfeitorias  do município, muito pobres e 
com uma divisão injusta de impostos. A autora frisa que , de uma forma geral, as 
rendas não eram grandes, e a diferença que mais se fazia sentir era no Rio de Janeiro, 
por ser, além de Capital do Império, a capital do café. Os proprietários rurais, para 
alimentar seu ego, costumavam rivalizar nas realizações, cada um mostrando mais 
que o outros em seus municípios. Construíam estradas-de-ferro, telégrafos, igrejas e 
calçamentos (p.44).

. A campanha pela abolição concentrou a existência destes líderes municipais na 
existência de um poder central.  O cenário tornou-se propício para se reclamar contra 
a centralização, com a reivindicação da eletividade do Presidente da Província. A 
vida dos municípios também sofreu mudanças, com a sede ganhando mais destaque, 
e isto fortalecia a crença dos fazendeiros neles mesmos, o que desembocou em vários 
embates com os bacharéis. A fundação do Partido Republicano, em 1870, também 
vai mudando a geografia política.

. A Guerra do Paraguai , a seu turno, desenvolveu o Exército, dando-lhe projeção 
nacional. A criação da Academia de Direito , em São Paulo, também trouxe ebulição 
social. Enquanto isso, o Partido Republicano crescia. Como resultado da campanha 
militar veio a Proclamação da República. De qualquer forma, a Federação  e a 
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autonomia municipal teriam se tornado realidade, porque Dom Pedro II planejava 
reformas liberais (p.p. 44/63) .

. Em consequência da mudança  no sistema de governo, as províncias passaram a 
estados, com autonomia para cuidar de seus interesses, a começar pela elaboração da 
Constituição Estadual. Um dos princípios básicos que norteavam as constituintes era 
a garantia da autonomia municipal. Em tese, a Constituinte deveria fortalecer os 
municípios  que seriam a base da Federação. Na prática, passaram a depender mais 
dos Estados, mas foram favorecidos pela continuidade da política de alianças. As 
relações de supremacia continuaram , pois  o aumento do número de eleitores 
aumentou também o mando, o coronel ainda era o senhor em seu território.

. Maria Isaura trabalha ainda, o comportamento dos coronéis durante a Primeira 
República e passa pelas mudanças econômicas e sociais que terminaram por 
desembocar na Revolução de 1930. Para ela , diante das mudanças trazidas pela 
República, os coronéis, que eram os líderes municipais, exerciam também, o 
mandonismo local. 

CAPÍTULO II

O

MUNICÍPIO 
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DE

MORRINHOS

1889-1930

1. Origem   ,      ocupação 
    e     consolidação     do 
    município de Morrinhos

    As  origens de Morrinhos remontam  à primeira metade do 

século XIX, no final da transição da economia mineradora para a agropecuária1. 

Diferentemente da mineração , quando os povoados surgiam em torno das minas de 

ouro descobertas,  na pecuária os núcleos urbanos só apareciam depois de 

completamente ocupada a zona rural, dentro do modelo de povoamento conhecido 

como patrimônio. Estes lugarejos estavam ligados ao desejo dos fazendeiros de 

valorizar suas terras, doando um pedaço delas a um santo ou santa.   Imediatamente 

após a doação iniciavam-se ali serviços e festas religiosas, construía-se uma capela, 

surgia  um pequeno comércio, em seguida algumas casas  e assim progressivamente 

até se consolidar um povoado, que no futuro seria um município2. Horiestes Gomes e 

Antônio Teixeira Neto esclarecem  que os patrimônios eram também conhecidos 
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como comércio ou rua e foram essenciais para o incremento da vida religiosa e 

social das populações do Centro-Sul de Goiás, embora apresentassem também um 

caráter especulativo. 

" (...) os especuladores exploravam os sentimentos  do 

homem rural, providenciando um pequeno comércio, com as 

primeiras construções sólidas , que, progressivamente se 

transformava num centro gerador de pequenos serviços à 

população. Esses lugarejos eram comumente chamados  de 

cidades de domingo, porque a frequência à missa dominical 

proporcionava ocasião para os solitários camponeses 

satisfazerem a necessidade social de encontrar pessoas, 

realizar pequenos negócios, batizar crianças, apadrinhar 

casamentos e gozar os festejos do padroeiro. Das relações 

sócio-religiosas surgiam interesses sócio-econômicos 

maiores que iam transformando o lugarejo em pequena 

cidade..." 3

As terras que deram origem ao município de Morrinhos foram 

doadas  pelos fazendeiros Capitão Gaspar Martins da Veiga e sua esposa Joaquina 

Maria de Jesus  a  Nossa Senhora do Carmo em 26 de março de 18454. Segundo 

Zilda Diniz Fontes, o  povoado de Nossa Senhora do Carmo  foi fundado pelos 

irmãos  Corrêa Bueno (Antônio, Vicente e Jacinto), oriundos de Patrocínio,  Minas 

Gerais, que se dedicavam à lavoura e à pecuária. Conta ela que o bisneto de Jacinto, 

João Corrêa Bueno, afirmou  ter sido a Capela de Nossa Senhora do Carmo 

construída  entre 1833 e 1838, apresentando como provas duas pontas de aroeira, 

com as datas gravadas a fogo, as quais teriam sido aparadas dos esteios do pequeno 

templo  religioso 5.

Esta versão é confirmada em um livro de memórias escrito por 

Altinor Barbosa  Ferreira, descendente dos Corrêa Bueno, no qual recompõe a árvore 
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genealógica de sua família. De acordo com sua narrativa, Morrinhos deve sua 

fundação às complicações que aqueles irmãos  tiveram  com a lei, quando ainda 

viviam em Minas Gerais. 

" Tinham saído da cidade  de Patrocínio, província de Minas 

Gerais, onde se achavam incriminados e se dirigiram para 

Santa Cruz, na Província de Goiás. Pretendendo, 

naturalmente, manter distância maior entre a terra de origem 

e futura morada, entraram mais para dentro (...) Goiás era o 

sertão e nele se sentiram a salvo de problemas com a justiça 

de Minas Gerais (...)

Os Corrêa Bueno preocupados com sua segurança, 

prometeram a Nossa Senhora do Carmo que levantariam 

uma Igreja  em sua homenagem se fossem felizes na nova 

morada .

O cumprimento da promessa levou cinco anos, com Igreja 

iniciada  em 1833 e concluída em 1938, data que gravaram 

em um pedaço de aroeira (...)"6

A região foi povoada basicamente por gente vinda de Minas 

Gerais: Patrocínio, São Francisco das Chagas, Sacramento, Bagagem, Passos, Brejo 

Alegre, Campos Belos, Dores de Uberaba, Varginha, Pitangui, Araxá e outras 

localidades. De acordo com Zilda Diniz Fontes, é impossível precisar  a data da 

chegada dos irmãos Corrêa Bueno, mas  os documentos existentes indicam que  foi 

no final da década de 18207. Altinor Barbosa, por sua vez, menciona apenas que eles 

se dirigiram a Morrinhos no início do século XIX8.

As primeiras habitações foram erguidas ao longo das margens 

do Córrego Maria Lucinda  (Anexo 01) . A mais antiga planta  que encontramos não 
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tem data e mostra apenas as propriedades rurais já demarcadas (Anexo 02). 

Certamente foi encomendada por aqueles que queriam deixar claros os limites de 

suas propriedades, num sinal indicativo de valorização da terra na região . Os 

indícios a remetem à década de 70, por dela constar o nome da esposa do Cel. 

Hermenegildo Lopes de Moraes, Francisca Carolina de Nazareth Moraes, que 

mudou-se para a cidade nessa época.

Nos primeiros tempos os mortos eram enterrados na Capela de 

Nossa Senhora do Carmo. Era costume católico promover os sepultamentos nos 

templos. O cemitério significava, pelo menos em termos, a dessacralização da morte, 

e o primeiro deles foi construído em Morrinhos muitos anos depois de criado o 

povoado, onde se localiza hoje a Praça Dr. Raul Nunes,  conhecida popularmente 

como Praça da Fonte Luminosa (Anexo  01). 

A luta dos morrinhenses pela emancipação política foi longa e 

árdua, iniciada  em 1855, através de um abaixo-assinado exigindo da Assembléia  a 

elevação do povoado à vila, contendo 37 assinaturas, só teve fim 1882, com a criação 

do município9.

Por volta de 1870 o Cel. Hermenegildo Lopes de Moraes 

estabeleceu-se em Morrinhos. Guilherme Xavier de Almeida, seu neto, conta que a 

transferência de Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara), seu domicílio anterior,  deu-se 

em consequência da frágil saúde de sua mulher. Não encontramos outros documentos 

que confirmem ou desmintam esta afirmação. A influência política do Cel. 

Hermenegildo, segundo a bibliografia existente, era tão grande quanto seu poder 

econômico. Foi o primeiro Intendente de Morrinhos e Vice-presidente do Estado em 

todos os quadriênios até a sua morte, em 190510.
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Natural da Cidade de Goiás, o Cel. Hermenegildo Lopes de 

Moraes fixou residência em Santa Rita do Paranaíba,  onde consolidou seus negócios 

no ramo do comércio atacadista. Conta-se que boa parte de sua fortuna formou-se 

durante a Guerra do Paraguai, quando fornecia  grandes  quantidades de sal às tropas 

que ali passavam rumo ao Estado do Mato Grosso. Instalou-se em Morrinhos no final 

de 1870 e, sem abandonar a atividade comercial, passou a emprestar dinheiro tanto 

no sudeste goiano quanto no Triângulo Mineiro.

A fortuna do Cel. Hermenegildo, possivelmente,  era  a maior 

de Goiás, na época, segundo  Maria Amélia Garcia Alencar11. A historiografia goiana 

dá conta  de que o poder econômico por si só não garantia posição de destaque na 

política. No caso de Morrinhos a situação parece ser outra, pois ali existia um coronel 

caracterizado, em primeiro lugar, como um grande  possuidor de dinheiro, numa 

época em que a economia do Estado era bastante frágil. Ele foi o precursor do grupo 

político de Morrinhos.

Além das informações sobre a origem dos primeiros habitantes 

de Morrinhos não encontramos outras que nos delineassem o seu perfil social,  

econômico e cultural. Por causa desta situação optamos pela busca de um retrato da 

comunidade na literatura local existente, nos documentos, nos arquivos particulares e 

nos dados estatísticos. 

Elianda Figueiredo Arantes Tiballi, ao estudar o povoamento 

em Goiás no século XIX, observou  que o processo de urbanização no Estado 

aumentou  por volta da década de 1850, por causa da economia agropecuária, que 

trouxe em seu bojo uma corrente migratória, aumentando o contingente de 

moradores. Durante a transição da atividade econômica, os arraiais  surgidos da 

mineração não conseguiram, em sua maioria, restabelecer-se e aqueles que o fizeram 

voltaram sua produção para a pecuária e a agricultura12. 
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Para a autora citada, o sul do Estado  foi beneficiado por estas 

mudanças , pois o processo de acumulação  na região  deu-se  de forma mais 

concentrada, gerando desigualdades com o norte. Segundo ela, ao final do século 

XVIII já eram uma realidade  as fazendas de gado ao longo do caminho para São 

Paulo, principalmente na região do Triângulo  Mineiro, a qual pertenceu a Goiás até 

1816. O fim do ciclo do ouro em Minas Gerais  fez com que as populações das zonas 

auríferas se mudassem para outros lugares,  inclusive para Goiás. Esta migração 

continuou no século XIX ,  fazendo com que  o sudeste goiano viesse a ser ocupado, 

basicamente, por mineiros e paulistas13. Na segunda metade do século XIX, o sul de

Goiás  já apresentava um maior incremento que o Norte , com crescimento 

populacional acelerado e o delineamento de um forte pólo econômico14.

A autora alerta que, se por um lado, o crescimento  da 

população goiana teve um grande significado interno (quintuplicando-se ao longo do 

século XIX) em relação ao restante do país não significava muita coisa , porque 

ocupava o 18º lugar, com 255.284 habitantes , de um total de 17.318.556, em 1890 . 

Entretanto,  ela lembra que este período foi fundamental para que se criasse por aqui 

vínculos definitivos entre  população e região 15. 

Para Itami Campos, não pode-se falar em urbanização  durante 

o período pesquisado, porque  o número de habitantes era muito pequeno, tanto em 

relação à população nacional quanto em relação aos que viviam nos núcleos 

urbanos16. Mas,  em nosso trabalho adotamos uma perspectiva que leva em conta a 

existência do rural e do urbano na localidade em estudo, ainda que o primeiro fosse 

predominante 17.

Dados referentes à última década do século passado, mais 

precisamente a 1896, mostram que  existiam na sede do município de Morrinhos 

apenas 11 ruas, com 98 casas em condições de pagar  o Imposto  sobre o Valor 

Locativo dos Imóveis Urbanos18. Destas,  68 estavam ocupadas pelos proprietários e 
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29 alugadas (Quadro 01). Os números não podem ser tomados na íntegra, pois 

conforme Luís Palacín, muitos moradores recusavam-se a pagar este tributo.

"Argüíam os moradores que no grau de empobrecimento 

monetário a que se achavam reduzidos os habitantes da 

Província, resultava imoral da parte do Governo exigir deles 

o pagamento de um imposto sobre seus casarões 

semiderruídos. A décima era, por isso mesmo, 

sistematicamente negada".19

No final do século XIX o viajante  Oscar Leal visitou 

Morrinhos, hospedando-se na casa do Cel. Hermenegildo, recomendado por um 

parente deste e também pelo ex-Presidente de Goiás, Leite Moraes. Morrinhos havia 

sofrido mudanças políticas-administrativas nos anos imediatamente anteriores à 

chegada de Leal, sendo elevada a município.  Mas, segundo suas impressões , o que 

existia ali de especial eram as possibilidades futuras, porque, naquele momento,  não 

oferecia atrativos, pelo menos aos seus olhos:

" Morrinhos hoje, meu caro leitor, não é mais a antiga Vila 

Bela, é a cidade  simplesmente Morrinhos, elevada a essa 

categoria  talvez pelo seu futuro progresso, porque nestes  

cinco anos  a única diferença que notei  foi ter  mais uma 

casa comercial  e mais alguns regos d'água  através  das 

ruas , de onde um míope como nós, se alta noite por elas 

vagueia , volta de nariz enlameado para casa. Algumas 

casinhas novas substituindo outras que não mais se puderam 

conservar  de pé orlam as ruas de Morrinhos e no mais o 

mesmo povo, o mesmo agrado e afabilidade que conheci da 

outra vez quando lá passei." 20
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Não encontramos documentos contivessem uma planta de 

Morrinhos durante o período pesquisado. Mas,  o maestro Bruno José Vieira, um 

morrinhense apaixonado pela música e por sua cidade natal, ao escrever a história da 

cidade (Morrinhos ao som da lira),  reconstruiu um pouco do seu traçado original, 

dando uma idéia de como era  no final do século passado e início deste.  

" Em 1900, esta cidade nascia nas proximidades do córrego 

Maria Lucinda (...) bifurcando, expandia-se  em direção ao 

antigo Largo do Rosário, depois da Praça da Liberdade, e 

hoje Praça Rui Barbosa. Neste Largo havia uma capela 

inacabada  , em honra a Nossa Senhora do Rosário. Daí 

seguia , rumo ao oeste, até a parte alta da cidade, próxima a 

um pequeno cemitério que já não mais existe. O outro lado 

da expansão verificou-se nas adjacências da Igreja, 

insuflando-se também em direção ao Oeste. A rua do 

Comércio, hoje rua barão do Rio Branco, estabelecia o limite 

da cidade neste setor. Possuía o mesmo comprimento que 

ainda  apresenta hoje, embora com casas esparsas, e dividia-

se em quatro zonas : Centro, Brejo, Cerrado e Açude. Assim ,  

a quem residia na parte baixa da cidade, dizia-se que 

morada no Brejo, e a quem residia na alta, que morava no 

Açude e assim por diante. "21 (Anexo  01)

O Censo de 1920 mostra que havia em Morrinhos naquele ano 

3.186 domicílios particulares residenciais ocupados e apenas 02 desocupados . Não 

constam das estatísticas a existência de presídios, escolas ou templos religiosos. Mas 

na verdade existiam prédios destinados às  escolas e à cadeia (que, inclusive, foi 

objeto de uma reforma durante o período pesquisado)  desde o século XIX. O mesmo 

ocorre em relação às igrejas, pois a cidade nasceu em torno da Capela de Nossa 

Senhora do Carmo, conforme já se explicou, além disso, o maestro Bruno José Vieira 
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cita outros templos menores. Não se sabe porque os mesmos não foram incluídos no 

Censo, certamente, não se enquadravam nos padrões estabelecidos pelas estatísticas. 

A grande maioria das construções era térrea (3.242) e apenas 23 eram assobradadas 

(Quadro 2). Os modelos das moradias estavam ligados aos padrões sócio-

econômicos, segundo Nestor Goulart Reis Filho.

"Os principais tipos de habitação eram o sobrado e a casa 

térrea. Suas diferenças fundamentais consistiam no tipo de 

piso : assoalhado no sobrado e de "chão batido" na casa 

térrea. Definiam-se com isso as relações entre os tipos de 

habitação e os estratos sociais: habitar um sobrado 

significava riqueza e habitar casa de "chão batido" 

caracterizava a pobreza." 22

Um único prédio era destinado ao funcionamento de  

repartição pública  estadual, nenhuma  federal ou municipal. Mas esta não era uma 

característica típica de Morrinhos. Em 1920, dos 4.628.884 prédios existentes em 

todo o território nacional, apenas 11.536 eram públicos (0,25%). Deste total  4.370 

eram federais (41%), 3.705 estaduais (32,12%) e 3.101 municipais (26,88%). Em 

Goiás, a maior parte dos prédios públicos pertenciam aos municípios: 51,35%  dos 

111 existentes , contra 29,72% de estaduais e 18,91% federais. Ao todo as 

edificações em Goiás totalizavam 70.939 prédios, no final da segunda década deste 

século (Quadros  03 e 04). O pequeno número de prédios  públicos pode estar 

relacionado ao fato de a Primeira República ter sido um momento de expansão do 

Estado brasileiro, por isso mesmo não possuía, ainda, uma infra-estrutura  que lhe 

desse sustentação.  

Se tomarmos a literatura como referência podemos pensar que,  

apesar de ter tido um crescimento populacional bastante significativo ao longo do 

período pesquisado, o panorama descrito por Oscar Leal não havia sido modificado 

de fato até meados dos anos 20. Joaquim Rosa não deixou passar em branco a 
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situação da cidade, quando ali esteve em 1925. Sendo um forasteiro, como Leal, 

também não poupou críticas à  cidade:

"Morrinhos de 1925 não diferia em quase nada das típicas 

comunas goianas. Cidade de poeira e lama, conforme a 

estação,  com suas casas  no velho estilo, ranchos compondo 

a orla urbana, o bacamarte roncando com alguma 

freqüência, os mortos no cemitério e os matadores protegidos  

na fazenda de um coronel qualquer."23

Serviços públicos eram um sonho distante na Morrinhos da 

Primeira República. Iluminação, por exemplo,  era um problema sério, pois até 1928  

haviam sido construídas, em  todo o território nacional,  347  usinas hidrelétricas,  

sendo oito em Goiás. Destas 08, sete tornaram-se realidade entre 1921 e 1928 (Anexo

06). Ao contrário dos tempos atuais, quando as hidrelétricas são grandes e capazes de 

gerar quantidades significativas de energia, no início do século eram pequenas e de 

capacidade reduzida. Em  todo o Estado de Goiás, apenas duas cidades eram 

iluminadas, exclusivamente, por energia elétrica: a capital e Trindade , onde os 

padres Redentoristas construíram uma usina em 1922. O Censo de 1920 mostra que 

34 vilas e cidades goianas não possuíam qualquer fonte de iluminação. O Estado só 

se comparava, neste aspecto, ao Piauí24. 

Em Morrinhos, a energia elétrica chegou na década de 2025, 

através do médico Sylvio de Mello, que construiu uma pequena usina , conhecida 

popularmente como "Represa da Usina do Dr. Sylvio"26. Segundo a tradição oral 

este benefício foi fornecido gratuitamente à população durante longos anos e os 

serviços de iluminação elétrica só passaram às mãos do Estado com a construção da 

Usina Rochedo, em 1955. Obviamente, ao tomar para si este encargo que caberia ao 

poder público, Sylvio de Mello estava semeando influência política, e mais tarde, 



45
com a revolução de 30, fez uma boa colheita, de coadjuvante dos Lopes de Moraes 

passou a ser o novo chefe  local , até sua morte em 1972.

O Recenseamento de 1920 não apresenta nenhuma vila ou 

cidade, em Goiás, servida por rede de água e esgoto. Não existia, sequer, empresa 

destinada a esse fim.  No Brasil, apenas 126 localidades contavam com estes 

serviços27. Morrinhos não era diferente, de acordo com Zilda Diniz, foi também na 

década de 20, que iniciaram-se os trabalhos para a canalização da água, em 

substituição aos regos e bicas de aroeira28, citados por Oscar Leal, e cujo 

funcionamento  é explicado por Bruno José Vieira.

" A atual rua Rio Grande do sul não existia. Apenas um rego 

d'água, partindo do Açude, correndo paralelamente a uma 

estrada salineira passava por esse local. Sangrias nele feitas 

canalizavam a água através  de bicas de madeira, que 

atravessando as ruas, serviam à população da cidade. Mais 

tarde o rego foi extinto  e as bicas desaparecendo aos 

poucos."29 (Anexo 01)

Outro recurso utilizado era o de se lavar roupas em águas 

correntes . Em Morrinhos, lavava-se roupa nos poços do Córrego Maria Lucinda , no 

Açude30  e também  próximo ao Beco da Fileta, junto à  região central31. A 

urbanização em Goiás só veio a ganhar um maior  impulso na década de 2032 , 

quando  as mudanças econômicas  tiveram , também, efeitos sociais.

Apesar das dificuldades de comunicação entre Goiás e o 

Centro-Sul do país , Morrinhos contava com algumas vantagens. No início de sua 

história o município de ia até a fronteira com Minas Gerais ( Anexos 03 e 04), o que 

por si só já representava uma grande vantagem. Maria Amélia Garcia diz que 

Morrinhos localizava-se numa região privilegiada em relação às estradas:
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"Pela sua situação geográfica, Morrinhos beneficiava-se das 

duas estradas que ligavam Goiás à Região Sudeste. A 

estrada do sul, de Anicuns seguia pela Vila do Alemão (ver 

atualmente) e daí a Vila Bela (Morrinhos N.A.) Uma 

interligação entre a estrada do sul e a estrada do sudeste 

partia de Bonfim (Silvânia N.A.) e chegava também a esta 

vila. Esta posição privilegiada fez de Morrinhos um centro 

comercial importante , ligando todo o sul de Goiás, ao 

Triângulo Mineiro, e daí à capital do Império." 33

Nilza Diniz afirma que por ficar a meio caminho entre a 

Cidade de  Goiás  e Uberaba, Morrinhos era parada obrigatória do correio, que 

naquele tempo viajava a cavalo. Este fato possibilitava aos seus moradores saberem 

das novidades antes mesmos que os vilaboenses. Pela sua posição geográfica 

estratégica, Morrinhos teve o privilégio de sediar a primeira estação telegráfica de 

Goiás, a qual ligaria a Capital Federal ao Mato Grosso. O trecho Uberaba-Morrinhos, 

construído em apenas um ano, foi inaugurado em 189034.

Em 1897, os governantes morrinhenses lutavam por uma 

ligação definitiva do município com triângulo Mineiro, através da construção de uma 

rodovia que ligaria o Município a São Pedro das Uberabinhas (Uberlândia) e a outras 

cidades do sudeste e sudoeste goianos .  A abertura da estrada até o Rio Paranaíba 

tinha como um dos principais embasamentos o aumento da arrecadação, mas além 

disso , aproximaria a sede  do município ainda mais da fronteira com o Estado de 

Minas Gerais, incrementando, assim,  as relações econômicas.

"Não escapará ao tino administrativo de V. Exª  a vantagem 

que tem de advir  ao governo do Estado e ao comércio com a 

abertura da citada estrada e portos, pois que, convergindo 

para ali, a maior parte dos veículos sujeitos a impostos e 

boiadeiros, com certeza triplicarão a arrecadação dos 
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impostos que se cobram nessa imensidade de portos, 

espalhados pelo Paranaíba onde a força do governo não é 

suficiente para embaraçar o monopólio com o extravio da 

terça parte de suas rendas, ao passo que fechando-se alguns 

destes pela concentração da estrada que se projeta , a 

fiscalização tornar-se-á segura e potente."35  

O Conselho Municipal de Morrinhos ofereceu um plano 

estratégico à Capital , informou ao governo do Estado que a notícia da construção da 

estrada já havia sido bastante divulgada e que a administração de São Pedro das 

Uberabinhas doaria duas barcas para a travessia do Rio Paranaíba. Provavelmente os 

conselheiros tinham o intuito de pressionar o governo estadual, porque a mesma 

correspondência dá conta de que a obra já havia sido iniciada.

"Não é sem razão a linguagem deste Conselho: como V. Exª  

terá tido sem dúvida  conhecimento pelos jornais do  passo  

que se quer dar com a abertura da estrada e de que já no C. 

Federal, na verba orçamentária , passou uma cota de 200 

contos para o levantamento de uma ponte sobre o Paranaíba, 

em lugar já explorado, é evidente a concorrência do 

comércio em toda sua extensão da palavra  para a referida 

estrada e ponte. Sendo facílima a fiscalização e econômica 

porquanto fechando alguns portos desnecessários  

desaparecem estas despesas, quando também  é certa  ter a 

Câmara de São Pedro das Uberabinhas ofertado ao Governo 

de V. Exª duas barcas que serão presas em dois cabos de 

metal e dois empregados em cada uma das barcas, como 

tudo tereis ocasião de ver pela cópia do que se passou na 

conferência do dia 29/10/1895 . Finalmente esta Câmara , 

por intermédio de seus munícipes vai dar já e já começo a 

abertura da estrada, que lhe compete, desde essa cidade, até 
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a barranca do Paranaíba no lugar denominado Porto do 

Major Camillo..."36

Realmente o governo destinou verba orçamentária para a 

construção de uma ponte sobre o Rio Paranaíba, ligando os  Estados de Minas Gerais 

e Goiás, batizada de Afonso Pena (também conhecida como a ponte do Cahidor), 

cuja inauguração ocorreu em 15 de novembro de 1909. Esta obra teve tanta 

importância para a região que após 11 anos ainda era motivo de propaganda. Uma 

matéria veiculada na revista A Informação Goiana (publicação que tratava das 

"possibilidades  econômicas do Brasil Central ") , em 1920, dizia que a ponte havia 

incrementado o comércio entre os Estados de Goiás e Minas Gerais "outrora 

dificultado pelas constantes enchentes que prejudicavam os interesses desses dois 

mais ricos Estados da União"37. 

