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RESUMO

O nosso objeto de estudo é a “História política de Goiás: A Dinâmica do 

Desenvolvimento (1945-1964).

É a partir desse estudo, que iremos investigar a dinâmica inter e intra 

partidária no processo desenvolvimentista goiano.

O estudo baseou-se no anais da Assembléia Legislativa do Estado de 

Goiás (Diários da Assembléia), na expectativa de vislumbrar momentos em que se 

manifestaram crises e conflitos inter e intrapatidários, durante a Quarta República. 

Os anais da Câmara Municipal de Inhumas, contribuíram no sentido de, 

percebermos as articulações de dependência entre poder local e poder estadual. 

Essas informações foram cruzadas com material advindo de jornais de época, 

decisões das secretarias de Estado e depoimentos dos políticos goianos.

Nos jornais (especialmente a Folha de Goiás), garimpei informações que 

reconstruíram a imagem política do caiadismo após a baque da transferência e a 

ascensão do ludoviquismo. Através de “O Popular” espero realizar o mapeamento 

dos momentos de crise partidária.

Sabemos que nos momentos de alternância política estadual instauraram-

se conjunturas críticas. Foi assim com Coimbra Bueno (UDN), Pedro Ludovico 

(PSD), José Ludovico (PSD), José Feliciano (PSD), Mauro Borges (PSD). Nota-se 

a força pessedista, manifestando-se como majoritária, mas não monolítica. O 

partido que mais se destacou no cenário político em Goiás possuía dissidências. 

Cabe-nos perceber as articulações existentes entre os partidos menores e entre 

estes e os grandes partidos. As relações de interesses que os envolveram, as 

divisões internas que determinaram a derrota ou a vitória na conquista do poder.

É nessa perspectiva que procuraremos entender processos de 

modernização de condutas, comportamentos e valores na esfera política goiana.
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INTRODUÇÃO

Falar em História Política de Goiás é um dilema. 

Em Goiás a produção historiográfica, no tocante ao tema, é restrita. São 

poucas as obras que abordam o contexto político partidário. Essas, por sua vez, 

são, na maioria dos casos, oriundas das ciências sociais. Foram poucos os 

historiadores que abordaram a temática. Existe uma lacuna na Historiografia 

goiana, referente às práticas e representações legitimadoras e mantenedoras do 

poder em Goiás.

Preocupado com essa lacuna factual, procurarei contribuir para o 

enriquecimento das discussões e das perspectivas acerca da história política de 

Goiás, vislumbrando não só suas contribuições econômicas para a dinamização e 

engrandecimento da região Centro-Sul, mas também, sua representação e 

projeção na esfera política nacional.

A política articulada em Goiás, foi responsável por mudanças econômicas, 

políticas, sociais e culturais. O Estado revestiu-se com o poder do novo, tornando-

se guardião do desenvolvimento.

A partir dessa perspectiva, procuramos identificar os momentos de crise e 

de dinamismo em Goiás, identificando o tipo de Modernização aplicada., as lutas 

inter partidárias, as permanências das práticas tradicionais no cosmo burocrático 

(oligarquização da burocracia), a história do cotidiano político, e as articulações 

político-partidária realizadas nos bastidores. 

Nesse sentido este estudo está dividido em quatro capítulos. 

O Primeiro capítulo tem por objetivo caracterizar a política goiana, 

destacando a prática coronelista como forma de manutenção e predomínio de 

poder no Estado. Inauguramos um novo olhar acerca da desenvolvimento político 

goiano, destacando novos líderes partidários, sujeitos portadores de ideologias 

reformistas e racionalizadoras.  Destacamos o outro extremo da prática 

coronelística, como portadora do progresso e do desenvolvimento regional. Em 

seguida analisamos as bases do poder político regional, centralizado nos coronéis 

municipalistas, as células legitimadoras do poder político em Goiás.
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No segundo capítulo mostramos o movimento intervencionista em Goiás o 

papel de Pedro Ludovico Teixeira (o agente modernizador) reproduzindo as 

antigas práticas e leis vigentes no Estado, mantendo a velha ordem (dominação 

tradicional) política. 

No terceiro capitulo mostraremos que o movimento político em Goiás não 

ficou centralizado somente na pessoa do Sr. Pedro Ludovico De Almeida. Este 

não foi o único herói ou o desbravador goiano do século XX. Tivemos sim outros 

heróis os quais fizeram muito pelo Estado e no entanto tiveram seus projetos e 

movimentos mudancistas ofuscados pela construção de Goiânia.

O quarto e último capítulo trata da dinâmica, composição e estruturação 

partidária. Analisamos as práticas e o espaço conquistado pelas agremiações, o 

papel exercido pelas municipalidades no processo legitimador do poder em Goiás. 

Mapearemos alianças, coligações, aproximações, confrontos e dissidências, inter 

e intra partidárias.

Baseando nestas propostas, procuraremos compreender o papel de 

alguns segmentos sociais e do Estado no processo desenvolvimentista em Goiás.
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CAPÍTULO I

MODERNIZAÇÃO POLÍTICA E REPÚBLICA CORONELÍSTICA

1.1 – Política Coronelística

O processo de Modernização Política em Goiás envolve o estudo do 

coronelismo como modelo político.

O termo Modernização1 é usado como sinônimo de desenvolvimento, 

melhoramento. Pode ser definido como processo de mudanças sociais que 

envolvem o progresso econômico, racionalidade na formação político-partidária, 

desenvolvimento tecnológico, alterações nos padrões sociais como urbanização, 

mobilidade social e geográfica, formação de agrupamentos secundários, 

progresso educacional..., possibilitando o reordenamento de valores de 

instituições tradicionais, no sentido de instaurar sistemas econômicos e 

instituições políticas modernas.

O estudo da modernização envolve aspectos culturais das sociedades: 

modelos de conhecimento, conduta e comportamento, em integração com fatores 

psíquicos e culturais.

A Burocracia2 é um conceito intrinsecamente ligado ao processo de 

modernização, caracteriza formalidade, determina padrões de conduta 

administrativa em diferentes tipos de organização social. O conceito é amplo 

podendo ser usado em diversos sentidos.

Para Fernando Prestes Motta:

                                                          
1 ROBERTS, Geoffrey K. Dicionário de Análise Política. Ed. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro. 1973. p.
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“tem sido usada para designar uma administração 
racional e eficiente, governo de altos funcionários, 
organização”3

Burocracia pode ser entendida como manifestação de poder, controle e 

alienação, reservando ao governo a tarefa de legitimá-lo, criando condições para 

seu perfeito funcionamento, em harmonia com os interesses definidos pelo capital. 

No caso de Goiás isso vai acontecer nos governos de Pedro Ludovico Teixeira de 

Almeida, Jerônimo Coimbra Bueno, José Ludovico de Almeida, José Feliciano e 

Mauro Borges Teixeira.

Esse enunciado clássico de burocracia foi desenvolvido por Max Weber, 

num estudo das instituições sociais ocidentais.

Burocracia é:

“um sistema de regras outorgadas, instituídas de 
forma racional, com regras a fins, objetivando obediência 
pelos membros da associação. A dominação é exercida pelo 
direito, segundo sua essência é um cosmo de regras 
abstratas, estatuídas intencionalmente, implicadas por uma 
judicatura. Essa administração supõe a racionalização dos 
interesses previstos pelas ordenações da associação, 
limitadas pelos princípios e pelas normas jurídicas. ” 4. 

Essa definição weberiana oferece possibilidades de colocar em prática o 

princípio de especialização das funções administrativas, de acordo com 

considerações objetivas. Nesta rede de relações de poder, as tarefas individuais 

são atribuídas a funcionários especializados. Essas manifestações pertencem ao 

cosmo da dominação racional.

Max Weber define dominação como:

                                                                                                                                                                                
2 Idem, ibidem,. p.29
3 MOTTA, Fernando C. Prestes. O que é Burocracia. Ed. Brasiliense. São Paulo. 1982. P.7
4 WEBER, Max. Economia y Sociedad. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1996. p.173
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a probabilidade de encontrar obediência para ordens 
específicas, dentro de determinado grupo de pessoas. 
Manifesta-se de formas variadas, desde o hábito 
inconsciente, até considerações puramente racionais. O 
mínimo de vontade de obediência, vontade de obedecer, é 
uma relação autêntica de autoridade. Não significa, portanto, 
toda espécie de possibilidade de exercer “poder” ou 
influência sobre outras pessoas. Em cada caso individual a 
dominação (autoridade), assim definida pode basear-se nos 
mais diversos motivos de submissão desde o hábito 
inconsciente até considerações puramente racionais, 
referentes a fins. Certo mínimo de obedecer, isto é, de 
interesse na obediência, faz parte de toda relação autêntica 
de dominação. A dominação requer um quadro de pessoas, 
isto é, a probabilidade confiável de que haja uma ação 
dirigida especialmente à execução de disposições gerais e 
ordens concretas. O quadro administrativo pode estar 
vinculado à obediência ao senhor por costume ou de modo 
puramente afetivo, ou por interesses materiais ou por 
motivos ideais, racionais referentes a valores. Entre o senhor 
e o quadro administrativo existem relações relativamente 
instáveis. Entram nessas relações motivos afetivos ou 
racionais referentes a valores em casos extracotidianos, 
estes podem ser os únicos decisivos. No cotidiano, essas e 
outras relações são dominadas pelo costume e, por 
interesses materiais e racionais referentes a fins. Em 
contrapartida, nem o costume ou a situação de  interesses, 
nem os motivos puramente afetivos ou racionais referentes a 
valores da vinculação poderiam constituir fundamentos 
confiáveis de uma dominação. Normalmente, junta-se a 
esses fatores outro elemento, a crença na legitimidade5.

Nem toda dominação manifesta-se por fins econômicos. Requer um 

quadro administrativo, um corpo confiável, no qual ordens e atividades serão 

aplicadas, legitimadas e obedecidas. Este quadro administrativo pode estar ligado 

a obediência do seu senhor por meio da tradição (costumes), pela afetividade, por 

interesses materiais ou por motivos ideais (regras e valores). A natureza desses 

motivos determina o tipo de dominação.

Utilizamos a teoria da dominação weberiana, para entender o processo de 

racionalização do sistema partidário em Goiás, tendo como meta, detectar 

                                                          
5 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Op. cit. P.139.
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momentos de mudança, inovações, práticas e representações que garantiram o 

poder e obediência no Estado.

O sistema burocrático abordado por Weber é fruto da dominação racional, 

e caracteriza-se pela legitimação do poder a partir de estatutos, obediência à 

ordem impessoal, caracterizada pelo direito, competência, controle-supervisão, 

vigência de regras técnicas formais, sendo exercida por meio de um quadro 

administrativo burocrático 

As categorias fundamentais da dominação racional são o exercício 

contínuo, vinculado à regras, de funções oficiais dentro de determinada 

competência, de uma limitação fixa dos meios coercivos eventualmente 

admissíveis. Esse poder exercido denomina-se autoridade institucional.

A autoridade institucional existe em grandes empresas privadas, partidos 

políticos, exércitos, Estado e Igreja.

Existe um conjunto de regras procedente de técnicas e normas. A 

aplicação destas, para atingir a racionalidade plena, exige uma qualificação 

profissional. Só estão qualificados a participarem do quadro administrativo as 

associações que comprovem uma especialização profissional, para assim, compor 

o quadro de funcionários.

Os funcionários constituem o quadro administrativo de associações 

racionais, sejam estas políticas, hierocráticas, econômicas (capitalistas) ou outras.

Aplica-se o princípio da documentação dos processos administrativos, 

mesmo nos casos em que a discussão oral é, na prática, a regra ou até o 

regulamento. Pelo menos as considerações finais, de todas as espécies, estão 

fixadas por escrito. A documentação e o exercício contínuo de atividades pelos 

funcionários constituem o escritório, ponto essencial de toda moderna ação da 

associação6.

O tipo puro de dominação legal é aquele que se exerce por meio de um 

quadro administrativo burocrático. Somente o dirigente da associação possui sua 

posição de senhor, em virtude de apropriação, ou eleição ou designação da 

sucessão.

                                                          
6 WEBER, Max. Economia e sociedade. Vol. I. 3ª edição. Brasília. 1994. P. 144. Ed. UnB. 



15

O quadro administrativo é formado por funcionários individuais, são 

pessoas livres que obedecem obrigações objetivas de seu cargo. São nomeados 

numa hierarquia rigorosa; tem competências funcionais fixas; são contratados, via 

qualificação profissional (mediante prova certificada por diploma). São 

remunerados com salários fixos em dinheiro, na maioria dos casos com direito a 

aposentadoria, podendo ser até demitidos.

O funcionário individual exerce seu cargo como profissão, têm perspectiva 

de carreira, progressão por tempo de serviço ou eficiência; e estão submetidos a 

um sistema rigoroso e homogêneo de disciplina e controle de serviço.

A dominação racional caracterizar-se-á pela burocracia. Essa 

administração é a forma mais racional de exercício de dominação, porque nela se 

alcança tecnicamente o máximo de precisão, continuidade, disciplina, rigor e 

confiabilidade, isto é, calculabilidade tanto para o dominador quanto para os 

dominados. 

Weber definiu três tipos puros de dominação: a racional burocrática, a 

carismática e a tradicional

Entende-se por dominação carismática, o poder manifesto de forma supra 

mundano. Caracteriza-se pela qualidade pessoal, extra quotidiana. É atribuída à 

pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, específicas. O poder lhe é dado por 

Deus, sendo visto como líder7. Esse líder, carismaticamente qualificado, é visto 

como herói.

O quadro administrativo do senhor manifesta-se na comunidade, 

mantendo relações comunitárias de caráter emocional. O grupo de funcionários  

não é profissionalizado, e muito menos, tem formação profissional. Não há 

seleção segundo critérios de dependência doméstica ou pessoal, mas segundo 

qualidades carismáticas.

Não existe hierarquia mas somente a intervenção do líder no caso de 

insuficiência carismática do quadro administrativo para determinadas tarefas. Não 

                                                          
7 “Sujeito que manifesta um padrão de conduta que tem como propósito organizar e dirigir os esforços de um 
grupo para fins desejados. Encontra-se liderança política em momentos que os fins desejados são políticos. É 
um comportamento situacional, visto a liderança depender das qualidades específicas do líder, de adeptos, dos 
objetivos e dos métodos empregados  para a consecução de certos fins. A aceitação do líder pelos adeptos, 
depende da consideração que tributam à legitimidade da aspiração dele, por exemplo: sua provável eficiência, 
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existe clientela, competência limitada, apropriação de poderes funcionais em 

virtude de privilégios, mas apenas limitações espaciais condicionadas pelo 

carisma. Não existe salário e nem prebenda, ou camaradagem, a partir dos meios 

obtidos de fontes mecênicas. Não há autoridade institucional fixa, mas apenas 

emissários. Não há regulamento algum, nem normas jurídicas abstratas, nem 

jurisdição racional por elas orientada, nem sabedorias ou sentenças jurídicas 

orientadas por precedentes tradicionais.

Segundo Weber, a dominação tradicional é aquela que se caracteriza pela 

crença na santidade das tradições vigentes e na legitimidade daqueles que em 

virtude das tradições representam a autoridade.

O senhor esta determinado em virtude de regras tradicionalmente 

recebidas. A associação de dominação, é a princípio uma associação de piedade 

determinada por uma comunidade de educação.

A legitimidade baseia-se na devoção à santidade específica excepcional, 

ao heroísmo, ou caráter exemplar de um indivíduo, e à ordem moral ou política 

que ele revelou ou instituiu. Nessa relação o senhor é determinado em virtude de 

regras tradicionais.

O dominador não é um superior, mas senhor pessoal, seu quadro 

administrativo não se compõe de funcionários, mas de servidores pessoais, e os 

dominados não são membros da associação, mas companheiros tradicionais, 

prevalecendo a fidelidade pessoal ao dominador

O quadro administrativo pode ser recrutado a partir de pessoas 

tradicionalmente ligadas ao Senhor, por vínculos de piedade. São funcionários 

domésticos dependentes, clientes e colonos. O estatuto estabelece relações 

pessoais de confiança, os pactos pessoais e a fidelidade ao Senhor legitimado.

No quadro falta competência, presença de regras objetivas, hierarquia 

racional fixa, nomeação e ascensão reguladas por contrato livre, ascensão 

regulada, formação profissional e salário fixo.

Weber define a composição do quadro administrativo tradicional:

                                                                                                                                                                                
dependendo essa legitimidade do fato de ocupar ele uma função de autoridade formal” .ROBERTS, Geoffrey 
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“1- por laços de piedade dos vinculados ao senhor 
(recrutamento patrimonial)

a- escravos,
b- funcionários domésticos, ministeriais
c- clientes,
d- colonos,
e- libertos,
2- recrutamento extrapatrimonial
a- por relações pessoais de confiança (favoritos 

livres de toda classe)
b- por pacto de fidelidade com o senhor legitimado 

como tal (vassalos)
c- funcionários que entram livremente na relação de 

piedade8”

A dominação tradicional não obedece estatutos. As ordens são 

legitimadas em virtude da tradição que as determina. Esse tipo de dominação

engloba não só as esferas sociais e políticas, mas também a esfera econômica. 

Estas encontram-se vinculadas à tradição.9

A legitimação do poder, via tradição, caracteriza-se também pela 

gerontocracia e pelo patriarcalismo. Weber delineia o primeiro como: 

“A situação em que  a autoridade de uma associação 
é exercida pelos mais velhos, ou seja, os melhores 
conhecedores da sagrada tradição10”.

O segundo é definido como: 

“a situação em que dentro de uma associação, o 
poder é exercido por uma só pessoa de acordo com 
determinadas regras hereditárias fixas11”.

                                                                                                                                                                                
K. op. cit. P.138
8 WEBER, Max. Economia y Sociedad. Op. cit. P. 181.
9 WEBER, Max. Op.cit. p.p. 144, 156.
10 Idem, ibidem, p.184.
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Outros elementos que contribuem para a estruturação do poder tradicional 

são o patrimonialismo e o patriarcalismo.

Percebemos que a relação gerontocracia – patriarcalismo não é amena. 

Esses tipos de poder estão orientados e são mantidos pelos dominados, 

usualmente definidos como companheiros. Essa dominação é guiada também 

pela tradição. É nesse espaço que flui o patrimonialismo, infiltrando nos indivíduos 

(companheiros), os quais tornam-se iguais e súditos, perante o dominador. Esses 

companheiros devem obediência pela força tradicional e não pela disposição legal.

O patrimonialismo é a dominação primariamente orientada pela tradição, 

exercida em virtude de um direito próprio. Suas principais características são: 

limitação permanente da livre seleção de um quadro administrativo 

(companheiros); apropriação pelo dominador de cargos e poderes públicos –

políticos; apropriação dos meios administrativos materiais; e distribuição de 

privilégios pessoais.

Os estudos sob coronelismo tem lançado mão constantemente dos 

conceitos weberianos, traçando o perfil da dominação tradicional em Goiás.

Seguir-se-á uma analise dos tipos de coronelismo, destacando os 

modelos gaúcho, mineiro e goiano. O primeiro é abordado por Joseph Love que o 

vislumbra como um coronel burocrata. O segundo é trabalhado por Silveira Neto, o 

qual mantém similaridade com o coronel mineiro, mantendo conduta e prática 

tradicionais. E o último, o coronel goiano, é elucidado por inúmeros autores, 

podendo destacar Francisco Itami Campos, Miriam Bianca Ribeiro, Ignácio Xavier 

da Silva, Maria Augusta Morais Luis Palacin, Nasr Fayad Chaul e Juarez Costa, os 

quais vislumbram o coronelismo goiano por dois prismas, um tradicional 

(mantenedor do atraso) e outro moderno (promovedor do progresso).

Aproximar Joseph Love e Silveira Neto dos autores goianos torna-se 

necessário. O estudo do coronelismo goiano, sintonizado com o estudo do 

coronelismo de outras regiões (Rio Grande do Sul e Minas), possibilitará a 

                                                                                                                                                                                
11 Idem, ibidem, p.184.
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compreensão das práticas e das representações que irão compor o cenário 

político moderno no pós 1945.

Segundo Joseph Love os coronéis do Rio Grande do Sul (como em outros 

estados), eram proprietários rurais, alguns sendo os maiores proprietários em 

seus distritos de ação. O que singularizava o coronel gaúcho era o papel que ele 

representava na estrutura do partido. Em outros Estados o coronel geralmente 

conquistava a sua posição no partido situacionista graças, em parte, ao seu poder 

econômico e ao seu prestígio social. Conquanto esses fatores tivessem algum 

peso no Rio Grande do Sul, havia uma qualificação indispensável para um homem 

exercer o poder local: disposição para aceitar as decisões superiores; daí o nome 

coronel burocrata.12

O Rio Grande do Sul esteve perfeitamente integrado no jogo político das 

oligarquias, desenvolvendo uma variante do fenômeno coronelista. Assim, a 

despeito da presença de particularidades regionais, a oligarquia gaúcha utilizou-se 

de mecanismos e de práticas político-sociais idênticas às de outras regiões do 

país.

É inequívoco que a evolução política gaúcha apresentou singularidade se 

comparada à outras regiões do Brasil, inclusive à Goiás. O que irá determinar o 

coronel burocrata será sua capacidade de influenciar juridicamente na esfera 

política sulista.

Joseph Love sintetiza, com propriedade, a importância do Partido 

Republicano Rio Grandense, PRR13, na República Velha no Rio Grande do Sul. 

Segundo o autor, o fator que sustentou a autoridade legal do governo foi a 

disciplina partidária, marcada por quatro características: o poder de intervenção do 

governador na esfera local, cancelando eleições; a presença de coronéis, nos 

municípios, controlando os assuntos partidários e mantendo lealdade ao governo; 

a capacidade de mobilização dos coronéis em períodos eleitorais e utilização de 

fraude e coerção na legitimação do poder na política.

                                                          
12 LOVE, Joseph. “o Poder dos Estados, Análise Regional, In. História Geral da civilização Brasileira. O 
Brasil Republicano. estrutura de poder e economia (1889 – 1930). Ed. Bertrhand Brasil. Rio de Janeiro. 
1997.  p. 113.
13 O Partido Republicano Rio Grandense manteve por mais de 30 anos sua hegemonia política no estado do 
Rio Grande do Sul, de forma inquestionável, não pela ausência de oposição, mas pela capacidade de criar uma 
máquina política administrativa eficiente e com ramificações em todo o Estado.
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Na perspectiva de Love percebemos que os grupos de representação 

partidária, representados pelas oligarquias gaúchas, engajados no Partido 

Republicano Rio Grandense, estiveram presentes na construção do Estado 

Moderno no Rio Grande do Sul, sendo responsáveis por arregimentar, usando 

meios tradicionais, parcelas significativas da população, enquadrando-as aos 

moldes político-administrativos.

Com relação ao coronelismo mineiro, temos a obra de Silveira Neto que 

esboça a formação rurbana do Legislativo, entre 1901 e 1930, na composição do 

sistema político em Minas Gerais.

Silveira Neto não foge da análise de que as oligarquias estaduais 

prevaleceram em quase todos os estados brasileiros. Em Minas Gerais, assim 

como em Goiás, formou-se uma classe social caracterizada pelo patriarcado, 

cujas raízes fixaram-se ao longo do tempo.