A partir da segunda década do século XX houve uma expansão 

das rodovias em direção aos terminais ferroviários. Conforme a explicação de 

Barsanulfo Gomide Borges isto se deu em consequência  da "paralisação da linha

(da Estrada de Ferro) à margem esquerda do Rio Corumbá de 1914 a 1922"38. Na 

opinião deste historiador,  os automóveis, em meio às  tropas de burros e  carros de 

boi, formaram  "com a ferrovia  um sistema modal que estimulou o crescimento e a 

integração econômica do Estado"39. 

Entretanto, este historiador ressalta que a malha rodoviária 

goiana teve origem na iniciativa privada, sofrendo mudanças significativas somente a 

partir de 1930. Vigorava, então, o sistema de concessões públicas, onde o governo 

subsidiava as construções. A Auto Viação Goyana foi uma das primeiras empresas a 

se estabelecer, em 191740, mas outras vieram em seguida, como a Auto Viação de 

Santa Rita a Trindade, uma das três em operação ao final do segundo decênio deste 

século.  E foi através dela que os morrinhenses puderam contar, em 1919, com a 

possibilidade de se ir de Morrinhos  a Trindade em menos de um dia de viagem.
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"Partindo de  Santa Rita do Paranaíba , via Bananeira, 

Morrinhos e Santo Antônio das Grimpas, vai ter  à povoação 

de Trindade, que fica a 23 léguas da cidade de Goiás.

Acha-se em tráfego o trecho de Santa Rita do Paranaíba a 

Morrinhos, devendo-se inaugurar a 20 de outubro próximo a 

estação de Trindade.

O percurso total é de 201 quilômetros.

Esta linha vai resolver o problema da auto-viação para a 

capital do Estado, constando que o governo Alves de Castro 

se dispõe a mandar construir  a linha Trindade-Goiás, com 

um total de 156 quilômetros 41.

As primeiras estradas  ligando Morrinhos à vizinhança foram 

abertas na década de 2042. Conforme se vê, o município estabeleceu, aos poucos,   

ligações com outras regiões, e a partir de 1930  foi beneficiado pelo investimento de 

recursos públicos na malha rodoviária, ficando próximo a várias rodovias estaduais 

(GOs)  e sendo cortado pela  federal BR-153. Ao longo da Primeira República, 

Morrinhos foi sendo construída, seguindo o ritmo da urbanização no interior do  

Brasil e da integração do Estado de Goiás ao Centro-Sul.
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Quadro 01

Logradouros existentes em Morrinhos .
Número de casas ocupadas pelos proprietários e alugadas

-1896-

_____________________________________________
   Logradouro           Casas ocupadas pelos donos        Casas  alugadas       Total

_____________________________________________
   

     Rua do Açude                           16                                               04                   20

     Rua do Dr.  Antero                    06                                               01                   07

     Rua Boa Vista                            07                                               05                   12

     Rua Ganganelli                          04                                                01                   05

     Rua das Flores                           08                                               05                   13

     Rua da Matriz                            03                                                01                   04

     Rua de São Paulo                       05                                               00                   05

     Rua do Brejo                             02                                               01                    03

     Largo da Liberdade                    04                                               02                    06

     Rua do Comércio                        03                                               05                    08

      Rua Direita                                10                                                04                   14

______________________________________________________________

   Total                                               68                                               29                  97                         
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   Fonte: Imposto Sobre o Valor Locativo dos Prédios Urbanos/1896
              Arquivo Histórico de Goiás/ Caixa de Documentos 04 -Morrinhos 

Quadro 02

Estatística Predial e Domiciliária de Morrinhos
-1920-

_________________________________________________________
      Discriminação                                                                                          Total
_________________________________________________________
Domicílios particulares residenciais ocupados                                                                       3.186

Domicílios particulares residenciais   desocupados                                                                     02

Prédios coletivos- Asilos                                                                                                                - -

Prédios coletivos- Cadeias                                                                                                              - -

Prédios coletivos- Escolas                                                                                                              - -

Prédios coletivos- Fazendas                                                                                                            02

Prédios coletivos- Hospitais                                                                                                           - -

Prédios coletivos- Hotéis                                                                                                                - -

Prédios coletivos- Pensões                                                                                                             03

Prédios coletivos- Quartéis                                                                                                             - -

Prédios com outras aplicações- Depósitos                                                                                     03

Prédios com outras aplicações- Escolas                                                                                         - -

Prédios com outras aplicações- Estações                                                                                       - -

Prédios com outras aplicações- Fábricas                                                                                         05

Prédios com outras aplicações- Negócios                                                                                       18

Prédios com outras aplicações- Rep. Federais                                                                                 - -

Prédios com outras aplicações- Rep. Estaduais                                                                                01

Prédios com outras aplicações- Rep. Municipais                                                                              - -

Prédios com outras aplicações- Templos                                                                                           - -

Prédios com outras aplicações- Diversos                                                                                           - -

Prédios Térreos                                                   

3.242
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Prédios Assobradados                                                                                                         

26

Prédios Públicos                                                                                                                                    -

-

____________________________________________________
Fonte:  IBGE/Censo de 1920.

Quadro 03

Estatística Predial e Domiciliária : Brasil e Goiás
-1920-

_________________________________________________________
    Discriminação                                        Quantidade                              %
                                                          Goiás               Brasil            Goiás      Brasil                                                        
__________________________________________________________________________
__
Total de Prédios                               70.939              4.628.884      100,00      100,00

Habitáveis                                        69.519              4.611.073       97 ,99         99,61

Em construção                                       150                  10.459         0,21           0,23

Em ruínas                                                89                   7.352          0,12          0,16

Privados                                           70.828              4.617.348        99,84        99,75

Públicos                                                 111                  11.536          0,15         0,25

Públicos Federais                                     21                    4.730             *              *

Públicos Estaduais                                   33                     3.705             *              *

Públicos Municipais                                 57                     3.101             *              *

Térreos                                             70.103              4.462.775         98,82       96,78

Assobradados                                         490                  89.054           0,69         1,93

Dois pavimentos                                     105                  52.456           0,14         1,13

Três pavimentos                                       02                        - -              *             - -

Cinco pavimentos                                     - -                         34             - -             *

Domicílios                                          68.752            3.923.366          96,91      84,75

Prédios coletivos                                   1.618                126.979           2,28        2,74

Outras aplicações                                  1.375                152.112           1,93        3,28           

_________________________________________________________
Fonte: IBGE/ Censo de 1920/ * Estes percentuais são tão pequenos que tornam-se insignificantes.
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Quadro 04

Prédios, população e domicílios : Brasil e Goiás
-1872/1900/1920-

_________________________________________________________
Local              Ano                População                Prédios               Domicílios
_________________________________________________________
Brasil             1872               10.103.920               1.332.174           1.330.210

                       1900               17.432.326               3.122.186           2.969.288

                       1920               30.625.331                4.628.884          3.962.585

_________________________________________________________

Goiás             1872                   160.395                     25.683                25.222

                       1900                    225.284                     47.033               46.338

                       1920                    511.919                     70.939                68.752

____________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920
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2. A economia

Ao tratar da história econômica do Brasil, Caio Prado Jr. 

avalia que a República reforçou bastante o impulso desenvolvimentista verificado  

nas últimas décadas do Império, embora as finanças estivessem afetadas em seus 

primeiros anos43, e sintetiza o primeiro período  republicano como sendo de apogeu  

e de colapso para a economia exportadora44.

Para Caio Prado Jr., os primeiros dez anos deste século 

assistiram  ao ápice dessa política econômica "voltada  para a produção extensiva e 

em larga escala, de matérias-primas e gêneros tropicais voltados para a 

exportação"45. Essa postura teria sido influenciada por fatores externos (incremento 

do comércio internacional,  modernização na vida das populações européia e norte 

americana, industrialização, avanço tecnológico e material, organização do mercado 

financeiro, liberalismo econômico) e internos (fim da mão-de-obra escrava, a própria 

mudança no sistema de governo, recursos financeiros internacionais) 46. 

Em relação à economia dos setores rurais, a opinião de Caio 

Prado Jr. é de que ela não sofreu grandes transformações com o advento da 

República, continuando "compartimentada e distribuída pelas diferentes regiões do 

país, com um gênero para cada uma"47. 

A economia agrária goiana, segundo Paulo Bertran, foi 

influenciada pela restauração portuguesa e pelo estabelecimento da regência, as quais 

resultaram numa  redução do volume de capital europeu remetidos ao Brasil. Tais 

fatores alteraram, segundo ele, as condições  que se verificavam no país no início do 

século XIX. 
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"À decadência econômica em Minas Gerais  e no Nordeste, 

associava-se forte expansão demográfica e já antiga e cada 

vez mais cristalizada ocupação fundiária nessas regiões, 

forçando seguidos deslocamentos populacionais para o 

desértico Centro-Oeste, reforçando e ampliando o sistema 

econômico agrícola, pecuarista e comercial desde o começo 

do século XIX."48

Nas palavras de Eurípedes Antônio Funes a pecuária  

modalidade econômica nunca foi uma novidade em Goiás, já existia  como 

subsidiária da mineração e no início do século XIX era produto de exportação, cujos 

níveis não foram mantidos, causando seu  estancamento, pela falta do controle do 

número de fêmeas49. Para Itami Campos a consolidação da pecuária em Goiás estava 

ligada ao fato de ser o único produto possível para a região, devido à escassez de 

recursos financeiros e da localização geográfica50. 

Barsanulfo Gomide Borges explica que a opção pela pecuária 

tinha sua razão de ser, porque tratava-se de uma atividade que exigia pouca liquidez, 

topograficamente a região era bem favorecida e possuía pastagens naturais, os 

procedimentos nos cuidados com o gado eram rotineiros , o gado se autotransportava 

e, além do mais, existiam boas áreas de terras devolutas51. Mas, junto com as 

vantagens vinham também os problemas.

"Além da baixa qualidade do rebanho, as boiadas sofriam 

grandes perdas nas longas caminhadas e muitas vezes o boi 

só podia ser vendido magro, uma vez que na viagem perdia 

peso e tinha de ser invernado antes de ser abatido, 

reduzindo, ainda mais, sua competitividade do mercado".52
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Ainda segundo Barsanulfo Gomide Borges, durante o século 

XIX a agricultura não sofreu impulsos significativos, esbarrando na ausência de 

meios de transportes que a tornassem viável. Em geral,  era uma atividade que estava 

em segundo lugar, vindo a reboque da pecuária53. Apresentando durante muito tempo 

este caráter de subsistência, veio a ganhar impulso com a chegada da estrada-de-ferro 

e com as estradas de rodagem, que encurtaram as  distâncias e aumentaram o 

intercâmbio, tornando-se também uma atividade lucrativa. Para o autor, dentro da 

divisão social do trabalho, no Brasil, cabia a Goiás a participação na produção de 

alimentos para o mercado interno, uma vez que a produção do Centro-Sul estava 

voltada para a exportação54. Esta inserção pode ser percebida mais claramente dentro 

da economia de guerra ditada pelo primeiro grande conflito mundial. 

"Nesta conjuntura de alta de preços dos bens primários, a 

produção goiana inseria-se , de forma efetiva, ao mercado de 

alimentos do Sudeste. Com a implantação da Estrada-de-

Ferro, as exportações agrícolas regionais destinaram-se  

quase que exclusivamente aos mercados de Minas Gerais  e 

São Paulo e, excepcionalmente, eram embarcadas para o 

exterior através do porto de Santos durante a I Guerra 

Mundial."55

Na verdade, Barsanulfo Gomide Borges demonstra que mesmo 

com a agricultura  apresentando baixos índices de produtividade, com as forças 

produtivas ainda em estado latente, com relações de trabalho desestimulantes para o 

aumento da produção, com alta concentração fundiária e poucas possibilidades de 

transporte, Goiás estava inserido no contexto nacional. 

"Mesmo com o isolamento geográfico do Estado, a economia 

regional, nesse período, observada no seu conjunto, já se 

encontrava organizada dentro da lógica das leis da 
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economia de mercado e se subordinava à produção 

agroexportadora nacional." 56

A pecuária possibilitou a ocupação do sul, do sudeste e do 

sudoeste goianos. Morrinhos nasceu dentro deste contexto, com bases econômicas 

fincadas, principalmente, na agropecuária. Entretanto, a elite local era formada 

também por comerciantes, juristas e políticos (que eram ao mesmo tempo 

fazendeiros). O Cel. Hermenegildo, conforme levantamento feito pela professora 

Maria Amélia Garcia Alencar,  entre 1874 e 1901, comprou 27 propriedades no 

município, sendo responsável por 20% do total de dinheiro investido em terras 

durante o período. A família de sua mulher também aparece na documentação 

referente à aquisição de terras, com nove propriedades, compradas entre 1873 e 

188657.

Não se pode falar em economia agropecuária sem se tocar na 

estrutura fundiária. Morrinhos foi um dos principais pólos de valorização de terras no 

final do século XIX e início do século XX, sendo um dos municípios escolhidos pela 

professora Maria Amélia  Garcia Alencar para seu estudo sobre a estrutura fundiária 

em Goiás, no período compreendido entre  1850 e 1910. Segundo ela, as fontes 

documentais sobre a região são bastante dispersas, mas embora dificultem  a 

interpretação dos dados possibilitam algumas conclusões sobre a compra e a venda 

de terras .  

"....o movimento de terras em Morrinhos mostrou uma 

tendência ao crescimento, tanto do número de transações 

quanto do volume de dinheiro aplicado, no  período  1870-

1900. Neste período, Morrinhos foi o município de maior 

crescimento populacional em Goiás e este fato não deixou  de

se refletir na sua estrutura fundiária. A concentração 

fundiária fez-se, fundamentalmente, em torno do poderoso 
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Cel. Hermenegildo Lopes de Moraes e algumas poucas 

outras pessoas..." 58

Uma das referências mais antigas encontradas sobre a 

propriedade da terra em Morrinhos é um mapa rústico, intitulado Planta do 

Patrimônio de Nossa Senhora do Carmo de Morrinhos, a qual não está datada, 

mas esta denominação da localidade é de 1871, quando  foi restabelecido o 

município, depois de sua emancipação de Santa Cruz 59. Nesta planta aparecem 14 

proprietários, sendo que apenas uma era mulher, e além disso esposa do Cel. 

Hermenegildo. As áreas mencionadas compreendiam somente aquelas já medidas e 

demarcadas , num total  de 5.397 léguas  e 81 ares, numa demonstração de 

valorização da terra e na urgência de se estabelecer limites na região (Anexo  02; 

Quadro 05). 

No Quadro da Dívida Ativa de 1894, aparecem 30 proprietários rurais: 

02 mulheres e 28 homens. Das mulheres, Maria Soares da Conceição (da região de 

Córrego Fundo)  possuía 20 quilômetros quadrados de terra e Antônia Moreira de 

Souza (da região do Capão Velho da Água)  nove (Quadro 06). A maior parte dos 

proprietários rurais  que deixaram de pagar imposto em 1894  possuía terras que 

mediam entre seis e 10 quilômetros quadrados. Em segundo lugar vinham  aqueles 

que tinham fazendas de até cinco quilômetros quadrados. Mas, desta relação constam 

duas propriedades de enormes proporções, medindo mais de 50 quilômetros 

quadrados. Uma  era a Fazenda São João, com 108 quilômetro de extensão, 

pertencente a José  Antônio, Januário Rodrigues, Francisco Isidoro, Francisco Pereira 

e Antônio  Gonçalves; a outra denominava-se Fazenda Vargem das flores, media 55 

quilômetros e pertencia  a Joaquim Evangelista Guimarães(Quadro 07).

O Censo de 1920 apresenta estatísticas detalhadas sobre a 

economia agropecuária em Morrinhos, que era o município com o maior número de 

estabelecimentos rurais do Estado (1172), seguido por Catalão (945) e por Rio Verde 
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(798) ( Quadro 08). Dos estabelecimentos rurais existentes em Morrinhos, 1073 eram 

ocupados por proprietários, 72 por administradores  e apenas 27 por arrendatários 

(Quadro 09). Estes resultados indicam que os proprietários estavam fixados à terra, 

mais interessados em ocupar-se pessoalmente de suas propriedades e fazê-las 

produzir  do que em entregá-las em mãos de terceiros.

Os 1172 estabelecimentos recenseados variavam de  uma área 

de até 40 hectares (39,33%) a mais de 25 mil hectares (0,17%), sendo que a área 

média dos primeiros era de 10 hectares e dos segundos de 38.720 hectares. Mais de 

50% destas propriedades mediam até 100 hectares. Juntos, os 1172 estabelecimentos 

totalizavam  489.085 hectares, e os dois maiores, sozinhos, quase 80.000 hectares.  

Além destes existiam outros latifúndios, seguindo o padrão brasileiro  onde uma 

grande quantidade de terras fica concentrada em poucas mãos  (Quadro 10) .

Comprovando as idéias apresentadas pelo historiador 

Barsanulfo Gomide Borges sobre o incremento da economia a partir da segunda 

década deste século, o Censo de 1920 mostra que  o principal  produto  de um total 

de 16.634 estabelecimentos , em Goiás, entre 1919 e 1920 ,  era o arroz, com 623.793 

sacas, colhidas em 14.094  propriedades. Goiás era o quarto produtor nacional  de 

arroz  e o oitavo de milho, em 1920 (Quadro 11). Morrinhos estava entre os 

municípios mais produtivos do Estado, era o terceiro colocado na produção de  arroz,  

café e milho (Quadro 12), estando presente na movimentação da economia goiana.

O município possuía 11.330,29 hectares cultivados, e produzia  

-além do arroz, do café e do millho-  feijão, trigo, batata inglesa, mandioca, algodão, 

cana-de-açúcar, fumo e mamona. Os três primeiros produtos eram cultivados em 

quase todos os 1172 estabelecimentos: arroz, em 1082; milho, em 1087; e feijão, em 

1084 (Quadro 13). Mas, o milho, na verdade, ocupava a maior parte da área 

cultivada, 6.949 hectares (Quadro 14). Conforme nossas observações, existiam dois 

níveis de produção, um que visava o mercado externo e outro ligado à subsistência e 

ao comércio local. 



60

O maquinário para beneficiar essa produção era bastante 

precário. Dos 1172 estabelecimentos existentes em, 1920, 46 possuíam máquinas 

para beneficiar arroz,  apenas um possuía máquina para beneficiar café, 19 tinham 

máquina para descaroçar algodão, 16 para moer cereais e 23 para fabricar açúcar . 

Pelo menos de acordo com o Censo, nenhuma das 1172 propriedade registradas em 

Morrinhos possuía instrumentos agrários, o que era uma constante em Goiás, onde  

apenas 13 municípios, em 49, possuíam arado. Para se ter uma idéia mais exata, do 

total de 16.634 estabelecimentos no Estado,  em 26 eram  encontrados  instrumentos  

de arar  (Quadro 15).

Em relação à criação de animais, o Resumo Geral do Gado  de 

1920, mostra que em Morrinhos encontravam-se as seguintes criações: bovinos  

(96.502 cabeças), eqüinos (8.871 cabeças), asininos e muares (979 cabeças), ovinos 

(2.648 cabeças) , caprinos (709 cabeças) e suínos (44.263 cabeças) (Quadros 16 e

17).  Morrinhos aparece em terceiro lugar como produtor de ovinos (2.648 cabeças), 

mas longe de Catalão, que era o primeiro (7.171). Na realidade era o maior produtor 

de suínos do Estado (44.263 cabeças), este número , entretanto, era dez vezes menor 

que o do maior produtor brasileiro , Caratinga , em Minas Gerais,  com 491.552  

cabeças (Quadro 18). Apesar disso possuía uma criação diversificada de animais. Rio 

Verde e Jataí estavam entre os 20 municípios com os maiores rebanhos bovinos do 

país.

O Censo de 1920 mostra, ainda,  que existiam em Morrinhos, 

outras espécies de  animais, criados em  menor escala: abelhas, galinhas, perus e 

patos ( Quadro 19). Também estavam presentes no mercado o  leite e seus derivados, 

como a nata, a manteiga, o queijo. A lã era outro produto encontrado no município  

(Quadro 20). O Recenseamento afirma que tais mercadorias eram comercializadas, o 

que nos leva a crer que, certamente,  abasteciam a comunidade local. 
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Itami Campos considera que o pouco comércio existente em 

Goiás, durante a Primeira República, mesmo apresentando proporções reduzidas, 

constituía-se numa forma de intercâmbio entre os habitantes das zonas urbana e  

rural60. Mas, no caso de Morrinhos, sendo o Cel. Hermenegildo um atacadista  que 

estendeu seus negócios a seus parentes, o comércio tornou-se uma atividade de peso. 

Além disso, existia um comércio menor, como o das tavernas, de suma importância   

para que as sociedades se estruturem, uma vez que cumprem um papel intermediário 

na economia.

O lançamento de tributos para o ano de 1898, mostra que 

existiam em Morrinhos duas lojas de primeira categoria, que vendiam  fazendas , 

ferragens e armarinhos. Uma era a " Hermenegildo, Nunes , Silveira e Cia", a outra 

pertencia a José  de Rezende e Oliveira.  Até mesmo o Cel. Pedro Nunes, genro e 

sócio do Cel. Hermenegildo na maior loja da cidade, aparece como um lojista de 

terceira categoria, numa referência a outro estabelecimento de sua propriedade,  

numa mostra de como os braços do patriarca eram longos e chegavam a todas as 

camadas da população.  As demais lojas vendiam , além dos produtos já 

mencionados, secos e molhados.  As tavernas e os armazéns não entravam nesse rol. 

O curioso é que no mesmo lançamento onde constam os comerciantes (Imposto da 

Indústria e Profissão), o Cel. Hermenegildo aparece novamente, como capitalista61, 

numa alusão à diversificação de suas atividades   (Quadro  21). A existência de lojas 

são indícios de uma vida urbana mais ou menos movimentada, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos por Luís Palacín ao tratar do rural e do urbano em 

Catalão62.

De acordo com os documentos da Coletoria de Impostos, os  

principais tributos cobrados em Morrinhos incidiam sobre os gêneros de lavoura, 

direitos sobre a fabricação de aguardente, suínos (por cabeça),  carne verde (quilo),  

prédios urbanos, tavernas e armazéns,  transmissão de propriedade, novos e velhos 

direitos, taxas de heranças e legados63. Existiam outros impostos como o da indústria 

e profissão,  sobre as terras  rurais e urbanas. A tributação da época evidencia o peso 
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da zona rural na economia do município, a despeito da existência de uma vida 

urbana.

A sonegação era uma realidade. Pelo menos em um 

documento foi comprovada a existência de tentativas de burlar o fisco. Trata-se da 

resposta a um ofício que questionava se a compra de gêneros alimentícios , por parte 

do taverneiro, diretamente na roça,  transportado por sua conta , para serem vendidos 

na cidade, estava isenta da cobrança de impostos 64.  Outra comprovação é que ao 

comunicar às autoridades na capital que desejavam abrir uma estrada até Santa Rita 

do Paranaíba, facilitando as comunicações com Minas Gerais, os membros  do 

Conselho de Morrinhos usaram como um dos principais argumentos o combate à 

sonegação, pois o aumento da arrecadação seria condição essencial ao 

desenvolvimento65. 
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Quadro 05 

Número de propriedades demarcadas em Morrinhos,
segundo a Planta do Patrimônio de 

Nossa Senhora do Carmo*
- sem data-

  

____________________________________________________

Mulheres                                        Homens                           Total

____________________________________________________       Nº                      

%                           Nº                   %                Nº                  %

____________________________________________________

  01                   7,14                         13                92,85              14              100

____________________________________________________

Fonte: Planta do Patrimônio de Nossa Senhora do Carmo. 

           * Sem data.    
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Quadro 06

Número de propriedades em Morrinhos,
segundo o sexo, de acordo com o 

Quadro da Dívida Ativa
-1894-

____________________________________________________

           Mulheres                                    Homens                                 Total

____________________________________________________

    

   Nº              %                                 Nº              %                         Nº             %

____________________________________________________

   02              6,66                             28              93,33                   30            100

____________________________________________________
Fonte: Quadro da Dívida Ativa de 1894. Arquivo Histórico de Goiás

Quadro 07

Extensão das propriedades em Morrinhos,
segundo o Quadro da Dívida Ativa
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-1894-

____________________________________________________

Extensão em Km                                  Nº                                                 %

____________________________________________________

01 a 05                                                 05                                               16,66

06 a 10                                                 10                                                33,33

11 a 15                                                 01                                                 3,33

16 a 20                                                 04                                                13,33

21 a 25                                                 02                                                  6,66

26 a 30                                                 - -                                                   - -

31 a 35                                                 01                                                   3,33

36 a 40                                                 04                                                 13,33

41 a 45                                                 - -                                                    - -

46 a 50                                                 - -                                                    - -

51 a 55                                                 02                                                   6,66

+ de 100                                               01                                                   3,33

Total                                                     30                                                    100

____________________________________________________
Fonte: Quadro da Dívida Ativa de 1894. Arquivo Histórico de Goiás

Quadro 08

Municípios com maior número de
estabelecimentos rurais
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-1920-

____________________________________________________

Município                                                                Nº de estabelecimentos rurais

______________________________________________________________

Morrinhos                                                                                    1.172

Catalão                                                                                            945

Rio Verde                                                                                        798

____________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920          

Quadro 09

Número de estabelecimentos rurais
existentes em Morrinhos e sua ocupação

-1920-
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___________________________________________________

         Nº   de estabelecimentos                                              Ocupação

____________________________________________________

                   1.073                                                          por proprietários

                       

                       72                                                           por administradores

                       27                                                           por arrendatários

____________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920.

Quadro 10

Número de estabelecimentos rurais
existentes em Morrinhos , segundo a 

área e o tamanho médio, em hectares.
-1920-
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____________________________________________________

Área                     Nº de estabelecimentos            Tamanho médio                   %

____________________________________________________

Até 40                               461                                          10                           39,33

41-100                              242                                           75                           20,64

101-200                            162                                          151                          13,82

201-400                            124                                          284                          10,58

401-1.000                         115                                           641                            9,8

1001-2.000                         31                                        1.433                            2,64

2001-5.000                         23                                        3.314                            1,96

5001-10.000                       06                                        6.710                            0,51

10.000-25.000                    06                                      15.789                            0,51

+ de 25.000                        02                                       38.720                            0,17

____________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920.                         

Quadro 11

Resumo da produção agrícola no Estado de Goiás*.
-1920-

_________________________________________________________
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Produto             Nº de estabelecimentos produtores         Quantidade produzida

_________________________________________________________

Arroz                                       14.094                                         623.793   sacas

Feijão                                           198                                         182.463   sacas

Milho                                       14.021                                         223.388  sacas

Fumo                                          2.201                                          915,3 toneladas

Cacau                                              25                                                340 sacas

Café                                            2.496                                           55.733  sacas

Algodão                                      5.117                                         925 toneladas

Açúcar                                            - -                                          112.853 sacas

Álcool                                              - -                                          380      hectolitros

Aguardente                                    - -                                         33.146 hectolitros   

_________________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920 . * Total  de estabelecimentos no Estado: 16.634.               

Quadro 12

Maiores produtores de milho , café e arroz, em Goiás.
-1920-

_________________________________________________________

Produto                                Município                         Quantidade

_________________________________________________________

Café                                       Anápolis                          14.050 sacas

                                               Bonfim                              5.503 sacas

                                               Morrinhos                         4.512 sacas
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_________________________________________________________

Milho                                     Corumbaíba                      294.500 sacas

                                               Catalão                             255.712 sacas

                                               Morrinhos                         207.312 sacas

_________________________________________________________

Arroz                                      Catalão                              74.480 sacas

                                               Corumbaíba                       62.712 sacas

                                               Morrinhos                          55.132 sacas

_________________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920.

Quadro 13

Resumo da produção agrícola em Morrinhos, 
em toneladas*.
-1919/1920-

_________________________________________________________

Produto              Nº de estabelecimentos produtores              Quantidade

_________________________________________________________

Arroz                                     1.082                                                  3.307,9            
Milho                                    1.087                                                12.438,7
Trigo                                          04                                                         3,9
Feijão                                    1.084                                                     539,0
Batata inglesa                             25                                                         2,0
Mandioca                                 437                                                 1.581,6
Algodão                                   520                                                       79,4
Cana-de-açúcar                        431                                                 8.717,8
Fumo                                        178                                                       69,7
Mamona                                   331                                                        65,2
Café                                         153                                                      270,7
Coco                                          03                                                        62,0
Açúcar                                     106                                                      238,1
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Aguardente de cana-de-açúcar  11                                                       331+   
Aguardente (outras espécies)    03                                                         67+
Álcool                                       01                                                         14+
Mel                                           05                                                        320+
Farinha                                    437                                                        269,9
Polvilho                                  437                                                        125,5
_________________________________________________________
Fonte: IBGE/ Censo de 1920. * Total de estabelecimentos: 1172
           + Total em hectolitros.

   

Quadro 14 

Área cultivada em Morrinhos , em hectares*.
(Área total de 1.172 estabelecimentos: 489.085 hectares)

(Área total cultivada: 11.330,29 hectares)
-1920-

____________________________________________________
Produto                        Área cultivada                   %                              % 
                                     (em hectares)        da área cultivada             da área total
_________________________________________________________
Arroz                                  2.148                        18,95                           0,43

Milho                                 6.949                        61,33                           1,42

Trigo                                       06                          0,05                           0,001

Feijão                                   700                          6,17                            0,14

Batata inglesa                           0,29                       *                                  * 

Mandioca                              110                          0,97                            0,02

Algodão                                   88                          0,77                            0,01

Cana-de-açúcar                     295                          2,60                            0,06

Fumo                                       87                          0,76                             0,17

Mamona                                  43                          0,37                             0,008

Café                                       902                         7,96                             0,18

Coco                                       02                          0,01                             0,0004 
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_________________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920. * Percentuais insignificantes.

Quadro 15 

Maquinário existente nos 1.172 estabelecimentos
rurais de Morrinhos.

-1920-

_________________________________________________________

         Nº de estabelecimentos                                              Tipos de máquinas

_________________________________________________________

                      46                                                                      beneficiar arroz

                      01                                                                      beneficiar café

                      19                                                                      beneficiar algodão

                      16                                                                      moer cereais

                      23                                                                      fabricar açúcar

_________________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920.           
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Quadro 16 

Resumo Geral do gado (Brasil, Goiás, Morrinhos).
-1920-

_________________________________________________________

Espécies                                                  Quantidade

                             Brasil                                Goiás                          Morrinhos

_________________________________________________________

Bovinos                34.271.304                        3.020.769                     96.502

Eqüinos                  5.253.699                            259.486                      8.871     

Asininos e Muares 1.865.259                              45.801                         979

Ovinos                   7.933.437                              41.574                       2.648

Caprinos                5.086.655                              36.311                          709

Suínos                  16.168.549                            485.390                     44.263

_________________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920.

Quadro 17 

Espécies de animais encontrados nos
estabelecimentos*  rurais de Morrinhos.
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-1920-

_________________________________________________________
Espécies                                       Quantidade          Nº de estabelecimentos
____________________________________________________

Bovinos- vacas e novilhas             50.286                                  1.095
             - bois                                 22.264 
             - garrotes                          23.962                                  
_________________________________________________________

Eqüinos- éguas                                3.509                                   1.098
             - cavalos                             3.330             
             - potros                               1.556   
             - outros                                  476                         
_________________________________________________________

Asininos e muares                              979                                       234
_________________________________________________________

Ovinos                                              2.648                                      120
_________________________________________________________
Caprinos                                              709                                        54
_________________________________________________________
Suínos                                             44.263                                    1.119
_________________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920. * Total de 1.172 estabelecimentos.

Quadro 18 

Municípios goianos com maiores rebanhos.
-1920-

_________________________________________________________
Espécies                                    Município                              Nº de cabeças
_________________________________________________________
Bovinos                                    Jataí                                         178.720
                                                  Rio Verde                               174.800
                                                  Pouso Alto                              141.967
_________________________________________________________
Eqüinos                                     Boa Vista do Tocantins             17.823
                                                  Catalão                                      13.795
                                                  Pedro Afonso                             12.805
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_________________________________________________________
Asininos  e muares                    Boa Vista do Tocantins                3.471
                                                   Pouso Alto                                   3.067
                                                   Goiás                                           1.968
_________________________________________________________
Ovinos                                        Catalão                                        7.171
                                                    Pouso Alto                                  3.363
                                                    Morrinhos                                   2.648
_________________________________________________________
Caprinos                                     Posse                                          3.756
                                                    Boa Vista do Tocantins               2.685
                                                    Catalão                                        2.563
_________________________________________________________
Suínos                                         Morrinhos                                 44.263
                                                   Catalão                                       39.626
                                                    Pouso Alto                                 28.465
________________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920.

    

Quadro 19 

Outros  animais encontrados nos 1.172 
estabelecimentos de Morrinhos.

-1920-

____________________________________________________

      Produto                            Nº de estabelecimentos            Quantidade

_________________________________________________________

       Abelhas                              02                                              08 colméias

      Galinhas                             994                                             126.852

      Perus                                   994                                                 1.987

      Patos                                   994                                                  4.632
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_________________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920

                           

Quadro 20

Outros  produtos de origem animal encontrados nos 1.172 
estabelecimentos de Morrinhos*.

-1920-

____________________________________________________

      Produto                            Nº de estabelecimentos            Quantidade

_________________________________________________________

     Leite                                                234                                  14.940  litros

     

     Nata                                                 234                                       130 litros

     

     Manteiga                                          234                                     2.937 quilos

     

     Queijo                                              234                                    13.556 quilos

     

     Lã                                                       45                                         491 quilos

_________________________________________________________
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Fonte: IBGE/Censo de 1920

Quadro 21

Tipos de estabelecimentos comerciais, em Morrinhos,
e sua classificação.

-1897-

_________________________________________________________
Tipos de estabelecimento                               Classe                    Total         %
                                                          1ª             2ª           3ª

_________________________________________________________

Fazendas , ferragens e armarinhos     02            01         - -               03           16,66

Fazendas e armarinhos                       - -           03          - -               03           16,66

Secos, molhados , líquidos e
gêneros alimentícios                          - -            - -          01               01              5,55

Líquidos e Alimentos                         - -             - -         04               04           22,22

Farmácia                                            - -             - -          04              04           22,22                            

Líquidos                                             - -              - -         04              04           22,22

Líquidos, ferragens e alimentos          - -              01         - -              01             5,55

Fazendas                                             - -               01        - -              01             5,55

_________________________________________________________

Fonte: Lançamento do Imposto sobre a Indústria e Profissão, 1894. 
           Arquivo Histórico de Goiás
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3. A população

Em seus estudos sobre a expansão do povoamento em Goiás, 

durante o século XIX, Elianda Figueiredo Arantes Tiballi avalia que, apesar do 

impulso no crescimento demográfico do Estado,  a população de Goiás continuava a 

ser inexpressiva  no quadro nacional, sendo o 18º colocado entre as 22 unidades 

federativas existentes. Mesmo com estas ressalvas, a estudiosa considera que os 

movimentos populacionais ocorridos no século passado "garantiram a ocupação da 

parte norte e nordeste do Estado e implementaram o processo de povoamento da 

região sul"66.

De acordo com  Maria Souza França, "os municípios que tiveram 

maior incremento em seus efetivos populacionais de 1872 a 1900 foram: Morrinhos 

(207,3%), Piracanjuba (201,6%), Curralinho (85,1%), Rio Verde (72,4%), Entre-

Rios (66,2%), Jataí (62,5%) e Jaraguá (53,3%)"67. Portanto, Morrinhos estava entre 

as cidades que mais atraíam novos moradores.

Em 1920, a população do Brasil era de 30.635.605 habitantes. 

Houve um aumento de 16.301.690 e de 20.523.544 habitantes, em relação a 1872 e 

1890, respectivamente. Tomando-se como parâmetro o ano de 1900, o aumento foi 

da ordem de 13.317.049 pessoas no território nacional68. Em 1900, Goiás possuía 49 

municípios e 114 distritos, que juntos  tinham uma população de 255.284.

Em 1872, a população de Morrinhos representava 1,42% da 

estadual, e era oriunda de Minas Gerais, São Paulo e Goiás, conforme demonstram os 

estudos sobre os movimentos populacionais no Estado.  Em 1920, quando o Brasil 

somava  30.635.606 moradores e Goiás 511.919, os percentuais  da população , em 

relação ao Estado eram de  4.77%. Outro dado  que vale a pena ressaltar é que se em 

1872 o município possuía apenas 11.93% do número de habitantes da Capital , mas 



79
em 1920 abrigava mais moradores do que a Cidade de Goiás ( Anexo 08 ). Esse pode 

ser outro indicativo do aumento do interesse  pelo lugar.

Eram poucos os estrangeiros residentes em Morrinhos na 

segunda metade deste século,  na própria capital encontravam-se apenas 145  pessoas 

nascidas em outros países. Viviam em Morrinhos , segundo o Censo de 1920, 43 

estrangeiros, sendo 35 homens e 08 mulheres. Em sua maior parte eram  turcos  (25), 

em segundo lugar vinham os portugueses (12), em seguida italianos, gregos e 

dinamarqueses, com dois habitantes de cada nacionalidade (Anexo 10). 

Vivendo em um lugar de economia agrária, obviamente as 

profissões dos morrinhenses estavam ligadas a este setor. As informações sobre este 

assunto foram pesquisadas no Censo de 1872, nos lançamentos do Imposto da 

Indústria e da Profissão, na literatura , nos lançamentos da Dívida Ativa e no 

alistamento eleitoral de 1896 . Dentro das profissões agrícolas homens e mulheres 

eram lavradores, criados e jornaleiros. Os pertencentes ao sexo masculino exerciam 

ainda as profissões de criadores, domadores e vaqueiros. Os números indicam ainda a 

existência de muitas pessoas  sem profissão certa (Anexo 11). 

Nas profissões manuais ou mecânicas registrou-se , em relação 

aos homens, a existência dos seguintes tipos de trabalhadores: em metais,  em 

madeira, em edificações, em couros e peles, em vestuário e em calçados. As 

mulheres relacionadas nesta categoria ou eram costureiras ou trabalhavam em 

tecelagem ( Anexo 12). 

As profissões da indústria  e do comércio, listadas no Censo de 

1872,  mostram a existência de  manufaturadores e fabricantes , comerciantes, 

guarda-livros e  caixeiros (Anexo 13). Embora o Censo de 1872 não traga mulheres 

na profissão de comerciante, os lançamentos tributários mostram a existência de 

taverneiras .
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As fontes também fazem referência à presença de outros 

profissionais em Morrinhos, como professores e advogados, sendo que os últimos 

confundiam-se nas pessoas dos parentes dos coronéis (Hermenegildo Lopes de 

Moraes, o filho, Alfredo Lopes de Morais, Pedro Nunes da Silva Filho, José Xavier 

de Almeida) . O  primeiro médico chegou à cidade em 1916: Sylvio de Mello, que 

após a Revolução de 1930, seria o sucessor do grupo político estabelecido durante a 

Primeira República.  Não se pode esquecer  dos artistas, que aparecem desde o Censo 

de 1872, e continuaram presentes na história ao longo dos anos, principalmente os 

músicos. 

A primeira notícia sobre a educação formal em Morrinhos está 

diretamente ligada a aspectos políticos-administrativos: a Resolução nº 517, de 1874, 

determinava que para ser elevado à categoria de cidade o povoado necessitaria de um 

prédio  para a instalação de uma escola pública de primeiras letras para o sexo 

masculino.  Como esta resolução não teve cumprimento até 1887, o Cel. 

Hermenegildo tomou a dianteira doando ao governo da Província uma de suas casas, 

situada na rua Ganganelli (atual Minas Gerais, Anexo 01) , para o funcionamento de 

uma escola de ambos os sexos 69. 

Os professores dos meninos costumavam mudar bastante, já 

para as meninas a situação era mais estável, pois tinham como professora, nos 

primeiros anos da República, Roza Amélia Fleury, que posteriormente fundou o 

próprio estabelecimento de ensino, seguindo uma tendência para a privatização do 

ensino, que arrastou-se  por muitos anos, de acordo com  o resgate que Nilza Diniz 

Silva fez da existência das  escolas em Morrinhos.

"Eram particulares e conhecidas pelos nomes de seus donos 

ou fundadores. Escolas: Dona Rosinha Fleury, João 

Camargo, Antônio Mestre, Josué da Costa  Meireles, Dona 
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Mariquinha Fleury (...) , João do Couto, Totó Hermano, 

Egesileu de Araújo; Externato Santa Cecília, criado por José 

Mendes Diniz, Escola de José Nascimento, para meninos, e 

de Mariquinha Costa, para meninas. Também criaram sua 

escola José Ribeiro Quinta, Dona Nenzinha do Guarda e 

Dona Bage" 70.

O ensino público só veio a ganhar destaque novamente  com a 

inauguração do Grupo Escolar Cel. Pedro Nunes, em 13 de maio de 1924, dentro de 

uma política educacional implantada pelo governo estadual. Esta escola foi 

inaugurada quando Pedro Nunes da Silva Filho era Intendente  Municipal. Na 

verdade, o Grupo  Escolar  foi a grande mudança trazida pela lei  631, de 1918.  Na 

prática,  o Grupo Escolar era a reunião de todas as escolas existentes nos municípios  

em um só prédio71.  Mas a Escola Normal somente veio a tornar-se realidade em 

1931. A década de 30 foi um pouco mais frutífera para a educação morrinhense, com 

a inauguração de vários estabelecimentos de ensino.

O Censo de 1920 apresenta um contingente de 78.530 pessoas 

que sabiam ler e escrever no Estado de Goiás, destas 52.963 eram homens e 25.567 

mulheres, ou seja  os homens  alfabetizados  eram mais que o dobro das mulheres. 

Mas quando o assunto era não saber ler nem escrever o número de  homens e 

mulheres  se aproximava, de acordo com as estatísticas,  os primeiros totalizavam 

206.575 e as segundas 226.814, num total de 433.389 pessoas (Quadros 22 e 23).

Em todo o Estado de cada 1000 pessoas dos sexos masculino e 

feminino 318 e 141 sabiam ler e escrever, respectivamente. No Brasil estes números 

subiam para 429 homens e 272 mulheres, em cada mil (Quadro 24) . As cidades com 

maior número de pessoas que sabiam ler e escrever, em Goiás,  eram  Cristalina  e 

Jataí, enquanto Corumbá representava o oposto. Em Cristalina, 184, em cada 1000 

moradores , na faixa de 07 a 14 anos eram alfabetizadas. No município de  Jataí , 322 

pessoas , em cada 1000, acima de 15 anos, sabiam ler e escrever. O descaso com o 
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ensino era tanto que o próprio Censo de 1920 traz uma ressalva em relação ao setor, 

falando dos baixos índices de pessoas  alfabetizadas  até mesmo na Capital da 

República.

" Analisando os algarismos representativos da cultura 

intelectual dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro, em 

1920, teve a Diretoria Geral da Estatística o ensejo de 

assinalar que em matéria de instrução elementar não 

chegara ainda a Capital da República, naquela época, ao 

grau de aperfeiçoamento a que já haviam atingido, na 

América e na Europa , outros centros urbanos de igual 

importância, estando bem longe de poder adotar a prática da 

Holanda, da Noruega, da Dinamarca e da Suíça, que 

aboliram,  por inútil, nos inquéritos censitários, o quesito 

relativo ao analfabetismo."72

Se o Censo apresentava um panorama educacional tão ruim  

em relação à cidade do Rio de Janeiro, consequentemente avaliava os  reflexos dessa 

situação pelo restante do Brasil. Diante disso os comentários a respeito dos demais 

Estados  são ainda mais pessimistas, diante do números registrados.

"Ora, se assim sucedia, em 1920, na principal cidade do 

Brasil, evidentemente muito mais precárias deveriam ser, na 

mesma época, as condições do país, quanto à instrução 

pública, na restante e enorme área do território nacional."73  

Realmente eram desanimadores os indicativos de cidades 

pequenas e situadas em regiões longínquas como Morrinhos, onde, em 1920, 4.047 

moradores sabiam ler e escrever, destes 2.744 eram homens e 1303 mulheres 

(Quadro 25). O quoeficiente de alfabetizados para cada 1000 habitantes,  de 07 a 14 

anos, era de 119 pessoas, e  de 260, para os de 15 anos acima .
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Na verdade,  havia em Goiás , em 1920, uma grande distância 

entre o número de alunos em potencial (84.259) e  aquele efetivamente matriculado 

(15.048). Existia uma população masculina em idade escolar estimada em 43.560 

pessoas, contra 5.486 matriculados. Em relação às mulheres , a estimativa era de 

40.699  em condições de ir à escola, mas  apenas 9.562 delas estavam nas salas de 

aula (Quadro 26) . Apesar de existir mais pessoas do sexo feminino matriculadas que 

do masculino, as mulheres analfabetas, no Estado, eram maioria.

As escolas, por aquilo que mostram os documentos, eram 

muito carentes no final do século passado. Em ofício datado  de 07 de maio de 1890, 

José Joaquim de Barros Toró, então Delegado Literário de Morrinhos, pedia ao  

Inspetor -Geral de Instrução Pública de Goiás, Jerônimo Rodrigues de Souza Moraes, 

autorização para comprar  quatro carteiras  para a escola feminina74.   No mês de 

novembro do mesmo ano solicitava  autorização para comprar material para alunos 

pobres75. Em 1891 passou novamente  ao governo  do Estado uma relação de 

material a ser adquirido para os alunos sem recursos financeiros. Ao que parece, a 

maioria enquadrava-se nessa condição, uma vez que totalizavam 35 estudantes, no 

terceiro trimestre  de 1891, fora aqueles que deixaram de ser mencionados por não 

terem freqüentado a escola no mês de julho76. Para completar , existia muita 

diferença, para menos, entre o material  pedido e o enviado  (Quadro 27) . 

A baixa freqüência era comum tanto na escola masculina 

quanto na feminina. Para se ter uma idéia, o mapa do segundo trimestre de 1890 

mostra que do total de 54 alunas , apenas uma freqüentou os 61 dias letivos: Amélia 

Augusta Lopes de Moraes, filha do Cel. Hermenegildo e futura esposa de José Xavier 

de Almeida. As demais tiveram faltas que variaram de 01 a 6177. Mas estas ausências  

não eram privilégio das classes populares , no mesmo período citado , Pedro Nunes 

da Silva Filho, descendente do coronel homônimo, deixou de frequentar a escola 
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durante 30 dias seguidos. Em geral as faltas eram todas justificadas, ainda que os 

motivos para as justificativas não constassem dos mapas trimestrais..

As meninas matriculadas no quarto semestre de 1890 eram 

naturais de  Morrinhos, Goiás, Rio Bonito, Caldas Novas , Santa Cruz, Patrocínio de 

Minas Gerais e de Santana das Antas (Anápolis). As idades variavam entre 06 e 13 

anos78. Já os alunos matriculados na mesma época, cujas idades variavam entre  6 e 

17 anos, eram  naturais de Morrinhos , Bonfim (Silvânia), Caldas Novas, Bragança, 

Catalão, Cuiabá , Pouso Alto, Macacos e Entre Rios (Ipameri). Os dados relativos 

aos anos subsequentes  repetem as mesmas características já observadas. 

Nas palavras de Genesco Bretas, o primeiro ato significativo 

do governo republicano em relação à educação foi  a criação de um órgão 

responsável, exclusivamente,  pelo setor. Através do Decreto nº 346, de 19 de abril 

de 1890, nasceu a Secretaria  de Estado dos Negócios de Instrução Pública , Correios 

e Telégrafos, cujo titular foi o General de Brigada Benjamin Constant Botelho de 

Magalhães. Ele instituiu uma reforma da instrução pública , com o Decreto nº 891, de 

08 de novembro do mesmo ano, mas não chegou a dar-lhe cumprimento, morrendo  

em janeiro de 1891. Depois de sua morte vários outros titulares ocuparam seu lugar. 

A pasta foi extinta em 06 de dezembro do mesmo ano, voltando a ser tutelada pelo 

Ministério do Interior e Justiça.  Um novo órgão, específico para a educação, só foi 

novamente criado em 1930, por Getúlio Vargas 79.

A reforma proposta por Benjamin Constant era baseada na 

discussão acumulada na década  de 1880, e introduzia várias mudanças e exigências, 

dentro de uma visão positivista, as quais teriam prazo para ser cumpridas. Com a 

morte de seu autor , a nova proposta educacional foi sendo cada vez mais deixada de 

lado.

"Após a morte de seu criador, as autoridades  do ensino 

começaram a confessar, para justificarem suas omissões, que 
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os prazos estabelecidos no decreto de 08 de novembro  eram 

impossíveis de serem cumpridos, e dentro de mais algum 

tempo passaram a dizer claramente que a reforma de 08 de 

novembro era inexeqüível".80

Goiás, em meio às crises que se sucederam após a 

Proclamação da República81, esperava que as diretrizes educacionais fossem ditadas 

pelo poder central. Enquanto isso, seguia os moldes imperiais. Na capital do Estado, 

entretanto, algumas mudanças tiveram início, ainda que advindas de setores 

religiosos, os quais enfrentaram forte oposição a partir da separação entre o Estado e 

a Igreja, trazida pela República. Em 1892, o desembargador Benedito Félix de Souza 

apresentou um projeto de reforma do ensino ao Congresso Goiano, aprovado e 

transformado em lei  em 31 de julho de 1893 82.

"A lei não trouxe grandes novidades sobre o que antes existia 

no Império. Como modificações da legislação anterior, pode-

se  entretanto registrar  como novidades: o restabelecimento 

do curso normal do Liceu, fechado desde 1886; a introdução 

da escola mista, com restrições; a criação de um conselho 

literário, nos municípios; e a passagem da competência para 

criar, designar professores e manter escolas primárias, do 

Estado para os municípios. Esta foi a grande novidade que a 

reforma ofereceu (...) Para que os municípios pudessem 

arcar  com as despesas das escolas, o Estado transferiu para 

estes a arrecadação de alguns impostos e taxas ...."83

Em 1898, a 13 de agosto, foi promulgada uma lei introduzindo  

cinco categorias  de ensino: primário, normal, secundário, profissional ou técnico  e 

superior . Mas, de acordo  com Genesco Ferreira Bretas, em 11 anos de República 

pouco ou nada  aconteceu para impulsionar a educação em Goiás. Novas decisões só 

vieram com o governo de Xavier de Almeida,  que teve como preocupação a 



86
instalação da Escola Normal e da Academia de Direito, na Cidade de Goiás, o que foi 

concretizado  em 24 de fevereiro de 190384.

Merece registro o fato de que Hermenegildo Lopes de Moraes 

foi um dos maiores defensores  do reconhecimento do Liceu de Goiás, 

acompanhando de perto o seu desenrolar. Quando o processo foi aprovado em  

agosto de 1907, partiu dele o telegrama endereçado à Capital contendo a boa nova, e 

foi um dos homenageados durante a passeata comemorativa 85. Se para a capital 

as coisas não eram fáceis, para Morrinhos menos ainda , e o sonho do ensino 

secundário  só se concretizou  em 1931, depois finda a República Velha. O Ginásio 

que leva o nome do Senador Hermenegildo, foi fundado sob a responsabilidade dos 

Padres Estigmatinos e pela iniciativa de sua mulher, Dona  Maria Amabini de 

Moraes, em 1936.

Quadro 22
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População alfabetizada em Goiás, segundo o sexo
-1872/1920-

_________________________________________________________

Ano                 Sabiam    ler    e  escrever                  Não sabiam  ler e  escrever

                        Homens   Mulheres  Total                  Homens    Mulheres   Total

_________________________________________________________

1872                5.676       6.987       22.663                64.664       73.068      137.732

1890              18.690       6.214       24.904                93.893     108.775      202.668

1900              39.468     16.094       55.562                88.354     111.368      199.722

1920              52.963     25.567       78.530              206.575     226.814      433.387

_________________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920. 

          

Quadro 23

Analfabetismo em Goiás, segundo a faixa etária
-1872/1920-

_________________________________________________________
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Ano          Sabiam     ler      e     escrever        Não   sabiam    ler   e    escrever

                0-06    07-14    15 e +     Total        00-06       07-14      15 e+     Total

_________________________________________________________

1872         - -         - -          - -         22.663             - -         - -         - -           137.732

1890         - -         - -          - -         24.904             - -         - -         - -           202.668

1900        - -      12.183    43.379    55.562             - -      98.804    106.918   199.172

1920      338      11.322    66.870    78.530       110.075   99.855    223.459    433.389    

      

________________________________________________________

Fonte: IBGE/Censo de 1920. 