Durante a mineração, nas minas dos gerais, prevaleciam, em pequeno 

número, os chamados homens bons. Declinado o ciclo aurífero, esses homens 

tornaram-se latifundiários, donos de grandes fazendas, originando uma nova 

classe social, a nobreza do café, atividade praticada nas zonas da Mata e no Sul 

do Estado. A estrutura política mineira tomou forma nesse cosmo de poder14.

O sistema eleitoral, tanto no Império quanto na Antiga República, era um 

instrumento plástico para a manutenção do poder pelas “famílias governamentais”. 

O poder esteve sempre com esses grupos. Os cidadãos sem estirpe, dificilmente 

atingiam uma situação de mando, a não ser pelo casamento, meio de ascensão 

social raro de acontecer, pois a estrutura social predominante obstacularizava a 

mobilidade social, ou seja, a possibilidade de casamentos extrafamiliares.

Em Goiás a estratégia matrimonial salientada por Silveira Neto, como 

manutenção e permanência do poder político, fez-se presente na análise da 

historiadora Miriam Bianca Amaral Ribeiro15 cuja obra coteja a análise de Silveira 

Neto.

                                                          
14 NETO, Silveira. O Senado Mineiro (1891-1930). In Revista de Informação Legislativa. Brasília. 1976. 
p.236.
15 RIBEIRO, Miriam Bianca Amaral. Memória, Família e Poder: história de uma Permanência Política – Os 
Caiado em Goiás. Dissertação de Mestrado. UFGo. Goiânia. 1998.
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Miriam Bianca centrou análises na permanência e manutenção do poder 

por parte de uma família tradicional em Goiás – os Caiados – ressaltando a 

existência de outras – Fleury, Bulhões, Curado – mas que nunca conseguiram 

tanta expressividade quanto os Caiados.

A autora afirma que os enlaces matrimoniais tiveram atribuições sociais 

políticas e econômicas, fatores que contribuíram para a permanência da família no 

cenário político do Estado e da Nação.

As estratégias matrimoniais variavam de acordo com as conjunturas 

dependendo das exigência colocadas nas relações políticas explicitadas no jogo 

do poder. Foi um meio de legitimar a qualificação e a permanências políticas. Os 

Caiados, ao longo de sua história, ligaram-se às famílias importantes em Goiás. a 

seleção de cônjuges obedecia a pré requisitos, exigências sociais estabelecidas 

para e pelas elites. Essas estratégias de poder significaram mais de 100 anos de 

expressiva intervenção política em Goiás.16

A história política de Minas é num largo sentido, a história das grandes 

famílias, promovedoras do jogo e das tramas de interesses no cenário político 

estadual. A sociedade mineira constituiu-se em torno das datas, e posteriormente 

das grandes propriedades rurais, estruturadas a partir do entrelaçamento de 

famílias nucleares. As famílias extensas mineiras formavam círculos endogâmicos. 

Cada círculo era a área social de uma vasta família centrada na propriedade da 

terra. Mesmo assim aparecia um membro ousado que quebrava a tradição e 

ligava-se por laços do casamento a outro círculo socialmente vizinho17.

Com a queda do café, a industrialização, o crescimento das cidades e o 

êxodo rural, uma parte da nobreza mineira urbanizou-se. O processo de 

urbanização dessas famílias governamentais não foi senão um processo de 

adaptação a outro tipo de poder. Os elementos mais ativos e inteligentes dessa 

antiga nobreza da terra tornaram-se os capitães das indústrias, grandes 

comerciantes, banqueiros, constituindo uma nova esfera institucional18. 

                                                          
16 RIBEIRO, Miriam Bianca Amaral. Op. cit. P. 169.
17 HORTA, Cid Rebelo. Famílias Governamentais de Minas Gerais . Segundo Seminário de Estudos 
Mineiros. Universidade de Minas Gerais. 1956.
18 NETO, Silveira. Op. cit. P.237.
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Os relatos de Silveira Neto corroboram a hipótese de que com o processo 

de racionalização das esferas sócio-culturais e político-econômicas no Estado, em 

conjunto com a burocratização do mesmo, as famílias de representatividade 

vigentes durante a Velha República, não desapareceram, e muito menos 

perderam poder, mas adaptaram-se a uma nova realidade, adequando-se aos 

moldes institucionalizados, garantindo permanência, poder e influência sob os 

dependentes sociais, exercendo controle na burocracia.

O parlamento mineiro tinha índole conservadora, tinha representação 

patriarcal. Os parlamentares estaduais das zonas latifundiárias conservaram seu 

poderio. Na maioria das vezes não ocuparam cargos no legislativo, federais ou 

estaduais, mas utilizaram porta-vozes, na sua maioria os bacharéis em Direito. 

Havia um compromisso entre os coronéis e o poder central, objetivando o não 

rompimento do equilíbrio político articulado pela aristocracia agrária durante a 

Primeira República.19

Percebe-se que o parlamento mineiro representou as elites rurais do 

Estado, entre eles os grandes proprietários de terras. Nem sempre eram os 

próprios coronéis que iam para o Senado ou Câmara, mas elementos titulados, 

médicos e bacharéis, sujeitos que representavam os interesses da aristocracia 

agrária. Tanto que grande parte dos senadores residiam fora da capital mineira, no

interior ou no campo, cuidando dos seus interesses e articulando estratégias 

políticas.

A visão sob o coronelismo em Goiás ganhou relevância com o trabalho do 

bacharel em Direito Ignácio Xavier da Silva20, cuja obra explicita o cotidiano 

político, as relações de interesses na região de Boa Vista do Tocantins, próximo a 

Porto Nacional, sendo marcado pela dominação tradicionalista, cenário 

promovedor de episódios políticos locais, com rígidas ligações com o poder 

político estadual.

Segundo Ignácio Xavier, o sistema político em Boa Vista funcionava de 

acordo com os desejos e os interesses das oligarquias locais, grupos que se 

asseguravam e estruturavam-se através das práticas tradicionais do poder.

                                                          
19 FLEISCHER, David V. o Recrutamento Político em Minas: 1890 – 1918. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos. Brasília. 1971. P.237.
20 SILVA, Ignácio Xavier da. O Crime do Coronel Leitão., Goiânia. 1976
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Trabalhando a mesma temática, a influencia dos grupos de dominação 

política, temos a obra de Maria Augusta Sant’Anna Moraes, elucidando aspectos 

da vida política sob a liderança das oligarquias goianas – Caiado, Fleury, Jardim, 

Rodrigues Novaes, Sócrates, Bastos, Alves de Castro... – e o processo de 

alternância destas no poder21.

A autora discute a formação do domínio oligarca bulhônico, a partir de sua 

participação política, estadual e nacional, salientando os motivos que promoveram 

sua derrocada.

A trama move-se na capital do Estado e na região de Morrinhos, locus de 

poder dos Bulhões, desenvolvendo a história política da oligarquia, sua luta pela 

hegemonia política, mapeando ações e condutas expressas nas relações sociais 

locais e regionais, rumo ao poder central.

Maria Augusta salienta:

“a situação geográfica, a carência de meios de 
transporte e de comunicação, a pequena rentabilidade, 
ausência de mercado interno, vida urbana inexistente, 
ruralização progressiva, atraso e isolamento cultural, 
escravagismo, latifúndios improdutivos, enfeixados nas mãos 
de um pequeno número de famílias. Tais fatores enraizaram-
se na conjuntura goiana e persistem até os dias 
republicanos. São eles, os maiores responsáveis pelo atraso 
de Goiás, em sua complexidade social, econômica, politica e 
cultural22”.

A autora retrata o atraso cultural como fruto da formação dos partidos 

políticos goianos – Partido Liberal Clubista, Partido Conservador, Centro 

Republicano, Partido Católico, Partido Republicano Federal, Partido Republicano 

de Goiás, Coligação Republicana e Partido Democrata –, extratos ineficientes, 

arregimentadores de grupos tradicionais locais no poder. A autora reforça que: 

                                                          
21 MORAES, Maria Augusta Sant’Anna. História de uma Oligarquia: os Bulhões. Ed. Oriente Goiânia 1978.
22 MORAES, Maria Augusta Sant’Anna. Op. cit. P.28.
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“a formação dos partidos políticos em Goiás não 
representou a iniciação a uma política de idéias e de 
princípios, mas sim a caracterização do mando dos grupos 
locais, da prepotência e arrogância de seus membros, de 
uma política de jogo em que o importante era ganhar. As 
mesquinharias, paixões abusos e desonestidades 
perpetuariam na Velha República com os mesmos 
protagonistas e seus descendentes23”.

Francisco Itami discute a reprodução das relações políticas tradicionais 

como preponderantes na manutenção do poder: 

“O atraso era uma forma de controle sócio político24”

Francisco Itami Campos,  fez alusões consideráveis à Joseph Love, 

abordando os tipos de coronéis encontrados na diversidade social, demonstrando 

o coronel gaúcho como um modelo distinto no Brasil. 

O coronel burocrata de Joseph não se equipara à certos coronéis de 

algumas partes do Brasil (São Paulo, Minas Gerais.). 

Os estudos do coronelismo paulista e mineiro não manifestaram a mesma 

conduta política25.

José Leopoldo de Bulhões Jardim, chefe político goiano, então Ministro da 

Fazenda, Senador, sustentou o lema,– quanto pior melhor – sendo acusado de 

rechaçar o progresso em Goiás.

Antônio Ramos Caiado (Totó), também chefe político goiano, coibiu o 

processo desenvolvimentista no Estado, apropriando-se dos setores econômicos, 

sociais e culturais26.

As perspectivas de Ignácio Xavier, Maria Augusta e Itami Campos, são 

resistentes em conceber o coronelismo como um regime positivo e progressista. O 

                                                          
23 Idem, ibidem. P. 54.
24 CAMPOS, Francisco Itami. Op. cit. P.54.
25 CAMPOS, Francisco Itami. Coronelismo em Goiás. Ed. UFGo. Goiânia. 1987. P. 49.
26 Idem. ibidem. P. 64
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coronelismo tornou-se alvo de críticas e de descontentamentos. Sustentou os 

estigmas do caos, carência nos meios de transportes e comunicações, vida 

ruralizada, atraso, isolamento cultural. As práticas coronelísticas garantiam a 

manutenção do poder, tendo como representantes os coronéis.

Essa visão política alimentou miriades de trabalhos acerca do 

coronelismo, sendo sustentáculo da teoria do atraso e da decadência. 

Afim de produzir uma critica dessa perspetiva, é necessário realizar um 

estudo perspicaz dos estágios de desenvolvimento econômico-político das regiões 

goianas. 

O estudo do coronelismo goiano não deve enquadrar-se num só prisma de 

análise (modelo tradicional). É sabido da existência de práticas e de discursos em 

prol do progresso e da modernização no Estado. 

Os historiadores Luiz Palacin, Nasr Fayad Chaul e Juarez Costa27

analisaram a força coronelística no sudeste goiano (Catalão), mas a partir de um  

novo prisma (progresso), listando personagens que contribuíram para o progresso 

na região sul do Estado. 

As articulações de interesses em manter ou não o atraso, como forma de 

legitimar o poder, estiveram presentes em Goiás. As mudanças foram inevitáveis, 

o “novo” fluiu assanhando as estruturas sociais e políticas estaduais.

1.2 - Progresso e Coronelismo

O progresso é encarado como crescimento do bem-estar ou da felicidade, 

a melhora do indivíduo. 

Para isso é preciso uma finalidade, um objetivo. Envolve um ideal, não 

aceita o retrocesso, as mudanças são contínuas. É tido como um fator de 

inovação e modernização.

                                                          
27 PALACIN, Luiz; CHAUL, Nasr Fayad; COSTA, Juarez. História Política de Catalão. Ed. UFGo. Goiânia. 
1995.
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A modernização é entendida como um conjunto de mudanças operadas 

nas esferas política, econômica, social e cultural. Altera o comportamento e a 

conduta das camadas sociais, criando novos relacionamentos, formando entre 

elas, elos de dependência. A categoria recebeu outras designações como 

europeização, ocidentalização e modernização, esta última menos etnocêntrica.

Esse processo de racionalização, o desencantamento do mundo, é 

freqüentemente usado como sinônimo de desenvolvimento. Pode ser definido 

como processo de mudanças sociais que envolvem progresso econômico, 

especialização de funções políticas, observância de racionalidade na formação 

política, desenvolvimento tecnológico e alterações fundamentais em padrões 

sociais (urbanização, mobilidade social e geográfica, formação de agrupamentos 

secundários, progresso educacional), tudo isso possibilitando uma sociedade 

primacialmente baseada em valores e instituições tradicionais a assumir as 

características das sociedades desenvolvidas ou modernas (sociedades com 

sistemas econômicos complexos, especializados e industrializados, tecnologias 

adiantadas, instituições políticas burocratizadas).28

Este processo envolve as áreas sociais de forma freqüente e conjunta. 

Desenvolve segundo modelos alternativos que permitem identificar, no decorrer da 

história, os processos de modernização. Esses processos de modernização 

relacionam-se com o surgimento de forças distintas e diferenciadas.

A formação do Estado Moderno foi analisado por Barrington Moore Jr, o 

qual abordou as origens sociais da ditadura e da democracia, usando método 

comparativo, intercalando processos revolucionários, mapeando a participação do 

Estado e das classes sociais.

A Modernização implantada em Goiás foi do tipo conservadora. 

Regulamentava a força de trabalho, expressava-se através da autoridade, dando 

origem à sistemas repressivos de mão-de-obra. No Estado os mecanismos 

políticos e econômicos garantiam a força de mão-de-obra para trabalhar a terra e 

produzir excedente agrícola para o consumo de outras classes.

De acordo com o modelo de Modernização Conservadora de Barrington 

Moore, Goiás manifesta características semelhantes ao tipo traçado pelo autor. A 

                                                          
28 ROBERTS, Geoffrey. Op. cit. P.150.
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estrutura agrária é o cenário de ação da inovação conservadora. As práticas 

assemelham-se com o modelo de cooptação coronelista. No campo são expostos 

para trabalhar um grande número de pessoas; não há equilíbrio entre a 

contribuição do senhor rural para com o agricultor; não há liberdade de deixar o 

trabalho; clima desfavorável para o desenvolvimento da democracia, os 

proprietários conservam uma ética militar; e ausência de tecnificação no trabalho.

Dalva Maria Borges de Lima analisou o teoria da Modernização 

Conservadora de Barrington Moore e chegou a conclusão de que os elementos 

que legitimaram o conservadorismo são aplicáveis no Brasil e em Goiás29.

Em Goiás a idéia de um sistema repressivo de mão-de-obra e a 

concepção de superioridade da classe rural detentora de terras no Estado 

reforçaram a teoria da Modernização Conservadora. O primeiro fixador expressa-

se pela fixação do homem à terra, utilização de um sistema de escravidão por 

dívidas, o abastecimento de gêneros alimentícios sã feitos pelo Fazendeiro na 

cidade, dívidas anotadas em cadernetas30,

Sob este cosmo de possibilidades que aconteceram tentativas de 

inovação e de progresso, vinculadas ao regime coronelista.

Como poderíamos conceber a inovação e o progresso no regime 

coronelístico?.

As possibilidades encontram-se no ato da penetração da estrada de ferro. 

A partir desse fato predominaram ideais mudancistas, primordiais para quebrarem 

o estigma do atraso em Goiás.

A classe aristocrática não foi totalmente contrária a implantação dos trilhos 

no Estado. Luiz Palacin, Juarez Barbosa e Nasr Chaul explicam esta questão:

“a implantação da Estrada de Ferro de Goiás 
resultou primeiro do empenho de uma fração de classe 
dominante, ligada a novos grupos oligárquicos que 
despontavam com força política no Estado, e que contaram 
com o apoio do capital financeiro internacional. Em segundo 

                                                          
29 SOUZA, Dalva Maria Borges de Lima Dias de. “Violência, Poder e Autoridade em Goiás”. Tese 
apresentada ao Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília . UnB. Brasília. 1999.p. 77
30 O analfabetismo contribuiu para o processo de espoliação do trabalhador do campo no Estado. O sistema de 
caderneta resguardava o empregado. Era impossibilitado de deixar a fazenda antes de saudar as dívidas, no 
caso de fuga o fazendeiro expunha capangas para “realizar a cobrança”.
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lugar, como a ferrovia servia inteiramente aos interesses da 
economia capitalista, ou seja, à nova ordem econômica em 
expansão no país, este fator, direta ou indiretamente, 
pressionaria o governo federal apoiar a construção da linha. 
As oligarquias não se empenharam pela construção da 
estrada, mas isto não quer dizer que alguns dirigentes e 
políticos a ela ligados não tenham se levantado em 
determinado momento em favor da edificação da linha, 
inclusive como oportunismo político-eleitoral. o próprio 
Leopoldo de Bulhões, oligarca goiano que despontara no 
cenário político nacional, depois de ter sido convencido da 
viabilidade econômica da estrada. Oportunamente passou a 
lutar por ela.31”

Com a estrada de ferro edifica-se o novo discurso, o da modernidade, 

contrapondo-se às velhas práticas oligárquicas. A região sul destaca-se graças ao 

privilégio de receber os trilhos, estes que trouxeram e implantaram o espírito 

capitalista em Goiás.

O discurso das oligarquias32, como sendo responsáveis pelo atraso e pelo 

caos não é novidade. Retomamos a discussão com o intuito de compreender a 

formação ideológica partidária e os jogos de interesses que movimentaram ou 

cristalizaram o progresso goiano.

É nesse espaço que iremos delimitar os avanços da política e seu 

processo de modernização. 

A modernização política se dá quando a população de uma comunidade 

política transita da condição de súdito para a condição de cidadão, unidos entre si 

por vínculos de colaboração. Essa transição é acompanhada pela expansão do 

direito de voto e pela participação política, aos princípios de igualdade, e pela 

manutenção do valor das leis das regras impessoais. A modernização política 

acontece quando verifica-se aumento da capacidade das autoridades em dirigir os 

                                                          
31 GOMES, CHAUL, BARBOSA, op. cit. P.116.
32 “o significado tradicional de oligarquia pauta-se no governo de poucos, governos de ricos. Platão entendia 
oligarquia como um poder constituído com base no patrimônio, no qual os ricos governam, enquanto o pobre 
não pode partilhar do poder. Oligarquia não designa tanto esta ou aquela instituição, não indica uma forma 
especifica de Governo, mas se limita a chamar a nossa atenção para o fato puro e simples de que o poder 
supremo está nas mãos de um restrito grupo de pessoas propensamente fechado, ligadas entre si por vínculos 
de sangue, de interesse ou outros, e que gozam de privilégios particulares, servindo-se de todos os meios que 
o poder pôs ao seu alcance para os conservar. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. 4ª edição. Vol. 2. Ed. UnB. Brasília. 1998. P.836.
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negócios públicos, em controlar as tensões sociais e em enfrentar as exigência 

dos membros do sistema33.

O processo de modernização política move-se paulatinamente. Um de 

seus empecilhos será a manutenção do patrimonialismo.

O patrimonialismo é um tipo primário de dominação tradicional em que 

falta um quadro administrativo pessoal do senhor. Nele o senhor depende em 

grande parte da vontade de obedecer dos associados, uma vez que não possui 

quadro administrativo. 

Os associados ainda são companheiros e não súditos. Mas são 

companheiros em virtude da tradição, e não membros em virtude de estatutos. 

Devem obediência ao senhor, e não as regras estatuídas. O senhor mantém 

essas relações de acordo com a tradição, ou seja, está estritamente vinculado à

ela. Aqueles que usufruem da condição patrimonialista, fazem parte do quadro 

administrativo pessoal do senhor, vinculam-se à dominação tradicional, 

manifestando grau extremo de poder senhorial. Os companheiros tornam-se na 

verdade súditos34. 

Uma das características dos grupos locais de dominação é a manutenção 

inconsciente do patrimonialismo. Victor Nunes Leal reforça a idéia de que os 

chefes locais determinam o sistema burocrático nas municipalidades. O poder do 

chefes locais é legitimado pelos favores pessoais, elos de dependência do poder 

estadual perante ao poder local e vice-versa. Em troca recebem liberdade de ditar 

e estabelecer a ordem em seu  locus de poder.

Os funcionários municipais e estaduais são escolhidos por indicação. São 

professoras de nível primário, coletores, funcionários de coletorias, serventuários 

da justiça, promotores públicos, inspetores do ensino primário, servidores da 

saúde pública, etc., para tantos cargos a indicação ou aprovação do chefe local 

costuma ser de praxe. Mesmo quando o governo estadual tem candidatos 

próprios, evita nomeá-los, desde que venha isso a representar quebra de 

prestígio. Por ventura um funcionário estadual entra em choque com este, a 

maneira mais conveniente de solver o impasse é removê-lo.

                                                          
33 BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Op. cit. P. 768.
34 WEBER, Max. Op. cit. P.152.
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A influência dos chefes locais nas nomeações atinge os próprios cargos 

federais, como coletores, agentes do correio, inspetores de ensino secundário e 

comercial etc., e os cargos das autarquias, cujos quadros de pessoal tem sido 

ampliado, porque também é praxe do governo, em sua política de compromisso 

com a situação estadual, aceitar indicações e pedidos dos chefes políticos nos 

Estados.

Foi com o patrimonialismo que percebemos a permanência de condutas 

tradicionais nas instituições burocratizadas. O tradicional apropria-se do moderno. 

Mesmo que o progresso beneficiasse as propriedades rurais, lojas, 

“empresas” – abertura e melhoramento de estradas, construção de mata-burros, 

construção e reconstrução de pontes –, o chefe político ou o coronel, sentia-se na 

responsabilidade de zelar pelo bem estar comum no seu locus de poder. Essas 

práticas cristalizavam-se, tornando o chefe político local forte. A dinâmica 

coronelista efetuava-se em decorrência das dificuldades orçamentárias do poder 

executivo municipal. O coronel efetuava o progresso e as melhorias nas 

localidades.

Segundo Victor Nunes Leal, o atraso é: 

“...desmentido com freqüência por seu desvelo pelo 
progresso do distrito ou município. É ao seu interesse e à 
sua insistência que se devem os principais melhoramentos
do lugar. A escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a 
ferrovia, a igreja, o posto de saúde, o hospital, o clube, o 
campo de football, a linha de tiro, a luz elétrica, a rede de 
esgotos, a água encanada, tudo exige o seu esforço, às 
vezes um penoso esforço que chega ao heroísmo. E com 
essas realizações de utilidade pública, algumas das quais 
dependem só do seu empenho e prestígio político enquanto 
outras podem requerer contribuições pessoais suas e dos 
amigos, é com elas que, em grande parte, o chefe municipal 
constrói ou conserva sua posição de liderança35”.

                                                          
35 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo Enxada e Voto. 3ª  edição Ed. Nova Fronteira. Rio de Janeiro. 1997. 
P.58.
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Em Goiás, a noção de coronelismo progressista é notório no ensaio de 

Nasr Fayad Chaul, relativo ao processo de modernização na região de Catalão. O 

historiador analisa a conduta dos grupos de dominação política, no processo de 

dinamização econômica.

O autor realizou estudos do cotidiano, abrangeu as esferas sociais e 

políticas, mapeando valores manifestos na região. 