Quadro 24

Coeficiente da população alfabetizada em Goiás 
e no Brasil, em cada 1000 habitantes, 

segundo  sexo e faixa etária.
-1920-

_________________________________________________________

Local                                                    Sabiam ler e escrever

_________________________________________________________

Goiás                                    Homens                                           Mulheres                 

                              00-06       07-14     15 e +          00-06         07-14         15 e +
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_________________________________________________________

                                03             110        318                03              93               141

                                 

_________________________________________________________

Brasil                                    Homens                                           Mulheres                 

                              00-06       07-14    15 e +          00-06         07-14         15 e +

_________________________________________________________

                                06             202        429                06              193               272

_________________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo 1920.

                                                 Quadro 25

População alfabetizada em Morrinhos, 
segundo  sexo , faixa etária e sexo.

-1920-

_____________________________________________
Sabiam ler e escrever

_________________________________________________________                   
Brasileiros

               Homens                                                                    Mulheres    
_________________________________________________________               
    
    00-06       07-14      15 e +                               00-06         07-14        15 e +
_________________________________________________________
      18            369         2.335                                   22             319           958                 
_________________________________________________________                    

Estrangeiros
               Homens                                                                    Mulheres    
_________________________________________________________                 
    
    00-06       07-14      15 e +                               00-06         07-14        15 e +
_________________________________________________________
      - -            - -            22                                      - -                 - -            04        
_________________________________________________________
Total Geral ........................................................................................................4.047

_________________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920.  



90

Quadro 26

Alunos matriculados e alunos em potencial, em Goiás.
-1920-

_________________________________________________________

Discriminação                                                                         Nº

_________________________________________________________

Escolas                                                                                   245

Alunos em potencial                                                          84.259

Média dos alunos em potencial  por escola                          344

Alunos matriculados                                                           15.048

Média por escola                                                                       43,74

População masculina em idade escolar                              43.560

População feminina em idade escolar                                40.699

População masculina matriculada                                         5.468

População feminina matriculada                                                9.562

_________________________________________________________F

onte: IBGE/Censo de 1920.

Quadro 27

Relação de material solicitado  para os 
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alunos pobres, da escola masculina
-1891-

_________________________________________________________
     Quantidade e material  pedido                                              Material enviado
_________________________________________________________
    01 livro  de 100 folhas para o ponto diário dos alunos                                             50

    06 livros de leitura (livro 3º)                                                                                 sem resposta             

    12 livros de leitura (livro 2º)                                                                                        08

    18 livros de leitura (livro 1º)                                                                                        12

    12 Gramática Portuguesa da Infância                                                                          06

    01 Gramática por Bento de Oliveira                                                                      sem resposta

    01 dicionário de português                                                                                     sem resposta

    12 livros de aritmética primária                                                                                  06

    12 livros de aritmética elementar                                                                          sem resposta

    01 livro de aritmética progressista                                                                        sem  resposta

    01 livro de álgebra elementar                                                                                  sem resposta

    01 Méthodo de Ensino de Penido                                                                           sem resposta

    36 traslados sortidos                                                                                                      18

    06 silabários                                                                                                              sem resposta

    200 penas de aço                                                                                                        01   caixa

    48 lápis nº 2                                                                                                                     12

    12 potes de tinta preta                                                                                                     04

    24 canetas                                                                                                                         18

    03 resmas de papel almaço                                                                                              01

    01 ampulheta                                                                                                               sem resposta

________________________________________________________
  Fonte: Arquivo Histórico de Goiás
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CAPÍTULO III

A

COMUNIDADE 

MORRINHENSE

1889-1930

1. Coronelismo e cotidiano

Em Morrinhos, vários foram os políticos de destaque durante a 

Primeira República  que se perpetuaram na memória popular: Cel. Hermenegildo 

Lopes de Moraes, Cel. João Lopes Zedes, Cel. Pedro Nunes, Cel. Chiquinho Lopes 
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de Moraes, Cel. Fernando Barbosa, Hermenegildo Lopes de Moraes -o filho, Alfredo 

Lopes de Morais,  José Xavier de Almeida, Pedro Nunes da Silva Filho, Raul Nunes.  

Vale lembrar  que os Lopes Moraes,  os  Xavier de Almeida  e os Nunes da Silva  

uniram-se pelos laços matrimoniais, formando uma só família. 

Este núcleo familiar é um exemplo concreto da problemática 

levantada por Luís Palacín e Maria Augusta. Porque dentro da perspectiva política, 

calcada em arranjos para garantir a governabilidade, o poder, em Morrinhos,  coube a 

quem tinha prestígio social e situação econômica estável para exercê-lo: o Cel. 

Hermenegildo. Com o passar dos anos, seu campo de ação ampliou-se através da 

família e da parentela, ocupando os poderes constituídos, as instituições culturais, 

aumentando seus negócios privados, imiscuindo-se na vida da comunidade1.  

O fato de ser um emprestador de dinheiro, até mesmo no  

Triângulo Mineiro, não limitava os negócios do Cel. Hermenegildo a uma única 

atividade. No ítem que trata da economia de Morrinhos durante a Primeira 

República, procuramos mostrar que ele era um latifundiário, um capitalista (pessoa 

que tinha dinheiro para financiar negócios públicos e privados) e que, além disso, 

mantinha casas comerciais em seu nome e de seus familiares, os quais encarregavam-

se de administrá-las.

Portanto, ainda que o dinheiro não fosse o único elemento 

determinante para se criar um líder local, acredita-se que no caso de Morrinhos, pelo 

menos num primeiro momento foi exatamente isso que se deu, sendo que as gerações 

futuras, estas sim, tiveram seu lugar garantido na política devido ao prestígio 

construído pelo patriarca, que traçou estrategicamente o destino de seu clã. Percebe-

se que o Cel. Hermenegildo era homem astuto e via as vantagens que poderia tirar 
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das situações ao longo de sua vida, observação confirmada pelo seu neto  Guilherme 

Xavier de Almeida.

"...o Cel. Hermenegildo foi alargando , aos poucos, o círculo 

de suas relações e amizades, até se tornar  um dos  chefes 

políticos mais prestigiosos no sul da província  durante os 

últimos anos da Monarquia. Com o advento da República, o 

seu prestígio consolidou-se e estendeu-se a tal ponto que 

passou a ser  eleito vice-presidente do Estado  em todos os 

quadriênios que se sucederam até a sua morte, tornando-se 

de certo modo, vice-presidente vitalício de Goiás". 2

Nascia com o Cel. Hermenegildo o mais forte exemplo do 

mandonismo local em Morrinhos. Mesmo tendo morrido 17 anos depois de 

proclamada a República, em 1905, seu nome continuou presente na vida política, 

através de seus correligionários, parentes e sucessores (que , na maioria das vezes, 

confundiam-se nas mesmas pessoas).  Sua história deixa transparecer que sempre deu 

passos com um dos olhos no presente e o outro no futuro, visando a obtenção ou a 

conservação de poder 3. Para Guilherme Xavier de Almeida, a política morrinhense  

confundia-se com a pessoa de seu  avô : "... politicamente, na época, Morrinhos era 

o Sobrado e o Sobrado era o Cel. Hermenegildo Lopes de Moraes"4 .

A trajetória de vida do Cel. Hermenegildo evidencia este 

aspecto, pois soube aproveitar os principais acontecimentos de sua época, 

capitalizando-os em proveito próprio, transformando as incertezas (Guerra do 

Paraguai, proclamação da República, etc.) em oportunidades,  aproveitando-se das 

circunstâncias históricas , econômicas e sociais de seu tempo.  

Durante a guerra fortaleceu suas atividades comerciais e 

aumentou seu capital. Com este em mãos passou a emprestá-lo já que não existiam 

bancos que pudessem desempenhar este papel.  Uma vez estabelecido em Morrinhos 
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tornou-se um líder local.  Com a Proclamação da República percebeu que o momento 

seria favorável a alianças e ao alargamento de sua influência.  Enviou os filhos para a 

escola  tendo em vista que este seria o passaporte para vôos políticos mais altos.  

Fortaleceu sua família através de casamentos estratégicos, visando não só o poder  

municipal mas também o estadual5 .

Uma das possibilidades da história do cotidiano, segundo 

Jacques Le Goff, é a de novas leituras sobre os ícones históricos, reabilitando-os,  de 

forma que a seu respeito formem-se opiniões diferentes de outras já consolidadas6 . 

Entretanto, no caso dos coronéis e seus correligionários, não há como negar os 

arranjos que os ajudavam a manter-se no poder, embora isso não implique, 

necessariamente, em uma visão maniqueísta7. Principalmente em localidades 

pequenas como Morrinhos, eles estavam em todos os lugares, de forma que a 

população os tinha sempre pela frente. 

O mandonismo local em Morrinhos era um negócio de família, 

uma vez que não se verifica mudança no exercício do poder durante  a Primeira 

República. Para se ter uma idéia, os 40 anos estudados podem ser cronologicamente 

pequenos, mas politicamente foram  longos, pois neste ínterim  o patriarca dos Lopes 

de Moraes e seu primogênito e sucessor faleceram, em 1905 e 1925, respectivamente,   

e Alfredo Lopes de Morais chegou à presidência do Estado e a ela renunciou . A 

estrutura criada e mantida pelo Cel. Hermenegildo Lopes de Moraes , posteriormente 

herdada por seus filhos e genros, é explicada, em parte, por Francisco Itami Campos:

"No âmbito da política estadual , em Goiás, é também 

possível se caracterizar este pacto demarcador da política 

coronelística. Em primeiro lugar, são percebidos dois níveis 

de representação política no Estado - um formado por 
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senadores e deputados federais, o outro definido pelo Senado 

e Câmaras estaduais. Aquele composto de bacharéis (em 

direito, medicina e engenharia) no qual ter um curso 

superior era quase condição necessária; o último, composto 

de fazendeiros e chefes políticos locais. Saliente-se que muito 

mais do que a ocupação, os níveis de educação formal 

definem estes dois estratos de representação (...) e que eles 

são estanques, isto é, a representação estadual e federal não 

formam uma hierarquia graduada de experiência política".8

  Três filhos do Cel. Hermenegildo foram enviados a São 

Paulo para estudar. Os dois que bacharelaram-se em Direito exerceram mandatos 

importantes : deputado federal e senador federal( Hermenegildo Lopes de Moraes, o 

filho), deputado federal e presidente do Estado (Alfredo Lopes de Morais). O filho 

que abandonou os estudos (Francisco) ganhou o título de coronel, ocupou cargos no 

município e exerceu um mandato de deputado estadual. Conforme se vê, as 

observações de Campos adequam-se ao caso de Morrinhos. Mas o próprio autor 

ressalva que o Município foi uma exceção dentro do sistema  vigente, que reservava 

os cargos mais importantes para os políticos da capital 9 . Assim sendo, a visão 

romântica de Guilherme Xavier de Almeida sobre o empenho  do Cel. Hermenegildo 

em dar educação formal  aos filhos deve ser reavaliada:

"Empenhou-se na  sua educação , desejoso  de que seus 

varões fizessem o curso superior. Foram mandados para São 

Paulo, onde estudaram preparatórios e ingressaram na 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

Hermenegildo e Alfredo  formaram-se, mas Francisco 

abandonou os estudos no segundo ano (...)

Dois anos após  a formatura, o filho mais velho do Coronel, 

seu homônimo, elegeu-se deputado federal, iniciando uma 
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longa vida pública. Sua candidatura foi, sem dúvida, uma 

homenagem ao pai".10

O grupo político de Morrinhos, desde os tempos do Cel. 

Hermenegildo, sempre teve influência em nível estadual. Sua maior projeção deu-se 

durante a transição entre as famílias que controlaram o poder na capital, Bulhões e 

Caiado11 . Embora os arranjos entre o município e o poder central não sejam objeto 

deste trabalho, é preciso mencioná-los porque estes políticos que lançaram sua 

influência além dos limites do município começaram  sua carreira junto à 

comunidade local12 .

Os cargos públicos mais comuns e que exigiam um 

relacionamento direto com a população ( intendente, vice-intendente, delegado de 

higiene, membros do Conselho Municipal, Agente Fiscal) eram quase sempre 

ocupados pelo mesmo grupo, as variações, quando existiam, eram muito pequenas e 

não chegavam a significar ruptura (Quadros 28, 29 e 30). Além destes cargos eletivos 

os coronéis estavam ainda no Judiciário, no comércio, nos espaços de lazer e na 

igreja , embora não fossem religiosos praticantes13 .

Hermenegildo Lopes de Moraes, o filho, cedo ingressou na 

vida pública, e seu nome figura já nos primeiros documentos  morrinhenses do 

período republicano. No termo de exame da Escola Pública de 2º Entrância do Sexo 

Masculino, em dezembro de 1891, era examinador, e no lado oposto (como 

examinado) estava seu irmão Alfredo Lopes de Morais 14 , no ano seguinte participou 

do exame na escola feminina  15 . Em 1893 era Juiz de Direito Interino, e ao  que tudo 

indica, o cargo não lhe interessava nem um pouco, pois em ofício datado de  

19/01/1893 pedia ao vice-presidente do Estado Antônio José Caiado, que 

providenciasse um Juiz de Direito efetivo para a Comarca16 . Dois dias depois  

entregou o cargo a um substituto e em 28 de fevereiro , Antônio Lourenço Araújo foi 

nomeado Juiz efetivo17.
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As pressões familiares para que os jovens recém-formados 

ingressassem na política deviam ser comuns naqueles tempos, não importando a 

região do país, pois França Júnior recria uma dessas situações, na comédia de 

costumes Como se Fazia um Deputado, da qual transcrevemos, a seguir, o trecho de 

um diálogo bastante, significativo, travado entre um jovem bacharel, chamado 

Henrique, e o Major Limoeiro, seu tio.  

"Limoeiro : Que carreira pretendes seguir?

Henrique : Tenho muitas diante de mim ... a magistratura ...

Limoeiro : Podes limpar as mãos à parede.

Henrique: A advocacia, a diplomacia, a carreira 

administrativa ...

Limoeiro : E esqueceste a principal, aquela que pode elevar-

te às mais altas posições em um abrir e fechar de olhos.

Henrique : O jornalismo? 

Limoeiro : A política,  rapaz, a política ! Olha, para ser juiz 

municipal é preciso um ano de prática; para seres juiz de 

direito tens de fazer um quatriênio; andarás a correr montes 

e vales por todo este Brasil, sujeito aos caprichos de quanto 

potentado e mandão há por aí, e sempre com a sela na 

barriga ! Quando chegares a desembargador, estarás velho, 

pobre, cheio de achaques, e sem esperanças ao Supremo 

Tribunal de Justiça. Considera agora a política. Para ser 

deputado não é preciso ter prática de coisa alguma. 

começas logo legislando para o juiz municipal, para o juiz 
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de direito, para o desembargador, para o ministro do 

Supremo Tribunal de Justiça, para mim, que sou quase teu 

pai, para o Brasil inteiro, em suma ( grifo nosso)." 18

Tal como aconteceu com o personagem da literatura de França 

Júnior, os planos para o primogênito dos Lopes de Moraes também eram ambiciosos,  

e por isso mesmo em 1894, com apenas 24 anos de idade, elegeu-se Deputado 

Federal19 . Certamente deve ter causado impacto na cidade e na região, pois além de 

ser filho do Cel. Hermenegildo, foi, provavelmente, um dos primeiro bacharéis em 

Direito que Morrinhos conheceu, pois formou-se em 189120, e até 1890 não 

encontramos registros da presença de advogados no Fórum de Morrinhos, quem 

atuava nos julgamentos era o rábula  Antônio Vieira da Silva 21.

Deixando as fronteiras do município, Hermenegildo Lopes de 

Moraes, o filho, passou a ocupar-se de outras tarefas que o projetavam  além de 

Morrinhos.  Foi reeleito várias vezes para o  cargo de Deputado Federal. Em 1909 

ganhou  a eleição para a Presidência do Estado,  mas não pode assumir, em função 

dos acontecimentos políticos de 1909, mas nem por isso caiu no ostracismo22. Em 

1917 deu a volta por cima elegendo-se Senador da República, tornando-se secretário 

da casa de leis da qual era membro. Itami Campos credita parte de sua influência 

junto ao poder estadual ao fato de ter partilhado os bancos da escola  com Wenceslau 

Braz23.  Esta é também a opinião de um sobrinho do senador, José Xavier de 

Almeida Júnior, o qual diz ter ele feito muito bem quando aproximou-se mais de 

Wenceslau do que de Olavo Bilac (de quem também foi contemporâneo nos estudos)
24 .

Entre seus outros feitos pode-se citar o empenho para a 

construção da Ponte Afonso Pena , em 1909, a luta pelo Liceu de Goiás, a expansão 

da linha telegráfica e a participação na  Comissão do Código Civil, conhecida como 

Comissão dos 21. Faleceu aos 55 anos de idade, no Rio de Janeiro, em 06 de 

dezembro de 1925 25 .
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Enquanto o primogênito do Cel. Hermenegildo já galgava as 

escadas da política  federal seu irmão mais moço,  Alfredo,  ainda freqüentava os 

bancos escolares em Morrinhos. Mas como era previsível seguiu a tradição familiar,   

e em 1818 era Intendente Municipal cargo que ocupou até 192226. Diferentemente de 

seu irmão, teve uma carreira política  com fortes bases municipais. Mas, quando o 

senador Hermenegildo faleceu  Alfredo Lopes de Morais já havia saído de uma 

posição secundária  à do irmão para ganhar espaço dentro de seu clã, tornando-se o 

seu líder. 

Mantinha o discurso oposicionista que marcava esta família, o 

que , entretanto, não impedia as alianças e acordos, tantos quantos se fizessem 

necessários. Essa prática pode ser exemplificada pelos fatos ocorridos durante a 

estadia de Totó  Caiado em Morrinhos, por ocasião das rebeliões que culminariam na 

formação da Coluna Prestes.

"Os políticos de Morrinhos ostentavam a pecha de 

independentes, impermeáveis aos mandonismo  reinante em 

Goiás. 

Aconteceu que naquele ano de 1925, acampou no Largo da 

Matriz, o batalhão patriótico composto de bate-paus, 

jagunços e a fina flor dos desordeiros goianos ou vivendo em 

Goiás, sob o comando em chefe do Senador Antônio Ramos 

Caiado. Vinha sua excelência de município em município 

recolhendo voluntários que os chefes locais deveriam 

entregar , obrigatoriamente, para a defesa da legalidade 

ameaçada pelos revoltosos de 1922 e 1924, a que mais tarde 

se juntaria o capitão Luiz Carlos Prestes. Precedeu a 

chegada  do batalhão, um despacho telegráfico do 

comandante, fixando a quota de voluntários de Morrinhos. O 
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Senador  foi informado que a cidade não forneceria 

voluntário algum, nem nada. Morrinhos não dará 

voluntários, confirmavam os "gros-bonets" da política local, 

certo: "Daqui não sairá ninguém!" . Teimavam: " _ 

Ninguém! " 27.

Nas palavras de Joaquim Rosa, no mesmo dia em que chegou 

a Morrinhos Totó Caiado  reuniu-se com Alfredo Lopes de Morais, classificado pelo 

escritor  como "o maioral dos políticos da terra" , pressionando-o a recrutar homens 

que pudessem servir ao seu objetivo, no que foi atendido. Joaquim Rosa via nesse 

acordo uma fraqueza de Alfredo, entretanto a questão não pode ser tão simplificada, 

haja vista que o político deixou o município comandando seus próprios homens, ou 

seja, eles não ficaram completamente subordinados a Totó Caiado, o que pode ser 

considerada uma afronta.

"No dia seguinte o batalhão entrou em forma, pondo-se em 

movimento rumo a Santa Rita do Paranaíba, onde os 

aguardavam os voluntários a muque de lá. Acrescido do 

...contingente de Morrinhos. Caiado havia dobrado em 

poucas horas a rebeldia dos coronéis recalcitrantes da 

cidade. Comandava o contingente local o mais graduado 

político da terra, que seguiu com seus bate-paus, caçados a 

peso de dinheiro ou sob ameaça de represálias, o doutor 

Alfredo Lopes de  Moraes. "28

Para Itami Campos, as contradições existentes no interior da 

oligarquia dos Caiado e a antipatia do governo federal pela candidatura de alguém do 

grupo à presidência do Estado, podem ter possibilitado  o acesso dos Lopes de 

Moraes ao executivo estadual. Segundo ele, a eleição de Alfredo Lopes de Morais, 

indicava mudanças na política estadual, pois se dizia liberal e levou para Goiás 

pessoas que não faziam parte do grupo político da capital, como seu enteado, o 
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médico Gumercindo Marques Otero29.  Joaquim Carvalho Ferreira, tem a mesma 

opinião e afirma que a eleição de Alfredo Lopes de Morais significou , para a 

oposição, a esperança de mudanças no sistema político30 . A candidatura de Alfredo 

Lopes de Moraes foi alardeada pela revista A Informação Goyana, preocupada em 

defender o acordo que lhe deu sustentação.

"(...) acordaram as forças políticas que têm a 

responsabilidade pela situação dominante em Goiás na 

escolha do deputado Alfredo de Morais (...) representante da 

opulenta unidade do sul, na Câmara Federal, para suceder 

ao Dr. Brasil Caiado (...)

Reveste uma significação especial a harmonia (...) que se 

estabeleceu em torno do candidato indicado para a suprema 

investidura estadual. Tem se procurado criar, em Goiás, uma 

atmosfera de perturbação, só nociva (...) ao progresso dessa 

região de tanto futuro. 

O alto critério que inspirou essa sucessão, define a 

solidariedade que une e identifica a política administrativa 

governamental de Goiás, toda irmanada de modo a visar da 

melhor maneira possível, a prosperidade (...)31  

Joaquim Rosa, um incrédulo em relação ao grupo de 

Morrinhos, afirma que foi a única saída encontrada por Totó Caiado para que 

continuasse mandando32. A verdade é que não deveria ser nada fácil fazer oposição a 

Totó Caiado, nomeando pessoas que não eram do seu interesse, como fez Alfredo 

Lopes de Moraes. Podemos ter uma noção das dificuldades por ele enfrentadas se 

atentarmos para a grande diferença entre o discurso  do ex-presidente da Estado  

durante banquete que lhe foi oferecido pela Comissão Executiva do Partido 

Democrata, quando ainda se encontrava em campanha eleitoral, e a mensagem por 
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ele enviada à Assembléia Legislativa,  próximo à sua renúncia . Na primeira ocasião 

elogiou a postura de Totó Caiado e também a oportunidade dada pela Comissão 

Executiva do partido para que expusesse suas idéias, comparando Goiás não só com 

outras unidades da Federação, mas até mesmo com os Estados Unidos.

"Sou (...) grato pela maneira generosa, cheia de simpatia e 

confiança como se referiu ao meu nome o ilustre e 

prestigioso presidente da Comissão, meu particular amigo 

Senador Antônio Ramos Caiado (...)

Essa oportunidade oferecida  pela comissão Executiva ao 

candidato para expor suas idéias de governo e submetê - las 

ao julgamento do eleitorado, vem inaugurar em Goiás uma 

praxe democrática, já observada em outras unidades da 

Federação e nas mais adiantadas Repúblicas do mundo, 

como na dos Estados Unidos." 33

Alfredo Lopes de Morais tomou posse em 14 de julho de 1929 

e licenciou-se em 12 de dezembro de 1929. Retomou mais uma vez seu lugar e

renunciou, definitivamente , em julho de 1930, pressupõe-se, em função das pressões 

exercidas pelo grupo caiadista. Do entusiasmo apresentado anteriormente não se nota 

nem vestígios em uma  mensagem por ele enviada ao Congresso Legislativo, onde 

ressaltou as dificuldades que vinha enfrentando para implementar sua plataforma de 

governo34 . 

Lembramos que se estes fatos, que aconteceram em nível 

estadual, estão sendo aqui resgatados  não é porque fugimos ao objetivo  de estudar o 

município. Trata-se antes da tentativa de dimensionar  o comportamento do grupo 

político morrinhense, que tendo o município como porto seguro para sua atuação, 

conseguiu chegar até o Palácio Conde dos Arcos , ainda que por um breve período. 

Cumpria-se , assim, um ciclo iniciado pelo Cel. Hermenegildo,  cujo objetivo parece 
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ter sido o de tornar Morrinhos um centro irradiador de idéias para o restante do 

Estado, desejo que não se cumpriu porque a história não pára e um outro tempo 

chegou para  a República.   

Ao contrário dos cunhados que atuaram além dos limites de 

Morrinhos, José Xavier de Almeida ali instalou-se definitivamente, depois de um 

breve período em Minas Gerais, após sua expulsão da capital. Presidente do Estado, 

bacharel em Direito, fundador da Academia  de Direito,  José Xavier de Almeida 

terminou por assumir um comportamento e uma aparência física mais próxima à do 

coronel, nos moldes mais tradicionais. Seu próprio filho, Guilherme Xavier de 

Almeida,  o comparava ao Cel. Hermenegildo.

"À semelhança  do sogro vestia-se  habitualmente de branco. 

E, como os cabelos ainda fartos, tivessem de todo encanecido 

pouco depois de seus sessenta anos, a sua figura  destacava-

se onde quer que ele estivesse, atraindo respeito e simpatia. 

Sorria-se quando lhe diziam que alguma jovem da cidade 

havia dito que desejava passar a mão pela sua alva 

cabeleira". 35

Joaquim  Rosa, quando de sua passagem por Morrinhos, em 

1925, também o descreveu como coronel: 

" Conheci ali o doutor Xavier de Almeida, figura respeitável, 

um coronel  formado em direito (grifo nosso), ex-presidente 

do Estado, vivendo da saudade do passado, e sob o impacto 

que o tempo amainou mas não destruiu, da rasteira que o 

Senador  Totó Caiado lhe havia dado na política " 36
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Xavier de Almeida  não se candidatou mais a cargos eletivos, 

mas pelas características que se apresentam sobre ele, acreditamos que passou a 

exercer uma influência local, no campo das idéias, as quais certamente  devem ter 

florescido  muitas vezes, afinal , além de ter sua própria história política, era genro de 

um coronel (Hermenegildo, o pai) e cunhado de três outros políticos  (Hermenegildo, 

o filho, Alfredo e Chiquinho ) e sua mulher era cunhada de mais um (Cel. Pedro 

Nunes).  Realmente faz sentido o raciocínio de que não havia riscado a política de 

sua vida, haja vista que  seus filhos ingressaram nesta carreira, e por certo contaram 

com sua orientação e apoio. 