As conclusões enfatizam que o setor político, ligado diretamente à 

agropecuária, obteve, com a estrada de ferro, um significativo aumento das 

exportações, implantando assim, charqueadas ao longo da ferrovia. O autor 

destaca a relevância dessa “indústria dizendo que: 

“a exportação do charque e de outros subprodutos 
do boi, como o couro, o sebo, etc., passou a ocupar posição 
relevante na pauta de exportação do Estado. No ano de 1918 
foram abatidas nas charqueadas de Catalão, Ypameri e 
Anhangüera, 8096 reses e 1390 porcos. No início da década 
de 20, em apenas uma charqueada de Catalão pertencente à 
firma Vaz Fernandes e Cia,  eram abatidas diariamente entre 
50 a 60 reses durante o ano todo, números considerados 
relevantes para o município36”.

Concluímos que a modernização, simbolizada pela estrada de ferro, não 

impossibilitou a hegemonia dos grupos que continuaram liderando a política 

goiana ao longo da Primeira República. Possibilitaram, sim, novas perspectivas de 

participação na política, forçada pelo desenvolvimento econômico das regiões 

inseridas no percurso da estrada de ferro. 

O discurso da modernidade, expressa na estrada de ferro, despertou o 

ideal político mudancista, uniu mandantes locais, quebrou amarras, transformou a 

economia, descomprometendo-a do universo político tradicional.

As transformações na região de Catalão foram geradas pela aceitação do 

progresso. Foram oriundas da implantação da estrada-de-ferro e das charqueadas

                                                          
36 GOMES, CHAUL, BARBOSA. Op. cit. P.121.
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As práticas e representações desenvolvimentistas estiveram presentes 

nos grupos sociais liderados pelos coronéis. O coronel é símbolo de 

“desenvolvimento”, é implementador de projetos inovadores, mesmo apresentando 

perfil tradicional ou moderno. 

1.3 – Xavierismo: agente burocrata

A primeira tentativa de modernizar o Estado goiano deu-se com José 

Xavier de Almeida. Este mais sua facção, conseguiram superar a dominação 

oligárquica dos Bulhões, assumindo o poder em Goiás.

Seu governo foi de transição, intercalou as dominações bulhônica e 

caiadista. A trama de poder estendeu-se entre os anos de 1899 a 1909. José 

Xavier estruturou o seu grupo entre 1901 a 1904, período de dissidências no clã 

bulhônico.

Mas afinal, o que José Xavier de Almeida representou para Goiás no 

tocante ao progresso?

Na análise de Itami Campos, o Xavierismo procurou alterar o estilo da 

administração pública vigente. As normas estabelecidas pelo governo renovador 

visaram: 

“...exercer a mais severa vigilância na arrecadação e 
dispêndio dos dinheiros públicos; fortalecer as grandes 
fronteiras do Estado, solucionar a falta de vias férreas ou de 
uma navegação fluvial regularmente organizada; combater 
antiga práctica de condescendências, a que se habituaram 
exactores e contribuintes, estas que constituem sérias 
dificuldades para um governo que , antes de tudo, deseja a 
fiel e rigorosa observância das leis e regulamentos”37.

                                                          
37 CAMPOS, Itami. Op. cit. P. 72.
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Essa ação governamental reorganizou e fiscalizou rigidamente os postos 

de arrecadação, proibindo as condescendências fiscais. Isso provocou 

insatisfação geral entre os coronéis, segmento social mais prejudicado com a 

moralização do sistema fiscal. Essa insatisfação mobilizou os coronéis, levando-os 

a mover a Revolução de 1909, movimento que depôs José Xavier de Almeida.

Segundo Maria Luiza Araújo Rosa o Xavierismo dominou os canais de 

mudança existentes no Estado, apresentou inovações pautadas numa política 

fiscal severa, implementando a administração atribuindo-lhe caráter inovador 

procurando evitar as práticas tradicionais pertencentes às oligarquias 

destronadas38.

Nasr Fayad Chaul é harmônico com as análises de Francisco Itami e 

Maria Luiza. Nasr ressalta o papel de José Xavier de Almeida em prol do 

desenvolvimento goiano, dizendo:

“...foi sob a liderança de Xavier de Almeida que se 
tentaram imprimir algumas idéias modernizantes na 
economia goiana, razão pela qual se uniram forças políticas 
heterogêneas para derrubá-lo. Foi sob sua liderança que os 
grupos dominantes no poder pressionaram os deputados 
goianos para que reivindicassem a ligação, por via férrea, de 
Goiás ao Rio de Janeiro e a São Paulo, além da 
concretização dos trilhos que ligaria Goiás à Cuiabá”39.

O governo de José Xavier de Almeida cai por causa da tentativa de querer 

organizar economicamente o Estado, o que alteraria o sistema de arrecadação e 

provavelmente traria prejuízos aos pecuaristas, ou seja, aos chefes oligárquicos.

Rosarita Fleury desenvolveu estudos relativos à José Xavier de Almeida, 

sua origem, seus planos de governo e suas propostas mudancistas.

Segundo a autora José Xavier de Almeida nasceu na cidade de Goiás em 

23 de janeiro de 1871. Era filho do casal Francisco Xavier de Almeida e Luisa 

Isolina da Silva e Almeida.

                                                          
38 ROSA, Maria Luiza Araújo. Dos Bulhões aos Caiado: um estudo da história política de Goiás. Ed. 
Cegraf. Goiânia. 1994.p. 113
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Preparou-se no Liceu de Goiás e antes dos dezessete anos participava do 

movimento abolicionista promovido pela mocidade estudantil da Capital da 

Província. Na capital existiam vários clubes dedicados à libertação dos escravos. 

Um deles tinha o nome de Xavier de Almeida, o que parece indicar-lhe a posição 

de líder. Além de se baterem pela causa escrevendo e discursando, ainda 

promoviam festas com o objetivo de arrecadar fundos destinados ao resgate de 

escravos.

Enviado a São Paulo cursou Direito na Faculdade do Largo São 

Francisco, formando-se em maio de 1894, na primeira turma de Ciência Jurídicas 

e Sociais, pela mesma instituição, exercendo assim, por alguns anos, a profissão 

de advogado40..

Foi convidado para exercer cargo como Secretário do Interior e Justiça 

pelo Cel. Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim. Dirigiu uma pasta essencialmente 

política, mantendo assídua correspondência com os chefes municipais do partido 

governista em todo o Estado.41

Durante o seu período de Secretário, já no governo do Cel. Bernardo 

Antônio de Faria Albernaz, teve a iniciativa de promover a redigir a lei que fundou 

os cursos jurídicos em Goiás, com seus estatutos e programas.

Foi eleito deputado federal. Mudou-se para o Rio de Janeiro, ainda no 

exercício do mandato legislativo. Com trinta anos, ainda solteiro, teve o seu nome 

sufragado para presidente do Estado. Pouco antes de assumir o poder, casou, em 

Morrinhos, com a Senhorita Amélia Augusta Lopes de Moraes, filha do Cel. 

Hermenegildo Lopes de Moraes, influente chefe político no sul do Estado42.

Instalou a Academia de Direito de GO, diplomando bacharéis, oriundos 

das famílias locais, aquelas que não possuíam recursos para mante-los nos 

grandes centros. Aproveitados na magistratura, alguns desses jovens bacharéis, 

muito contribuíram para a moralização e o aprimoramento da justiça no Estado.

Deu-se uma cisão no partido situacionista. O presidente Xavier de Almeida 

teve que tomar a responsabilidade de chefiar a ala dos correligionários que lhe 

                                                                                                                                                                                
39 GOMES, CHAUL, BARBOSA. Op. cit. P. 117.
40 FLEURY, Rosarita. Altamiro de Moura Pacheco. Ed. Líder. Goiânia. 1981.p. 109.
41 Idem. ibidem. P.110
42 Idem. ibidem. P. 110
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permaneceram fiéis. Seus adversários, desencadearam, pelo semanário “O 

Goiás”, terrível campanha contra o presidente e o seu partido, obrigando-o a 

dividir as suas energias entre a administração do Estado e a polêmica jornalística 

através do periódico “A Imprensa”.

Em meio à luta sem trégua, Xavier de Almeida terminou seu mandato 

deixando eleito e empossado o seu sucessor, Cel. Miguel da Rocha Lima, sendo 

eleito43 um ano depois, pela segunda vez, deputado federal. No exercício desde 

mandato, alcançou benefícios para o Estado, verbas para a construção de uma 

ponte sobre o Rio Paranaíba, ligando Goiás a Minas Gerais, localizada nas 

adjacências de Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara), recebendo o nome de Afonso 

Pena, homenagem ao presidente que a construiu.

Durante meio século, esse empreendimento viabilizou o comércio com 

São Paulo, possibilitando a passagem de boiadas aos frigoríficos paulistas, como 

também mercadorias importadas pelas cidades do sul e oeste de Goiás

Ao instalar o primeiro curso jurídico, Xavier de Almeida, até então 

presidente mais jovem de Goiás, deixou gravado em discurso:

“Daqui a alguns anos o Governo encontrará, na fina 
flor da mocidade goiana, os bacharéis necessários para o 
preenchimento dos cargos de judicatura e do ministério 
público. Não terá de conter-se dentro do apertado círculo em 
que a atualidade o força a agir na seleção indispensável à 
boa composição do Poder Judicial, obrigado a aceitar dos 
outros Estados, sem liberdade de escolha, pela falta de 
concorrência, os bacharéis que não puderam encontrar 
colocação em sua terra natal.44”

José Xavier de Almeida foi exemplo de tentativa de modernização 

administrativa, chocou os interesses localistas determinando um novo perfil 

político para Goiás.

                                                          
43 Idem. ibidem. P.111
44 Idem. ibidem. P.119
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1.4. Município: locus de poder

Para praticar a política em Goiás e garantir a legitimação do poder foi 

necessário manter relações com as localidades, com os municípios. Estes foram a 

chave do processo político, meio infalível para alcançar a dominação sobre outros 

homens. 

Os municípios eram espaços das manifestações políticas, constituíram 

locus de poder das classes dirigentes, associações de mando ligadas aos poderes 

regional e central. Foram elementos determinantes na representação política em 

Goiás, influenciando nos poderes Executivo, Legislativo e até Judiciário.

Nessas localidades existiam elites que tramavam nos bastidores o poder 

político, determinando o destino da sociedade.

O poder político é caracterizado pelo uso da força em relação à totalidade 

dos grupos que atuam num determinado contexto social, resultado de um 

processo que se desenvolve em toda a sociedade organizada, no sentido da 

monopolização da posse e uso dos meios com que se pode exercer a coação 

física e moral. 

Este processo de monopolização acompanha o processo de incriminação 

e punição de todos os atos de violência que não sejam executados por pessoas 

autorizadas pelos detentores e beneficiários de tal monopólio45

O poder político, nas localidades, expressava conflitos sociais (coalizões 

de grupos, exercendo e mantendo a dominação e a exploração). Essa intervenção 

social estava representada por agentes políticos, denominados de coronéis.

Os acordos políticos, realizados por meio da política dos governadores, e 

da política de compromissos do coronelismo, possibilitaram a montagem de 

máquinas político-administrativas que conferiam aos estados-membros autonomia 

em relação ao governo federal.

O processo de desenvolvimento econômico e a necessidade de 

integração do mercado regional-nacional exigiram intervenção do Estado para 

solucionar os problemas político-econômicos, a partir da década de 1930.

                                                          
45 BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, Op. cit. P. 956. 
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A defesa do município no Brasil esteve estreitamente ligada à tradição 

coronelista. Permeou nessa dependência os estereótipos de abandono, atraso e 

isolamento. Com o intuito de reverter a imagem atribuída à representação 

municipal, a Constituição de 1891 delegou aos Estados a tarefa de organizá-los 

administrativa e juridicamente. 

Apesar de sua importância política, o município não era entendido como 

uma unidade político-administrativa prestadora de serviços, mas como o local em 

que as autoridades do centro procuravam os votos em períodos eleitorais.

Não interessava aos grupos dirigentes estaduais, municípios fortes, que 

pudessem concorrer ou rebelar-se contra o situacionismo estadual. 

O interesse pelo município era somente nos sentido de fortalecer o poder 

local por intermédio dos coronéis ou associações de dominação comprometidos 

com os acordos políticos e eleitorais.

Antônio Octávio Cintra defende essa idéia dizendo:

“... só se conseguem coisas para o município quando 
se tem favores da máquina central do Estado ou da União –
mas para consegui-los é preciso que o coronel apoie o 
governo. O município fraco precisa do coronel, e o coronel 
precisa do governo, e, enquanto precisar, apoiará o partido 
governante. Por isso não é conveniente, na lógica dos 
poderes que controlam o governo, ter localidades fortes e 
autônomas”46.

A autonomia municipal e o interesse político estiveram vinculados à 

capacidade de controle e de dominação exercida pela oligarquia estadual frente 

ao poder local estabelecido. A utilização de mecanismos legais e extralegais pelas 

oligarquias estaduais, no caso de manifestações de rebeldia dos poderes locais, 

revela que as relações entre as duas esferas de poder não eram pacíficas.

Em nível nacional, ocorreu uma diversidade de interpretações do tema 

autonomia municipal, conceito polêmico cuja definição depende sempre das 

                                                          
46 CINTRA, Antônio Octávio. A Política Tradicional Brasileira: uma interpretação das relações entre o 
centro e a periferia. Cadernos do Departamento de Ciência Política. n.º 01., Belo Horizonte. 1974. P.88
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circunstâncias históricas, do desenvolvimento econômico, da evolução do direito 

público e da mentalidade do povo de cada Estado. A questão da autonomia dos 

municípios separava as matérias políticas das de administração: a eleição para a 

Assembléia local garantia, sob a ótica da esfera estadual, a autonomia política; já  

o Poder Executivo envolvia noções técnico-administrativas.

Algumas constituições estaduais previam casos em que eram aceitas as 

nomeações de prefeitos pelos presidentes dos estados, as quais eram justificadas 

com base na noção de que, para que o prefeito pudesse executar as tarefas 

administrativas, deveria possuir determinados conhecimentos técnicos. 

Acrescente-se a isso a necessidade de as oligarquias estaduais eliminarem os 

conflitos locais, colocando nas prefeituras homens de sua confiança.

O limite da autonomia municipal parece ter sido, antes de qualquer coisa, 

a aceitação ou não dos acordos políticos por parte da elite local. Rompidos esses, 

a elite estadual intervinha na localidade anulando as eleições municipais ou 

nomeando os prefeitos. A intervenção política foi, desse modo, um mecanismo 

adotado sempre que a política de compromissos falhava.

O quadro geral dos municípios brasileiros era marcado pela completa 

desorganização administrativa e pela inexistência de serviços públicos básicos. O 

domínio do poder local sobre a população ocorria não apenas pela influência 

econômica direta do coronel, mas também, por meio da distribuição do poder 

entre sua associação, visando à prestação de favores. Victor Nunes Leal sustenta 

que uma das razões da completa desorganização administrativa dos municípios 

consistiu na incultura do interior, pois neles havia dificuldade de se conseguir 

funcionários competentes.

Nunes Leal destaca que o aparelhamento do governo municipal, ora com 

fins clientelistas, ora objetivando desvio de dinheiro municipal nos períodos 

eleitorais, piorou muito a situação dos municípios. Segundo o autor: 

“...mas o despreparo do interior só explica uma parte 
da anarquia administrativa observada em muitas 
municipalidades. A outra parcela de responsabilidade cabe, 
de um lado, ao filhotismo, que convoca muitos agregados 
para a “gamela” municipal, e, de outro lado, à utilização do 
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dinheiro, dos bens e dos serviços do governo municipal nas 
batalhas eleitorais47”

A “gamela” municipal reforça o clientelismo nas relações políticas. Os 

chefes políticos locais armavam uma rede de influência política e de controle do 

eleitorado a partir de fiéis funcionários. O resultado dessa prática política auxiliou 

em muito a permanência do atraso e da ineficiência nos municípios interioranos.

Nesse sentido, o sistema político de clientela, sustentáculo do próprio 

sistema coronelista, imprimiu uma série de características na cultura política 

nacional, presentes até hoje em muitas localidades. 

Na medida em que se desenvolveu o processo de transição da sociedade 

predominantemente rural para a sociedade urbano industrial, esse sistema deu 

lugar a outras práticas políticas.

No processo desenvolvimentista em Goiás, preponderaram vícios políticos 

arraigados à tradição – gamelinha, patrimonialismo, jaguncismo, coronelismo etc., 

-  e dilemas econômicos principalmente nas localidades. 

A escassez orçamentária dos municípios, determinada pela pobreza 

econômica da maioria deles, comprova que as poucas obras e serviços 

desenvolvidos tinham como sustentáculo verbas vindas quase sempre da esfera 

estadual. O poder público estadual, ao conceder pequenas melhorias aos 

municípios, fortalecia o poder privado da elite local, que acabava tendo em suas 

mãos o controle da coisa pública, distribuindo e controlando seu usufruto.

Victor Nunes Leal contribui com uma visão consistente a respeito da 

autonomia municipal desenvolvida no Brasil

“...ao estudarmos a autonomia municipal no Brasil 
verificamos, desde logo, que o problema verdadeiro não é o 
da autonomia, tão constante tem sido, em nossa história, 
salvo breves reações de caráter municipalista, o 
amesquinhamento das instituições municipais.

A atrofia dos nossos municípios tem resultado de 
processos vários: penúria orçamentária, excesso de 

                                                          
47 LEAL, Victor Nunes. Op. cit. P.p. 60, 61
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encargos, redução de suas atribuições autônomas, 
limitações ao princípio da eletividade de sua administração, 
intervenção da política nos pleitos locais, etc”48.

Concomitantemente a essa situação nos municípios na República Velha, 

ocorria um movimento de fortalecimento do governo federal, que marcava o início 

do processo de centralização política, completado no período pós-1930.

Essa tendência manifestava os limites do federalismo brasileiro e da 

predominância dos estados membros em relação ao governo federal e aos 

municípios.

O federalismo beneficiara a oligarquia central, mas, na conjuntura da crise 

da década de 1920, não conseguiu propor soluções ao conjunto da sociedade 

brasileira.

A Reforma Constitucional de 1926 teve como significado a antecipação de 

algumas reformas políticas que somente seriam concluídas após 1930. A 

reorganização do aparelho estatal trouxe, na sua essência, medidas reguladoras à 

autonomia dos estados, estabelecendo o início do processo de centralização 

política e de fortalecimento do Executivo federal.

Nesse sentido, o contexto em que se inseriu a referida reforma pode ser 

caracterizado pelos seguintes aspectos: crise econômica interna, agravada pela 

conjuntura internacional; inquietação social, manifestada pela eclosão do 

movimento tenentista; cisão em nível de oligarquias em termos eleitorais.

Raymundo Faoro fala da Reforma Constitucional de 1926 e diz: 

“...esta feição se revela na mudança, volte-se a 
insistir, da estrutura presidencial do regime, cada vez mais 
presidencial e cada vez menos federal. Caberá a Arthur 
Bernardes, com a reforma constitucional de 1926, reforçar os 
poderes da união, com a conseqüente maior densidade dos 
poderes presidenciais, em sensível recuo ao esquema 
liberal. Ocorre que, nesse período, o mercado interno requer 

                                                          
48 Idem, p. 70 
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maior homogeneidade nacional, anulando os compartimentos 
estanques estaduais”49. 

A reorganização constitucional objetivava, munir de meios o governo 

federal, enquanto autoridade legal, possibilitando-lhe a realização das tarefas 

político-econômicas de enfrentamento da grave crise observada no decênio de 

1920. 

Ocorria nesse momento, um reordenamento nos três níveis de poder do 

Estado brasileiro: o fortalecimento do governo federal e o enfraquecimento da 

autonomia dos estados-membros e a autonomia cada vez crescente do poder 

local.

O fortalecimento dos municípios passou a ser visto como mecanismo para 

o enfraquecimento da excessiva autonomia dos estados-membros. 

Não ocorreu, nesse contexto, uma alteração significativa nas condições 

político administrativas dos municípios, nem tampouco na vida das populações 

interioranas. 

A redefinição do papel dos municípios na organização política brasileira, 

abriu caminho para uma quebra gradual da dominação coronelista sobre as 

populações locais.

A municipalização – formação dos pólos políticos locais – teoricamente 

“desintegraria” a hegemonia coronelista, quebrando sua autonomia. A nova 

estratégia política do poder central, para exercer a dominação, seria aproximar-se 

das bases eleitorais, representadas pelas “células legitimadoras do poder político 

(municípios), e não mais dos coronéis.

A Revolução de 1930 deu novo impulso a esse processo. A partir dela, o 

Estado nacional passou a ocupar institucionalmente, por meio da sua própria 

ampliação, espaços nos quais tradicionalmente, o poder privado local se instalara. 

O que de novo apareceu, nesse momento, foi o estabelecimento de um outro tipo 

de relacionamento entre o Estado e a sociedade brasileira, ou seja, o Estado, a 

                                                          
49 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. 10 edição. Vol. II. 
Ed. Globo. São Paulo. 1995.p.668.
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partir do novo contexto histórico, passou a representar cada exclusivismo de 

representação de interesses de grupos particulares. 

A oligarquia pecuarista e seus aliados regionais foram perdendo, 

gradativamente, o exclusivismo.

Nos municípios essa alteração repercutiu em termos de enfraquecimento 

gradual do poder privado sobre as funções públicas, ocorrendo um processo de 

integração cada vez maior das localidades, até então, quase que no absoluto 

abandono pelo governo federal e regional.

Segundo Eliane Lucia Colussi a organização municipal no período da 

república Velha:

“...apresentou-se com uma relativa uniformidade em 
nível nacional. A questão da autonomia municipal foi vista 
com base em seu conteúdo formal em detrimento das 
possibilidades de desenvolvimento econômico e, mesmo, 
político dos municípios brasileiros”50.

Em Goiás o espaço do município era limitado por dois extremos, a 

autonomia legal e a extralegal. A primeira funcionando de acordo com ordens 

especificamente impessoais, observada e controlada pelo poder do Estado, 

apresentando perfil racional A última, “alheia” ao Estado, imune às práticas 

modernas, mantenedoras de condutas tradicionais, na qual os chefes municipais 

governistas gozavam-na. É na legitimação do poder extralegal que as autoridades 

estaduais distribuíam poder e influência (expressa na carta branca), garantindo 

obediência por parte dos correligionários. Essas práticas dispensadas pelo 

governo estadual nutriam as raízes da “antiga” forma de poder, o coronelismo.

                                                          
50 COLUSSI, Eliane Lucia. Estado Novo e Municipalismo Gaúcho. Série Ciência. Ed. Ediupf. Universidade 
de Passo Fundo. 1996. P.27.
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CAPÍTULO II

2 ª REPUBLICA

2.1 – Ação Interventora em Goiás

O movimento revolucionário intervencionista alimentou o discurso do 

desenvolvimento, do dinamismo e da modernidade, incentivando a ascensão 

econômica, inserindo Goiás, no cenário nacional.

A Revolução segundo Edgar Carone iniciou-se no Rio Grande do Sul, 

Minas e Paraíba, no dia 3 de outubro de 1930, transpondo fronteiras, alicerçando-

se no exército. O movimento recebeu apoio das camadas populares, os quais 

confraternizavam-se com os representantes das classes armadas. 

O movimento, liderado pelas forças armadas, depôs o Governo Federal, 

tornando-se triunfante. A nação, em armas, ocorria em quase todos os pontos do 

território nacional51.