Quadro 28

A administração em Morrinhos
-1918/ 1929-

_________________________________________________________
                     

                                                                  Cargo                                   
Ano    _______________________________________________
            Intendente Municipal                     1º Vice - Intendente                                                          
_________________________________________________________
1918     Alfredo  Lopes de  Morais                  Major Evaristo Frauzino       
1919     Alfredo  Lopes de  Morais                  Major Evaristo Frauzino
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                                                                         Cap. João Lope  Zedes Filho+
1920     Alfredo  Lopes de  Morais                  Cap. João Lopes Zedes Filho+
1921     Alfredo  Lopes de  Morais                  Cap. João Lopes Zedes Filho
1922     Alfredo  Lopes de  Morais                  Cap. João Lopes Zedes Filho
1923     Cap. João Lopes Zedes Filho*                            - - - - - - -
             Dr. Sylvio Gomes de Mello
             Pedro Nunes da Silva 
1924     Pedro Nunes da Silva Filho                               - - - - - - -
1926     Pedro Nunes da Silva Filho                                 - - - - - - -
1927     Pedro Nunes da Silva Filho                                 - - - - - - -
1929     Raul   Nunes da Silva                                        - - - - - - -
_________________________________________________________
Fonte: Revista da  XIV Festa de Artes de Morrinhos/ Extraído de texto baseado  no Livro  de Nomeações, Demissões e
            Compromissos dos Empregados     Municipais.

* Em exercício                
+ Interino

Quadro 29
Presidentes do Conselho Municipal 

-1884/ 1930-

_________________________________________________________
Presidente                                                                     Ano

_________________________________________________________
     

Pedro Nunes da Silva                                                    1884

José Profeta de Oliveira                                                1896

Joaquim Firmo Velasco                                                 1899

Artur Pimentão Arantes                                                 1904

Cirilo Cardoso de Almeida                                           1904

Oséas Antônio da Costa                                                 1905
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Evaristo Frauzino Pereira                                              1906

Francisco Lopes de Moraes                                           1907

Joaquim Gervásio de Souza Perné                                 1908

            Joaquim Teodoro Rodrigues                                          1909

Joaquim Luiz de Medeiros                                             1916

            Serafim Gusmão                                                             1920

Abílio Carneiro de Castro                                              1921

Cel. Fernando Barbosa                                                   1930

_________________________________________________________
Fonte : Revista de XIV Festa de Artes de Morrinhos, p. 30 .

Quadro 30 
Conselheiros Municipais

-1884/ 1930-

_________________________________________________________
Ano Conselheiros

_________________________________________________________
1884 Cirilo Cardoso de Almeida, José Maria Vieira, 

                                    Manoel da Silva, Pedro Nunes da Silva.
_________________________________________________________

1890 Raimundo Nonato de S. Coutinho, José  Luiz de Medeiros Jr.,
                                    Alexandre Querino, Limírio Ribeiro Quinta.
_________________________________________________________

1896 Joaquim Luiz da Silva  e Souza, Cirilo Cardoso de Almeida,
                                    João Lopes Zedes, Joaquim Marcelino de Souza, João
                                    Evangelista Faria, Simão Ribeiro Queiroz.
_________________________________________________________

1904               Lúcio Rosa de Almeida , Virgínio Pereira Maia , Procópio
                                   R. de Oliveira, Antônio Ribeiro de Queiroz, João Luiz da Silva 
                                   Canêdo, Celestino José do Carmo.
_________________________________________________________

1919 Raul Nunes da Silva, José Mendes   Diniz, Eduardo Rodrigues                         
                                    da Cunha.
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_________________________________________________________
1930                Eusébio Gomes de Mello, Sebastião Ramos Jubé, Adelino 

                                    Faria Arantes, José Mendes Diniz, Antenor Nunes da Silva,
                                    Aurélio Ferreira da Silva.
_________________________________________________________
Fonte: Revista da XIV Festa de Artes de Morrinhos.

2. Encontros e desencontros
    no  caminhar  da   cidade

As cidades, com suas ruas, praças e becos  têm uma dinâmica 

própria. Abre-se uma rua  e, se o mato não tomar conta, ela estará sempre no mesmo 

lugar, sendo partilhada por milhares de pés e rodas. Constroem-se casas, 

monumentos, abrem-se empresas, escolas , criam-se repartições, transforma-se a 

paisagem , atos e atitudes quase nunca questionados e às vezes nem observados . Mas 

a cidade, com seu traçado, seus prédios ,  é o ponto de encontro e de desencontro de 

gerações inteiras, de grupos ou de solitários, de pobres e de ricos. 

Este movimento de gente, indo, vindo, parando, conversando 

está relacionado com o que Michel de Certeau dividiu em lugares e espaços, os 

primeiros estariam ligados a uma ordem, à administração pública; os segundos teriam 

a ver com a própria existência da comunidade, são mutantes, estão relacionados com 

a visão de mundo, com o sonho, com a percepção. O lugar e o espaço interagem 

incessantemente. Para este autor existem mapas e itinerários, o mapas expõem 

modelos (indicações calculadas) e os itinerários as práticas quotidianas  ( são 

indicações ligadas à vivência e à  percepção)37.  De acordo com sua concepção,  os 

caminhantes, os pedestres, são quem determinam os espaços, pois  trabalham com 
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práticas intuitivas, seu relacionamento com os espaços não é baseado no que vêem e 

sim no que sentem 38.  

A circulação das pessoas pelos diversos locais de uma cidade 

muitas vezes está vinculada às diferenças econômicas, as quais terminam  por 

delimitar, ainda que implicitamente, os que podem ou não ser compartilhados e 

freqüentados por todos e os que estão reservados  às elites. Acreditamos, a partir dos 

estudos realizados, que tais divisões também existiam  em Morrinhos. 

Numa comunidade  pequena como era Morrinhos no final do 

século XIX a escola, espaço  que nos dias de hoje define bem uma situação social, 

era partilhada por ricos e pobres.  Pelo fato de existir apenas uma unidade de ensino 

para cada sexo e sendo as mesmas públicas, nelas encontravam-se tanto as crianças e 

adolescentes anônimos quanto aqueles que tiveram seus nomes levados através dos 

tempos, por estarem ligados aos setores dominantes. Por exemplo Amélia Augusta de 

Moraes,  Alfredo Lopes de Morais, Pedro Nunes da Silva Filho, Francisca Nunes da 

Silva dividiam os bancos escolares com outros moradores do município, cujos nomes 

encontram-se registrados nos documentos antigos, mas perdidos no tempo, entre 

tantos outros. 

Mas, não era apenas com pessoas oriundas das camadas mais 

abastadas que os estudantes de Morrinhos conviviam no início da Primeira 

República.   Os políticos já estabelecidos  ocupavam também este espaço 

institucional na qualidade de Delegados Literários ( Cel. Pedro Nunes, Joaquim de 

Barros Toró ) ou de examinadores (Hermenegildo Lopes de Moraes , Josué da Costa 

Meireles ) 39.

Com o passar dos anos a escola pública foi dando lugar aos 

estabelecimentos particulares, até meados da década de 1920, com a instituição do 

Grupo Escolar, no Estado. Acreditamos que a partir destas mudanças os grupos 
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sociais foram distanciando-se ainda mais no cotidiano . Assim, a escola  deixou de 

ser um espaço comum partilhado por toda a comunidade.

Pela sua própria origem (patrimônio) Morrinhos tinha fortes 

ligações religiosas, pois derivou-se do povoado  de Nossa Senhora do Carmo. Nesse 

sentido as observações do arquiteto Sylvio de Vasconcelos sobre a arquitetura 

colonial em Minas Gerais servem perfeitamente à nossa análise, ainda que o época e 

o lugar sejam diferentes. Segundo ele, quando os povoados estavam apenas se 

iniciando a construção e a manutenção dos templos derivavam de um esforço 

coletivo, fazendo com que os mesmos fossem inteiramente socializados.

"Nessa capela se reúne o povo em suas festas e aperturas, 

para deliberar e alegrar-se, povo ainda todo irmão, sem 

diferenças maiores, igualmente esperançoso e homogêneo."40

Sylvio Vasconcelos avalia que a atividade comercial 

estabelecia os primeiros traços divisórios entre as camadas sociais, tornando mais 

clara a existência de ricos e pobres. A estabilização da localidade gerava, por sua vez, 

a necessidade de se erguer uma matriz (que no caso de Morrinhos foi o incremento 

da própria capela de N. Sra. do Carmo) empresa delegada  aos detentores de maiores 

recursos financeiros. Segundo ele, muitas vezes os moradores mais pobres 

agrupavam-se em capelas simples ficando a matriz para as elites.  Mas nem sempre 

isso era possível, pois alguns grupos sociais não conseguiam  manter templos 

próprios e então abrigavam sua fé sob a matriz. Entretanto isso não significava  a 

união homogênea dos indivíduos e sim uma divisão, a qual tinha à frente o grupo 

mais poderoso41. 

Provavelmente tenha ocorrido o mesmo em Morrinhos, pois 

Bruno José Vieira  cita em suas memórias a existência de capelas que simplesmente 

desaparecem, sem deixar sequer vestígios, como as de Nossa Senhora do Rosário e 

Nossa Senhora da Conceição42.  Sylvio Vasconcellos também constatou em seus 
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estudos a devoção à Virgem Maria , em suas diversas manifestações43, o que também 

se verifica no município pesquisado através dos nomes dados aos templos.

Os Censos de 1872 e 1920 dão contam de que todos os 

habitantes da cidade eram católicos. No primeiro é compreensível, uma vez que foi 

realizado na época do Império, quando Estado e Igreja ainda não haviam-se separado. 

O segundo mostra que permaneceu  a tradição católica na cidade, embora não 

houvesse por parte da ala masculina dos grupos dominantes  forte ligação com esta 

instituição. Nos escritos de  Guilherme Xavier de Almeida nota-se que esta era uma 

postura adotada desde os tempos do Cel. Hermenegildo. Conta ele que o avô 

"Apresentava a incoerência , tão comum  do Brasil,  de ser, ao mesmo  tempo, 

católico e maçom"44 .E que seu pai, José Xavier de Almeida, "Sendo apenas deísta, 

não acreditando em religiões reveladas, ia, contudo, à missa dominical e até assistia  

a outras cerimônias sacras, em respeito às crenças da família e da coletividade a 

que pertencia45.

Interessante é a observação feita a respeito da coletividade, um 

indicativo de que a elite e o povo realmente partilhavam o espaço da Igreja, numa 

referência à observação feita anteriormente à luz das idéias de Sylvio Vasconcellos.  

As evidências indicam que  as mulheres das classes dominantes, ao contrário dos 

homens, mantinham uma prática religiosa, pois o próprio Guilherme Xavier de 

Almeida afirmou que a mãe, Dona Amélia  Augusta,  gostava de rezas46, por outro 

lado, a esposa do Senador Hermenegildo  ao apoiar a fundação de um Ginásio em 

Morrinhos, lhe deu um caráter religioso, pois era administrado por padres 

Estigmatinos   .  

A  Igreja além da religião e da religiosidade era também o 

espaço onde se estabelecia  o compadrio. Não são comuns nos livros de batismo os 

nomes dos principais políticos de Morrinhos, os que se destacavam no cenário 

estadual. O compadrio era uma função delegada a quem atuava no âmbito municipal . 

Os nomes mais comuns de políticos-padrinhos encontrados nos livros de registro 
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paroquiais são: Cel. Pedro Nunes, Major Limírio Ribeiro, José Joaquim de Barros 

Toró, Cel. João Lopes Zedes, Bento Joaquim Ferreira. Além  do compadrio  verifica-

se outra curiosidade em  relação  aos batismos: muitas vezes o padrinho ou madrinha 

era  uma divindade da Igreja: Divino Espírito Santo , Nosso Senhor dos Passos, 

Nossa Senhora da Abadia 47 .

Os livros de registros de batismo não permitem uma análise 

abrangente, por causa de vários problemas: ou estão danificados e ilegíveis  ou os 

registros foram trasladados de um livro a outro sem uma sequência cronológica rígida 

ou , ainda, pela falta de alguns volumes. Os dados só podem ser tomados como 

indicativos, uma vez que não se referem  ao total de batizados realizados na época. 

De qualquer forma, estes registros dão a idéia de que os morrinhenses costumavam 

batizar seus filhos  ainda bem pequenos, em geral até os seis meses de vida. Os casos 

de batismos de crianças mais velhas diminuíam conforme aumentava a idade, ainda 

que várias famílias residissem na zona rural: Campo Formoso, Bom Jesus, Santa 

Bárbara, Campo Alegre, Chapadão, Divisa.  Casos de batismo de adolescentes , 

como o de um rapaz chamado Francisco, de 13 anos,  eram mesmo uma raridade, 

tanto é que  foi o único encontrado nas partes legíveis dos registros (Quadro 31) .

As memórias do maestro Bruno José Vieira devem ser 

tomadas como representações da realidade por ele vivida, mas, ainda que contenham 

uma visão de mundo e não um dado exato, não há como negar que oferecem 

indicativos da realidade da época. Seus escritos levam a crer que paralelamente à 

Igreja, com seus dogmas e sacramentos, o povo organizava  festas religiosas de 

caráter popular, das quais participavam  também as elites, embora de forma 

reservada.

A música era tão importante para a comunidade  que, segundo 

o maestro , os políticos empenhavam-se em manter bandas musicais  pois isto estava 

diretamente ligado à manutenção de seu prestígio junto à comunidade. As festas de 

São Sebastião, Divino Espírito Santo ou Nossa Senhora do Carmo não apresentavam 
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a austeridade dos templos. Acontecia  também das bandas apresentarem-se  nas festas 

juninas, nas quermesses, nas folias , nas cavalhadas , nos terços, nos bailes 

improvisados,  e até mesmo em novenas e missas 48. As festas em honra aos 

principais santos gravadas na memória de Bruno José Vieira  eram por eles descritas 

com encanto e saudade. 

"...terminada a missa, a Banda, em companhia dos 

fazendeiros e lavradores que vinham em  carros-de-boi ou a 

cavalo, assistir à festa, e também das demais pessoas que se 

faziam presentes à cerimônia matinal , dirigia-se à casa dos 

festeiros. Ali os aguardava uma lauta mesa de quitandas, 

doces e lindos confeitos. Como era bela a mesa  adornada 

com cestinhas recobertas de papel-de-seda em diversas 

tonalidades, entremeadas de alfenins  e cartuchos também 

recobertos  de colorido papel-de-seda plissado com 

maestria! Confeccionados  em duas ou três cores, os 

cartuchos projetavam duas espécies de barbatanas em 

diversos matizes, dando-lhes um toque artístico. Seu recheio 

constitui-se de amendoim torrado e revestido de uma leve 

camada de açúcar, às vezes misturado com doces secos de 

cidra e de leite " 49. 

Na descrição do professor Bruno, garantir música para a 

diversão dos convidados era tarefa fundamental de quem promovia as festas, sem 

música era perigoso a festa fracassar. Como passou sua vida em meio a instrumentos 

e partituras musicais, fez questão de recriar em seu livro versões das histórias 

contadas por seu pai. Um desses casos foi o de uma senhora conhecida como Sá  

Lúcia  (auto-proclamada Imperatriz Perpétua do Divino), que por ocasião de uma 

festa em honra ao Divino Espírito Santo teria travado uma verdadeira luta para 

convencer o maestro Vicente José Vieira a tocar de graça. 
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"__ (...) desta vez não podemos tocar de graça, Sá Lúcia ... 

Os músicos tão reclamando..(...)

__ Sêo Vicente, festa sem banda de Musga fica sem graça ... 

Toca pro divino, que ele há de recompensar o sinhô e os 

musgos...  (...)

__ Mas, Sá Lúcia, se os músicos não querem tocar mais, eu 

nada posso fazer ! ... (...)

__ Pelo amor de Deus, dá um jeitinho, sêo Vicente... Pra 

mim, festa  sem  Banda de Musga não é festa ".50

De acordo com as descrições encontradas, essa modalidade de 

festa, que deixava os templos e ganhava as casas e as ruas, tornavam-se verdadeiras  

confraternizações comunitárias. Comer, cantar , soltar fogos, gritar e festejar, nestes 

momentos, eram vistos como comportamentos naturais e não ligados à idéia de 

pecado, ao contrário do que se poderia supor,  por se tratar de festas em homenagem 

a  santos da Igreja Católica51. Outro  caso que o maestro Vicente José Vieira  dizia ter  

protagonizado, envolvia até mesmo o representante do clero, o qual mudava suas 

posturas rígidas durante os festejos. O  fato teria ocorrido durante  um serviço 

religioso,  quando seria executada uma peça intitulada  Missa Santa Infância.

" ... o velho e já distraído padre Oscar, que conhecia a missa  

suplica a papai : 

__ Veja lá ... Pelo amor de Deus! ... Não toquem a missa 

"Santa Infância" , não! ... Deus me livre! ... A danada da 

missa  é muito comprida! 
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Papai aborrecido com o veto antecipado do sacerdote, tão 

logo  ele se retira do recinto, desabafa para os colegas:

__ Esse padre até parece que está morrendo de fome... O que 

ele tá querendo é acabar depressa a missa pra encher a 

pança na casa dos festeiros! (...)  não é à toa que todo mundo 

fala  que barriga de padre é cemitério de frango ".52

Além das festas religiosas de caráter popular, as ruas eram 

também palco de festas profanas, como o carnaval. Segundo Bruno José Vieira, 

somente em 1920 as bandas de música começaram a ter maior liberdade de participar 

das festas  profanas. Diante dessa informação avaliamos que tais festas sempre 

existiram, mas demoraram um pouco a ganhar a simpatia das elites, que no fundo 

eram quem financiavam os músicos, decidindo onde podiam ou não atuar. Conta o 

maestro que se improvisavam "Orquestras" ( escrita assim mesmo,  entre aspas,  pelo 

autor, porque na verdade compunham-se de poucos instrumentistas), as quais 

costumavam executar músicas que fugiam aos temas carnavalescos.

"Nesta época o carnaval era bastante animado em Morrinhos 

e sua fama ia até muito longe. Nele tomavam parte também 

foliões  procedentes de várias cidades.(...) Também os foliões 

eram bastante animados , se fantasiavam  com apuro e gosto. 

As fantasias preferidas eram : Pierrô , Colombina, Maria 

Antonieta , Dominó, Arlequim, etc.  É claro que muitas 

pessoas não tomavam parte diretamente no folguedo, 

contudo elas prestigiavam o carnaval saindo às ruas para 

melhor apreciar, não só o desfile dos automóveis , como 

também os foliões alegres bamboleando pelas vias públicas .  

(...)  A orquestra participava do evento, se bem que tocando 

músicas que nada tinham de carnavalescas. O fox -trot era 

executado, e até mesmo o tango argentino, por incrível que 



124
pareça, além das tradicionais modinhas quase sempre 

melancólicas. (...)Era bonito ! Bonito mesmo !". 53

Além do carnaval eram comuns também as serenatas,  que 

podiam tanto podiam representar puro lazer ou arma para se conquistar um amor.  

Além das bandas e  das orquestras,  foram criados os grupos de chorões, dedicados, 

como o próprio nome indica, ao gênero musical chorinho.  Vale ressaltar  que, de 

acordo com o maestro Bruno, nessas festas e apresentações públicas estavam 

presentes pessoas de todas as camadas sociais e que da banda de música  

participavam  o Cap. João Lopes Zedes,  o Major Limírio e o Delegado de Polícia  

Miguel Gonçalves Ribeiro, mais conhecido como Miguelão 54. 

O circo era outra fonte  de diversão. Dos tempos de sua 

infância o professor Bruno cita  os seguintes: Mirassol, Baclochi, União, Robatini, 

Americano, Politérpsia, Irmãos Pereira, Irmãos Prata, Transcontinental, Garcia, os 

quais, segundo ele,  proporcionavam aos moradores da cidade momentos 

inesquecíveis 55. 

Morrinhos até hoje é chamada por muitos de Cidade dos 

Pomares,  este é um conceito que permanece no imaginário popular. A literatura 

local fala bastante destes espaços, e no quintal do Sobrado ainda existem árvores 

centenárias,  em quantidade tal  que se perde de vista. Os pomares podiam significar 

um aspecto da vida rural que persistia no espaço urbano, hipótese que é reforçada se 

tomarmos por base as observações  sobre arquitetura e urbanismo feitas por Nestor 

Goulart Reis Filho.  Para ele a existência dos pomares , aliada à criação de pequenos 

animais,  estava ligada a problemas de abastecimento.

"(...) as casas urbanas tentavam resolver em parte o 

problema, por meio de pomares, criação de aves e porcos ou 

do cultivo da mandioca e de um ou outro legume." 56
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Os escritos de Guilherme Xavier de Almeida dão conta que 

durante o período pesquisado os pomares das casas ricas eram compartilhados com 

os pobres.

" Curioso espetáculo oferecia o casarão nas épocas  de 

jabuticabas  e mangas, quando o pomar era aberto à 

meninada pobre da cidade. Vindo de subúrbios distantes, do 

Serrado  e do Brejo, trazendo  sacos e latas, os meninos 

espalhavam-se pelo vasto pomar , trepando nas árvores, 

jogando pedras, soltando sua aguda gritaria , que se 

escutava até no interior da casa. Depois saíam  com as caras 

e camisinhas lambuzadas e as vasilhas atufadas de frutas"  
57.

A cena descrita por Guilherme Xavier de Almeida revela a 

pobreza da população e a carência das crianças. Mas, além dos pomares das famílias 

abastadas, existiam outros que estavam sempre à disposição da meninada, como os 

da "casa da Fileta", onde as crianças iam, escondidas, pegar  frutas de diversas 

espécies58. Além dos pomares  particulares havia um outro, em terras públicas,  à 

disposição de toda a comunidade, onde hoje está localizado o Palácio dos Pomares59  

sede  do governo municipal.
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Quadro 31

Idade de batismo das crianças
-1889/1923-

                                                                     
_________________________________________________________
                                                                          Anos
                  _________________________________________
                                       1889/1893               1902/1910           1911/1923
Idade em meses  _____________________________________________                          
                                       Nº       %                  Nº       %            Nº        %
                                    (133=100%)            (136=100%)       (147+ 100%)
_________________________________________________________

        00 a 01                   21   (15,78)              13   (09,55)        18      (12,14)
        01 a 02                   32   (24,06)              14   (10,29)        19      (12,95)
        02 a 03                   14   (10,52)              12   (08,82)        26      (17,68) 
        03 a 04                   06   (04,51)              10   (07,25)        13      (08,84)
        04 a 05                   14   (10,52)              15   (11,02)        14      (09,52)
        05 a 06                   11   (08,27)              24   (17,54)        12      (08,16)
        06 a 07                   09   (06,76)              10   (07,35)        05      (03,40)
       07 a 08                   08   (06,01)              05   (03,67)        04      (02,72)  
        08 a 09                   05   (03,75)              05   (03,67)        05      (03,40)
        09 a 10                   02   (01,50)              04   (02,94)        09      (06,12)
        10 a 11                   02   (01,50)              02   (01,47)        05      (03,40)
        11 a 12                   07   (05,26)              04   (02,94)        05      (03,40)
        12 a 18                   02   (01,50)              10   (07,35)        06      (04,08)
        18 a 24                   - -       - -                  05   (03,67)        02      (01,36)     
        + de 24                   - -       - -                  03   (02,20)        04      (02,72)
_________________________________________________________
Fonte: Arquivos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Morrinhos. Registros de batismos realizados nos anos de 
             1889,1890,1893, 1901, 1902,1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913,  1914,1915,1923.
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3. A violência

A fama de Morrinhos como cidade violenta data de seus 

primórdios. Em um relatório do Presidente da Província Francisco Assis de 

Mascarenhas, de 1839, Morrinhos e Catalão mereceram destaque como cidades 

violentas 60.  Para o historiador Luís Palacín, as observações a respeito desse aspecto 

social devem considerar aquele momento histórico. Comportamentos extremados, 

como os crimes passionais e as lutas familiares, eram vistos com reserva pela 

população. Já  a  violência  praticada contra grupos específicos, como o extermínio 

de índios, a escravização de negros ou o mandonismo local  em uma comunidade, 

não eram questionada61. Na verdade não dispomos de elementos  suficientes para 

analisar mais profundamente o alcance do conceito de violência dentro da realidade 

pesquisada, entretanto é inegável a ocorrência de vários tipos de crimes, durante o 

período por nós trabalhado. 

A violência no campo político é difícil de ser comprovada. A 

literatura local tem em comum  o fato de frisar que  o Cel. Hermenegildo Lopes de 

Moraes era avesso  à violência  e ao abuso de poder, principalmente o econômico62. 

Esta informação não pode ser comprovada nem desmentida, pois a forma pela qual o 

poder local estava estruturado, levava o  grupo dominante a ocupar ou a indicar os 

ocupantes dos cargos da Delegacia de Polícia, do Poder Judiciário e do Ministério 

Público. Em relação a outros políticos também não se tem nenhum dado.  Por outro 

lado, as palavras de Joaquim Rosa  dão conta de os governantes não eram assim tão 

pacíficos 63. 

Essa ausência de traços violentos nos grupos dominantes, 

descrita pelos autores da terra, talvez tenha um fundo de verdade e a explicação  para 

isso pode ser buscada na  teoria de Sérgio Buarque de Holanda sobre o homem 

cordial. Para este historiador, o brasileiro aparece aos olhos do mundo como o povo 

da confraternização, o que recebe todos bens. Entretanto, ao contrário do que as 
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manifestações possam denotar, essa cordialidade não está relacionada a etiquetas 

sociais ou boas maneiras, a cordialidade seria antes de tudo um padrão de 

comportamento e de convívio social, que traria em si uma coerção64. 

"Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, 

justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na 

aparência  - e isso se explica  pelo fato de a atitude polida 

consistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada 

de manifestações que são espontâneas no "homem cordial": é 

a forma natural que se converteu em fórmula. Além disso, a 

polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a 

sociedade. Detém-se na parte exterior, epidérmica do 

indivíduo, podendo mesmo servir de disfarce que permitirá a 

cada qual preservar intatas sua sensibilidade e emoções". 65

Possivelmente esta seja também a explicação para o esforço de 

mostrar Morrinhos como uma cidade onde todos os habitantes  eram tratados de 

forma igualitária, outro ponto em comum dos escritores morrinhenses. No entanto, 

em pelo menos quatro documentos  da Delegacia de Polícia  foi possível perceber  

restrições em relação às camadas mais pobres da população66,  tanto em relação ao 

seu comportamento, quanto a sua permanência nas ruas, percebe-se ainda o 

preconceito contra grupos, como os ciganos. . 