Envolveram-se no processo diversas categorias sociais, de alto a baixo, 

comungando um único pensamento, a construção de uma pátria acolhedora, 

aberta à colaboração de seus membros.

Jaime Câmara aferiu o intervencionismo em Goiás, analisando a 

revolução política desencadeada na década de 1930, cujas manifestações 

consumaram-se:

“...em virtude da ação coordenada dos Estados 
rebeldes Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba, a situação de 
Goiás não era das mais promissoras. 

Estado territorialmente extenso, com população 
rarefeita, mercê de uma estrutura econômica arcaica, vivia 
das atividades agro pastoris.

Nos centros urbanos não tinham condições de 
abrigar qualquer iniciativa de natureza industrial, figurando 
praticamente como depósitos da produção que vinha do 

                                                          
51 CARONE, Edgar. A Segunda República: corpo e alma do Brasil. Ed. Difel. São Paulo. 1974.
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campo e, por isso mesmo, não ofereciam perspectivas de 
empregos, obrigando seus jovens a procurar meios mais 
adiantados”52

O ato revolucionário intervencionista surpreendeu antigas oligarquias no 

Estado. O grupo de dominação política mais afetado, foi o dos Caiados, grupo em 

pleno apogeu. Estes perceberam o movimento quando chegaram a Goiás as 

noticias da possível mudança.

O personagem mudancista foi o médico Pedro Ludovico Teixeira, o qual 

organizou um batalhão de voluntários com o objetivo de ascender ao poder. 

Sabendo da investida ludoviquista, o então governador, Brasil Ramos 

Caiado, divulgou a notícia mudancista, gerando boatos que conturbaram os 

ânimos conservadores  na capital goiana. 

Preocupados com o levante, o governo em conjunto com os cidadãos 

vilaboenses, prepararam um sistema de defesa. Organizaram um batalhão de 

voluntários, denominado “Camisas Vermelhas”, totalizando cerca de 300 homens, 

tendo como incumbência auxiliar a polícia  na batalha contra a organização militar  

de Pedro Ludovico. Além do confronto direto com o levante revolucionário, alguns 

camisas vermelhas limitaram a vigiar o Palácio Conde dos Arcos e os prédios 

públicos.53

O levante ludoviquista recebeu apoio mineiro. Partiu de Uberlândia, 

marchou rumo a Rio Verde enfrentando a polícia goiana. Pronunciando-se na 

Capital, Pedro Ludovico expressou:

“deflagrado o movimento, penetrei neste Estado, 
vindo de Minas Gerais à frente de 110 homens, tendo caído 
prisioneiro em um combate às portas de Rio Verde, havendo 
os meus homens recuado desordenadamente, após três 
horas de luta, por qualidade qualitativa e quantitativa, frente a 
um inimigo duas vezes superior em número e disposição de 
tropa regular”54.

                                                          
52 CÂMARA, Jaime. Os Tempos da Mudança. Goiânia. 1967. P. 21.
53 CÂMARA, Jaime, op. cit. P. 24
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Jaime Câmara analisa o fracasso revolucionário ocasionado pela prisão 

de Pedro Ludovico, e discorre a respeito da organização de comícios em prol da 

vitória governista. Pedidos de fuzilamento foram proclamados na antiga capital 

goiana.

Deflagrado o movimento revolucionário de Pedro Ludovico, nas 

proximidades de Rio Verde, um novo levante rumou para Goiás, afim de libertar 

Ludovico e conquistar em definitivo o poder. Esse levante, denominado de Coluna, 

penetrou pelo Sudeste, ocupando as cidades de Cristalina, Planaltina, Santa 

Luzia, Vianópolis, Itaberaí, até chegar à capital do Estado.

Pedro Ludovico Teixeira fora libertado e relata à respeito de sua prisão e 

da pressão sofrida:

“...preso e ameaçado de fuzilamento durante 14 dias, 
fui enviado para a Capital de Goiás na madrugada do dia 24 
de outubro daquele ano.

Só dia seguinte, 25, pela tarde, a 20 quilômetros de 
Goiás, veio nos encontrar um automóvel conduzindo pessoas 
encarregadas de avisar ao meu condutor e os 40 milicianos 
que o acompanhavam, que a Revolução estava vitoriosa.

Chegando à velha capital, passei de comandado a 
comandante. Achavam-se foragidos todos os políticos 
dominantes que , dias depois, foram presos e mandados, 
com todas as garantias, para o Rio por ordem da Suprema 
Chefia da Revolução”55.

O depoimento de Pedro Ludovico Teixeira acerca de sua luta política e do 

tratamento a ele dispensado, confere com o depoimento de um de seus 

companheiros, o qual afirmou: 

“ Então eu tive inclusive a oportunidade de ver a 
mudança do Dr. Pedro Ludovico Teixeira de Almeida passar 
na estradinha, é, já falava em estrada de automóvel, mas 

                                                                                                                                                                                
54 idem. p.25
55 Idem, ibidem, p.33.
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usava uns caminhãozinho muito pequeno alguns 
caminhãozinho, mas era carro de boi e cavaleiro. Inclusive é 
o seguinte, nós ia falar que o Dr. Pedro Ludovico tava sendo 
muito perseguido, ele tinha ganhado a política em Goiás pra 
governo do Estado, mas não tava pudeno governar porque o, 
a parte adversária da política, que era os Caiado perseguino 
ele pra matar. Ele pra num morrê, ele correu passou, eu não 
vi não, mas passo corrido por aqui (Inhumas) por Trindade 
por aí assim, e foi vazando, ele foi parar no Canal do São 
Simão, mas no Canal de São Simão, atacaram ele na beira 
do Rio Paranaiba, e ele teve que saltar o rio de canoinha, por 
lado, pro Estado de Minas Gerais, aonde ele ficou acampado 
lá numa cidade, num patrimônio chamado Nova Aurora, e ali 
descobriram o Pedro Ludovico. Foram até lá prenderam ele, 
travessaram ele na canoinha pro Estado de Goiás, marraram 
as perna dele por baixo do cavalo, e veio trazendo esse 
home. Ele não pegava na rédea do cavalo não. Ele de mão 
garrada na cabeça do Arreio, e os cavaleiro puxando o 
cavalo dele pelo cabresto. Eles vinha sem, de mão 
abanando. Mas gastaram uma série de dias até chegar em 
Goiás Velho. Mas antes de chegar em Goiás Velho tinha 
uma fazenda chamada Sozinha. E veio um fordim, um fordim 
daquele 29, aquele fordim 29, veio do Rio de Janeiro. mas 
com a Aliança Liberal, pra entregar o Dr. Pedro Ludovico 
uma carta. Na carta dizia o seguinte: o eleito seria 
empossado. Então o Dr. Pedro Ludovico que vinha preso até 
na fazenda Sozinha, quando encontrou esse fordim, dalí prá 
frente ele chegou em Goiás Velho mandano, mandano como 
governador, e como governador ele firmou no governo, com 
muita força, muita honra, e já foi virando, do lado dele as 
coisas, e já foi melhorando, mas ele não quis morar em 
Goiás Velho”56.  

Jaime Câmara, em sua análise, coteja o depoimento supra citado:

“Pedro Ludovico Teixeira havia chegado dois dias 
antes, procedente de Rio Verde, onde se encontrava preso 
desde o dia do insucesso de sua Coluna. Viera escoltado por 
40 homens da política, chefiados pelo deputado federal César 
da Cunha Bastos. Antes, porém, de chegar a Capital, fora este 
informado de que a Revolução estava vitoriosa e, por isso, de 
acordo com a ordem superior, devia libertar o prisioneiro”57.

                                                          
56 Entrevista concedida em Inhumas no dia 13 de janeiro de 1997, por Custódio Santana.
57 CAMARA, Jaime. Op. cit. P.p. 32, 33 
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O movimento político local, no início da década de 1920, encontra-se 

vinculado às transformações políticas nacionais. 

Tanto a entrevista, concedida por Pedro Ludovico, quanto os depoimentos 

salientam o predomínio das práticas e estratégias preponderantes no cosmo 

político goiano, e a expressividade do poder central em cooptar o poder vigente 

nas localidades brasileiras.

Essa conduta política, vigente na antiga capital, expressava a aspereza 

dos antigos grupos de dominação, a extrapolação dos limites racionais de 

dominação. Para legitimar e conservar o poder esses grupos políticos, ou 

associações de dominação, sujeitavam-se à diversas praticas tradicionais. 

2.2 – Ludovico: oligarca burocrata

Com a instalação do governo intervencionista em Goiás, assumiu o poder 

Pedro Ludovico Teixeira de Almeida, personagem relevante, o qual recebeu a 

incumbência de retirar o Estado do ostracismo político e projetá-lo no cenário 

econômico nacional.

Maria Cristina Teixeira Machado aborda essa temática, dizendo: 

“ os Caiados são os acusados de todas as 
insatisfações reinantes, ou seja, por todos os problemas do 
Estado. Essa oligarquia foi a pior do país, uma oligarquia 
fechada, predominantemente rural, conservadora e 
tradicional, onde sua base e ideal só se voltava para a 
propriedade da terra...

...esse atraso e pobreza seria combatido no Estado 
Novo, com Pedro Ludovico sendo a principal forma de 
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combater a oligarquia caiadista pois esta ainda insistia em 
conservar o caos goiano.”58

Maria Cristina Machado retrata Pedro Ludovico como um sujeito 

contestador, combatente da velha ordem oligárquica, pessoa de visão ampla, 

homem culto. Aglutinou em torno de si a oposição estadual e colheu os frutos da 

vitória em 30, gerando clima de rivalidade e violência no Estado. Espelhou-se na 

cidade maravilhosa. Formou-se no Rio de Janeiro, acostumou com a vida corrida 

do grande centro urbano, acabando por não conformar-se com a situação 

desfavorável aplicada a Goiás. Seu discurso objetivava o progresso, o combate a 

violência e a liberdade de expressão, representada pelos jornais e pasquins locais.

Segundo a autora, Pedro Ludovico era contrário ao poderio oligarca de 

algumas famílias e tinha na imprensa o elemento mediatizador para os problemas 

goianos: 

“...sua iniciação na política deu-se assim, um tanto 
forçada pelo que definia como a mais violenta oligarquia do 
Estado, pois Goiás se encontrava em estado calamitoso e 
Pedro não tolerava esse tipo de violência. Era inconformado 
com a política do Estado e via na imprensa o viés para 
combater o poder governamental até então vigente... 

...Ludovico se infiltra na imprensa e funda com vários 
nomes (Ricardo Campos, Almeida Barros e Atanagildo 
França), o jornal – O Sudoeste – este atacava ao caiadismo. 
Era representante da voz do povo no Sudoeste, editais que 
denunciavam fatos que passavam na região”59

Os resultados desta política inovadora foram a “derrocada do sistema 

oligárquico” e a difusão do discurso modernizador, visando a incrementação de 

novos meios de comunicação, buscando integrar o Estado aos centros 

desenvolvidos do país. O maior empecilho a ser superado era a mentalidade 

retrógrada que barrava a penetração do progresso em Goiás. Esse progresso 

possivelmente traria infraestrutura, educação, moralização da administração 

                                                          
58 MACHADO, Maria Cristina Teixeira. Pedro Ludovico Um tempo, um carisma, uma história; Coleção 
Documentos Goianos. Ed. Cegraf. Goiânia. 1990. P.33
59 MACHADO, Maria Cristina Teixeira. Op. cit. P.p. 95, 
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pública, ou seja, despertaria novas condutas como a honestidade, coragem e o 

trabalho.

Durante o Estado Novo o governo adotou o crescimento econômico e a 

superação da moralidade administrativa como elementos fundamentais para 

quebrar os estigmas do atraso, esquecimento e desprestígio. Goiás galgava rumo 

ao progresso.

O governo de Pedro Ludovico propôs um conjunto de mudanças para a 

modernização do estado. 

Usar-se-á o Relatório de Estado (1930 – 1933), apresentado por Pedro 

Ludovico à Getúlio Vargas, para elucidar o projeto modernizador – educação, 

colonização, estatística, higiene, segurança –, do governo revolucionário. Pontuar-

se-á as esferas e os problemas sócio-político-culturais inerentes à Goiás, as 

tentativas de solucioná-los, enquadrando-o nos moldes do progresso e da 

modernidade.

Segundo o relatório, no tocante ao aspecto educacional existiam em 

Goiás, cerca de 16 grupos escolares, sendo que em 1933, esse número fora 

ampliado para 26 grupos escolares. No geral, o número de escolas comuns, em 

1929, era de 161 em todo o Estado, sendo que em 1933 tinha-se 260 unidades 

divididas em mistas (148), masculinas (59), femininas (48) e noturnas (5) 60. 

No relatório enviado por Pedro Ludovico a Getúlio Vargas, respectivo aos 

anos de 30 à 33, percebemos um número crescente de estabelecimentos e de 

matriculados em Goiás, ampliando a rede educacional no Estado. 

Nos quadros a seguir podermos analisar a dinâmica educacional em 

Goiás.

TABELA I
ENSINO PRIMÁRIO EM GOIÁS

Estabelecimentos mantidos pelo Estado nos anos de 1927 – 1933

                                                          
60 Referência extraída do Relatório apresentado ao Ex. Sr. Dr. Getúlio Vargas, d. d. Chefe do Governo 
Provisório, e ao povo goiano, pelo Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Interventor Federal neste Estado. 1930 –
1933. P. 14
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Anos Escolas Comuns Grupos Escolares
1927 86(1) 11
1928 147(2) 12
1929 161(3) 16
1930 161(4) 20(5)
1931 173 23
1932 251 25
1933 261 26

*Fonte: (1) e (2) Dados extraídos dos Relatórios da Diretoria de Estatística, publicados em 1930.
(3) Dados extraídos da publicação Estatística Intelectual do Brasil – 1929, do 
Departamento Nacional de Estatística.
(4) Dados fornecidos pelo Departamento Nacional de Estatística ao seu congênere do 
Estado.
(5) Dos 20 grupos existentes em 1930, 2 foram criados pelo governo Revolucionário

TABELA II
Matrículas dos estabelecimentos de ensino primário estaduais no mesmo 

período de 1927 – 1933

Anos Masculinos Femininos TOTAL
1927 2.802 2.333 5.135(1)
1928 5.501 4.302 9.803(2)
1929 5.872 5.055 10.927(3)
1930 5.934 5.278 11.212(4)
1931 6.214 5.485 11.699(5)
1932 6.844 6.644 13.488
1933 7.810 7.140 14.950(6)

* Fonte: (1). (2) e (3) Dados extraídos das citadas publicações do Departamento Nacional de 
Estatística.
(4), (5) e (6) Dados ainda sujeitos à verificação, podendo sofrer ligeiras modificações61.
O total de alunos matriculados, em 1932, em todos os estabelecimentos 

de ensino primário de Goiás, era de 31.327, distribuídos por 559 escolas, 276 

estaduais, 132 municipais e 151 particulares.

Na tabela I (lançando mão da estatística) percebemos um aumento 

considerável de escolas comuns em Goiás. Esse progresso educacional obedeceu 

etapas, destacando dois períodos, um entre anos de 1927 a 1928, cujo índice de 

crescimento girou em torno de 72%; e outro demostrando um crescimento de 

45%, entre os períodos de 1931 a 1932.

                                                          
61 Idem ,p.. 14.
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Na Tabela II o número de matrículas e de freqüências escolares também 

aumentaram consideravelmente, obedecendo as variantes da Tabela I. Entre os 

períodos de 1927 a 1928 houve variação do número de alunos matriculados, 

correspondendo um aumento de cerca de 91%. Já entre os períodos de 1931 a 

1932 o aumento foi bem menor variando em 15,3%.

Percebemos que os períodos de maior investimento em educação em 

Goiás encontram-se centrados nos meados da década de 20 e início da de 30. 

No geral, observando as variantes das tabelas, entre 1927 a 1933, houve 

um aumento de 204% no número de estabelecimentos educacionais em Goiás,. 

enquanto que o número de alunos sofreu alteração de 191%.

Essa análise desperta novas perspectivas acerca da tentativa de 

modernização do Estado de Goiás. O discurso de Pedro Ludovico começou a 

concretizar-se. Um de seus objetivos ganhou tônica, sendo o problema da 

educação “solucionado”.

Além do ensino primário o governo do Estado de Goiás resolveu 

implementar a educação técnica profissional (Escola de Aprendizes Artífices), cuja 

manutenção ficaria a cargo do Governo e da União.

A escola de Aprendizes Artífices trouxe benefícios para a população 

goiana. Este estabelecimento educacional funcionava no prédio do Estado, 

centenas de meninos pobres recebiam assistência escolar gratuita, aprendendo 

técnicas manuais.

TABELA III

ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL
Movimento da Escola de Aprendizes Artífices de Goiás

ANOS MATRÍCULAS FREQÜÊNCIA
1913 75 30
1914 65 30
1915 60 30
1916 50 30
1917 55 30
1918 70 45
1919 100 35
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1920 55 45
1921 80 30
1922 110 50
1923 121 58
1924 152 71
1925 140 50
1926 130 61
1927 113 55
1928 108 50
1929 148 60
1930 157 62
1931 155 71
1932 163 64
1933 219 94

FONTE: dados extraídos do Relatório apresentado ao Ex. Dr. Getúlio Vargas, d. d. Chefe do 
Governo Provisório, e ao povo goiano, pelo Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Interventor Federal 1930 
– 1933. P. 16

Na visão de Pedro Ludovico, a educação seria não só um instrumento de 

desenvolvimento para o Estado, mas também um instrumento de permeabilização 

das classes e de superação das desigualdades sociais. Esta nova mentalidade, 

segundo o governo, foi introduzida pelo movimento revolucionário que eliminou 

práticas discriminatórias do governo anterior e instaurou uma maior democracia, 

tanto em relação ao acesso aos cargos quanto em relação ao acesso à escola.

Com esse discurso expandiu-se a rede escolar e implementou-se o 

ensino, tornando-o “acessível” à população goiana.

Pode-se concluir que houve expansão e melhoramento no sistema 

educacional, mas não com uma dimensão que assegurasse o pleno 

desenvolvimento intelectual e científico em Goiás.

Ana Lúcia da Silva também fez uso do Relatório e realizou um estudo 

minucioso a respeito da Revolução de 1930 delimitando perspectivas mudancistas 

do Governo de Pedro Ludovico, inclusive analisou o sistema educacional.

Segundo a autora, o governo intervencionista objetivou romper com as 

práticas políticas tradicionais em Goiás, que compreendiam na:
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“...exploração do profissionalismo político; 
desvirtuamento da República, transformação de Goiás num 
feudo familiocrático; mentalidade reacionária, existência de 
oligarquias corruptas, vigência de mentiras eleitorais e 
mentiras financeiras, desrespeito às leis; imoralidade e 
violência nas práticas administrativas, vida de politicagem, 
rotina, acomodação e indiferença; estrutura política 
familiocrática”62.

Confiante na queda das oligarquias rivais, Pedro Ludovico colocou-se 

acima das classes, procurando atendê-las, nos seus diversos interesses, sejam 

eles administrativos educacionais jurídicos, energéticos, transportes, etc. O 

desafio seria impulsionar Goiás rumo à modernidade, inserindo-o entre os 

primeiros do Brasil. 

Ana Lúcia da Silva lista as mudanças implementadas pelo novo governo 

destacando:

“ ...o governo esta acima das classes , servindo a 
todos; administra o Estado um governo que representa a 
todos e não a grupos, menos ainda familiocráticos; as idéias 
de progresso, o espírito de inovação e iniciativa caracterizam 
a máquina administrativa; os padrões de nomeação e 
admissão aos cargos públicos são técnicos e por 
merecimento. Premiam-se os mais capazes; a moralidade 
administrativa é estabelecida, na medida em que os poucos 
recursos do Estado são aplicados em benefício da 
coletividade; a administração adquire um caráter racional, 
técnico, científico e planificado; o governo defende e atende 
todas as regiões do Estado; o governo preocupa-se com a
coletividade goiana, principalmente com o sertanejo; o 
governo preocupa-se com todo o Estado e quer levar 
benefícios também para o norte; o governo abole os 
privilégio familiares e a violência. O aparelho policial é usado 
para manter a ordem e aplicar a justiça”63.

                                                          
62 SILVA, Ana Lucia da. A Revolução de 30 em Goiás. Tese de Doutoramento. Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo. 1982. P. 159.
63 SILVA, Ana Lúcia; Op. cit. p.p. 160, 161.
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Para implantar o governo racional Pedro Ludovico teria que resolver o 

problema educacional. Essa seria uma tarefa hercúlea, pois o índice de 

analfabetismo era alto, e o número de escolas era insatisfatório, não atendendo as 

expectativas do interventor.

Nesse sentido, o progresso viria com a “reeducação” dos goianos, sendo a 

educação o instrumento fundamental para a consecução dos objetivos 

mudancistas 

Ana Lúcia da Silva discorre a respeito dessa insuficiência dizendo:

“... pelos dados apresentados no relatório, em 3 anos 
o ensino primário sofreu uma significativa expansão com a 
criação de novos grupos. Entretanto, consultando os atos do 
governo revolucionário, nota-se que o número de grupos 
escolares criados entre 1930 e 1933 foi inferior ao 
apresentado64”

O estudo de Ana Lúcia Silva, acerca do sistema educacional, corrobora a 

perspectiva de que em Goiás, tentativas desenvolvimentistas não concretizaram-

se totalmente.

Sabendo dos dilemas – dificuldade em transformar o discurso em prática, 

rechaçados pelo  analfabetismo, insuficiência na arrecadação, falta de pessoal 

treinado, despovoamento, etc. – o governo implanta o Conselho de Educação. 

Este órgão responsabilizar-se-ia pelos problemas educacionais, indicando 

caminhos que resolvessem as dificuldades pedagógicas.

Faziam parte deste Conselho representantes de diferentes instituições 

educacionais, como o Lyceu, Faculdade de Direito, Escola Normal, etc., e técnicos 

do Departamento de Estatística. Essa esfera educacional era formada através de 

eleições e nomeações.

A conduta do Conselho de Educação tinha caráter racional. Foi criado com 

o intuito de restabelecer o funcionamento burocrático da antiga superintendência 

                                                          
64SILVA, Ana Lúcia. Op. cit. P. 162.
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administrativa - técnica em educação, órgão criado antes do governo 

revolucionário.

Ao Conselho de Educação foram atribuídos poderes de ordenar o 

funcionamento da educação, impulsionar e remodelar as idéias modernizantes. 

Foi dividido em zonas e regiões escolares, afim de facilitar e ordenar seu 

funcionamento.

A Colonização foi outra tentativa de implementação da política 

desenvolvimentista, ocupando novas regiões e aplicando novos meios de 

produção na agricultura, pois a base da economia goiana era oriunda da terra. 

Segundo o Relatório a colonização para Goiás seria um dos meios 

inteligentes para impulsionar a vida econômica estadual.

Com isso o presidente do Estado autorizou, direta e indiretamente, a 

penetração de imigrantes, destinados à prática de serviços agrícolas. 