José Sátmo Ribeiro Rosa, Delegado de Polícia,   em ofício 

enviado ao Dr. Ramiro Pereira de Abreu , Chefe de Polícia da Província , datado de 

27/05/1889, pedia reforço policial para manter a ordem pública, que estava tranqüila 

dentro dos limites da cidade, mas não nas vizinhanças, onde viviam, segundo ele, 

muitos desclassificados sociais. 
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" ...nas circunstâncias atuais é de interesse que continue aqui 

o tenente da cavalaria e os praças  a seu comando, visto que  

nas vizinhanças vagabundas desordeiros e vadios (grifo 

nosso) pretendem atacar as cidades pacíficas, alterando esta 

ordem  a par das famílias, como se vê  do ofício do Inspetor 

de Quarteirão, que tenho a honra de passar  às mãos de 

Vossa Exª "67 .

A correspondência enviada ao delegado pelo inspetor de 

quarteirão e à qual ele se refere, apresentava o seguinte conteúdo:

"Tendo em vista um ofício de V.S. autorizando-me  como 

inspetor de quarteirão  (ilegível) manter a boa ordem no 

mesmo quarteirão, fazendo com que os vadios se empreguem 

privados de desordens. Ocorre que  o suplicante , querendo 

cumprir  suas ordens tem sofrido insultos  , por esse motivo 

esses desordeiros  continuam  a flagelar os moradores  com 

insultos e ameaças, dizendo que não  fazem conta do inspetor  

do quarteirão e que estão prontos para o que der e vier , o 

inspetor , sem força, não pode corrigir estes absurdos 

arriscando assim a própria vida " 68 .

Pode ser que realmente existissem desordeiros interessados em 

atacar a população, mas, num ofício posterior a este, descrevendo uma situação 

semelhante, os indícios são de que havia desemprego entre a população mais jovem,  

situação que poderia insuflar os ânimos das camadas mais pobres, fazendo com que  

perturbassem a ordem. Por outro lado, estas correspondências oferecem  algumas  

curiosidades. A primeira  é a  tentativa do inspetor de quarteirão de impor sua 

autoridade.  A segunda é a desobediência franca e aberta dos moradores em questão , 

deixando no ar um questionamento: estaria o respeito  mais ligado a pessoas  que   a 

cargos?. A terceira é o alvoroço do delegado quando fala em controlar a desordem 
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sendo que ele próprio estava, por essa época, com a prisão preventiva decretada, por 

ter cometido um crime  em Rio Verde 69.  Mas, antes que a notícia de seu crime 

chegasse a Morrinhos,  ele pediu exoneração do cargo, alegando estar muito ocupado 

com afazeres particulares, que o mantinham muito tempo fora do termo70.

Em junho de 1892, situações semelhantes  às apresentadas 

pelo inspetor de quarteirão, três anos antes, continuavam se repetindo. No dia 20 de 

junho, o Delegado de Polícia  Miguel Gonçalves Ribeiro  enviou ofício ao Chefe de 

Polícia do Estado, propondo uma solução drástica para o problema.

"Existe neste termo grande número de pessoas 

desempregadas, pela maior parte rapazes, vadios, 

turbulentos e desinquietadores do sossego público, tornando-

se difícil a punição e a correção de tais indivíduos, por serem 

esses processos policiais insuficientes  para corrigi-los, vista 

a vastidão do município, peço-vos autorização para mandar 

estes desordeiros  para recrutas , com ordem expressa de 

serem remetidos  a essa capital, evitando assim a fuga dos 

mesmos" 71.

Diante da proposta o Chefe de Polícia do Estado respondeu ao 

delegado que  em outra oportunidade lhe daria tal ordem, mas não naqueles dias, 

porque era impossível autorizar a ação proposta, uma vez que tratava-se de uma 

ilegalidade. Sugeriu-lhe, então,  que empregasse os meios legais para conter a 

violência  alegada  72 .

O curioso em relação ao delegado Miguel Gonçalves Ribeiro, 

é que antes de assumir o cargo ele tinha fama de criminoso temido. No livro 

Morrinhos ao Som da Lira, Bruno José Vieira faz  referências a este  

comportamento, conta ele que "Lento ao falar, mas rápido no gatilho, Miguelão 

tornara-se afamado, não como pistonista, embora tocasse razoavelmente esse 
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instrumento, mas pelos inúmeros crimes cometidos" 73. Segundo o maestro, Miguel 

Gonçalves Ribeiro não foi punido por seus crimes, pois mantinha fortes  ligações  

políticas74. Pleiteou uma vaga de delegado em Morrinhos e foi atendido, criando em 

torno de si mesmo uma lenda de justiceiro75 .  

Tratando-se do cerceamento da liberdade dos grupos sociais, 

um exemplo a ser buscado é  um telegrama de 04/10/99. O texto fala, primeiramente, 

em crimes que estariam acontecendo à luz do dia, mas,  num segundo momento, 

esclarece que o objetivo é o conseguir reforços policiais para combater  as "hordas de 

ciganos " que estariam infestando a cidade, ameaçando a "integridade das famílias". 

É possível perceber que, no fundo, o remetente do telegrama (do qual não consta o 

nome) queria mesmo era expulsar os ciganos  da cidade 76.

O mesmo Delegado Miguel Gonçalves Ribeiro teria 

comandado um massacre de ciganos logo no início de sua carreira policial,  nas 

palavras de Bruno José  Vieira. O motivo alegado para a perseguição aos nômades 

foi o de que estariam furtando gado em uma fazenda nos arredores  de Morrinhos77.

"Segundo informações de Miguelão e da escolta, houve 

resistência por parte dos infratores, ocasionando, na luta que 

se travou, sensível baixa na gente nômade. Verdade ou não, 

ficou patente porém a chegada de uma carrada de defuntos à 

cidade (...) causando espanto e comentários 

controvertidos".78

Nota-se, então, que a presença de pessoas nas ruas e nos 

arredores da cidade, principalmente de desempregados e de grupos diversos, como os 

ciganos, tornou-se indesejáveis, e foi um processo que arrastou-se ao longo dos anos, 

conforme demonstram os documentos.  No nosso entendimento, não são fatos 

isolados e sim  uma estratégia de controle do espaço, ou seja a urbanização, ainda 

que tímida e lenta, trazia em seu bojo uma seleção de pessoas que podiam 
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permanecer  no local. Este ponto de vista está ligado ao próprio conceito de cidade, 

na opinião de Michel de Certeau, que pressupõe a disciplina e o controle, mas que é 

atropelada pelas pessoas que a reorganizam  a seu modo79 . Robert  Moses Pechman, 

interpreta essa intervenção do poderes  constituídos para atropelar a permanência  nas 

ruas: 

"(...) as classes dominantes fundam seu poder sobre a cidade 

a partir da intervenção no espaço, no sentido de coibir "usos 

e abusos" e, principalmente, fundam seu poder por meio de 

representações que legitimam o que são bons usos e o que 

seriam os abusos....

À cidade popular dos bailes nas ruas, da taverna, da baiúca, 

com música, dos divertimentos públicos, das rixas, dos 

pequenos crimes, dos tumultos, da mistura de classes (...) da 

estagnação e da putrefação, a classe dominante irá 

contrapor a cidade orgânica, capaz (...) de produzir efeitos 

concretos sobre a vida dos cidadãos, suas relações, sua vida 

econômica e social". 80

Mas, além destes casos, que para nós estão em conexão com o  

redimensionamento espacial e imposição de uma ordem emanada da autoridade,  

existem outros ligando autoridades a crimes cometidos durante o período pesquisado. 

Uma denúncia oferecida pelo Promotor de Justiça  Egesilêo de Araújo, em 07 de 

janeiro de 1928, narra fatos que teriam sido praticado  pelo Tenente Florêncio de 

Souza Teixeira, quando visitava algumas fazendas escoltado  por soldados, no mês 

de novembro do ano anterior. 

"Assim é que no dia do referido mês  o denunciado e sua 

escolta chegaram a casa de Elizeu  Affonso Vellela, sita na 

fazenda de São Domingos dos Olhos D'Água deste distrito , e 
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ali, sem motivo justificado, prenderam este, tendo, em 

seguida, mandado sua escolta prender os lavradores João 

Sylvério, José Antônio de Assis, Luiz Lázaro de Oliveira, 

residentes na mesma fazenda. Presos estes com Elizeu, o 

tenente mandou a escolta que os conduzissem a um serrado 

próximo (...) Chegando ao lugar determinado o tenente (...) 

ordenou que seus comandados espancassem  com varas 

"rabos de tatu" aos presos, o que foi fielmente  executado (...) 

O espancamento (...) resultou os ferimentos descritos no auto 

corpo de delito nas folhas do inquérito a esta juntado".81

Outra notícia de espancamento, com indício de envolvimento 

de autoridade, chegou às mãos do Promotor de Justiça Maurílio Fleury levada por 

Zacarias Raymundo da Costa , em 18 de fevereiro de 1894.  Segundo a vítima,  dias 

antes, por volta de 10 horas da noite, chegaram a sua casa José Lucas e Francisco 

Preto e lhe deram voz de prisão a mando do delegado de polícia (de quem não consta 

o nome), à qual ele obedeceu prontamente, mas ao em vez de levá-lo para a delegacia 

o conduziram para outro lugar.

" ...Sendo conduzido por aqueles à casa de Luiz Pimentão 

Arantes (sobrenome ligado às esferas de poder, N.A.), onde 

fui por este muito abordado, injuriado e ameaçado por arma 

de fogo (...); além disso não satisfeito com as selvagerias que 

já me tinham  feito , o referido Pimentão coajudado por 

Lucas e Francisco Preto , obrigaram-me a dar a mão e com 

toda a brutalidade deram-me 15 bolos de chinelo. Acresce 

que  (...) prevaleceram-se do nome de uma autoridade , 

foram buscar-me  a mandado de Pimentão. Em vista do que 

vos expus e em nome da Lei , peço-vos providências , pois 

sou um homem paupérrimo..." 82.
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Luiz Pimentão Arantes figura em outra denúncia por ter 

desacatado e ameaçado a integridade física de  Antônio Mendes Tavares,  

telegrafista, dentro da própria estação telegráfica, no dia  02 de janeiro de 189183 .

Escândalos envolvendo a polícia também eram uma realidade. 

O  Delegado de  Polícia Saturnino Ezequiel de Figueiredo fez uma queixa contra o 

cadete Joaquim  Arthur Gadelha, acusando-o de levar uma prostituta para as 

dependências da cadeia. Em correspondência de 24 de fevereiro de 1891, endereçada 

ao subdelegado, o titular  contou-lhe que ao visitar o presídio, no dia  20 daquele 

mês, por volta das 10 horas da noite, encontrou o cadete pernoitando  com uma 

prostituta num dos quartos da Intendência, a qual expulsou imediatamente do local, 

castigando, no dia seguinte,  o soldado que estava de plantão. Conta o delegado que, 

por esse motivo, o cadete tornou-se seu desafeto, destratando-o dentro do próprio 

prédio da Intendência, com injúrias  e até ofendendo a honra de sua família. Segundo 

ele, as ofensas foram tão graves que o Juiz Municipal  viu-se obrigado a deixar o 

prédio da Intendência e  dar audiências em casa, comportamento também adotado 

pelo intendente84.

Às vezes, aconteciam situações curiosas,  uma delas envolveu 

o oficial de justiça Sabino Antônio de Almeida, que terminou sendo denunciado 

juntamente com Pedro Nunes Tassara, contra quem  tentava fazer cumprir um 

mandado de prisão.  Pedro Nunes Tassara era considerado um  homem turbulento, 

desordeiro, perturbador do sossego e da ordem pública. Segundo a denúncia já  tinha  

dirigido  insultos e ameaças a diversas pessoas da cidade, inclusive ao  Juiz de 

Direito Interino da comarca, Philadelpho Barroso da Silva . No dia 17 de maio de 

1889, por volta das 10 horas da noite, o juiz e o oficial de justiça buscavam por ele, 

quando o encontraram no Largo da Matriz.

"...então o oficial deu voz de prisão e o denunciado em vez de 

entregar-se à prisão, puxou de uma garrucha de 2 canos, 
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dando um tiro que faltou fogo e sem demora descarregou  

sobre o Dr. Juiz de direito o segundo tiro, errando a pontaria 

(...) O segundo denunciado (Sabino Antônio de Almeida) , 

embora munido do competente mandado , ao estampido do 

tiro despachado pelo primeiro denunciado descarregou-lhe  

um tiro de garrucha, que errou. Neste ínterim corre o 

Doutorzinho (apelido adotado por Pedro Nunes Tassara) e o 

segundo denunciado acompanhando-o às carreiras, dá-lhe 

segundo tiro  de cuja carga recebeu dois bagos de chumbo, 

no alto de uma das coxas".85.

Pelo comportamento criminoso o oficial de justiça foi 

denunciado juntamente com aquele a quem deveria prender. Mas a verdade é que 

Pedro Nunes Tassara, tendo sido pronunciado por tentativa de homicídio,  fugiu  de 

Morrinhos 86.

Às vezes, as diversões podiam acabar em tragédias por causa 

da exaltação dos ânimos.  João Henrique  e Agenor Henrique protagonizaram um 

caso desses, ambos foram acusados do assassinato  de João Luiz, em decorrência de 

uma briga acontecida em um baile. 

"João Henrique e João Luiz encontraram-se  há tempos em 

um baile  em casa de Emília Paula de Jesus  e lá, depois de 

uma rixa entre ambos trocaram diversos tiros de arma de 

fogo, ficando João Luiz ferido  em um dos braços(...) no dia 

17 de julho do corrente ano, João Henrique  em companhia 

de seu irmão Agenor Henrique  armados de carabina  foram  

esperar João Luiz em um arrebalde desta cidade , no lugar 

denominado Cordeiro, e ali desfecharam neste muitos tiros 

de carabina cujos projéteis produziram na vítima  morte 

instantânea..."87.
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Os homicídios aconteciam por vários motivos, até mesmo por 

causa da invasão das roças por porcos dos vizinhos, como ocorreu com Francisco 

Luiz Carvalho, cujos animais, por motivo que não consta da denúncia,  entraram nas 

plantações da família de Euclydes José dos Santos. Em virtude disso o segundo 

assassinou o primeiro.

" Foi assim que, no dia 14 de junho do corrente ano (1928), o

denunciado Euclydes resolveu por em execução o seu 

criminoso plano. Dirigiu-se para a casa de Francisco  e, 

como a mãe deste lhe informasse  que seu filho fora ao mato 

buscar umas varas, Euclydes dirigiu-se  para o lugar 

indicado , e , ao encontrar-se  com Francisco , que já 

regressava com seu irmão, com uma carabina , de que 

previamente se armara, desfechou na pobre vítima  diversos 

tiros (...) Francisco, depois de caído, procurou defender-se 

disparando contra o assassino o seu revólver, mas nada 

conseguiu, pois o seu estado de quase agonia não o permitiu 

atingir o alvo. Ao ser transportado para sua casa Francisco 

faleceu em consequência dos ferimentos recebidos..." 88

Mesmo numa cidade pequena, onde pressupõe-se que maioria 

da população se conhecesse, às vezes matava-se a pessoa errada. Foi o que aconteceu 

com Alfredo Alves de Oliveira, após desentender-se com Manoel Orcalino Alves 

(Negrinho), durante uma festa  na fazenda da Serra. O denunciado havia tirado o 

revolver  de Manoel de sua cinta, enquanto este dançava, guardando a arma, 

devolvendo-a depois. Mas  José Benedicto, companheiro de viagem de Negrinho foi 

tirar satisfações . Por volta de 11 horas da noite, Alfredo disparou  um tiro contra 

Horácio Ferreira de Abreu, que usava roupa igual à de José Benedicto, causando-lhe 

morte instantânea89.
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Matava-se também por causa dos crimes contra a honra. 

Bernardino de Souza e João de tal   foram denunciados pelo assassinato de João 

Vicente. Os dois homens dispararam vários tiros contra a vítima, que teria 

desvirginado uma moça chamada Evangelina, irmã de  Antônio Bernardino90.

As mulheres também eram vítimas da violência.  Segundo os 

processos encontrados, muitas vezes levavam seus problemas ao conhecimento das 

autoridades competentes para que fossem resolvidos . Contra elas eram cometidos 

homicídios, espancamentos, ameaças, estupros, tentativas de estupro91.

Um dos espancamentos registrados  teve como vítima Maria 

Messias das Dores, que pelas evidências, vivia  apenas com outras duas mulheres, 

sua mãe e sua irmã. O ato praticado por Francisco Luiz de Castilho, Honorato 

Teixeira e Alcebíades de tal levado ao conhecimento da justiça no dia 04 de 

dezembro de 1890, aconteceu depois de várias ameaças contra Maria Messias, a qual 

foi barbaramente surrada, após  sofrer uma emboscada dentro de sua própria casa. 

" ...Os dois acusados  Alcebíades e Honorato  acercaram-se 

da suplicante, tomando-lhe a porta do interior da casa, 

tirando-lhe  assim a probabilidade de fugir. Francisco Luiz 

de Castilho entrou na casa de rojão , armado de um relho de 

cabo de pau, e começou a espancar  barbaramente a 

suplicante (...) arrojaram a suplicante  para fora da porta  

atirando-a dentro de um poço de lama (...) ficando a 

suplicante  entregue a seus bárbaro agressor (...)  que (...) 

cevou o seu ódio e sua vingança contra a suplicante (...) a 

ponto de deixá-la por morta".92
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Caso espantoso de espancamento registrado pelo Cartório do 

Crime de Morrinhos aconteceu com  Maria da Abbadia Ferreira, uma menor de 16 

anos, principalmente porque foi concretizado por outra mulher,  Joaquina de tal, 

mulher de Joaquim Roza Pires, motivada por ciúmes do marido que teria tentado 

seduzir a adolescente. Segundo a representação do procurador Antônio Moreira de 

Souza, Joaquim fazia reiteradas propostas indecorosas a Maria da Abbadia, cujo pai 

Pedro Teixeira da Fonseca, desgostoso com a situação, contou tudo a uma nora da 

acusada, que por conseguinte a colocou a par dos acontecimentos.  Mostrando-se 

amiga, Joaquina  pediu à adolescente que a ajudasse  com afazeres domésticos em 

sua casas, quando então colocou seu plano em prática, convidando  a vítima para 

participar de um  jogo , no qual deveria deixar-se atar93. 

Depois de imobilizar Maria da Abbadia, Joaquina desferiu-lhe 

inúmeros golpes de relho por todo o corpo. O marido da criminosa, temendo pela 

mulher, depois de ameaçar a adolescente e sua mãe, empenhou esforços em 

Morrinhos para que ela não fosse processada. A representação diz ainda que as 

testemunhas estavam sendo pressionadas a assinar seus depoimentos antes da 

audiência e que a vítima, cerceada por Joaquim, deixou de se submeter ao exame de 

corpo de delito94 .

O caso  do estupro de uma menina de apenas oito anos de 

idade, pobre (conforme atestado pelo Ministério Público) e filha natural de um casal 

de lavradores, é um exemplo de como as mulheres estavam desprotegidas pela lei. 

Segundo a denúncia apresentada pelo promotor de justiça , além do estupro, a criança 

ficou contaminada por doença sexualmente transmissível. Além disso, quem 

presenciou a cena do crime foi a mulher do estuprador , quando regressava a sua 

casa. Mas ao impetrar habeas corpus junto ao Tribunal de justiça,  o denunciado teve 

seu pedido acatado, porque não estava anexado aos autos o registro de nascimento da   

vítima, embora deles constassem a certidão de batismo.
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"Ora, nos autos não existe nenhuma prova da idade da 

ofendida. Elemento existencial  do estupro, a menoridade 

deve ser plenamente provada (...) Tendo a ofendida nascido 

sob  a vigência do registro civil, é claro que a idade dela não 

está provada".95

Uma denúncia de 22 de junho de 1928 descreve o assassinato   

de uma mulher pelo seu marido,  de uma forma terrivelmente cruel. A peça diz que 

no dia  17 de junho , na fazenda  Formiga, José Pedro da Silva  tentou concretizar um 

crime já premeditado, enforcando sua mulher, Maria de tal,  quando ambos 

encontravam-se deitados, mas ela conseguiu livrar-se  e correr para uma casa 

próxima.

"Antes porém, de chegar  à casa de uma vizinha,  Maria de 

Tal fora alcançada por José Pedro, que com uma pá vibrou-

lhe diversas pauladas, as quais produziram a morte 

instantânea da vítima , em consequência dos ferimentos..."96

Os crimes cometidos pela população tinham suas 

consequências e uma delas foi a lotação da cadeia existente no início da República. O 

primeiro suplente de Juiz Municipal (nome ilegível)  enviou um ofício à capital em 

08/04/1890 pedindo reforçar da guarda, pois o presídio estava lotado de presos que 

aguardavam julgamento. Na correspondência pedia aprovação para o ato , diante da 

necessidade97. 

A cadeia pública foi ganhando importância à medida que o 

tempo passava, em  27/05/1889, Vírgínio Pereira Maia  (cujo cargo não consta do 

documento)  enviou correspondência ao Diretor de Instrução e  Obras Públicas, 

Tenente-Coronel Bernadino Antônio de Faria Albernaz  falando que havia concluído 

o orçamento para a reforma da cadeia pública98. No dia 19 de junho de 1899 a lista 

com o material necessário  para a reforma foi enviada a Goiás, mas pelas quantidades 
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, a idéia que se tem é de  uma nova construção em andamento, o que reforça a 

hipótese de crescimento da importância dos meios de repressões do Estado na 

época(Anexo 15).

4. A mulher

Decidimos discorrer especificamente a respeito da  inserção  

das mulheres  na comunidade morrinhense em decorrência de sua constância nas  

fontes, ainda que o maior parte delas seja dedicada aos homens. Pode-se argumentar 
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que a participação das mulheres  na sociedade era pequena e sem importância, porque 

viviam em um sistema patriarcal. Entretanto elas ocupavam espaços intermediários  

que davam sustentação a toda uma estrutura política econômica e social: em casa, 

nos pequenos comércios, na lavoura e na costura.

Pode-se começar falando da instrução, uma vez que costuma-

se comentar que a escola, há até pouco tempo, só ensinava às mulheres  como 

tornarem-se boas  esposas e boas mães. É verdade que o currículo era restrito, e além  

de leitura, escrita , as quatro operações e história do Brasil, as alunas tinham que 

aprender a pintar, bordar  e a fazer trabalhos com agulha. Mas também é verdade que 

numa cidade tão pequena quanto era Morrinhos no final do século passado 99, estudar 

demonstrava força de vontade.  A escola (que aliás era pública) , classificada como 

sendo de primeira  entrância 100 , isto é,  teria  no máximo 20 alunas, chegou a ter 

mais de 50 101. Muitas alunas perdiam longos períodos de aula e às vezes não se 

submetiam aos exames, certamente porque afazeres domésticos terminava por lhes 

tomar o tempo. Mas, tratavam-se de esforços de  aprendizagem, que deram seus 

frutos no futuro. Deve-se frisar que a escola foi instituída  para ambos os sexos ao 

mesmo tempo.

Na Morrinhos da Primeira República uma mulher ministrava 

aulas na escola para meninas (que funcionava no mesmo prédio da escola de 

meninos), era a professora  Roza Amélia Fleury. Nas primeiras décadas deste século 

outras professoras foram sendo nomeadas, principalmente para as escolas rurais.  

Maria Lisboa de Oliveira e Costa (1919), Rita  da Fonseca  Carneiro (1920), Maria 

Barbosa (1920),  Iracema Siqueira (1923) e  Maria José de Oliveira (1927) foram 

algumas delas102.

Rosalina Alves, uma mulher de letra firme, redonda e bonita, 

fugia à regra geral das mulheres que exerciam atividades remuneradas: era agente 

postal, trabalhava no correio no início da última década do século passado. Os 
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certificados de telegrama por ela preenchidos sobreviveram ao tempo, dando seu 

testemunho sobre o trabalho de Rosalina103.

Ao tratar da urbanização no Brasil no século XIX , Emília 

Viotti da Costa  ressalta que para as mulheres das camadas pobres as ruas nunca 

tiveram segredos. 

"Por toda parte  as mulheres das camadas inferiores 

gozavam de uma liberdade de circulação e independência  

desconhecida das que  integravam a elite, aparecendo 

freqüentemente como chefe de família, exercendo suas 

atividades livremente". 104

Maria Odila Leite Dias também fala da presença das mulheres 

pobres nas ruas105. Ela  ressalta o papel da mulher no processo de produção do século 

XIX, estabelecendo uma cadeia invisível sob as relações políticas e econômicas . As 

mulheres pobres ocupavam  um ponto secundário entre estas relações, com produtos 

e serviços caseiros, mas de suma importância para a sustentação do modelo que 

surgia106. 

Maria Delfina de Castro,  Augusta Correia de Oliveira , Maria 

Delfina do Carmo e Maria Vicência do Carmo figuram como devedoras da décima 

urbana , no quadro da dívida ativa, do exercício de 1894, ou seja, eram proprietárias 

de casas na cidade. Maria Soares da Conceição e  Antônia  Moreira de Souza, 

pequenas proprietárias rurais, estão na  mesma lista que as anteriores107. As 

evidências indicam que tratavam-se de mulheres pobres, pois não puderam saldar os 

compromisso tributário, e chefes de família uma vez que figuravam como titulares da 

dívida.

As profissões mais comuns para as mulheres pobres  eram as 

agrícolas (lavradoras, criadas e jornaleiras) , domésticas ,  costureiras e tecelãs108,  
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todas elas citadas por Maria Odila como difíceis e pouco rendosas109. Em Morrinhos 

não se tem os preços pagos por estes serviços, mas, se levarmos em conta a 

comparação com São Paulo, onde havia circulação de dinheiro e o trabalho feminino  

era mal remunerado, podemos crer que deviam ser baixos, já que Goiás era um 

Estado pobre .

Nas fontes do Cartório do Crime também se vê mulheres como 

chefes de família . Quando se viam vítimas da violência levavam elas mesmas ao 

conhecimento da autoridade o acontecido, ao contrário das que não eram chefe de 

família, que sempre tinham um pai ou marido quem falasse por elas110. Também 

nestas fontes percebe-se que o as mulheres pobres eram sempre chamadas a depor a 

respeito dos crimes (que poderiam acontecer até mesmo em suas casas)111. Para elas 

não valia a máxima de lugares que podiam ou não ser freqüentados, ao contrário das 

mulheres ricas, que não figuram como testemunhas nem como queixosas.

Também foi através de um processo criminal que encontramos 

referência à prostituição. A existência de zonas de meretrício em Morrinhos, na 

época que situamos nossa pesquisa,  era quase uma certeza, tendo em vista que até 

bem poucos anos atrás um bairro inteiro destinava-se ao exercício desta atividade. 

Mas os documentos que estão na Delegacia de Polícia não oferecem condições 

materiais de consulta, os escritos deste órgão aos quais tivemos acesso foram 

encontrados no Arquivo Histórico de Goiás e no Cartório do Crime de Morrinhos. 

Somente um deles fez referência a uma prostituta , confirmando o que já se supunha: 

existiam prostitutas em Morrinhos. A outra referência à prostituição está nas 

declarações de Joaquim Rosa 112. 

A teoria de Emília Viotti, de que as funções domésticas 

exercidas pelas mulheres das classes mais altas não tinham importância dentro da 

escala social  na qual estavam inseridas113, não condiz com aquela preconizada por 
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Maria Odila, que faz uma releitura deste cotidiano .  Para ela, a história social das 

mulheres das classes  dominantes  está longe de ser uma história de clausura  e 

passividade. Ao contrario, eram empresárias, formadoras dos filhos, administradoras 

de suas propriedades. Exerciam o papel de aglutinadoras  do grupo  familiar, 

trabalhavam contra as ameaças  de desagregação  que poderiam resultar em perdas de 

privilégios114.

Lena Castello Branco Ferreira Costa distingue a atuação da  

mulher dentro do sistema político do coronelismo, frente à parentela. A parentela,  

para ela, reunia as pessoas pelos laços consangüíneos, pelo compadrio ou pelo 

casamento115. Billy Chandler foi mais além e incluiu entre a parentela  não só a 

família, mas também empregados, agregados e escravos116, conceito mais próximo à 

realidade pesquisada, porque nela as mulheres das classes altas tentavam manter à 

sua volta um maior número de pessoas .  Embora adotemos o segundo conceito de 

parentela, concordamos  com Lena Castello Branco sobre  a função social das 

mulheres de famílias ricas. 

" Dentro da família patriarcal brasileira, sobre a qual se 

assentava a estrutura coronelística, a mulher era submissa 

ao marido, mas perante a parentela desempenhava papel de 

cooperação e complementaridade, desenvolvendo atividades 

intensas. Sua atuação estendia-se a assuntos políticos , 

embora não exercesse o direito de voto. Cabia-lhe  a direção 

de festividades e comemorações , não sendo verdadeira a 

imagem de total passividade e subordinação feminina, que 

autores românticos tentaram  irrealmente difundir " 117 .

Guilherme Xavier de Almeida captou bem esse espírito 

descrito pela historiadora, mostrando que as mulheres de sua classe social tinham um 
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papel importante. Segundo conta, quando adolescente tinha loucura para  conhecer 

uma mulher como as dos romances, que gritavam e desmaiavam, já que as de sua 

família eram fortes e determinadas. 

"Nascido e criado no sertão, vivendo entre mulheres fortes, 

ocupadas com os cuidados da maternidade e os arranjos da 

casa, e que não dispunham de ócio para afinar os nervos, eu 

nunca tinha visto mulher alguma sofrer vertigem. Vira minha 

mãe perder filhos, irmãs perderem irmãs, esposas perderem 

maridos, chorando sinceramente a sua morte; mas, nunca em 

minha presença, nenhuma se lembrara de "dar   um grito e 

perder o sentidos" 118.

Também é dele um dos testemunho de que as esposas dos 

coronéis tratavam de estabeleciam relações com povo. Como no episódio dos 

pomares, que podiam ser visitados pelos pobres em determinadas épocas do ano119. A 

assistência aos pobres  também fazia parte do cotidiano feminino das classes mais 

abastadas. Guilherme Xavier de Almeida refere-se à mãe como uma "alma caridosa" 

que tinha "imensa piedade dos pobres"120. Maria Amabini de Moraes, a esposa do 

Senador Hermenegildo tornou-se mais popular do que o marido junto aos moradores 

de Morrinhos, e está presente nas fontes iconográficas, tendo uma estátua em praça 

pública. 

As mulheres dos grupos mais ricos de Morrinhos não estavam 

confinadas  aos seus limites, viajavam bastante, não só pelo Brasil, mas também pela 

Europa, conta-se que ainda estão guardados os vestidos que D. Amélia trazia de 

Paris.  Nessas viagens cabia a elas a maior parte dos contatos estabelecidos com a 

família, em Morrinhos. Não eram, de forma alguma, mulheres ignorantes 121.
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As mulheres ricas tinham certa  fidelidade das muitas 

mulheres pobres, as quais estabeleciam com elas uma relação mais duradoura, 

através do compadrio. São vários os casos de mães solteiras que levaram as casais 

abastados para  padrinhos, passando, assim, a compor , mais de perto,  a parentela, e 

gozar as prerrogativas que daí pudessem advir 122.

Tinham também uma afetuosidade e um respeito muito grande 

entre si, sentimentos registrados  nas correspondências que trocavam 123. Além das 

características, já descritas,  da vida comunitária das mulheres,  conta-se que elas 

participavam  de festas  nas ruas, compunham músicas, cantavam nos coros, tocavam 

nas bandas124. Segundo Bruno José Vieira, até mesmo quem se via privada da 

liberdade de circular livremente pela cidade, promovia seus saraus.

"O violão (...) já começava a ser utilizado não só pelos 

românticos seresteiros, como também pelas jovens donzelas, 

e até pelas senhoras casadas, que, em noites de luar, 

impossibilitadas de sair às ruas com os seus instrumentos, 

permeneciam entretanto, até altas horas, sentadas nos 

bancos ou nos tamboretes postados às portas de suas 

residências, dedilhando garbosamente as suas cordas, numa 

sequência de plangentes acordes." 125

As referências aqui utilizadas para tratar da questão da mulher 

em  Morrinhos, no primeiro período republicano, podem ser questionadas, já que a 

maioria delas continuava dentro de casa, cuidando de afazeres domésticos e poucas 

tiveram um trabalho de destaque, o bastante para que seus nomes figurassem na 

galeria histórica da cidade. Mas, por outro lado, não se pode negar sua presença 

constante nas referências bibliográficas e documentais, o que pode ser interpretado 

como muito bom sinal num mundo que era governado apenas por homens. 
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5. A cidade imaginária

"Meu  coração é uma cidade antiga,

de casas brancas e compridos muros,

com pomares amplíssimos, escuros, 

e gente simples de feições amigas..." 125  
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Os versos de Guilherme Xavier de Almeida mostram bem 

como a cidade é reconstruída pela imaginação de seus habitantes, que se apropriam 

dos seus aspectos positivos  e rejeitam-lhe os negativos, conferindo-lhe  uma imagem 

idealizada. A cidade de Guilherme Xavier de Almeida é a "dos Pomares", a cidade 

ecológica, onde pobres e ricos encontram-se  para desfrutar momentos bucólicos. A 

cidade de Guilherme Xavier de Almeida é aquela que a memória coletiva construiu , 

que reflete a  identidade local . Para  Pierre Nora a  busca da identidade é um dos 

elementos mais importantes da dinâmica social .

"... a memória coletiva não é somente uma conquista  é 

também um instrumento e um objeto de poder . São as 

sociedades cuja memória  social é sobretudo oral ou que 

estão em vias de construir uma memória coletiva escrita  que 

melhor permitem compreender essa luta pela dominação da 

recordação e da tradição, esta manifestação da memória." 
126

Com efeito, no caso de Morrinhos, a busca da identidade 

parecia estar ligada  à luta pelo estabelecimento do município como centro político e 

econômico no Estado. No decorrer do período pesquisado, o grupo político 

dominante caminha rumo ao  Palácio Conde dos Arcos. Percebe-se um ressentimento 

em relação ao prestígio que gozava a Cidade de Goiás por ser a capital  e por não ter 

tido esses políticos a oportunidade de dominarem aquele espaço . 

O Cel. Hermenegildo  iniciou sua jornada política fora dos 

limites da Cidade de Goiás,  depois  preparou os filhos para ações políticas maiores 

que  o poder municipal e casou a filha com um jovem promissor, que apresentava 

idéias um pouco diferentes das famílias tradicionais da capital, e que por isso mesmo 

foi exilado da antiga Vila Boa. Provavelmente seja por isso que se difundiu tanto a 

idéia de que Morrinhos acolhia  intelectuais e políticos , incompreendidos em outros 

lugares. 
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Mas José Xavier de Almeida Júnior não deixa de resgatar, com 

certa melancolia,  sua herança  vilaboense . Ao falar do avô coronel frisa a que a 

instrução formal recebida por ele na capital  o levou a  incentivar os filhos a 

estudarem, colhendo , depois os frutos de seus investimentos. Tinha  admiração pelo 

pensamento do tio senador, Hermenegildo Lopes de Moraes , e , embora afirme que 

ele preferisse os livros acadêmicos, creditava aos romances  boa parte da 

responsabilidade pelo desenvolvimento de sua visão política e de uma mentalidade 

voltada para o aspecto cultural em Morrinhos.  

" Sem a melhora que trazem as leituras e as viagens, talvez  

não chegasse  ao pensamento generoso  de legar um 

estabelecimento de ensino à terra de sua infância , onde 

nasceram seus irmãos mais novos, depois de meu avô, que se 

mudara de Goiás para Santa Rita do Paranaíba, se transferir 

desta cidade para Vila Bela (...)

Passando sempre as férias parlamentares em Morrinhos, 

refazia todos os anos parte da biblioteca desfalcada pelos 

empréstimos. A dispersão de suas estantes foi sementeira 

intelectual de Morrinhos, como de seu quintal saíram mudas 

da Cidade dos Pomares (...)

Mas é preciso reconhecer que e essa inclinação pelos livros 

vem de mais longe, vem da Velha Capital."127

José Xavier de Almeida desvenda também a estratégia de 

poder  montada a partir da idéia de difusão cultural, e dá a entender que o avô só não 

ocupou os cargos que não quis, o que o colocaria em posição parecida com a de Totó 

Caiado . 
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"Meu avô atraiu para Morrinhos, que conseguiu elevar para 

cidade, muitos moços de Vila Boa. Recusou mais de uma vez 

pertencer à representação federal. Dizia que estava 

preparando os filhos para aquelas funções. Não quis nunca o 

exercício de cargos que fossem melhor desempenhados por 

outrem . Foi esse o motivo de serem bem recebidos em 

Morrinhos os intelectuais (...)

Foi coronel sem coronelismo. " 128

Falando da solenidade de inauguração do Fórum Dr. 

Guilherme Xavier de Almeida, em Morrinhos, José Xavier considera que houve  

naquela cidade "movimentos de imigração e emigrações culturais"  e que o 

município "produz mais graduados em cursos superiores  do que necessita"129. Essa 

mentalidade permaneceu no tempo,  e é possível encontrar a mesma linha de 

raciocínio nos escritos de outras pessoas, como Zilda Diniz Fontes (filha do 

teatrólogo Juquinha Diniz). Ela refere-se aos grupos dominantes do período 

coronelístico como pessoas  que  "muito se projetaram no cenário político e 

intelectual do Estado"130. Sua irmã , Nilza Diniz Silva , transita pelos mesmos 

caminhos  e frisa que Morrinhos  é uma cidade "que recebeu  do passado uma 

herança cultural bem sólida"131.

Nota-se, por parte das pessoas formadoras de opinião, como 

Bruno José Vieira, a preocupação em recriar um passado glorioso para Morrinhos. 

Segundo a tradição oral, os fundadores do povoado que deu origem ao Município 

eram descendentes de Bartolomeu Bueno da Silva. Com base nisso criou-se uma 

saga, ainda que imaginária,  para Morrinhos. Apesar da cidade ter surgido em plena 
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economia agropecuária, remonta-se sempre à figura do bandeirante, que na realidade 

não está relacionada com a história local.

" Com a fibra de heróico bandeirante, 

Desbravando o sertão sempre hostil,

Penetrou o destemido caminhante

Em Goiás, o Coração do meu Brasil." 132

"Antônio Corrêa Bueno e seus irmãos, descendentes de

Bartolomeu Bueno da Silva, o célebre bandeirante 

Anhanguera...." 133

Para José Xavier de Almeida os jovens estudantes da cidade 

constituíam-se num elo de ligação entre  a boêmia de Morrinhos e a grande boemia 

do Rio e de São Paulo, como Olavo Bilac, Coelho Neto, Emílio Menezes e Oscar 

Lopes, entre outros 134. Ainda que haja um pouco de exagero nestas palavras, elas 

fazem bastante sentido,  pois além destes nomes é do conhecimento geral a amizade 

do Senador Hermenegildo com Wenceslau Braz, de quem, além da companhia na 

escola, teve apoio político.  Morrinhos estava geograficamente longe dos grandes 

centros, mas para a elite não existiam fronteiras: Rio de Janeiro, Paris ou Londres 

ficavam logo ali 135.

Embora os discursos deixem transparecer, claramente,  a busca 

pelo estabelecimento de uma cultura erudita e elitista em Morrinhos, a questão da 

identidade local passava também pela apropriação dos valores do povo para construir 

o perfil de cidade voltada para a cultura. A música e os pomares eram elementos  do 

cotidiano, e como tal serviram para aglutinar as pessoas nas festas religiosas (de 

caráter popular e oficial) e nas profanas.

A importância de se ter o respaldo da comunidade  nas ações 

propostas pode ser exemplificada em pelo menos um momento de uma suposta 
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ruptura política, em 1909.  Com os acontecimentos revolucionários, o Mestre  Lúcio, 

regente da banda e funcionário público, foi convocado pelo Partido Democrata  para 

reger uma nova banda de música, que seria criada e mantida pelo governo municipal. 

A antiga ficou sob a responsabilidade do maestro Vicente. Conta-se que as 

rivalidades chegaram a tal ponto, que em algumas ocasiões os músicos andavam  

armados. Em 1916, com a morte de  Mestre Lúcio, a banda Democrata teria perdido 

o seu brilho, abrindo caminho para o sucesso do  maestro Vicente. Essa rivalidade 

partidária, embora existisse, terminou por ser camuflada já que o grupo político 

dominante aderiu à legenda democrata , sendo Alfredo Lopes de Morais  eleito por 

ela à Presidência do Estado. Mas a situação descreve bem  a participação das 

camadas populares na formação da identidade local136.

"Seus  habitantes não são todos puros ,

Talvez entre eles haja algumas intriga.

Mas a harmonia geralmente abriga 

e ajunta , rindo-se,  os rivais mais duros".137

Na construção poética de Guilherme Xavier de Almeida os 

interesses da população sobrepõem-se aos individuais. Desaparecem a violência, 

tanto da autoridade , quanto a da população. Na cidade real  os habitantes  brigam 

entre si, se espancam e se matam, na recriada  pelo imaginário  as grandes 

divergências viram pequenas intrigas, fáceis de serem solucionadas, porque os 

interesses são comuns. As representações feitas da cidade não se constituem em 

anormalidades , são, na verdade, formas de tradução da realidade. Para Sandra Jatahy 

Pesavento o imaginário está ligado às formas  de expressão , às imagens e ao discurso

para se descrever um determinado universo138.

Talvez por viver em contato com grandes centros, o grupo 

dominante  tenha sido influenciado pelo imaginário do progresso, passando isso para 

a população. Esta afirmação baseia-se  na  análise de Márcia  Regina Capelari Naxara 
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, a respeito da construção da identidade, da segunda metade do século XIX até a 

passagem para o século XX. Ela constatou que a imagem do brasileiro foi projetada, 

tanto pelas classes dominantes quanto pelos estrangeiros,  como indolente, 

preguiçoso e desqualificado139.  Talvez os governantes de Morrinhos pensassem o 

mesmo de seus governados, mas não é isto que transparece em documentos e outros 

escritos.

Como exemplo pode-se citar a ata que deliberou pela abertura 

da estrada ligando o município ao Rio Paranaíba. Na ocasião  a população foi 

mostrada como altruísta, desprendida e progressista, segundo nossa interpretação, 

pois a ata do Conselho frisa que a mesma trabalharia de graça "pela pátria", e quem 

oferece sua força de trabalho ao país é um idealista140. Joaquim Rosa também fala 

que o povo de Morrinhos era um dos mais progressistas que conheceu141. A imagem 

de um povo bom e hospitaleiro já estava consolidada ao  final do século passado,  

quando esteve em Morrinhos Oscar Leal, registrando que encontrava , como da outra 

vez que lá estivera, "o mesmo agrado e afabilidade"142. 

Existia uma grande troca de  correspondência entre os 

habitantes das camadas mais  abastadas da cidade, principalmente  por ocasião de 

aniversários e passagem de ano, demostrando um certo movimento na vida social143. 

Dos cartões postais enviados da Europa muitos falam da saudade de Morrinhos, as 

belezas do velho mundo terminavam por não compensar  a distância da terra natal 
144. Zilda Diniz simplifica essa questão: "Morrinhos (...) onde se pode viver em 

paz"145. 

Assim, aspectos aparentemente sem importância foram 

somados para formar  uma identidade cultural em Morrinhos, cujas referências 

principais  são o apego às artes, à literatura e a afabilidade. A recriação de um 

passado de glória e de união teve um resultado tão convincente que até hoje  a 

população tem uma imagem idealizada de sua cidade e, consequentemente, de si 

mesma. 
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"O conceito de identidade implica semelhança a si próprio , 

formulada como condição de vida psíquica e social. Nessa 

linha , está muito mais próximo dos processos de 

reconhecimento do que de conhecimento. (...) A Antropologia 

e a Sociologia, por sua vez, nos informam  que a identidade , 

quer pessoal, quer social, é sempre socialmente atribuída e 

também só se transforma  socialmente. (...) Isto é, não se 

pode ser humano por si, por representação própria : os 

valores , significações, papéis que me atribuo necessitam de 

legitimidade social , de confirmação  por parte dos meus 

semelhantes. Pode-se dizer, assim, que é em virtude de 

definições que existem o indivíduo e a sociedade. Dentro 

dessa ótica é fácil entender que o processo  de construção de 

imagens é , por isso, propenso a manipulações " 146 .

Este conceito de identidade, desenvolvido por Ulpiano Bezerra 

de Menezes, mostra a necessidade das pessoas  e, por conseguinte, das comunidades, 

de ter um passado no qual se espelhar. A busca de respostas para perguntas comuns 

levam  a uma aglutinação social, dando origem ao terreno das manipulações, que 

muitas vezes resultam nas representações, as quais perduram no tempo e no espaço 

pois são o sustentáculo de cada um e , ao mesmo tempo, de todos. Guilherme Xavier 

de Almeida, a despeito de sua ascendência, parece que tinha claro a reinvenção da 

cidade por seus habitantes, que resolviam a impossibilidade de edificarem uma 

comunidade ideal, adaptando-se àquela possível, ainda que para isso precisassem 

buscar apoio nas fantasias coletivas. 

" Sua alegria buliçosa e clara

esconde mágoas que ninguém suspeita

nem descobrir impertinente ousara.
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E julga-se feliz, pois sem vaidade,

confunde, na modéstia mais perfeita,

tranqüilidade com felicidade".147
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FINAIS

Buscamos, no decorrer deste trabalho, escrever a história do 

município de Morrinhos durante a Primeira República tomando por base dois 

elementos norteadores para a pesquisa : o coronelismo e o cotidiano.  Foi um 

caminho difícil e muito ainda existe para  ser pesquisado a respeito deste município 

que possui uma história tão contraditória e, talvez por isso mesmo, tão rica. Apesar 

disso, é possível registrar algumas observações a partir dos estudos desenvolvidos. 

Ao se analisar a história do segundo povoamento de Goiás, a 

partir da economia agropecuária, nota-se que Morrinhos foi um pólo importante 

nessa marcha e sua história confunde-se com a de tantos outros municípios que só 
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vieram a existir em decorrência  da atividade agropecuária, a qual trouxe consigo 

laços de permanência e de fixação à terra, o que não foi possível com a mineração. 

Principalmente na virada do século, percebe-se o interesse por Morrinhos através do 

aumento de sua população, que  saltou de   13.483 habitantes em 1900 para 24.459 

em 1920, suplantando até mesmo a capital. 

A perseverança de quem enfrentava a construção de um Estado 

não pode ser negada. Não existiam facilidades, as estradas eram poucas; as moradias, 

de acordo com os documentos e com os visitantes, não ofereciam conforto, com 

exceção das pertencentes às famílias de maior poder econômico; a urbanização e a 

assistência médico-hospitalar eram apenas sonhos distantes. Isto para se falar apenas 

do núcleo urbano, porque as condições de sobrevivência na zona rural deviam ser 

piores, a julgar pelos poucos instrumentos de trabalho encontrado nos 

estabelecimentos.  

A população de Morrinhos era composta basicamente de gente 

do triângulo mineiro, com alguns elementos de outros Estados e mesmo de Goiás. 

Uns poucos estrangeiros moravam na cidade na época pesquisada. Provavelmente 

eram pessoas que, como os próprios brasileiros, buscavam a estabilidade econômica, 

a fortuna ou mesmo a tranqüilidade numa terra estrangeira. 

Sendo Goiás um Estado essencialmente agrário à época, o 

mundo do trabalho também tinha fortes ligações com a terra, de onde saíam muitos 

empregos, tanto para homens quanto para mulheres. Mas, em Morrinhos, por ser 

passagem quase obrigatória para quem chegava de Minas e por ter um bom comércio, 

encontravam-se várias categorias de artesãos e  também manufaturadores. Para o 

censo de 1920 muitos destes profissionais não existiam, pois as fábricas de fundo de 

quintal não foram consideradas como indústrias. Se a comparação era feita em 

relação aos Estados do Centro-Sul, as diferenças deviam ser gritantes, mas não se 

pode esquecer que Goiás apresentava uma outra realidade, onde a população tinha 
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conceitos diferentes daqueles estabelecidos pelos órgãos governamentais e muitas 

coisas que não existiam para um lado existiam para o outro. Assim sendo levamos 

em conta não só os resultados do Censo de 1920, mas também dos de 1900 e de 

1872, e também  informações contidas nos documentos encontrados no Arquivo 

Histórico de Goiás. 

Outra coisa que não existia  em Morrinhos para a estatística de 

1920 eram as escolas. No número de prédios apresentados nenhum destinava-se a 

esse fim. Realmente, nas duas primeiras décadas do século XX a instrução formal foi 

um problema a ser resolvido em Morrinhos, uma vez que as escolas particulares 

suplantaram a pública por essa época. Não seria demais dizer que houve um 

retrocesso, já que a primeira unidade de ensino do município era pública e destinada 

a salas de aulas para ambos os sexos. Mas, isso não significa a ausência total de 

escola, pois entre as poucas nomeações para cargos públicos no município estão as de

professores e professoras. Talvez a postura  do órgão recenseador possa ser explicada 

pela dificuldade de se analisar  um Estado central como Goiás, olhando de um Estado 

litorâneo como o Rio de Janeiro, sede da Capital da República.

A despeito da informação contraditória de que não havia 

escolas em Morrinhos,  quando  existiam, a verdade é que os goianos não contavam 

com assistência à educação. O número de pessoas consideradas alfabetizadas em 

Morrinhos era muito pequeno e as escolas carentes, pois não costumavam receber 

sequer o material solicitado ao governo estadual. Entretanto, percebemos,  através 

dos documentos, que havia um esforço da população em idade escolar no sentido de 

frequentar as aulas. A boa vontade nem sempre era suficiente, porque a maioria dos 

matriculados  terminava por se ausentar das classes por dias e até por meses a fio,  

não se submetendo aos exames finais. 

As conjecturas sobre os possíveis motivos para esses 

comportamentos são muitas: ou a família era pobre e não podia abrir mão da força de 

trabalho, ou a família creditava que estudar não valia a pena ou o casamento mudava 
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os planos (principalmente no caso das mulheres) ou talvez houvesse falta de interesse 

do próprio alunato. De qualquer forma era uma situação estranha para uma cidade 

que se considerava uma das mais ricas culturalmente, no Estado.  Em contrapartida, o 

governo estadual não dispunha de uma política educacional que  atendesse às 

necessidades dos goianos. As brigas nesse campo eram muitas, e na maior parte do 

tempo dependia de uma orientação  e até de autorização do governo federal.

Dentro do âmbito municipal os políticos ofereciam soluções 

caseiras para a falta de infra-estrutura, haja vista que os investimento do setor público 

nos municípios era quase inexistente, o que delegava aos políticos locais, a tarefa de 

atender às reivindicações da população. Dessa forma  os habitantes de Morrinhos 

contavam com bicas construídas em aroeira para a distribuição da água e com a 

energia elétrica gerada por aquele que seria o representante da Revolução de 30 e do 

Estado Novo na cidade: o médico Sylvio de Mello. Isto não descarta porém o 

reconhecimento de soluções buscadas pela própria população, como a lavagem da 

roupa em córregos, um aspecto rural dentro da vida urbana. 

A economia do município estava baseada principalmente na 

produção rural. Morrinhos era um município com produção diversificada. Existiam 

ali os produtos que serviam à exportação para os Estados do Centro Sul, como arroz, 

feijão, milho, carne bovina; e outros que, acreditamos, atendiam a um consumo 

interno, como manteiga, mel de abelha e lã. Morrinhos estava integrado ao setor 

reservado a Goiás dentro da divisão regional do trabalho, através da produção de 

alimentos e ao mesmo tempo procurava suprir as próprias necessidades. 

Era o município com maior número de estabelecimentos rurais 

em todo o Estado, e quase todos eram administrados por seus proprietários, o que 

atesta a ligação dos mesmos com a terra. Mas, nem por isso a estrutura fundiária 

local estava livre do latifúndio. Embora não tenhamos conseguido levantar nomes e 

tamanho das propriedades, as estatísticas mencionam a existência de fazendas 

imensas. Além disso, estudos sobre a compra e venda de terras em Goiás 
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demonstram que as famílias tradicionais costumavam adquirir fazendas, ainda que 

suas atividades  fossem diversificadas. Morrinhos também foi uma das regiões onde 

as terras mais se valorizaram no final do século XIX.   

O coronelismo teve lugar de destaque em Morrinhos, nos 

quarenta anos por nós pesquisados. Observa-se os pactos e os arranjos entre os 

políticos morrinhenses e os da capital, intermediando os interesses dos moradores. 