Colônias de italianos, portugueses, alemães e nipônicos foram instaladas 

em Goiás. Os italianos (1920), instalaram-se em Inhumas (Goiabeira), e no 

município de Anápolis na circunvizinhança do povoado de Nova Veneza, fundado 

pelos colonos (italianos tronaram-se proprietários de extensas e ricas faixas de 

terras, muitos deles tornando-se latifundiários, sendo que os imigrantes de Nova 

Veneza fizeram da localidade um centro exportador de café)65. Os portugueses na 

fazenda Capim Puba, município de Goiânia. Os alemães foram assentados no 

município de Santa Cruz, sul do Estado e em Uvá, 48 quilômetros da sede do 

município da Capital (a última localidade tornou-se célula viva de trabalho 

agrícola). Os nipônicos foram recebidos no município de Anápolis, significando 

prosperidade na localidade66. 

Incumbia ao governo garantir o transporte desses trabalhadores desde 

sua chegada – estação ferroviária – até a propriedade em que levantariam seus 

domicílios. Estes trabalhavam mediante contrato. Estipulava-se obrigações e 

tarefas, em contrapartida, eram assentados em núcleos coloniais, 

estabelecimentos industriais ou agrícolas. Nestas empresas agrícolas, os colonos 

tinham o direito de receberem lotes de terras devolutas, variando de 50 a 150 

                                                          
65 Assunto contido no trabalho de MOREIRA, Gleidson de Oliveira. Trajetória de uma Família Italiana em 
Goiás: o caso dos Balestra. Dissertação em História das Sociedades Agrárias da UFGo. Goiânia. 1999.
66 Relatório. p.p. 51 a 57. 
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hectares. O tamanho do lote variava de acordo com o número de pessoas que 

compusessem a família.

O governo, além de conceder a terra, auxiliava na construção de casas; 

incentivando o plantio, fornecendo sementes e meios de produção; auxiliando na 

alimentação e no tratamento médico, possibilitando ao colono, plenas condições 

de ativar a produção, tornando-a crescente.

Supostamente, a política de Imigração acarretaria melhorias político-

econômicas e sócio-culturais em Goiás. Aumentaria a produção (política de 

produção dirigida), ampliaria o número populacional, reordenando hábitos e 

condutas inerentes ao “goiano”.

Ana Lúcia analisa a política colonizadora do governo revolucionário e 

determina:

“...na década de 30, continua a expansão da economia 
goiana e a escassez de mão-de-obra. O governo estadual, 
querendo colaborar na solução do problema, propõe-se 
elaborar um programa de imigração para Goiás...

Provavelmente graças à possibilidade do estímulo do 
governo à colonização, em agosto de 1933, constituiu-se em 
Bonfim a Sociedade Anônima Latina Gens Colonização 
Goiana, formada por fazendeiros da região. Completando 
seus propósitos de estímulo à colonização, o governo, pelo 
decreto-lei n.º 3.823 de 20 de setembro de 1933, ofereceu 
auxílio às companhias de colonização..67.

Na perspectiva modernizadora do governo tinham de se criar mecanismos 

que favorecessem a integração econômica do Estado ao setor industrial nacional. 

A forma encontrada foi a de aumentar o rendimento agrícola, incorporando 

extensas áreas de terras, praticando a colonização dirigida.

Os projetos modernizantes não se restringiam aos setores educacional e 

econômico, mas também, na saúde.

A racionalização do serviço de higiene era projeto da administração 

intervencionista. 



57

Até então, não havia preocupação dos preceitos científicos em defesa 

sanitária das populações urbana e rural. 

A política ludoviquista adquiriu caráter científico-social, combatendo a 

proliferação de epidemias, dissolvendo o estigma da ociosidade goiana, a qual era 

atribuída às verminoses.

No Relatório enviado à Getúlio Vargas, percebemos o combate do 

governo às doenças e às más condições infra-estruturais vivenciadas pelo homem 

do campo:

“...nos nossos sertões observamos condições 
miseráveis em que vegeta o nosso trabalhador rural, o 
morador dos campos, se convence da absoluta necessidade 
de se lhe proporcionar amparo profilático e terapêutico. 

Vive consumido pela verminose e pelo impaludismo. 
Tirando o sustento dos braços, do esforço dos seus 
músculos, chega ao ponto de para eles não poder mais 
apelar. Atrofiado, inerte pela anemia que o abate, 
proveniente daqueles elementos nosológicos, reduz-se a 
completo aniquilamento. Sem capacidade econômica para 
adquirir medicamentos que combatam os parasitas que dia a 
dia, impiedosamente, lhe estiolam o físico, arrasta uma 
existência penosa, cheia de sofrimentos desaparecendo 
prematuramente, transformado em molambo humano”68.

A proposta do69 governo seria valorizar o trabalho e o homem goiano. Isso 

careceria de cuidados especiais básicos. Procurou racionalizar a saúde, reduzindo 

os fatores mórbidos que flagelaram as populações rural e urbana.

Doenças como a malária, opilação, sífilis e lepra comprometeram o 

trabalho e a produção agrícola . Isso acarretou campanhas propagandísticas 

profiláticas, sendo um viés racionalizador no Estado. 

A imprensa tornou-se veículo de combate às enfermidades. Foi usada na 

divulgação de cartazes, prospectos sanitários, além de exibições 

cinematográficas. Isso representou alto custo para os cofres públicos estaduais 

                                                                                                                                                                                
67 SILVA, Ana Lúcia. Op. cit. P.175.
68 Relatório. Op. cit. P.p. 61, 62. 
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Essa iniciativa foi cara mais necessária pois: 

“...daria grande resultado. Mostraria e verificaria a 
penetração das larvas no organismo humano, os meios de 
evitá-las, e o ciclo evolutivo. 95% da população rural vivem 
enfestados dessas verminoses70.”

Sabendo da necessidade de combater a proliferação epidêmica, criou-se o 

serviço de extermínio às verminoses. Tinha como função fornecer medicamentos 

específicos, ministrar conselhos, reeducando a população no tocante a 

importância e necessidades higiênicas individual e doméstica. 

Como forma de controlar as insuficiências e os problemas nas 

diferenciadas esferas do convívio social, o governo implantou o sistema de 

estatística.

Até então, não se acreditava na utilidade dos estudos estatísticos. 

Essa inconfiabilidade deveu-se às práticas e condutas tradicionais 

vigentes, comportamentos que invalidaram as análises, corromperam balancetes e 

boletins, distorcendo conclusões acerca da dinâmica e do desenvolvimento 

goiano. 

Os estudos de estatística possibilitariam o esclarecimento objetivo de 

problemas e insuficiências, perspectivas exclusas do convívio social em Goiás.

Esse órgão informativo reforça os planos de implantação de um Estado 

moderno, criterioso, detectador e solucionador de irregularidades.

O Relatório do interventor Pedro Ludovico delineia objetivos, datando a 

reorganização do órgão estatístico:

“ coube ao atual Governo obviar o prejuízo velho de 
50 anos, em que, para a administração pública estadual, 
importava a falta de uma repartição eficiente de estatística, 
em condições de verificar, recolher e elaborar os fatos, bem 
como as suas relações, cujo conhecimento numérico real é 

                                                                                                                                                                                
69 Jornal “Cidade de Goiás” Ano XIII. Goiás, 30 de julho de 1950. N.º 481. P. 01.
70 Idem. ibidem. P.63
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de tamanho interesse para a ida e progresso do Estado. 
Reorganizando a administração do Estado, em 11 de 
dezembro de 1931, afim de atender às exigências do decreto 
federal n.º 20.348, de 29 de agosto de 1931 (Código dos 
Interventores), aproveitou o Governo a oportunidade para 
crear, como efetivamente creou (decreto est. n. 1.737, de 
11/XII/931), os serviços de estatística de Goiaz, aos quais 
pretende dotar dos meios necessários para se tornarem 
amplos e eficientes”71.

Com a implantação do departamento de estatística dificuldades afloraram, 

ocasionadas pela falta de pessoal especializado e experiente. Sabendo dessa 

necessidade, o governo enviou diretores e secretários até o Rio de Janeiro, 

capacitando-os no Departamento Nacional de Estatística.

O Departamento de Estatística e Divulgação do Estado, tornou-se um 

órgão benéfico à administração intervencionista. Atribuiu aos poderes públicos, 

conhecimentos objetivos e oportunos, quantitativos e qualitativos, da situação dos 

sistemas econômico e educacional em Goiás.

Sabendo da opressão causada à população goiana, oriunda do jugo 

truculento e grosseiro das oligarquias, o governo reforçou o sistema de segurança 

– milícia e ampliação da esfera judicial - , buscando evitar conflitos constantes 

entre dominados e dominadores.

O Relatório intervencionista reforça a prática de dominação exercida pelas 

oligarquias e o risco que sofria o povo goiano: 

“o povo goiano, sob o jugo truculento e grosseiro da 
oligarquia Caiado, a mais impudente e caracteristicamente 
ruinosa de quantas houve no Brasil, quiçá na América do Sul, 
era obrigado a sustentar, com o produto do seu trabalho, 
com os tributos que pagava ao Estado, a legião de 
criminosos, de sicários de farda que se rotulava de Batalhão 
de Polícia de Goiaz, em cujos quadros a pequena minoria 
dos bons elementos era completamente anulada pela 
predominância dos maus.

                                                          
71 Relatório. Op.cit. p.77
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Os adversários políticos da oligarquia, se atreviam a 
manifestar as suas opiniões, corriam desde logo o risco de 
serem humilhados, perseguidos, presos, espancados e até 
fuzilados. Os esbirros policiais atendiam ao menor aceno dos 
mandões, esmerando-se em amplificar, no terreno das 
violências, as instruções recebidas, sugeridas às vezes, até 
adivinhadas.

Em nenhuma parte do Brasil a polícia intervinha mais 
e mais truculentamente na política partidária, na realização 
das eleições e, por conseguinte, na escolha dos dirigentes, 
do que em Goiaz. A polícia goiana era, incontestavelmente, 
uma das nódoas mais negras..”

Como em tudo mais, até nos casos policiais 
exerciam influência danosa as conveniências políticas, sendo 
permitido qualquer abuso aos que, em cada município, 
representavam o pensamento da oligarquia dominante. Os 
que lhe reprovavam os abusos e as imprudências, porém, e 
cometiam a temeridade de publicar sua justa repulsa às 
práticas então reinantes,, estavam, desde logo, 
automaticamente, sujeitos às violências e às perseguições 
policiais, contra as quais não havia apelo eficaz nem recurso 
possível. Era esta a razão por que, levados somente pelo 
instinto de conservação e pela necessidade muito humana 
de procurar acomodar-se à situação para se assegurarem o 
direito de viver, elementos aproveitáveis mas sem 
temperamento para a luta apoiavam a oligarquia nos 
municípios, embora no íntimo sentissem repugnância pelos 
processos políticos e administrativos que ela perfilhava, cada 
vez com mais despudor.

Estava profundamente arraigada no espírito do povo 
goiano a convicção de que a polícia estadual, longe de 
constituir um elemento de ordem no qual devera repousar a 
segurança pública, realizara o paradoxo de ser um 
espantalho tremendo, espécie de incarnação do próprio 
terror, cujos múltiplos agentes levavam a intranqüilidade e o 
sobressalto a todos os recantos do território goiano.72”

A referência supra citada reforça as práticas tradicionais nas instituições 

legitimadoras do poder. 

A Força Pública fundada na República Velha comportou-se, em prol das 

familiocracias, ou seja, foi uma milícia dos grupos políticos e não da instituição 

Estado. A quem deveria proteger e acolher não o fez. As milícias da Força Pública 

                                                          
72 Relatório. Op. cit. P.p. 81, 82
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trabalharam em prol da segurança das associações de dominação política e não a 

favor da população.

As tentativas de racionalização do sistema de segurança foram propostas 

por Domingos Neto Vellasco, oficial reformado do Exército e Secretário de 

Segurança e Assistência Pública do Estado, do governo de Pedro Ludovico 

Teixeira.

As primeiras medidas relativas à reforma policial foram as de fundar 

Companhias de Infantaria, Pelotões, Esquadrões de Cavalaria; elevação do 

quadro pessoal; aquisição de novos armamentos bélicos (metralhadoras, fuzis, 

pistolas, etc.); salários e gratificações; treinamento; parceria com o exército; etc.73

Durante a reforma militar, a Força Pública submeteu-se a um rigoroso e 

permanente processo de expurgo, excluindo de suas fileiras os elementos que 

eram identificados como ligados a situação pré-30.

A reordenação desse órgão mantenedor da ordem foi a esperança de 

implantar por definitivo a disciplina, a conscientização, cujos efeitos salutares se 

fizeram sentir nas pessoas e nos costumes policiais. 

O complemento dessa reforma estadual seria concluída com a reforma no 

sistema judiciário. A justiça era um cosmo corrompido pelas oligarquias. 

Advogados, Juízes e Desembargadores submetiam-se às normas ditadas pelas 

familiocracias em Goiás. 

As mudanças ocorridas em 1930 inovaram alguns setores, ora 

modificando ora conservando, alterando relações políticas e sociais.

A Justiça, a partir de 1930 também foi modernizada. Com a lei n.º 892, de 

20 de julho de 1927, o número de desembargadores foi elevado de 5 para 9. O 

governo interventorista elevou de 1ª para 3ª entrância as comarcas do norte, todas 

com sedes longínquas. Executada a resolução que elevou aquelas comarcas a 3ª 

entrância, houve equiparação com as da capital, sendo preenchidas do Alto 

Tocantins, Natividade, Rio Paraná e Boa visa do Tocantins, preenchendo todas as 

comarcas do Estado74.

Percebemos que as mudanças ocorridas tanto na política quanto na 

Justiça, esboçam desejos e os projetos do governo revolucionário. Sua prática 

                                                          
73 Idem, P.p. 84 a 86



62

política em solucionar o caos social goiano, ocasionaria o castramento de forças 

rivais emergentes, e rechaçaria o poder dos grupos sedimentados na esfera 

política em Goiás.

A política modernizadora do interventor Pedro Ludovico foi mais do que 

uma proposta racionalizadora, foi uma tentativa de assegurar a dominação 

submetendo oligarquias às normas e regras fixas e impessoais, que serviram de 

programa para os novos grupos (modernizantes) no poder. 

A política ludoviquista ganhou sentido racional, moderno. Pedro Ludovico 

foi o personagem que introduziu com “perfeição” o Estado Moderno, 

impulsionando a burocratização institucional em Goiás.

Esse caráter racional do poder ludoviquista não descarta outras 

possibilidades, ou seja, não exclui condutas tradicionais ou supra mundanas.

Para Maria Cristina Machado Pedro Ludovico dever ser visto como agente 

modernista que despertou o progresso em Goiás:

“ com a derrocada dos sistema oligárquico são 
difundidos discursos desenvolvimentistas, visando a 
incrementação de novos meios de comunicação buscando 
integrar o Estado aos centros desenvolvidos do país.

Durante o Estado Novo, o governo goiano adotou o 
crescimento econômico e a superação da moralidade 
administrativa como elementos fundamentais para sair da 
lama, sair do atraso, ou seja, trilhar rumo ao progresso...

Com a implantação do Estado Novo passa a 
predominar a preocupação em racionalizar a administração 
do Estado

O governo lança mão da burocracia para resolver os 
novos problemas que assim pudessem surgir. O governo 
reorganiza o administrativo, dinamiza a ação do Estado 
dentro dos novos padrões. São criados conselhos 
consultivos estaduais e municipais, combate às 
familiocracias, incentivo à política fiscal, determinação de 
vencimentos para interventores, secretários e prefeitos.

As reordenações administrativas acentuam-se a 
partir de 1939. O quadro administrativo transforma-se. 
Mudam-se pessoas, diversificam-se as relações 
interestaduais e municipais.

                                                                                                                                                                                
74 Idem. P.p. 103 a 107.
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Goiânia é construída, vários colégios são 
construídos, muitos eventos culturais são mobilizados no 
Estado”75.

Percebemos que a análise de Maria Cristina Teixeira, acerca da 

modernização goiana, baseia-se na perspectiva ludoviquista sintetizada no 

relatório de 1933.

A autora apresenta Pedro Ludovico Teixeira como o sujeito que introduziu 

a modernização, a racionalidade em Goiás.

Maria Cristina Teixeira Machado afirma: 

“Pedro Ludovico foi portador de uma dominação 
carismática, veio pautada de orientações inovadoras, até sua 
conduta tinha cunho inovador. O carisma do governo goiano 
tinha força revolucionária, pois foi quebrado costumes 
tradicionais”76

As manifestações, detectadas na historiografia goiana, legitimadoras do 

poder ganharam cunho inovador e racional, fugindo a regra o trabalho de Maria 

Cristina Teixeira, a qual atribui a Pedro Ludovico poderes sobrenaturais, 

carismáticos. 

Essa visão quase que generalizada do poder racional-burocrático, em 

Pedro Ludovico, está sujeita à contestações.

A administração do interventor não exclui certas práticas e 

comportamentos políticos ligados às familiocracias, aos coronéis, e às oligarquias 

goianas.

Sabendo da existência de práticas patrimonialistas no espaço burocrático, 

nada impede de ter ocorrido manifestações tradicionalizadas em Pedro Ludovico.

Usando como fonte de análise entrevistas, conseguimos traçar novo 

parecer do governo racional no pós-30. 

Manoel Luis da Silva Brandão ressalta que: 

                                                          
75 MACHADO, Maria Cristina Teixeira.. Op. cit. P.p. 140 a147.
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“ Quase em todos os municípios os prefeitos eram 
médicos, durante o governo de Pedro Ludovico Teixeira de 
Almeida. 

Goiânia ele botou o professor Venerando de Freitas, 
que era um intelectual, homem de bem. 

Eles podem falar de Pedro Ludovico, o que 
quiserem, só não podem falar da honestidade dele. 

Podem falar que ele era brabo, que ele tinha 
jagunço, mas era um costume daquela época. Toda a família 
era braba. Você não tinha coragem de mexer com uma 
mulher de uma família importante, aí, porque senão você 
caia no tiro mesmo...

Caiado não era assim tamém não. Eles viveram uma 
época diferente, foi uma época transitória onde houve uma 
mudança, na estrutura política do país, uma mudança no 
sistema político um descontentamento generalizado e eles 
tiveram que tomar uma posição linha dura, e prá poder ficar 
no poder e ter prestígio eles tiveram que ser linha dura. 
Agora o Dr. Pedro Ludovico foi a mesma coisa. 

Dr. Pedro Ludovico quando entrou, ele tinha que ser 
duro. Primeiro, senão ele não mudaria a capital, e então ele 
tinha que ser linha dura, que só moravam desembargadores. 

Olha transferir 17 desembargadores para Goiânia, já 
pensou?, os homens da lei, o juiz, o pessoal do tribuna(l...) 
Convencer esse pessoal a sair do conforto que era Goiás; do 
compadre do amigo que ficava sentado na porta fumando um 
cigarrinho, ia no mercado todo dia comprar pão, bater papo 
no mercado, era aquela vida, a vida mais tranqüila do 
mundo.

Não tinha briga, não tinha increnca. O tribunal reunia 
uma vez por ano. Ganhando dinheiro à vontade. Todo mundo 
tinha aquela reverência todinha. E sair da li prá morar numa 
cidade deserta que era Goiânia, de ruas largas que eles não 
iam ver os compadinho deles mais, não é brincadeira. Tirar a 
política, o Comando da Política. Tirar todos os funcionários 
do governo federal e estadual?. Você calcula o que Pedro 
Ludovico fez a Goiás. Goiás tinha 30 mil habitantes passou a 
ter 2 mil. Foi a mesma coisa que fez Juscelino Kubitschek 
mudar Brasília, imagine a luta prá poder mudar, aquele 
pessoal de Copacabana, Neblon, e vim pra um cerrado que 
nem Brasília, sem praia, os políticos vivendo no maior 
conforto, e vim prá uma chapada

Então o Dr. Pedro Ludovico teve que ser duro, a 
linha dele, prá ele conseguir tirar esse pessoal de Goiás. 
então foi aí que os adversários do Dr. Pedro Ludovico, 
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começaram a dizer que ele tinha jagunço. Ele não tinha 
jagunço não, ele tinha um pessoal do lado dele que 
agüentava as conseqüências, que se fosse prá morrer por 
causa dele, morria”77

No relato de Manoel Luis da Silva Brandão percebemos o esforço de se 

implantar um projeto modernizante em um ambiente de pessoas com mentalidade 

tradicionalista; e a preocupação de resguardar a moral do ex-interventor goiano. 

Tentou esquivar-se da hipótese de que Pedro Ludovico tivesse usado o tipo de 

dominação tradicional para legitimar seu poder político. Mas não negou a 

possibilidade de que Pedro Ludovico tivesse utilizado força coercitiva para 

instaurar o poder, ou seja, “ele foi linha dura e tinha um pessoal que se fosse para 

morrer por ele, morreria”.

No depoimento de José Hercílio Fleury Curado, a respeito de Pedro 

Ludovico, percebemos um certo descontentamento:.

“ Pedro nesse particular ele limitou um pouco os 
Caiado. 

Porque o Pedro Ludovico tinha jagunços, tinha 
jagunços.

E jagunços de Pedro Ludovico fizeram inclusive a 
morte de jornalista, Aroldo Gurgel. Isto é. Todo mundo sabe, 
que havia jagunço lá em Goiânia, eu mesmo tive um ocasião. 
Um confronto com jagunço dele. 

Ele seguia a tradição. Em certos pontos havia 
compra de votos, mas já era menos, por que com a 
Revolução de 1930, isso moralizou muito, a compra de voto 
moralizou muito, mas não deixou de existir, existia, fazia uma 
compra mais discreta, fazia uma compra mais discreta, mas 
que desapareceu por completo, não. Agora desapareceu por 
completo a eleição por eleitores os nomes daqueles que 
tinham que votar, era o Bico de Pena.

O governo de Pedro Ludovico teve deslizes nessa 
matéria de jagunços, teve. Não sei até onde vai a culpa de 

                                                          
77 Depoimento concedido no da 21 de Junho de 1999. Manoel Luis da Silva Brandão – filho de Elpídio Luis 
Brandão, farmacêutico formado na França, prefeito de Inhumas – ,  foi vereador por Inhumas pelo Partido 
Social Democrático (PSD), primo do Senador Domingos Vellasco. Foi leito em 15 de novembro de 1966 para 
Deputado Estadual por Goiás, cumprindo mandato até 31-01-71. Precursor do PMDB no Estado, foi 
presidente do Diretório em Inhumas, fundando também o PST inhumense.
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Pedro Ludovico nisso. Mas aconteceu, este caso do Aroldo 
Gurgel, foi um caso triste , um caso concreto. Até onde foi a 
responsabilidade de Pedro eu não posso dizer.

Creio até que Pedro não foi, conheci bem, e houve, 
posso dizer para você, um episódio que houve comigo. Eu 
posso dizer isso, eu senti na carne essa coisa. Porque já 
depois que eu fui deputado e que fui nomeado pelo, já no 
governo do , novo governo do Getúlio Vargas, eu fui 
nomeado delegado do IEPETEC, em Goiás, sabe o que é 
IEPETEC, Instituto de Transporte e Cargas. Eu fui nomeado 
delegado em Goiás. Pois bem, por indicação, por apoio, 
apoiado pelo Ademar de Barros. Bom, depois então eu 
passei para o partido do Ademar de Barros, fui Secretário 
Geral do partido, e depois eu concorri, a eleição federal, e 
fiquei como suplente de deputado federal...

De modo então que eu acho que ai aconteceu uma 
coisa que eu mesmo fui objeto de uma perseguição. Eu fui 
nomeado delegado do IEPETEC, fiz uma administração 
imparcial, não botei política no meio, e eles então 
começaram a querer me tirar. Então um turista levou um 
papel, era a minha exoneração. Bem aquilo foi bem. Fui 
exonerado.78” 

O relato do ex- deputado estadual, José Hercílio Fleury Curado, coteja a 

perspectiva de governo ludoviquista expresso no depoimento de Manoel Luis da 

Silva Brandão. Ambos, homens com tradição política familiar, mantiveram ligações 

diretas com o interventor. O primeiro era filho de uma autoridade municipal em 

Inhumas, de mesmo cunho profissional, e o último, também filho de uma 

autoridade, concentrada na região de Corumbá, com foco de ação em Anápolis, 

Pirinópolis, Niquelândia e Jaraguá.

Observamos nos depoimentos, características políticas ligadas às práticas 

tradicionais, reforçando acentuadamente a dominação tradicional de Pedro 

Ludovico. 

Lúzio de Freitas Borges afirma com veemência que a gestão de Pedro 

Ludovico também caracterizou-se pelo jaguncismo. Lúzio afirma:

                                                          
78 Entrevista concedida em Brasília, no dia 22 de junho de 1997. José Hercílio Fleury Curado cursou direito 
(1932), no Rio de Janeiro, amigo de Carlos Lacerda e de Alzira Vargas (filha de Getúlio Vargas). Filho de 
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“...esse povo graúdo não fica sem jagunço não. 
Companheiro era jagunço...

...Pedro Ludovico tinha jagunço, não tem governo 
que não tem jagunço, que não tem guarda costas, hoje é 
segurança. Naquela época era jagunço era anjo da 
guarda...”79

A hipótese da existência de práticas políticas violentas (coerção ilegal), no 

governo ludoviquista tende a corroborar-se. 

Lúzio de Freitas enriquece o eixo de análise, relatando a morte do 

jornalista Aroldo Gurgel: 

“...saiu no jornal, não foi Pedro Ludovico mas foi um 
adepto dele, um jagunço dele, se chamava Pedro Arantes. 
Pedro Arantes e tinha um jornal chamado “O Social” (UDN) e 
o jornalista chamava Aroldo Gurgel, e deu, tinha arrebentado 
a barragem lá em Goiânia, como te falei pouca hora, e 
Goiânia tinha energia assim aos pedaços. 

Usina, uma parte do motor e houve uma encrenca lá 
que precisou de energia e o Pedro Arantes arrumou a 
energia, lá não sei prá que. E no outro dia o jornal publicou: 
‘Pedro Arantes deu a Luz’. Aí Aroldo Gurgel fez o jornal, com 
a manchete ‘Pedro Arantes deu a luz’, decretou a morte dele.

Alí onde está o BEG (Banco do Estado de Goiás), 
era um lote vago, aquilo alí, eles mataram ele alí, naquele 
lugar juntou um monte de gente alí, e Pedro Arantes foi alí e 
matou o cara. E a empresa Força Luz estava alí onde é o 
Café Central.

Agora o cara faz um trem desse e vai ali perto da 
cobra, e esse Pedro Arantes me parece que era de Rio 
Verde, terra de Pedro Ludovico. Aroldo Gurgel morreu de 
graça. Aí fizeram o enterro levaram o defunto prá praça 
cívica e fizeram mil coisas, mas não adiantava”80.

                                                                                                                                                                                
César Destam Curado Fleury, pioneiro na questão desenvolvimentista em Corumbá, correligionário de Pedro 
Ludovico Teixeira de Almeida.
79 Entrevista concedida em Inhumas no dia 09.05.1999. Lúzio de Freitas Borges era sobrinho de Venerando 
de Freitas Borges, correligionário do Partido Social Democrático (PSD).
80 Entrevista com Lúzio de Freitas Borges, 09 de maio de 1999, citada.
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Referendando a respeito da morte do jornalista Aroldo Gurgel, tanto José 

Hercílio Fleury Curado, quanto Lúzio de Freitas Borges, ambos com tradição 

pessedista, foram unânimes no tocante ao uso da coerção ilegal pelo governo 

“democratizante” de Pedro Ludovico.

Percebemos o receio em conceber o “companheirismo” como uma prática 

comportamental semelhante ao jaguncismo. Mas se retomarmos ao tipo de  

Dominação Tradicional weberiana, notaremos que o quadro de funcionários do 

chefe político, do dominador, será formado por “companheiros tradicionais”. Então 

o termo companheiro não descarta a possibilidade de assimilarmos práticas que 

“encantam” a política, obtacularizando, a modernização e a dinâmica 

desenvolvimentista em Goiás.

No depoimento de Custódio Santana afirma:

“eu tive contato pessoal com Pedro Ludovico. Era 
conselheiro, trabalhador, e inclusive gostava de boa 
harmonia, trazer o povo, assim numa maneira muito bem 
conduzida. Sob a direção dele era trabalho e progresso. 
Então o povo via aquilo, atrás disso aí, a povo obedecia a 
ele, tudo saia bem...

Não se usava armas, só de harmonia. Na época da 
Revolução de Mauro Borges, inclusive nós éramos amigos, 
eu fui lá de dentro da casa dele. Ó, Dr. Pedro Ludovico, eu 
não sou jagunço, não sou pistoleiro eu sou “companheiro”. 
Aqui o Sr. está em dificuldade, e nesse caso mesmo, vamo 
ver se nós defende sem, que morre ninguém, “mas sou 
companheiro”, do Sr., aqui dentro de sua casa, e aonde o Sr. 
ficar no que for preciso, e o Sr. resolver ai, tou do seu lado.

Eu fui “companheiro” do Pedro Ludovico, não só eu, 
mas Napoleão Pires de Barros, tamém, que era prefeito de 
Itaguarú, e Sebastião Guerra daqui de Inhumas, também, 
Erpídio Brandão...81”

Os jornais de época também salientaram a representação política de 

Pedro Ludovico frente ao governo em Goiás. 

                                                          
81 Depoimento de Custódio Santana. Citado. 



69

O jornal, “Cidade de Goiás”, com sede na antiga capital estadual, trouxe 

uma manchete intitulada, “Grave Ofensa ao Poder Legislativo”, cujo conteúdo 

retratava a falta de respeito e o perigo que rondava a Assembléia Legislativa do 

Estado de Goiás.

A manchete afirma: 

“ O Estado de Goiás tido como uma das unidades 
federativas de maior educação política, acaba de ver essa 
tradição ser rompida brutal e criminosamente com o atentado 
praticado a luz do dia contra o Poder Legislativo, onde um 
grupo de capangas tentou assassinar deputados reunidos no 
recinto da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, 
somente porque atacavam o governo do Sr. Pedro Ludovico 
Teixeira de Almeida.

A população de Goiânia e de todo o Estado, onde o 
rádio levou essa espantosa notícia ficou estarrecida e cheia 
de assombro ao sentir que até a imunidade parlamentar foi 
violada, último reduto onde ainda se podia falar com 
liberdade. O Poder Legislativo na pessoa dos representantes 
do povo, acaba de ver a sua soberania atingida de cheio. O 
próprio regime democrático foi ferido com a tentativa de 
impedir a liberdade de divergir dos atos governamentais, 
ofendendo imunidades parlamentares acauteladas pela 
constituição, tentando cercear os mais legítimos direitos dos 
mandatários do povo.

A insânia e o desamor às leis, o desrespeito aos 
direitos mais legítimos, o não cumprimento de sentenças 
judiciárias no governo do Sr. Pedro Ludovico, esta num 
crescente assustador e já chegou ao inacreditável com o ato 
terrorista do dia 04 de junho de 1953, ato esse maduramente 
premeditado e conhecido antes da sua execução. Tão 
grande foi a repulsa, tão graves os acontecimentos, tão 
primitiva a selvagem a ofensa à Assembléia que, num gesto 
louvável, por unanimidade absoluta de todos os deputados e 
de todos os partidos que apoiam o Sr. Pedro Ludovico, foi 
lançado um manifesto ao povo goiano por intermédio dos 
jornais do Estado em que se solidarizavam esses 
representantes e com os seus colegas da oposição 
repudiavam esses métodos que vem ferir a soberania e a 
intangibilidade da Assembléia, deixando assim bem patente 
ao governo que não subscrevem vandalismos, e que o Sr. 
Pedro Ludovico já não está em condições de ditar ordens 
aqueles que até então o prestigiavam. o próprio presidente 
daquela casa, eleito sob a legenda do PSD (Partido Social 
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Democrático), cheio de revolta e preservando a dignidade do 
parlamento e a do seu alto posto, declarou que renunciaria 
se não fossem punidos os responsáveis por tamanho 
desacato à casa do povo.

Infelizmente nada acontecerá. O terror esta 
implantado em nosso Estado e ai daquele que tiver ousadia 
de verberar atos como estes que envergonham uma 
coletividade. A ameaça paira sobre todas as cabeças. 
Mesmo assim, conscientes desse perigo, mas levando em 
conta três lustros de lutas contra desmandos, seguindo uma 
tradição de combate ao erro arrostando sempre as fúrias e 
as vinditas dos poderosos, esse jornal se sente bem honrado 
em hipotecar a sua integral solidariedade à Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás. Incontestavelmente, o 
respiradouro da opinião pública o que tem no seu seto um 
grupo de representantes que sabem honrar o seu mandato 
como comprovaram nesta hora grave da política de Goiás, 
esquecendo-se das suas legendas para com a uma delas a 
bandeira do direito, da dignidade do respeito e da soberania 
daquela casa”82. 

O discurso da prática do poder tradicional em Pedro Ludovico manifesta-

se nas entrevistas de “companheiros” e oposicionistas, nos jornais e nas Atas de 

Reuniões da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. 

O protecionismo associou-se à política ludoviquista, mantendo-se 

acentuado durante os 16 anos de seu governo.

A entrevista concedida por Ataide Peixoto de Freitas, esboça o caráter

protecionista de Ludovico, dizendo: 

“...é minha mãe me contava, eu nasci no dia 15 de 
maio de 1918, e meu pai morreu no mesmo ano. Só que ele 
morreu no sertão, por lá ele morreu, e por lá ele ficou. Ele 
morreu em 1918, vítima de gripe espanhola.

Então minha mãe me contava, eu vou dizer prá você, 
você não repara não, eu já fiz o diabo. A literatura de Cordel 
me influenciou. Só que tem uma coisa, eu nunca fiz papel de 
cachorro, de moleque, coisa escusa. Eu fiz o diabo. Certas 
coisas eu não admitia e minha pessoa não admitia; aqueles 

                                                          
82 Jornal “Cidade de Goiás”, Ano XIV. Goiás 08 de junho de 1952. N.º 536. P. 01
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que entrava mordia na isca, mas mordia na isca e morria, 
morria.

Eu não, Então quando eu vim prá cá foi justamente 
por causa disto. E lá no Estado de São Paulo, aqui quando 
eu cheguei, quem mandava era o Pedro Ludovico no Estado 
de Goiás. E no Estado de Goiás tinha um tio meu que era do 
PSD, o meu tio lá do Estado de São Paulo, falou: ‘ Oh, você 
chega lá e encosta no Pedro Ludovico. O Pedro Ludovico é 
que manda no Estado de Goiás’.

Eu tive sorte coincidência, eu cheguei aqui no dia 07 
de maio, daí 15 dias eu conheci o Pedro Ludovico Teixeira, 
falaram que eu era bom de serviço (grifo meu), 29 anos. Eu 
vou te contar”83.

Semelhante ao fato supra citado, o Sr. Custódio Rodrigues de Morais, 

relata o seguinte fato:

“...eu alembro de uma ocasião, veio uma pessoa e , 
que fez uns crimes na região de Jataí, Rio Verde, eu não me 
lembro mas o lugar certo que era. Chegou em Goiânia, 
cassado, foi cassado e pedindo ao Dr. Pedro Ludovico 
proteção. ‘Eh Dr. Pedro, eu fui obrigado a fazer uns crime lá, 
eu vim pra cá quero que o Sr. me protege’. 

Ele falou: ‘não há dúvida. Põe suas coisa naquele 
cantinho ali e vai trabalhar. Seu trabalho é este, vai 
trabalhar’.

E a pessoa foi trabalhar. E ganhou dinheiro e 
planejou sua vida alí. Bom, passado uns 2, 3 meses, ou 
mais, 8 meses, um ano, chegou uma senhora com 6 
crianças, 6 meninos, dizendo assim: ‘Dr. Pedro Ludovico, eu 
tô sem recurso, eu quero que o Sr. me ajuda, eu com meus 6 
filhos. Mataram meu marido a um ano e eu tou sem saber o 
que eu faço. É preciso, de por meus filho na escola, preciso 
trabalhar. Sim senhora, pode, arranjá um ranchinho prá 
senhora. Vai morar e os seus filhos vão trabalhar comigo’.

Hoje é tudo formado. E é justamente filho daquele 
homem que, o outro tinha matado e ele protegeu o criminoso, 
e depois arranjou a vida da viúva com os filhos. A viúva com 

                                                          
83 Entrevista concedida em Inhumas, no dia 02 de agosto de 1998. Ataide Peixoto de Freitas, paulista, filho de 
tropeiro, chegou em Inhumas em meados da década de 1910. Foi presidente do diretório da UDN. Fundou o 
PTB e a ED em Inhumas. Construiu a rodoviária, Cinema, proprietário de inúmeras máquinas de beneficiar 
arroz (1940). Foi Presidente da Associação Comercial, vice-presidente da TISA (Telefônica de Inhumas S.A).
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os filhos, o homem, o criminoso morou aqui em Goiânia, até 
no fim da vida, até morrer, morreu de velho.

A viúva, de quem ele matou, também morou aqui em 
Goiânia, trabalhou e formou os filhos tudo, hoje são todos 
formado, funcionário em Goiânia84”.

As relações de interesses travadas entre Pedro Ludovico e os recém 

chegados no Estado, criaram vínculos de dependência, um clima em que 

predominou a dominação tradicional, formando uma associação de dominados 

políticos, submissos a um chefe revestido com poder “autocrático”.

O depoimento proferido por Custódio Rodrigues Santana acentua sua 

ligação com Pedro Ludovico Teixeira. 

Um fato polêmico, intocado pela historiografia goiana, é a existência de 

um sindicato, situado no município de Buriti Alegre, cujo objetivo era assassinar 

fazendeiros, políticos, policiais, etc.

Lúzio de Freitas Borges comenta a respeito do “Sindicato do Crime”: 

“ O Sindicato não foi aqui não, foi em Buriti Alegre. 
Tinha dois irmãos..., Gerônimo Santana e Custodinho. Eles 
pegavam prá matar. Era lá em Buriti. Gerônimo era cabeçudo 
de lá...

Eu acho que o Custodinho mata até hoje. Agora ele 
tá velho mais mata até hoje.

Ele viraram bandido por que um cidadão matou o pai 
deles, e os, ele era tudo menino pequeno, o ... tinha nascido, 
e a mãe guardou o revólver do pai e a camisa 
ensangüentada, e foi enfiando na cabeça de Custodinho, era 
o mais velho, ele tinha que matar, tinha que vingar a morte 
do pai, ele, quando ficou rapaz, a mãe dele passou a fazer 
camisa preta prá ele, com a cruz assim, de botão branco, nos 
bolsos aqui tinha 2 bolsos, dois botões brancos de madre-
peróla, em cruz que era o símbolo da vingança.

Custodinho matou o cidadão dentro da cadeia. Ele 
tava preso, e o Custodinho matou ele lá dentro.

Ele fez 16 ou 18 anos a velha pegou a camisa e o 
revólver e, tá aqui Oh, chegou a hora de vingar a morte de 
seu pai, mata ele. Ai Custodinho matou. Aí começou a vida 
de bandido dele....

                                                          
84 Entrevista concedida no dia 13 de janeiro de 1997. Citado.
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Inclusive Jerônimo Santana matou um tal de Arão 
Gabriel, que é pai de quem aqui!, você conhece o Nacruth?, 
eu acho que o Nacruth é filho dele. João Nacruth, me parece, 
não tenho certeza, era filho de Arão Gabriel.

Arão era um rapaz que morava em Araçu, na época 
ele era o homem mais bonita da região, era outro que só 
andava com linho branco. E então mexia com gado e boiada, 
e era valente, brabo como ele só, qualquer coisinha ele batia 
no sujeito. Mas qualquer coisinha, eu não sei se ele chegou a 
matar não, mas ele batia. E o Jerônimo pegou o Arão pra 
matar. Acho que eram até amigos. E o Arão tava na casa da 
namorada lá em Campinas, ele negaciou o Arão até pegar 
ele no jeito, matou ele abraçado com a namorada, na sala, 
com a mão no ombro da namorada, na sala de visita...85” 

O depoimento do jornalista Lúzio de Freitas coteja a manchete do jornal “A 

Folha de Goiás”: 

“com apenas 14 anos de idade praticou o primeiro 
crime, matou um homem dentro da cadeia pública de 
Inhumas, Sub- Chefe da Gang.

João Rodrigues de Morais, vulgo “Jerônimo 
Santana”, 26 anos, natural de Itumbiara, solteiro, é mais um 
membro da sinistra organização criminosa, ‘Sindicato do 
Crime’. Desde a idade de 14 anos foi levado pela vocação, à 
prática de assassínios, já com 18 anos, ingressou no 
sindicato, onde iniciou sua vida de pistoleiro profissional.

Jerônimo Santana é um indivíduo frio. Diz que não 
nutre nenhum remorso pelos crimes praticados.

Na cidade de Inhumas matou dentro da cadeia 
pública Misseminha de tal. Para a consumação do delito, 
arrombou o xadrez, penetrando no mesmo.

A mando do fazendeiro João Maia, residente em 
Barretos, São Paulo, assassinou em São José do Rio Preto o 
Cláudio de tal, por cuja impreitada recebeu  importância de 
Cr$ 15 mil. 

Em Buriti Alegre matou o soldado da Polícia Militar, 
Cláudio dos Santos, ganhando para tal quantia Cr$ 10 mil.

Matou em Trindade o fazendeiro Argemiro Marques e 
tentou assassinar a amásia do mesmo. Ganhou Cr$ 10 mil.

                                                          
85 Depoimento de Lúzio de Freitas Borges. Citado
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Compondo os elementos do bando que foram 
designados pela Chefia do Sindicato, foi cúmplice do 
assassinado de Arão Gabriel. Para auxiliar no serviço 
macabro, recebeu a importância de Cr$ 50 mil.

Em Pires do Rio Matou a meretriz Maria de tal, para 
ganhar Cr$ 15 mil.

Por Cr$ 18 mil matou o fazendeiro José Pedro em 
Barretos, Estado de São Paulo.

Em Goianésia para receber 30 mil assassinou 
Antônio Fernandes.

Na cidade de Goiás, matou Raul Vieira para receber 
a importância de Cr$ 20 mil.

A polícia sabe de mais uma infinidade de homicídios 
praticados pelo pistoleiro, entretanto não pode revelar com 
respeito a tal fato para não prejudicar o bom andamento dos 
serviços policiais,. Por outro lado porém sabe-se que 
Jerônimo Santana praticou crimes em Ceres, Santa Izabel, 
Porangatu e Jaraguá.

Os irmãos Santana são acusados de participarem e integrarem o 

chamado sindicato do crime. 

No depoimento de Custódio Santana fica claro a ligação de sua pessoa e 

de seus serviços à pessoa do governador do Estado Pedro Ludovico Teixeira. Foi 

um dos sujeitos que combateu junto a Mauro Borges a Revolução, apoiando o 

filho de Pedro Ludovico, na Casa Verde, contra o Exército Federal.

A relação de Pedro Ludovico com seus companheiros não descarta a 

possibilidade de seu envolvimento com o próprio sindicado do crime.

A pretensão consciente ou inconsciente de formar uma associação 

submissa, dominada, acarretou críticas e crises na administração ludoviquista. Os 

efeitos reverberaram nos debates travados, na tribuna da Assembléia Legislativa 

do Estado de Goiás, entre pessedistas e udenistas:

“...nós sustentamos daqui dessa tribuna que o Sr. 
Pedro Ludovico criou um ambiente propício aos criminosos 
que chegam diariamente a esta capital. São eles muitas 
vezes encarregados para eliminar a vida dos deputados, 
como eu e o deputado Caiado, estamos ameaçados de 
serem atirados nas ruas da cidade...
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E desta tribuna continuaremos a criticar os erros do 
Sr. Governador, os seus fatos criminosos . e daí o Sr. Pedro 
Ludovico é o responsável pelo crime da escadaria da 
Prefeitura. O Sr. Venerando de Freitas não pediu proteção 
policial: pediu ao tenente Silveira que retirasse as tropas...

Sr. Presidente não calaremos e nem deixaremos de 
protestar enquanto perdurar esse clima favorável ao 
banditismo em Goiás. A população de Goiás, estará 
permanentemente ameaçada, como acontece com a 
oposição desta Assembléia, e com o povo na prefeitura. As 
chacinas, os crimes aumentar-se-ão enquanto permanecer o 
ambiente de terror inaugurado no Estado por Pedro Ludovico 
Teixeira. E nós continuaremos a combatê-lo86”

No discurso, proferido na Tribuna por Wilmar Guimarães, fere a postura do 

ex-interventor goiano, cabendo aos seus correligionários promover sua defesa:.

“...em primeiro lugar, eu devo dizer que acho justo, 
acho natural que os ilustres colegas oposicionistas 
investiguem a origem de todos os fatos e sobretudo critiquem 
de maneira constante o que julgar conveniente sobre todos 
estes acontecimentos....

De sorte que, já que houve aqui referências o 
incidente do dia 04 devo dizer antecipadamente que sou 
insuspeito para dar minha opinião aqui. Chamado no 
momento cruciante dos acontecimentos, no momento mais 
perigoso para a integridade física dos Srs. Deputados da 
oposição, tive a oportunidade de arrebatar a arma das mãos 
de uma das pessoas que se achava armada. E prestei, assim 
como prestou a minha bancada, toda assistência moral aos 
Srs. Deputados da oposição dirigida a só uma pessoa, mas, 
sim, a todos os deputados que tem assento nesta 
Assembléia legislativa.. mas não poderemos compactuar 
com as interpretações que estão sendo dadas aos 
acontecimentos, principalmente no que se refere aqueles que 
aqui vieram desrespeitar o Poder legislativo, porque os 
deputados da oposição continuam afirmando que se trata de 

                                                          
86 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Ano VI. Goiânia. Sábado, 03 de Janeiro de 1953. N.º 
378. Ata da Sessão Ordinária do dia 17 de Junho de 1952. P. 02. Discurso proferido pelo udenista Wilmar 
Silva Guimarães. Foi deputado estadual por 3 legislaturas, eleito em 19 de janeiro de 1947, assumindo o 
parlamento em 22 de março de 1947 a 31 de janeiro de 1951; 15 de abril de 1951 a 31 de Janeiro de 1955;e 01 
de fevereiro de 1955 a 31 de janeiro de 1959. 
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jagunçada, que seria provável que se tratasse de jagunçada 
a mando do Sr. Pedro Ludovico”87.