Não há mudanças durante o período pesquisado, apenas substituições dos mais 

velhos pelos mais novos, dos que não foram a escola pelos estudados, e assim por 

diante, mas o poder local esteve concentrado no mesmo grupo até a chegada da 

Revolução de 30. 

Esse poder iniciou-se com o Cel. Hermenegildo Lopes de 

Moraes  e consolidou-se através de oportunidades e de destratais como o casamento e 

a educação formal. Existe para nós uma grande interrogação e ao mesmo tempo um 

indício de resposta sobre o porque de ser o Cel. Hermenegildo o grande destaque da 

política local e não um membro da família Corrêa  Bueno, os fundadores  do 

povoado que deu origem ao município. Algumas possibilidades podem ser apontadas 

para o surgimento e consolidação do coronelismo em Morrinhos. A primeira seria 

pelo fato daqueles irmãos serem foragidos da polícia  de Minas Gerais, não podendo 

se expor, o que teria aberto o campo ao coronel. A segunda pode estar ligada ao 

próprio fato de ser Hermenegildo Lopes de Moraes um homem rico e articulado num 

momento em que os governos necessitavam de dinheiro. Uma terceira possibilidade é 

a de que seu sucesso se deve aos dois fatores, aliadamente.  

O Cel. Hermenegildo  mandava, como atestam seus próprios 

descendentes, e criou em torno de si mesmo o aura de homem bom que protegia seus 

governados, a qual preferimos traduzir como sendo a do homem cordial de Sérgio 

Buarque de Holanda. Com ele iniciou-se um ciclo em Morrinhos, onde o poder  e a 

política eram tratados como negócios de família, tratamento que levou o município 

ao seu apogeu, dentro da história  política de Goiás. Seus filhos, Hermenegildo e 
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Alfredo, seus genros Pedro Nunes da Silva e Xavier de Almeida são os exemplos 

claros deste comportamento. 

Através dos documentos e da literatura  percebe-se que os 

políticos de Morrinhos gostavam de apresentar-se como independentes e amantes do 

progresso. Estas manifestações são encontradas nos documentos do Conselho 

Municipal, nos discursos de Alfredo Lopes de Morais, nos artigos de Hermenegildo   

Lopes de Moraes, o filho, nos escritos de Guilherme e de José Xavier de Almeida Jr.. 

Entretanto, faziam quantas alianças fossem preciso para compor com outros grupos 

políticos do Estado, pois essa era a condição necessária para estar presente nas 

decisões. Discurso progressista era uma coisa muito relativa e nisso o grupo de 

Morrinhos teve maestria, compunha com a situação, com um pé na oposição.

Mas, nem só de composições políticas vivia a Morrinhos  da 

Primeira República. Existia um movimento para fora do município, que no nosso 

entender  resultava em barganhas políticas, e um para dentro, que necessitava da 

atenção dos moradores, como forma de manutenção do poder. E além destes dois 

movimentos existia  um terceiro, o da população em torno dela mesma, que lhe 

oferecia armas para a sobrevivência.

As mudanças dentro da comunidade devem ter sido muitas 

durante os quarenta anos pesquisados. Desde o Cel. Hermenegildo , que, dizem,. não 

gostava de deixar a cidade, até os seus descendentes, que viviam em constantes 

viagem pelo velho mundo, sempre em contato com as novidades em todos os setores. 

Assim também deve ter acontecido para a comunidade, embora as ações fossem 

diferentes. 

Procuramos  estabelecer os espaços de convivência existentes 

na Morrinhos de então e pudemos notar, através das informações que dispunhamos, 

que apesar de tentativas de aproximação, através de atitudes que tentassem anular o 

distanciamento entre as camadas sociais, isto não era possível.
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A escola, que no final do século XIX era única, sofreu 

modificações ao longo dos anos, e em seu lugar surgiram estabelecimentos 

particulares, quando o ensino público foi restabelecido na cidade o grupo dominante 

tinha se tornado maior que a localidade,  certamente pobres e ricos estavam ainda 

mais afastados. Mesmo nos termos de exame da escola pública  da década  de 1890, 

notam-se as tentativas de enaltecer os filhos e filhas das famílias ricas. 

A Igreja talvez terminasse por não promover essa interação, 

pois conforme constatamos através das leituras, capelas inacabadas, que podiam estar 

sob a responsabilidade de gente que não pertencia à elite, desapareceram  sem deixar 

vestígios e a capela que num primeiro momento uniu, senão todos, pelo menos a 

maioria dos moradores em torno de ideais comuns, ganhou uma dimensão maior, 

dando origem a um município.  

Em contrapartida, a comunidade organizava suas próprias 

festas religiosas e essas sim, parece que tinham o caráter da confraternização. A 

religião nestes momentos parecia ter mais de comunhão comunitária do que de 

sujeição aos dogmas. Os relatos das memórias dão conta, ainda, de que nessas 

ocasiões os valores se invertiam. Assim, é possível que tenham existido momentos 

de partilha entre as camadas sociais, porque alguns elementos, como o padre e alguns 

membros do grupo dominante,  davam-se o direito de juntar-se ao povo.   

O mesmo parecia acontecer por ocasião das festas profanas, 

como o carnaval. Diante dessas evidências acreditamos que a real partilha de espaços 

era possível quando havia uma inversão de lados, ou seja quando a tradição popular 

sobrepunha-se às manifestações culturais vindas da elite. Talvez  nisso residisse a 

razão da busca de uma identidade para o município e não apenas para o grupo 

político dominante, pois tudo o que conta com apoio das massas cresce em força  e 
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em representatividade. Dessa forma, Morrinhos precisava estabelecer-se com 

características que o tornassem único aos olhos de seus habitantes, para que os frutos  

fossem o apoio aos políticos da terra. 

A reinvenção daquele cotidiano, em nosso entendimento,  

passava pela sublimação  dos aspectos considerados ruins, como a violência e as 

lutas político-partidárias. Ao estudarmos os documentos do Cartório do Crime 

notamos que tratava-se de uma população armada. Mesmo nos casos de assassinato 

ou de lesões corporais, sempre consta que a vítima não pôde sacar sua arma para 

defender-se ou quando o fez já era tarde demais. Isso quando tratavam-se de homens, 

pois quando as vítimas eram mulheres não são citados nenhum instrumento que lhes 

pudesse ter ajudar a se defenderem. As desavenças locais por motivos políticos 

podiam ser fatores de constrangimento, pois numa localidade tão pequena as pressões 

sobre a população deviam ser uma constante.  Estes são extremos da violência que o 

povo tinha que equacionar, e talvez seja por isso que Guilherme Xavier   de Almeida 

dizia que as intrigas eram esquecidas e os rivais terminavam por confraternizarem-se. 

Além destas faces da violência existia ainda uma outra, pois 

era um tempo de reordenamento do espaço urbano, que expulsava os mais 

necessitados dos lugares centrais. Não encontramos nenhuma referência direta sobre 

isso, mas os documentos dão pistas de que as camadas mais  pobres eram 

consideradas desordeiras e não gratas pelas autoridades policiais, as quais queriam, 

declaradamente, distância delas, fosse através da repressão e vigília ou do 

fortalecimento dos aparatos do Estado, como a reforma da prisão ou aumento das 

forças públicas. 

Comparando Morrinhos com outras localidades como Goiás 

ou Catalão, um pólo político e outro econômico, observamos semelhanças e 

diferenças, seja na estrutura de poder das famílias ou na própria dinâmica do  

município. Tomamos como referência duas obras: a de  Míriam Bianca Amaral 

Ribeiro, intitulado Memória, Família e Poder: História de Uma Permanência 
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Política, os Caiado em Goiás1; e História Política de Catalão2, de autoria de Luís 

Palacín, Nasr Fayad Chaul e Juarez Costa Barbosa. 

Um dos primeiros pontos a serem destacadas é a questão das 

permanências. Em sua pesquisa  Míriam Bianca constatou a permanência da família 

Caiado na política de Goiás até os dias atuais. No caso de Morrinhos verifica-se a 

permanência do grupo liderado pelos Lopes de Moraes no âmbito municipal até o 

final dos anos 20, mas em nível estadual não conseguiram igualar-se aos Caiado. 

Enquanto a família Caiado lutou pelo seu restabelecimento na vida pública estadual, 

após os acontecimentos de 30, em Morrinhos  alguns descendentes de Xavier de 

Almeida e Amélia Augusta de Moraes ingressaram na política, mas nos dias de hoje 

estão dela afastados. Ao contrário dos Caiado, curiosamente os homens Lopes de 

Moraes não tiveram filhos, sendo que Alfredo Lopes de Moraes lançou na vida 

política seu enteado, o médico Gumercindo Marques Otero.  Essa é uma diferença 

básica entre Morrinhos e Goiás, o que leva a pensar que em 30 encerrou-se para o 

primeiro município um grande momento de sua história, pois as novas composições 

foram orquestradas sob a batuta do médico Sylvio de Mello, o qual merece um 

estudo à parte. 

Outro dado em relação aos Caiado é a propriedade da terra 

como pré-condição para ser membro da família, e, consequentemente como estratégia 

de permanência política. A acumulação de terras pelo grupo dominante também foi 

verificada em Morrinhos por Maria Amélia Garcia Alencar, segundo quem o Cel. 

Hermenegildo foi a pessoa que mais adquiriu terras no final do século passado. Por 

sinal  até os dias atuais a casa que foi sua na cidade (O Sobrado) é na realidade parte 

de uma fazenda, ou seja o coronel não tinha quintal e sim um grande estabelecimento 

rural. Seus familiares também eram proprietários rurais. Mas a diferença básica que 

encontramos aqui é que o grupo de Morrinhos não costumava ser conhecido em, 

primeiro lugar, como sendo de fazendeiros. O próprio Cel. Hermenegildo era tratado 

como capitalista (não conforme o conceito marxista, mas como pessoa que 

emprestava dinheiro), apesar de ser um latifundiário. Seus filhos eram conhecidos 
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como doutores. Alguns correligionários eram ligados às manifestações culturais 

populares (músicos, mecenas). Seus netos eram escritores, além de bacharéis. Os 

setores mais abastados da população procuravam criar um referencial, em torno deles 

mesmos, que os diferenciasse, que os tornassem algo além de fazendeiros. 

Outro ponto comum entre o grupo de Morrinhos e a oligarquia 

que comandava o governo estadual no período pesquisado é a reconstrução da 

história, de forma que os pontos que possam ser considerados negativos como a 

violência  e o mando sejam explicados  como coragem e determinação. Enquanto os 

Caiado buscaram a reconstrução de uma identidade para a família os morrinhenses 

buscaram a criação de uma identidade para o município, talvez pelas posições 

políticas que ocupavam, pois os primeiros tinham o privilégio do comando estadual e 

os segundos perseguiam este lugar. Goiás, principal território dos Caiado, já tinha sua 

própria história consolidada, pois foi fundada durante o mineração e era capital. 

Morrinhos era relativamente nova e sua trajetória foi completamente diferente, por 

isso necessitava de elementos que lhe conferissem identidade. 

Os casamentos foram utilizados pelos dois grupos na busca de 

poder,  porque  tratava-se de uma estratégia comum naqueles tempos. Casamento e 

romantismo não combinavam, embora existissem casos de amor e paixão na família 

Caiado e também em Morrinhos, onde o amor de Hermenegildo Lopes de Moraes, o 

filho,  por sua mulher, Maria Amabini de Moraes, é tema de conversas até os dias 

atuais. Entretanto, o amor tinha que vir acompanhado de algo mais, o  casamento do 

senador é um bom exemplo, pois sua  esposa tornou-se um ícone popular.  Além 

disso, não se pode perder de vista que o grupo de Morrinhos nasceu da união 

matrimonial entre Lopes de Moraes, Nunes da Silva e Xavier de Almeida. Trata-se 

daquilo que Sérgio Buarque de Holanda chama de círculo fechado, no qual família é 

o foco principal e  onde estreitam-se os "laços de sangue e de coração"3.

Míriam Bianca trata também da questão da mulher na família 

Caiado, e questiona  o fato de se autoproclamarem mulheres forte. Segundo ela, se 
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estas mulheres eram fortes, lutadoras e determinadas, porque então não partiam elas 

mesmas para a vida pública? Em nossa pesquisa nos detivemos também na questão 

da mulher, não só naquelas dos grupos dominantes, mas também nas das camadas 

populares. As mulheres  que faziam parte da elite tinham um papel de destaque 

perante a parentela, e embora não ocupassem cargos  públicos, o que era impossível 

até mesmo por causa da legislação vigente durante o período pesquisado,  

acreditamos que o trabalho das mesmas era fundamental para a manutenção do 

poder. Na nossa opinião eram elas as responsáveis pelo estabelecimento de laços  

entre os governantes e a população. Estão sempre presentes na memória de seus 

descendentes e algumas perpetuaram-se na memória coletiva, como Maria Amabini 

de Moraes, mais popular até que seu marido.

Os mesmos parâmetros não podem ser aplicados às mulheres 

das camadas populares, haja vista que estas, ao longo da história do Brasil, tiveram 

de lutar pela sua sobrevivência  e de suas famílias. Na Morrinhos antiga elas estavam 

em todos os lugares: na lavoura, nos trabalhos domésticos, no artesanato, no 

comércio marginal (como o das tavernas), na prostituição. Com certeza a força de 

trabalho destas mulheres foi um dos sustentáculos para o crescimento e consolidação 

do município ao longo do período pesquisado. 

Tratando-se de Catalão, as semelhanças e diferenças estão 

mais ligadas  ao município do que a grupos políticos. As primeira semelhanças estão 

na própria origem, no modelo do patrimônio e no povoamento basicamente por gente 

de Minas Gerais. A violência era outro elemento comum entre as duas cidades 

segundo informações da época, embora para Luís Palacín, isso mereça uma releitura, 

uma vez que as violências cometidas contra a coletividade (genocídios indígenas, 

mandonismo, etc.) eram relevadas. De qualquer forma, ambos os municípios 

carregaram este estigma e no caso de Morrinhos, especificamente,  a mim não parece 

exagero, se torrarmos em conta os documentos e as memórias. 
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O modo de vida entre Catalão e Morrinhos pareciam ser 

diferentes no século passado. Palacín afirma que a vida ali era essencialmente 

agrária, porque não constam dos lançamentos de impostos a existência de lojas. Se 

tomarmos o mesmo indicativo, podemos afirmar que existia alguma vida  urbana em 

Morrinhos, pois a cidade contava com 21 lojas, que vendiam fazendas, ferragens,

armarinhos, secos, molhados e produtos farmacêuticos, sendo duas de primeira 

classe, seis de segunda classe,  e 13 de terceira (Quadro 27). 

A República não trouxe mudanças para a política em 

Morrinhos. Essa nova fase representou apenas o aumento do prestígio daquele  que já 

vinha ocupando o cenário político local desde os anos 70: o Cel. Hermenegildo 

Lopes de Moraes, o qual chegou a ser consultado sobre a formação da chapa que 

deveria ser eleita na Constituinte de 1891, e nem teve que ir até Goiás, os Bulhões 

foram a Morrinhos. Em Catalão, ao contrário, houve uma acirrada disputa política 

que terminou em violência4. O coronelismo estava presente nos dois municípios. 

Morrinhos e Catalão  tiveram trajetórias diferentes ao longo da 

Primeira República. Catalão estruturou rápida e solidamente sua economia, 

principalmente depois da chegada da Estrada-de-Ferro. Figura no Censo de 1920  

como o segundo município em número de estabelecimentos rurais, atrás apenas de 

Morrinhos (Quadro 17), era o segundo maior produtor de milho  e o primeiro 

produtor de arroz do Estado (Quadro  18). Tinha o primeiro rebanho de ovinos, o 

segundo de eqüinos e suínos, o terceiro de caprinos (Quadro 24). Entretanto, os 

autores que consultamos constataram que mesmo sendo economicamente forte não 

encontrou o mesmo destaque no campo político, ao contrário de Morrinhos, que 

sendo mais fraco dentro da economia agropecuária não abria mão de buscar seu lugar 

na política. 

Em nossas últimas considerações sobre a pesquisa que fizemos 

trataremos da reivenção do cotidiano em Morrinhos. Na prática existia um 

município, que a exemplo de tantos outros, buscava afirmação social, econômica e 
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política no cenário estadual, numa época de mudanças na estrutura política do país. 

Por isso mesmo enfrentava problemas de desemprego, de violência, de ausência de 

serviços públicos, de urbanização e de desigualdades sociais.

Mas, se confrontarmos os dados documentais com os discursos 

encontrados veremos que existe uma grande diferença entre eles: a cidade real urgia 

por grandes transformações e a cidade imaginária era ideal para seus habitantes. E 

essa cidade imaginária foi construída principalmente a partir das idéias de progresso. 

Resultou disso a mentalidade de que Morrinhos era uma cidade essencialmente 

cultural, onde a política seria um incidente. Essa idéia de cultura passa 

principalmente por valores elitistas, mas em nosso entender não teria sido possível 

forjar fantasias coletivas se os valores populares não tivessem sido incorporados, em 

determinados momentos, pelos setores dominantes, a fim de que a população pudesse 

reconhecer-se nas idéias difundidas. Dessa forma instrumentalizou-se uma identidade 

local que era parte do sustentáculo do grupo político local em sua trajetória rumo ao 

Palácio Conde dos Arcos. Conseguiu-se com isso criar em Morrinhos uma 

mentalidade que dispensava a carga histórica e política que a capital podia oferecer. 

A Cidade de Goiás tinha interesse para os membros da elite de Morrinhos, mas para 

seu povo parecia ser secundária, pois não necessitava de outra referência a não ser a 

deles mesmos em sua "Cidade dos Pomares". 
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Anexo 01

Indicação dos principais locais existentes  
durante o período pesquisado e sua

referência atual



195

Anexo 02 

Relação de proprietário de terras demarcadas no
Patrimônio de N. Sra. do Carmo de Morrinhos 

- sem data-  
____________________________________________________

1. Major Ozeas  da Costa

2.Florentino Matta

3.Américo Jesulino

4.Francisco Florêncio

5.João Lopes Zedes (futuro coronel)

6.Pedro Nunes da Silva (futuro coronel, genro do Cel. 

Hermenegildo)

7.Cel. Limírio Ribeiro Quinta

8.Dona Francisca Corolina de Nazareth Moraes (mulher do Cel .

                           Hermenegildo

9.Abílio

10.Felício Chaves

11.João Joaquim S. da   Silva

11.Felippe

____________________________________________________
Fonte: Planta do Patrimônio de Nossa Senhora do Carmo. Área total: 5.397 léguas e    81 ares ou 1.115 alqueires e 250 

milésimos. 

             * Sem data.
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Anexo 03

Província de Goiás
Divisão Territorial e Regional
Municípios e Nº de Habitantes

-1872-

Extraído da obra de Elianda Figueiredo Arantes TIBALLI
Dissertação de Mestrado

A expansão do Povoamento em Goiás no Século XIX
Universidade Federal de Goiás

1991
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Anexo 04

Mapa da Província 
Político-Administrativo

-1875-

Extraído da obra de Elianda Figueiredo Arantes TIBALLI
Dissertação de Mestrado

A expansão do Povoamento em Goiás no Século XIX
Universidade Federal de Goiás

1991
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Anexo 05

Mapa do Município de Morrinhos 
Político-Administrativo

-1946-
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Anexo 06

Usinas construídas  no Brasil (até 1920)  
e em Goiás até 1928

_________________________________________________________
      Local                                Ano                                                     Nº de Usinas

_________________________________________________________

      Brasil                            até 1890                                                           02

                                         1891-1895                                                          02

                                         1896-1900                                                          06

                                         1901-1905                                                          17

                                         1906-1910                                                          60

                                         1911-1915                                                         104

                                         1916-1920                                                          152

                                               Total                                                             343

_________________________________________________________

   Goiás                               até 1915                                                              - -

                                          1916-1920                                                            01

                                          1921-1928                                                            07

                                                Total                                                               08

____________________________________________________
Fonte: IBGE/Censo de 1920  

Anexo 07
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Populações do Brasil, Estado de Goiás,
Cidade de Goiás e Morrinhos

-1872/1920-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local                                 1872                              1900                           1920
_________________________________________________________

Brasil                             10.112.061                     17.318.556            30.635.605

Goiás                                 160.395                           255.284                511.919

Cidade de Goiás                   19.159                            13.475                  21.223

Morrinhos                               2.287                            13.483                   24.459

_________________________________________________________

Fonte: Censos de 1872, 1900 e 1920.

Anexo 08

Percentuais da População de Morrinhos  em relação  
às do Brasil, Estado de Goiás e Cidade de Goiás

-1872/1920-
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_________________________________________________________

Morrinhos em relação           Ao Brasil            Ao Estado de Goiás           À Cidade de Goiás

_________________________________________________________

1872                                   0,02%                       1,42%                    11,93%

1900                                   0,07%                       5,28%                     100,05%

1920                                   0,07%                       4,77%                      115,24%

_________________________________________________________

Fonte: Censos de 1872, 1900 e 1920  

Anexo 09

População de Morrinhos  em relação  
ao  sexo e ao estado civil 

-1872/1920-

_________________________________________________________

Sexo                       Estado Civil                                  1872*                            1920

_________________________________________________________

Masculino              Solteiros                                        758                           8.587

                               Casados                                          330                           3.609
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                                Viúvos                                             32                              223

                                Ignorado                                          - -                                - -

                                Total                                            1.120                       12.419                                  

_________________________________________________________

Feminino                 Solteiras                                         790                          7.674

                                Casadas                                          347                          3.613

                                Viúvas                                              46                             753

                                Ignorado                                         - -                               - -

                                Total                                          1.183                         12.040

_________________________________________________________ 

Fonte: Censos de 1872 e 1920/ * Os números de 1872  referem-se a livres e escravos.

Anexo 10

População estrangeira em Morrinhos   
-1920-

_________________________________________________________

País de origem                 Homens                              Mulheres                     Total

_________________________________________________________

Dinamarca                              01                                        01                              02

Grécia                                     02                                        - -                              02

Itália                                       02                                        - -                              02

Portugal                                  11                                         01                             12

Turquia                                   19                                         06                             25
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Total                                      35                                            08                           43

_________________________________________________________

Fonte : IBGE/Censo de 1920.

Anexo 11

Profissões agrícolas, domésticas e os sem profissão,
  em  Morrinhos

-1872*-

________________________________________________________

   Profissão                    Homens                                           Mulheres

_________________________________________________________

    Agricultura

_________________________________________________________

Lavradores                     664                                                     244

  Criadores                         - -                                                        - -

Criados e jornaleiros      37                                                        05

_________________________________________________________

Serviços    Domésticos

______________________________________________________________

  Domésticos                      - -                                                        228

____________________________________________________________________

Sem profissão

____________________________________________________________________

                                          341                                                        432

______________________________________________________________
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Fonte: Censo de 1872. * Os números se referem a livres e escravos.

Anexo 12

Profissões  manuais ou mecânicas, 
em Morrinhos

-1872*-

_________________________________________________________

    Profissões                                     Homens                                   Mulheres

_________________________________________________________

Costureiros                                          - -                                             191

  Canteiros/Caleteiros                            - -                                              - -

  Mineiros/Cavouqueiros                       - -                                              - -

  Trabalhadores em metais                    07                                              - -

  Trabalhadores em madeira                  19                                               - -

  Trabalhadores em tecidos                    - -                                               81

  Trabalhadores em edificações             05                                               - -

  Trabalhadores em couros e peles         03                                               - -

  Trabalhadores em tinturaria                 - -                                               - -

  Trabalhadores em vestuário                 08                                               - -

  Trabalhadores em chapéus                   - -                                               - -

  Trabalhadores em calçados                  07                                               - -

   

_________________________________________________________
Fonte: Censo de 1872. * Os números se referem a livres e escravos.

Anexo 13
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Profissões  industriais e comerciais, 
em Morrinhos

-1872*-

_________________________________________________________

    Profissões                                                  Homens                            Mulheres

_________________________________________________________

Manufaturadores                                                 - -                                      - -

Comerciantes, guarda-livros, caixeiros              16                                       - -

_________________________________________________________

Fonte: Censo de 1872. * Os números se referem a livres e escravos.

Anexo 14

Profissões  liberais, 
em Morrinhos

-1872*-

_________________________________________________________

    Profissões                                                                 Homens                            

_________________________________________________________
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Religiosos - Seculares                                                           - -
                   - Regulares                                                           - -

Juristas - Juizes                                                                    - -
                -Advogados                                                             - -
                -Procuradores                                                          - -
                -Oficiais de justiça                                                    - -
               - Notórios e escrivães                                               01

  Médicos                                                                              - -
  Cirurgiões                                                                           - -
  Farmacêuticos                                                                     - -

Parteiros                                                                              - -
Professores e homens de letra                                            01

  Empregados públicos                                                          03
  Artistas                                                                                05
Militares                                                                               - -
Marítimos                                                                             - -
Pescadores                                                                           - -

  Capitalistas e proprietários                                                 - -
____________________________________________________________________
Fonte: Censo de 1872. * Os números se referem  aos livres e escravos. 
          Obs.: Por se tratar de profissões  liberais, não foram incluídas as mulheres.

      

                

                       

Anexo 15

Lista de material necessário para
reforma da cadeia pública de Morrinhos

-1899-

_________________________________________________________
  Discriminação                                                   Quantidade

_________________________________________________________
  
  02 baldrames de aroeira                                      50  palmos
  12 vigotes  de aroeira                                          12  palmos
  20 vigotes de peroba                                            forro
  tábuas para assoalho                                            05 dúzias
  pranchas de aroeira                                              02 dúzias
  tábuas de cedro                                                    04  dúzias
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  madeira  para andaime                                         08 carradas
  tijolos para as paredes                                         06 mil tijolos
  pedra                                                                    19 carradas
  areia                                                                     20 carradas                                   
  cal                                                                        20 alqueires
  pregos grandes para prancha                                96
  pregos pequenos  para janelas                              20 quilos
  pregos de embutir                                                03 quilos
  óleo de linhaça                                                      03 latas
  alvaiade                                                                 03 arroba
  verde Paris                                                            05  quilos
  roxo terra                                                               05 quilos
  azul ultramar                                                          05 quilos 
  vermelho da China                                                 05 quilos
  jal de crone                                                            05 quilos
  mão-de-obra                                                          2$500.000

  Total                                                                      4$682.000
____________________________________________________
Fonte: Lista de materiais para reforma, de 19/06/1899. Arquivo Histórico de Goiás, Caixa 04.

- FOTOGRAFIAS-
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