No discurso do Deputado pessedista, não foi descartada a possibilidade 

de ter sido Pedro Ludovico o mentor do ataque aos deputados oposicionistas na 

Assembléia Legislativa. Mostrou-se solidário com a oposição, mas descartando a 

hipótese da prática jaguncista na administração ludoviquista.

Castro Costa descarta a possibilidade da prática jaguncista e não nega o 

envolvimento de Ludovico no atentado.

No limiar do discurso Castro Costa deixa transparecer a influência 

tradicionalística do então governador de Goiás:

“...Sr. Presidente, Srs. Deputados, querem dizer que 
S. Excia. O Sr. Pedro Ludovico Teixeira, mandou homens 
para cercear a liberdade dos Srs. Deputados da oposição. É 
um fato ridículo que o povo não acreditará, porque se o Sr. 
Pedro Ludovico quisesse praticar tal ato, teria meios outros 
em suas mãos, teria amigos capazes de fazer um massacre. 
Ele não mandaria aquele moço inexperiente, mas , sim, 
outros com muitas capacidade. Não Srs. Deputados, de 
forma alguma Pedro Ludovico teve interferência nesses 
acontecimentos. Tudo não passa de exploração...”88

Na passagem do discurso, supra citado, percebemos, com clareza, o tipo 

de dominação legitimada pelo Executivo goiano, durante a 2ª Legislatura. Esse 

parecer ganha relevância quando um deputado do PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro), sobe à tribuna e discursa: 

“...Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes dos 
acontecimentos do dia 04, eu estive no Palácio do Governo 
tomando as providências que S. Excia. O Sr. Presidente 

                                                          
87 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Ano VI. Goiânia. Sábado. 03 de janeiro de 1953. N.º 
378. Sessão ordinária do dia 18 de Junho de 1952. Goiânia. p.02 Discurso proferido pelo Deputado pessedista 
Gerson Castro Costa. Foi eleito por 3 legislaturas consecutivas, semelhante à eleição de Wilmar Silva 
Guimarães.
88 Diário da Assembléia. Sessão Ordinária do dia 18 de Junho de 1952. Goiânia. P.07. Discurso de Gerson 
Castro Costa. Citado.
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julgava necessárias, não porque eu soubesse de tais 
acontecimentos se verificasse, mas porque recebera do meu 
colega da oposição, deputado Emival Caiado, a informação 
de que elementos viriam atacar esta Assembléia. O meu 
gesto foi de solidariedade, ao Poder Legislativo, porque eu 
como todos vós, entendido também, Sr. Presidente e Srs. 
deputados, que o ataque a qualquer deputado seria um 
ataque ao Poder legislativo. E, assim compreendendo, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, eu procurei o Sr. Governador 
Pedro Ludovico e, S. Excia, e ele me respondeu que não 
tinha, em absoluto, notícia alguma de qualquer atentado a 
esta Assembléia, e que iria telefonar a vários elementos que, 
se por acaso, tivessem esta intenção aqui não 
comparecessem89”.

O discurso do petebista João Pires Vieira compromete, com afinco, a 

administração de Pedro Ludovico. Deixa transparecer o envolvimento de Ludovico 

com elementos de má índole, cristalizando sua cumplicidade no atentado.

Clodoveu Alves de Castro dá seu parecer debilitando a imagem de 

Ludovico.

“...O Sr. Governador ao saber que se planejava uma 
ataque a membros do Poder legislativo, telefonou a amigos 
seus capazes de realizar o ato, dissuadindo-os da idéia...

Eu quero esclarecer que não houve, absolutamente, 
troca de palavras entre a minha pessoa e o Sr. Alaor. É 
necessário frisar que antes que houvesse qualquer coisa os 
indivíduos entraram na sala fizeram as provocações, e como 
todos sabem, disso: ‘Quero ver quem vai falar do tio Pedro, 
hoje’. E o deputado Pinheiro de Abreu, meio contra feito: ‘que 
eu saiba, ninguém’.

Nesse momento, continuaram a provocar, a ameaçar 
de morte quem ousasse falar do Sr. Governador Pedro 
Ludovico. Foi então que tivemos a iniciativa de chamar o Sr. 
Presidente da Assembléia para retirá-los. O conhecido 
Abadio de Firminópolis, conhecido desordeiro que recebe 
pagamento por verba da Estrada de Ferro Goiás, aconselhou 

                                                          
89 Diário da Assembléia. Sessão Ordinária do dia 18 de Junho de 1952. Goiânia. P.08. Discurso do petebista 
João Pires Vieira, coligado ao Partido Social Democrático. Eleito deputado Estadual em 03 de outubro de 
1950. Foi  parlamentar entre 15 de abril de 1951 a 31 da janeiro de 1955, período correspondente à 2ª 
Legislatura.
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o Sr. Alaor a não falar daquela forma, por que o que queria é 
que fôssemos pegos desta tribuna ou fora dela...90”. 

No discurso de Clodoveu Alves de Castro percebemos o envolvimento de 

personalidades conhecidas por Ludovico, realizando o papel do “companheiro”, 

sujeito disposto a morrer por sua causa.

Guimarães Lima dedicou-se ao trabalho de falar ao povo goiano, através 

da tribuna e da imprensa, convocando eleitores goianos para jornadas contra os 

“desmandos” do governador do Estado. Foi centro de reação contra Pedro 

Ludovico e iniciador-coordenador do movimento da candidatura de Jerônimo 

Coimbra Bueno à governadoria do Estado. 

Segundo Guimarães Lima, em 1937, os deputados da oposição 

solicitaram do presidente da República intervenção, asseverando: 

“ Em Goiás, Senhor Presidente, o Poder Legislativo, 
de que são representantes, esteve inteiramente manietado 
durante este ano. O Governador invadiu, abertamente, a 
esfera de ação que aquele era privativa, passando a legislar 
com a máxima irreverência em desrespeito a textos claros da 
Constituição.

Criou sobre os deputados, que lhe fazem oposição, 
uma deprimente pressão policial, tentando, pelo receio de 
violências pessoais, afastá-los do recinto da Assembléia; e, 
nas últimas reuniões da sessão legislativa, forçou seu 
afastamento com indivíduos desordeiros e perigosos, para 
que os deputados governistas, sem quorum legal, 
destituíssem o presidente da casa.

Enquanto isso a cidade de Goiás foi teatro dos mais 
deprimentes atentados a sua cultura e civilização; 
espancamento, extorsões, prisões injustificadas de 
populares, assassínios.

E como se tudo isso não bastasse, o Governador 
impediu à mão armada, que a Assembléia se reunisse 
extraordinariamente, em convocação legal, para: processá-lo 

                                                          
90 Diário da Assembléia legislativa do Estado De Goiás. Ano VI. Goiânia. Quinta feira, 15 de janeiro de 1953. 
N.º 379. Discurso do Deputado Estadual pessepista Clodoveu Alves de Castro. Eleito em 03 de outubro de 
1950. Cumpriu seu mandato parlamentar entre os períodos de 15 de abril de 1951 a 31 de janeiro de 1955. Foi 
eleito suplente durante a 3ª Legislatura, empossado em 03 .de agosto de 1955 na vago do deputado udenista 
Felicíssimo do Espírito Santo.
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por crime de responsabilidade; reformar a Constituição; 
tomar as contas de sua administração; votar o Estatuto do 
funcionalismo público; fixar a Força Pública para 1937.

E o prédio foi ocupado militarmente, por foça policial 
armada com metralhadoras...91”

A suposta tentativa de assassinato, ocorrida na Assembléia Legislativa do 

Estado de Goiás, em 1953, pode ser compreendida com exatidão. A perspectiva 

da existência do poder tradicional em Pedro Ludovico, arregimenta-se com o 

discurso do jornalista Guimarães Lima, o qual salienta o fato de ter ocorrido, em 

meados da década de 1930, um fato semelhante, na mesma esfera de poder.

Esses debates travados na Assembléia Legislativa reforçam a hipótese de 

que, as práticas e a representação política tradicionais, não foram extirpadas por 

definitivo do espaço político em Goiás. Assim como a modernização econômica 

fez-se tardia, a modernização política também se fez.

2.3 – Modernização em Goiás.

A Implantação da estrada-de-ferro e a construção de Goiânia, tornaram-se 

símbolos da modernidade em Goiás. 

Discutir a modernização goiana, não significa harmonizá-la com a 

implantação da estrada-de-ferro, construção de rodovias e com a construção de 

Goiânia. O processo modernizador é mais que isso, é um sistema que interfere na 

economia, no mercado, no cotidiano, nos valores da população, redimensiona a 

política, reorganiza o espaço social, alterando os meios e a força produtiva.

A implantação da estrada-de-ferro, incrementou a economia em Goiás. Foi 

um incentivo à pecuária, gerando aumento na exportação de gado. O setor que 

mais se beneficiou com os “trilhos”, foi a agricultura. Outras regiões goianas, 

localizadas ao sul, foram afetadas com a implantação da estrada. Houve 

                                                          
91 LIMA, Guimarães. Goiás Libertado. Rio de Janeiro. 1947
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modernização das práticas e dos meios agrícolas, houve organização em base 

capitalistas. Importaram-se instrumentos agrícolas considerados modernos, 

insumos para a pecuária e para o plantio. Houve valorização de terras nas regiões 

em que a estrada recortava. Foram incrementados as relações comerciais 

regionais e inter-regionais, principalmente Minas e São Paulo. O discurso da 

modernidade acompanhou os trilhos da estrado de ferro.

Barsanufo Gomides Borges salienta a importância da estrada de ferro, na 

construção do discurso da modernidade em Goiás, modificando as relações de 

produção no Estado. Barsanufo observa:

“... uma das condições imprescindíveis para o capital 
expandir sua frente pioneira rumo ao Centro-Oeste seria a 
implantação de uma infra-estrutura de transporte que 
possibilitasse a ligação dessa região ao Centro-Sul.

...o próprio capital se encarregou de construir, a partir 
da Segunda década do século, a primeira via de transporte 
moderno para o Centro-Oeste: a Estrada de Ferro Goiás92” 

A penetração da estrada de ferro colaborou para o reordenamento 

econômico em Goiás, como também em seu quadro político e social, ambos 

arraigados ao poder local mas com íntimas relações com o poder regional.

A estrada de ferro representou uma nova divisão internacional e inte-

regional do trabalho. A economia goiana foi incorporada no corpo capitalista. Foi 

reflexo da modernização que chegou ao Brasil em meados do século XIX.

Em Goiás, poucas regiões foram beneficiadas pela estrada de ferro, não 

aliviando o problema do escoamento da produção agrícola. A solução foi implantar 

ramais rodoviários até os trilhos.

Essa preocupação econômica acabou solucionando o problema do 

isolamento entre os aglomerados urbanos. Os estradas tiveram dupla utilidade, 

escoar a produção e dissolver o estigma do isolamento. Essa implementação no 

transporte viabilizou o aumento paulatino das cidade e vilarejos em Goiás.

                                                          
92 BORGES, Barsanufo Gomides. O Despertar dos Dormentes. Ed. UFGo. Goiânia. 1990. P.55
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Eliane Prudente Nunes fala da importância das estradas de rodagem:

“... as estradas de rodagem tornaram-se um fator de 
prioridade para o governo estadual. Os domínios econômicos 
e políticos, ligados ao centro sul por modernos meios de 
transporte e comunicação, lançaram-se com o apoio do 
Estado, na organização de companhias de autoviação, com a 
finalidade de construir estradas de rodagem e linhas 
telegráficas ligando inúmeras cidades à Estada de Ferro.93”

Semelhante ao projeto ferroviário a construção das estradas rodoviárias 

tinham o mesmo objetivo. 

A ideologia nacionalista desenvolvimentista de Vargas pautou-se na 

ocupação dos vazios demográficos, no sentido de integrar as regiões brasileiras 

ao seio da nação. Esse projeto foi motivado por uma política interna de ocupação, 

a chamada “Marcha para o Oeste”.

Com a construção de Goiânia, o sistema rodoviário em Goiás impulsionou-

se. Sob a ação do Estado foram criadas condições para a ampliação e 

conservação das estradas goianas.

Segundo Eliane Prudente em 1946 foi formada a Comissão de Estradas 

de Rodagem no Estado, e um esboço de um plano rodoviário para o Estado. As 

mudanças couberam ao engenheiro Dr. Mário Mendes Rezende, o qual elaborou 

as diretrizes do primeiro plano. Eliane relata:

“ o primeiro plano rodoviário em Goiás tinha como 
objetivo criar uma rede de rodovias básicas partindo de 
Goiânia e demandando as regiões geoeconômicas de 
potencial agrícola e de fácil exploração, com a finalidade de 
garantir no futuro o abastecimento de produtos agrícolas à 
população crescente  da capital do Estado.94”

                                                          
93 NUNES, Eliane Prudente. A era Rodoviária em Goiás: impactos na Estrutura Rural e Urbana. Dissertação 
de Mestrado. UFGo, Goiânia. 1984. P.89
94 NUNES, Eliane Prudente. Op. cit. P.97.
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Sabendo da influência do Estado nos projetos rodoviários Eliane Prudente 

destaca:

“a construção e exploração das rodovias ficaram à 
cargo de empresas privadas. A primeira Companhia 
rodoviária foi a Auto Viação Goiana. A companhia tinha o 
privilégio de construir e explorar uma estrada de automóveis 
para o transporte de passageiros e mercadorias (1917)...

...em 1918 organizou-se outra Companhia 
Rodoviária, a Auto Viação Corumbaibense, tendo como 
acionistas os grandes criadores e agricultores do município 
de Corumbaíba. Foi concedida a esta Companhia a 
construção e exploração da rodovia que ligaria aquele 
município à estação ferroviária de Goiandira passando por 
Nova Aurora.95”

Percebemos que as organizações particulares também contribuíram para 

o progresso goiano, implementando o desenvolvimento. Na referência supra 

citada, nota-se a participação de agricultores na construção de rodovias, 

fortalecendo assim, a expectativa de que as relações sócio-culturais estavam se 

transformando. Isso serve de alerta para generalidades, que vislumbram o setor 

agrário sob o prisma tradicional, setor resistente ao novo, ao moderno.

Nasr Fayad Chaul tematizou a construção dos estereótipos em Goiás 

(atraso, decadência), e conduziu discussão desconstruindo-os.

Segundo Nasr Fayad a representação da modernidade ganha força em 

Goiás nos anos 30, com a ascensão econômica das regiões sul e sudoeste do 

Estado, conduzindo ao poder político de Pedro Ludovico Teixeira, considerado o 

intérprete dos interesses desenvolvimentistas dos grupos políticos que pretendiam 

transformar Goiás em um polo de desenvolvimento e progresso. A modernidade 

consistiria no progresso do Estado, através do desenvolvimento da economia, da 

política, da sociedade e da cultura regional.
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Goiânia, na visão de Nasr, seria o “pilar” da modernidade, expressaria o 

progresso, reunindo o tradicional e o moderno, demonstrando uma “harmonia” 

dicotômica social, em que confrontaram diferenciados modos de vida.

Nasr, reforça:

“Goiânia foi edificada sob o prisma da modernidade, 
embora ligada a estrutura fundiária. Serviu de estratégia 
política para seu mentor, Pedro Ludovico, numa época em 
que o governo era provisório, e o governante um interventor, 
indo ao encontro das eleições das eleições constituintes de 
1933, que elegeriam os representantes governamentais e 
senatoriais em 34. A idéia de mudança da capital era uma 
bandeira eleitoral que ocultava a face real de seu intento: não 
se tratava apenas de deslocar os Caiados do centro de poder 
Goiânia representava o veículo de condução político 
burocrática capaz de levar o Estado a uma maior inserção no 
mercado nacional, a uma dinamização do processo de 
acumulação capitalista nas fronteiras economicamente mais 
desenvolvidas do Estado.96”

A construção da modernidade expressa na nova capital, representou não 

só mudanças estruturais e econômicas, mas políticas. Significou reordenação do 

centro de poder, racionalização das leis, ajustamento financeiro, em fim, foi o 

desencantamento goiano.

A tríade mudancista rearticulou o modus vivendi da população, despertou 

novas perspectivas, promoveu o desenvolvimento e o progresso em Goiás.

Então questionamos: Qual a participação do Estado no processo de 

modernização em Goiás? Aconteceu a Modernização Burguesa em Goiás? Havia 

uma burguesia forte capaz de levar a cabo o progresso?. Como poderíamos 

definir a instituição Estado?

                                                          
96 CHAUL, Nasr Nagib Fayad. Caminhos de Goiás: Da Construção da “Decadência” aos Limites da 
Modernidade. Tese de doutoramento apresentada ao Departamento de História, área de História Social, da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo. 1995. P. 197
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Bolivar Lamounier fez um estudo do desenvolvimento político, mapeou 

estudos e teorias, delineando perspectivas acerca da categoria Estado97.

Segundo Bolivar Lamounier a função primeira do Estado é:

“...garantir a manutenção e integridade ou coesão de 
uma formação social dada, e impedir que ela desintegre e 
esfacele. O Estado pode com alguma freqüência mascarar 
seu caráter político de classe e exibir-se como um Estado 
popular-nacional que encarna a vontade do povo e promove 
o seu bem estar. 

Mas, numa sociedade dividida em classes, o Estado 
não tem outra escolha a não ser atender aos interesses de 
longo prazo das classes dominantes, por mais que pareça 
comportar-se de modo contrário na presença das lutas de 
classe98”

O Estado torna-se um conjunto de regras que controlam o 

comportamento, legitimando o poder através da impessoalidade. É poder político 

institucionalizado. Possui aparatos, meios que equilibram os conflitos gerados pela 

busca do poder. Promove o desenvolvimento de complexas estruturas 

organizacionais, as quais monopolizam e manipulam o poder e o uso da força. Em 

certos casos organiza-se em linhas burocráticas, tendo limite de ação territorial 

definido.

O Estado moderno é formado por uma unidade de comando, 

territorialidade definida, quadro administrativo composto por auxiliares técnicos 

qualificados, exigência de segurança e eficiência na realização dos trabalhos.

                                                          
97 Estado, é uma instituição estruturada nos automatismos do mercado. Max Weber define o Estado moderno 
como uma instituição legitimadora do poder legal-racional, transmissão de comandos concretos. O poder é a 
possibilidade de contar com a obediência a ordens específicas por parte de um denominado grupo de pessoas. 
O que legitima o poder não é tanto, ou não é só, uma motivação afetiva ou racional relativa ao valor: a esta se 
junta a crença na sua legitimidade. O poder do Estado de direito é racional quando se apoia na crença da 
legitimidade. Dos ordenamentos estatuídos e do direito daqueles que foram chamados a exercer o poder. 
Assim , a fé na legitimidade se resolve em fé na legalidade, e a legitimação da administração que transmite o 
comando político é uma legitimação legal. A lógica desta racionalidade administrativa é própria do Estado de 
direito, como execução da lei geral. Weber distingue características do poder legal-racional: caráter 
impessoal, hierarquia dos cargos e competência, ou seja, posse por parte dos funcionários de um saber 
especializado. BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO. Op. cit. P.p. 403,403
98 LAMOUNIER, Bolivar. A Ciência Política nos Anos 80. Ed. UnB. Brasília. 1982. P.135.
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Essa instituição pode ser denominada como Estado-máquina, Estado-

aparelho, Estado-mecanismo, Estado-administração. Em qualquer dos casos 

trata-se de uma organização das relações sociais através de procedimentos 

técnicos preestabelecidos, úteis para a prevenção e neutralização dos casos de 

conflito e para o alcance dos fins terrenos que a força dominadora na estrutura 

social reconhece como próprias e impõem como gerais a todo o país.

Os aparatos do Estado são as instituições, o governo, a administração, o 

exército e a política, o poder judiciário, assembléias parlamentares e governos 

subcentrais, que no conjunto formam o cosmo do Estado.

Poderíamos afirmar que em Goiás vigorou esse modelo de Estado? Qual 

foi o tipo de modernização implantada em Goiás?

Dulce Portilho Maciel realizou estudos no tocante à modernização em 

Goiás, e chegou a conclusão de que “o governo de Goiás foi o principal 

responsável pela produção do espaço construído da cidade, a centralização de 

capital em seu poder realizou-se por diferentes meios, como a obtenção de 

recursos federais, via fiscal, impostos de exportação e importação99”.

Dulce Portilho afirma que as diferentes esferas do Estado, excetuando o 

poder judiciário, são constituídas pelos poderes executivo, legislativo e 

administrativo. Em todas as esferas, o poder executivo costuma concentrar a 

maior parcela de poder. O legislativo, em todas elas, é o responsável formal pelo 

estabelecimento da legislação a ser seguida pelo executivo e pela população, 

além da fiscalização das ações do poder executivo. O administrativo, detentor do 

monopólio no espaço, ocupação do solo, produção de obras e serviços públicos.

Dulce coteja a perspectiva de Octávio Ianni, que diz: 

“...o forte comprometimento do Estado com o capital 
implica a expansão do Poder Executivo, em detrimento do 
Legislativo. Em um país de tradição política autoritária, no 
qual predominam o pensamento e a prática que privilegiam a 
missão civilizatória do Estado na sociedade, o alargamento 
do poder econômico do Estado implica a expansão do 
executivo; implica o alargamento do poder político e cultural 

                                                          
99 MACIEL, Dulce Portilho; Goiânia (1933 – 1963): Estado e Capital Na produção da Cidade. Vol. I e II; 
Tese de Doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Niterói. 1996.p. 03.



86

do Executivo. Tanto assim que o Estado se transforma em 
um poderoso agente da indústria cultural, por suas 
implicações não só econômicas, mas também políticas e 
culturais.

O Legislativo não dispõe da faculdade de votar ou 
influenciar decisivamente o orçamento federal. As suas 
comissões parlamentares de inquérito podem chegar a 
qualquer resultado, mas estes não se tornam decisões que 
afetem o Executivo. Não tem força para tal. Além do mais , o 
Legislativo é continuamente cooptado pelo Executivo, por 
meio do empreguismo, das concessões de recursos para 
atendimento de bases eleitorais, promessas de escolha pra 
ministérios, superintendências. Acontece que a tradição 
política autoritária, uma cultura política que combina o 
patrimonial com a racionalidade do grande negócio, 
impregna amplamente também o Legislativo.100”

Percebemos o fortalecimento da esfera estatal e a cooptação das demais 

esferas do poder. Para legitimar o poder, o Estado conservou as práticas políticas 

tradicionalizadas, cultivando o patrimonialismo, denegrindo sua imagem racional 

pura.

Em Goiás o Estado irá cooptar as demais esferas de poder, assimilando o 

espírito do capitalismo e  promovendo  o processo desenvolvimentista. O Estado 

diversificou a indústria, agricultura, comércio e as finanças. Surgiram os complexo 

industriais, os mercados interno e externo. Criou-se uma ampla rede de 

transportes e comunicações, conforme as exigências do mercado interno em 

expansão. Verificou-se transformações no mundo agrário, compreendendo o 

desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo no campo, a rearticulação 

da agricultura com a indústria e a cidade, os mercados interno e externo. 

Dinamizou as migrações internas em todas as direções campo-cidade, campo-

campo, cidade-cidade, região-região. Adotou-se um planejamento econômico 

governamental, envolvendo âmbitos federal, estadual e municipal, 

compreendendo diretrizes, incentivos e favores, induzindo investimentos, 

reinversões e expansões. 
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Os principais setores em que se localizaram as empresas do governo 

correspondem a insumos básicos (mineração, química, fertilizantes, adubos, 

combustíveis), serviços industriais de utilidade pública, energia, gás, água e 

esgotos; e outros serviços públicos como armazéns, transportes e comunicações.

Essa implementação racional é denominada de Modernização 

Conservadora, pois são inovações e mudanças demiurgas do Estado moderno.

Itami Campos reforça a hipótese de que a modernização conservadora 

canalizou o desenvolvimento para Goiás.

Para Itami, houve centralização política, fortalecendo o Executivo. O 

Estado burocratizou-se, distribuiu secretarias, fortaleceu a segurança pública 

(controlada pela justiça), reordenou a esfera fiscal e fiscalizou problemas 

sanitários101.

Nasr Fayad afirma que o Estado propulsionou o desenvolvimento 

intervindo na economia.102

Ana Lúcia da Silva também reforça a idéia do Estado protetor: 

“...pois uma nova visão do papel do Estado estava se 
gestando. Do Estado guardião da ordem, passava-se a idéia 
do Estado como propulsor do desenvolvimento, devendo 
para isto intervir na economia.103”

Tanto Ana Lúcia da Silva quanto Nasr Chaul vislumbraram o Estado como 

o mentor do progresso em Goiás. Isso reforça a hipótese da Modernização 

Conservadora. Percebemos que foi o Estado que arregimentou os meios de 

comunicação, mudança da capital, inserção no mercado econômico nacional, 

racionalização agrícola, política migratória e imigratória, construção de Brasília, 

etc.

Pode-se concluir que se o Estado não tivesse interferido na economia 

goiana, nenhum outro segmento social seria capaz de realizar o mesmo. A 

                                                          
101CAMPOS, Itami. Questão Agrária: Bases Sociais da Política Goiana. (1930 – 1964)l Tese de 
Doutoramento, USP. São Paulo. 1985. P. 142,143,144,145.
102 CHAUL, Nasr Nagib Fayad. Op. cit. 196.
103 SILVA, Ana Lúcia. Op. cit. P.186.
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modernização Conservadora eclodiu durante o governo de Pedro Ludovico 

Teixeira e acentuou-se a partir da década de 60, com a implantação das estatais, 

frutos do governo Mauro Borges.

2.4 – Política Municipalista

A política municipal compõe a célula básica do processo eleitoral 

brasileiro. É impossível falar de modernização política sem levarmos em conta a 

dinâmica municipalista. 

Victor Nunes Leal assimilou essa dinâmica, dizendo:

“...o município é,. No Brasil, a peça básica das 
campanhas eleitorais. De uma parte, os habitantes do 
interior, que somam para cima de 80% da população 
nacional, estão muito mais efetivamente subordinados ao 
município do que ao Estado ou à União, dada a vinculação 
política das autoridades estaduais e federais com os 
dirigentes municipais; de outra, nenhuma parcela do 
eleitorado do interior está subtraída ao regime municipal, que 
cobre todo o território do país. Como, pois, considerar 
puramente administrativos os prefeitos, que tanta influência 
exercem sobre a massa de gente que fornece o maior 
contingente nas eleições...104”

No espaço político do poder, o município é margeado, tornando-se 

insignificante e irrelevante. A “célula” legitimadora da dominação política perde 

autonomia, sendo seu poder de decisão aniquilado. A força política do município, 

só é solicitada, durante os pleitos regionais e nacionais, em que se faz necessário 

as campanhas eleitorais.

Percebe-se que o município perdeu autonomia. 

                                                          
104 LEAL, Victor Nunes. Op. cit. P. 158.
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O ponto nevrálgico da autonomia dos municípios centralizam nas figuras 

do prefeito e do vereador. 

O prefeito é o agente central na vida política do município. Deve ser 

técnico, especialista no ofício de dirigir os serviços públicos locais.

O prefeito representa os interesses do município perante o Estado, são 

núcleos naturais de arregimentação do partido governista. O prefeito é o chefe 

político. A prefeitura, tradicionalmente, ao lado da vereança constituem o primeiro 

degrau da carreira política brasileira.

As câmaras municipais são órgãos administrativos desprovidos de 

funções judiciárias.

A história política das municipalidades possuiu momentos distintos: o 

primeiro centralizado na pessoa do administrador, nomeado pelo governo regional, 

(interventores municipais) e o segundo, centralizado na pessoa do vereador. 

Entre 1930 à 1964, tanto interventores municipais quanto vereadores 

foram responsáveis por arregimentar a dominação política dos governos regional e 

central.

Durante o período intervencionista, governo de Pedro Ludovico Teixeira , 

foram nomeados, para ocuparem as prefeituras, interventores municipais. Na sua 

maioria, eram tropeiros, proprietários de máquinas beneficiadoras de cereais, 

fazendeiros, farmacêuticos e médicos. Essa prática, de nomeações políticas, 

extrapolaram o intuito de racionalizar a saúde em Goiás. Primeiramente, Ludovico 

estatuiu uma relação de dependência com os chefes políticos locais, tolerando os 

chamados majores e coronéis. Essa tolerância devia-se a constituição de sua 

principal base eleitoreira.

“Superando a pressão federal que visava destronar as oligarquias”, o 

papel do médico seria significativo, cooptaria a ação dos grupos oligárquicos, 

revestindo-os com uma nova forma de poder, a racionalidade.

Pedro Ludovico conhecia a prática curativa, sabia da importância de um 

médico na prática politia105.

                                                          
105 É usado para indicar a constituição caracterizada pelo governo de muitos e bom. É de modo geral, uma 
mistura de oligarquia e de democracia. São chamados politias os governos que se inclinam para a democracia, 
e de aristocracias os que se inclinam para a oligarquia. A politia é uma mistura de oligarquia e democracia. 
BOBBIO, Norberto. A Teoria das Formas de Governo. Ed. UnB. Brasília. 1980. P. 52.
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O médico era o guardião da família, expressava força e confiança. As 

famílias confiavam, nesses personagens, assuntos confidenciais, revestindo-os 

com responsabilidade e moral.

O médico conhecia a todos. As cidades eram “medicadas e consultadas”, 

os incômodos eram tratados e extirpados com a ajuda do governo estadual.

Manoel Luiz da Silva Brandão fala da importância do poder de cura em 

Inhumas, na legitimação política, dizendo: 

“ O médico era mais fácil. Tinha facilidade porque 
médico montava a cavalo, e ia atender o sujeito lá na roça, 
então ele era compadre de todo mundo também. Era uma 
pessoa muito bem quista, uma casa aberta, não tinha 
telefone, não tinha nada né. O sujeito ia lá batia na porta, e o 
sujeito: ‘minha mulher está morrendo’. Do jeito que ele tava 
de pijama e descalço ele ia. Montava a cavalo. O sujeito já 
vinha da roça, já trazia o cavalo arriado, prá poder chegar aí 
e o Dr. Montar no cavalo dele e lá na roça fazer o parto da 
mulher dele. Então ele tinha livre trânsito na sociedade. 
Então não tinha dificuldade de indicar um médico pra 
candidato. A maioria dos candidatos eram médicos. Porque 
além de ser um protetor da família, no âmbito da saúde, ele 
era um amigo pessoal da família também. Ele ia pra 
cabeceira da sua cama, ele ia pro seu quarto que é o lugar 
mais sagrado de sua casa, é o lugar que quase ninguém 
entra é o seu  quarto, ele ia prá li, ficava ali horas fazendo um 
parto. Ele passava a viver a intimidade daquela família, né. E 
ele era uma pessoa querida, quando tinha uma eleição todo 
mundo votava nele.106”

A nomeação de médicos para assumirem as interventorias municipais não 

foi um exclusivismo inhumense. Além do Dr. José de Arimathéia e Silva, Dr. Brasil 

Ramos Caiado representou a antiga Vila Boa, e o Dr. Gilberto Caldas, Itaberaí.

Os chefes políticos, prefeitos, eram homens de confiança do governo 

estadual. Reproduziam a cartilha intervencionista, auxiliando o governo nos 

projetos desenvolvimentistas em Goiás.

                                                          
106 Depoimento de Manoel Luiz da Silva Brandão. Citado.
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Com o intervencionismo a ação dos parlamentares municipais ficou 

restrita (fechamento das Câmaras Municipais). 

Com o fim da política intervencionista, 1945, a prática arregimentadora do 

poder destinou-se aos vereadores, pois a representação de cunho nomeativo, 

patrimonialista, “desintegrou-se” com o Estado Novo.

Os vereadores tornaram-se alvos do governo estadual. Estes seriam os 

manipuladores da política local, estes sim, seriam a garantia da dominação 

política.

Manoel Luiz da Silva Brandão relata a importância dos parlamentares 

municipais na construção dos domínios políticos, dizendo:

“o segmento mais importante da política no município 
é o vereador. Porque ele é que realmente vai a casa do 
eleitor, então ele esta em contato direto. Politicamente ele é 
muito forte, infelizmente quanto o prefeito é eleito ele não da 
valor no vereador. 

O vereador é isso, é a camada mais forte da política 
do município e que sempre foi muito desrespeitado pela 
autoridade, ninguém nunca deu valor ao vereador. 

Porque é uma questão de unir força. Eles brigam 
mais, do que lutar pela valorização dá classe de vereador. Se 
juntassem todos os vereadores do Estado de Goiás, são 250 
municípios e a cidade que tem menos vereadores tem 7, 
quer dizer então vai juntar mais de 3000 vereadores, se esse 
pessoal se unisse em classe, eles resolvesse defender o 
interesse do candidato eles derrubavam todos os prefeitos. 

O vereador foi visto assim com um certo respeito na 
época da eleição. Que eles precisa do vereador prá poder 
fazer campanha política.

O prefeito, o candidato a prefeito, lança 30 
candidatos a vereador, que são 30 cabos eleitorais que vão 
de casa em casa pedir voto prá ele. Então é forte isso. É 
nessa ‘’época que eles valorizam o vereador. Ele dá dinheiro 
pro vereador, o deputado chega aqui e precisa do apoio do 
vereador, porque se não ele não vai eleito. Um candidato a 
deputado tem condição de fazer visita de casa em casa num 
município? Ele tem que pedir voto em 20 municípios 
diferentes!. Então ele só vem, encontra o comício montado, 
prá ele pode fazer o discurso dele lá. Vereador já levou a 
propaganda dele, pras casas já passou nos município, nas 
roça, na vila, no bairro. Então todo mundo passa a conhecer 
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aquele candidato porque o vereador levou a propaganda dele 
lá. Ele não tem tempo de fazer isso. O candidato a senador 
pode visitar alguém?. Ele tem o Estado inteiro prá percorrer.

O governador poder visitar casas de familiares?. 
Quer dizer que quem faz isso são os vereadores107”.

Tanto prefeitos quanto vereadores contribuíram para a formação do 

sistema político, ocupando os cargos mais alvejados pela população. Ambos 

sentindo e vivenciando dificuldades, animosidades oriundas do meio socio-

econômico goiano. 

A política municipalista, no limiar da história, sofreu poucas alterações, no 

tocante à modernização das práticas e representações legitimadoras do poder.

A nomeação de prefeitos em Goiás, reproduz a prática das oligarquias. 

Foge dos padrões estatuídos pela dominação racional (regras e normas 

impessoais, escolha por qualificação técnica e profissional), e aproxima-se dos 

padrões tradicionais de dominação (ausência de regras, normas ditadas pela força 

da tradição, patrimonialidade, prebendismo, etc.). Os  prefeitos nomeados foram 

investidos de um poder tradicional, ou seja, são os coronéis do Estado 

burocratizado, moderno. Octavio Ianni ressalta:

“...o poder privado dos ‘coronéis’ – que a instituição 
dos prefeitos de nomeação, doutrinariamente, visava destruir 
– não desapareceu: acomodou-se para sobreviver. A morte 
aparente dos ‘coronéis’ no estado novo, não se deve pois, 
aos prefeitos nomeados, mas à abolição do regime 
representativo em nossa terra. Convocai o povo para as 
urnas, como sucedeu em 1945, e o ‘coronelismo’ ressurgirá 
das próprias cinzas, porque a seiva que o alimenta é a 
estrutura agrária do país 108“

                                                          
107 Depoimento de Manoel Luiz da Silva Brandão. Citado
108 LEAL, Victor Nunes. Op. cit. P.160.
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Victor Nunes Leal afirma com veemência que as velhas prática políticas 

oriundas do coronelismo permaneceram durante o processo de redemocratização 

do país.

Em Inhumas a prática política tradicional permaneceu até a década de 60. 

O sistema mais utilizado foi o compadrio. Essa prática política foi citada por 

Manoel Luiz da Silva Brandão, que disse:

“ houve um fato muito disagradável nessa política, 
que quase morreu muita gente aqui na época, porque um 
irmão do Sizelísio109 espancou na porta da Igreja, uma moça 
que nós criávamos, junto com minha irmã. ‘Infelizmente’ ele 
não bateu na minha irmã. E nós fizemos barricada prá poder 
ter, prá quantos aparecer, morrer. Era uma guerra. E aí 
felizmente as mulheres, era quase todo parente, tinha mais 
sensibilidade né. O padre, fizeram um consenso e fez 
desaparecer aquela intriga...

...meu pai ganhava a eleição, meu pai era um 
farmacêutico, andava em todas as casas, ele dava remédio 
prá todo mundo, era compadre, meu pai tinha naquela época 
mais de 400 compadres, né, aqui no município de 
Inhumas110.”

No depoimento, percebemos a manutenção das práticas e valores 

políticos tradicionais por famílias tradicionais com influência estadual.

O discurso da manutenção coronelística nas municipalidades, permeia no 

cotidiano inhumense, durante e após o governo de Pedro Ludovico 

Lúzio de Freitas Borges vislumbra a política inhumense pelo mesmo 

prisma que Manoel Luiz da Silva Brandão, dizendo: 

“ a política era do tipo coronelística. 
Aqui quem era da UDN, do PSD. 
Mas, e era, o sujeito votava no líder né. Quem era do 

Elpídio votava no candidato do Elpídio (PSD), quem era do 
                                                          
109 Coronel Sizelísio Simões de Lima era filho de Salatiel Simões de Lima, foi Presidente do Estado de Goiás 
por 2 mandatos, entre os períodos de 1914 – 1915 e 1917.
110 Depoimento de Manoel Luiz da Silva Brandão. Citado.
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Sizelísio votava no candidato do Sizelísio (UDN), era um 
curral.

Os chefes políticos faziam os quartéis. 
Quartel era onde recebia o eleitor, aí o eleitor vinha 

da roça e ia pro quartel, ali tinha baile, tinha comida, tinha 
tudo quanto há. E ocê ia prá lá, ali você almoçava, jantava,
dormia, ficava na farra, no baile, direto, bailão. 

Então quando os caras estavam divertindo alí, eles 
estavam dominando e conversando os eleitores.

E ali o eleitor saia prá urna e voltava e voltava pra 
festa. Isso durou até 1960, ainda tinha isso...

...era o coronelismo, era isso aí. O sujeito lá da roça 
queria. O Nelo111 deve ter um 300 afilhados aí, o Otávio 
Nascimento112, 300 a 400, prá poder ganhar voto. Pra ter 
seguro aquela família do lado dele. Era o coronelismo, mais 
nada do que isso. 113.”

A dinâmica política municipalista mantêm-se “encantada”. Os planos 

racionalizadores não rompem os limites impostos pelas familiocracias. Em Goiás, 

as raízes do coronelismo estarão fixadas nas “células legitimadoras da dominação 

política, ou seja nos municípios.

                                                          
111 Nelo Egídio Balestra, prefeito municipal de Inhumas durante 1962. Pai do deputado federal, eleito por 4 
legislaturas, Roberto Balestra
112 Otaviano do Nascimento foi vereador durante três legislaturas em Inhumas. Pai do atual prefeito de 
Inhumas, Luiz Otávio do Nascimento.
113 Depoimento de Lúzio de Freitas Borges. Citado.
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CAPÍTULO III

REDEMOCRATIZAÇÃO EM GOIÁS

3.1- Restabelecimento do Poder Legislativo em Goiás.

Estudar o Legislativo goiano é um desafio. Elaborar sua história é tarefa 

difícil. Os trabalhos acadêmicos são insuficientes para tal realização. O assunto é 

limitado, principalmente no tocante às relações entre os poderes central 

(representado pelo Estado), e local (representado pelo município). Sem a 

compreensão dessa relação dependente de poder é quase impossível entender o 

dinâmica partidária goiana, ou seja, o processo de modernização política em 

Goiás.

James Heaphey teceu comentários acerca do Poder Legislativo:

“Construiu-se um preconceito antilegislativo, que 
levou os governantes a investirem contra essa esfera de 
Poder. Muitos temem a supervisão, a fiscalização, a crítica e 
o controle. O Legislativo é um regime de poder que reage, 
através da palavra e do discurso, argumentos e convicções...

Esse Poder foi negligenciado como instituição 
nacional, estadual e municipal, à ele não foi atribuído 
nenhuma importância no tocante ao desenvolvimentismo114.

                                                          
114 Comentário feito por James Heaphey, professor da State University of New York at Albany, no Seminário 
promovido pelo Senado Federal. In “Revista de Informação Legislativa”. Senado Federal. Subsecretaria de 
edições técnicas. Julho a Setembro de 1976. Ano XIII. N.º 51.
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A escassez de estudos acerca do Poder Legislativo foi motivada pelo 

descaso e pela cooptação dos governos central e local. 

O parlamento municipal não tinha autonomia perante os poderes –

Executivo e Legislativo – estaduais. Não controlava as práticas políticas 

tradicionais articuladas pelos chefes locais, e sim submetia-se à elas 

O Poder Legislativo não simbolizava progresso, não tinha autonomia, não 

promovia o desenvolvimento. Compunha uma estrutura retardada e inoperante.

Sabendo das mudanças ocorridas e sofridas no Parlamento, um novo 

perfil legislativo foi elaborado com uma postura propensa à desenvolver-se, 

cabível de modernização.

O processo de modernização política instaurou-se devido mudanças na 

esfera Legislativa. As teorias políticas sofreram alterações, houve contato com 

novas realidades, o pensamento político “mudou” frente à transformações nas 

estruturas política e econômica. O Poder adquiriu novo instrumental, criou novas 

condições para desenvolver suas atividades. Com a modernização das práticas e 

da representação política, a linha do pensamento legislativo quebrou amarras da 

imutabilidade, adquirindo roupagem diferenciada.

A partir de 1945, houve uma “substancial” modificação na estrutura de 

poder em Goiás mudanças vinculadas à alterações nas esferas social, política e 

econômica. Mitos, crenças e doutrinas de dominação foram reordenados, 

preponderando novas condutas.

O estudo do Legislativo goiano moveu Francisco Itami Campos a mapear 

as tentativas de construção da temática no Estado. Itami concluiu que os primeiros 

trabalhos foram elaborados pelo consultor jurídico Rivadávia Xavier Nunes e por 

Juvenal de Barros, assessor de relações públicas da Assembléia goiana (estudo a 

partir de Legislaturas), e Servito de Menezes Filho e Maria Alice Lima Gomes de 

Menezes, ambos da Universidade Federal de Goiás, que realizaram, junto ao 

gabinete de imprensa da Assembléia Legislativa, a obra ”Perfil do Parlamentar da 

Legislatura”115.

                                                          
115 CAMPOS, Francisco Itami. DUARTE, Arédio Teixeira. O Legislativo em Goiás. vol. 1.- História e 
Legislaturas. Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Goiânia. 1996.P.11, 12
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A análise de Francisco Itami Campos insere-se no processo de renovação 

no Legislativo nacional e estadual. O trabalho integra e recupera o papel do 

Legislativo no processo de democratização, oferecendo aos estudiosos das 

questões goianas, um novo campo de pesquisa.

A origem dessa forma representativa do poder estaria centralizada no 

poder local. O lugar das Câmaras, na administração local, foi, em Portugal, 

durante todo o Antigo Regime, centralizado no topo das relações sociais. A 

primeira forma de organização parlamentar ficou conhecido como concelhio.

O concelhio, segundo Maria Fernanda Baptista Bicalho, formava as 

primeiras Câmaras Municipais portuguesas, na época moderna. Esse campo de 

estudo amplia as análises, possibilitando novas investigações  acerca da força real 

portuguesa, seu vigor relativo das autonomias ou liberdades locais no cenário 

político e administrativo das monarquias centralizadas e absolutistas. É possível 

entender os mecanismos de comunicação entre periferia-centro, e os tipos de 

articulação existentes entre poder municipal e outros pólos de autoridade e 

sociabilidade locais.

Os estudos mais recentes procuram reforçar a idéia da relativa autonomia 

dos poderes municipais face aos dispositivos institucionais de controle por parte 

do Estado, ou melhor do poder central116.

As concelhias eram compostas por três campos da política do Antigo 

Regime: a justiça, a fazenda e a milícia.

No campo da Justiça, a administração apoiava-se basicamente em dois 

tipos de funcionários, os juízes de fora e os corregedores. O primeiro tinha 

incumbência de controlar as práticas municipais, era ponte de ligação entre o 

poder central e a municipalidade. Por seu intermédio a Coroa fomentava a 

vigência do direito comum na colônia. Os juízes eram nomeados pelo poder 

central e a eles cabia a presidência da Câmara Municipal, substituindo o antigo 

juiz ordinário eleito pela comunidade. O juiz de fora era um sujeito letrado, 

aplicava o direito oficial, era o elemento de desagregação da autonomia do 
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sistema jurídico-político local. Era um elemento de fora, despossuído de bens 

(terra), descomprometido com as relações locais de poder e influência. O juiz de 

fora representava um elemento perturbador dos arranjos políticos locais.

O que possibilitou a criação do cargo de juiz de fora foi o descontrole das 

colônias, pois as funções administrativas e financeiras, principalmente tributárias 

das municipalidades, causaram prejuízos à Real Fazenda.

Cabia aos juizes de fora lançar taxas e impostos, administrar contratos, 

arrecadar contribuições voluntárias dos moradores arcar com os custos da defesa 

– pagamento de soldos às tropas e guarnições, construção e o reparo das 

fortalezas, patrulha contra piratas e corsários, manutenção de armadas – e outros 

melhoramentos urbanos117.

A criação dos juízes de fora nas Câmaras das principais cidades da 

colônia foi certamente a primeira medida do poder central no cerceamento da 

liberdade. 

Outros oficiais nomeados pelo rei para intervir nas municipalidades lusas 

foram os corregedores. Estes eram encarregados de inquirir, nas matérias de 

justiça local, de averiguar a regularidade da eleição dos oficiais e juízes 

concelhios, assim como da administração financeira dos Concelhos. 

Responsabilizaram-se por devassar crimes, verificar a imposição e o cumprimento 

das posturas e da política municipal.

Segundo Maria Fernanda Bicalho, além das tarefas supra citadas, cabia 

aos corregedores:

“fiscalizar médicos, cirurgiões e demais funcionários 
locais, além de examinar o estado e o andamento das obras 
públicas. Responsabilizava-se também  pelo conhecimento e 
julgamento dos agravos contra a Câmara, defendendo a 
ordem pública e a jurisdição régia. Embora os corregedores 
mantivessem uma estreita ligação com as instituições 

                                                                                                                                                                                
116 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. As Fronteiras da Negociação: As Câmaras Municipais na América 
Portuguesa e o Poder Central. In. Revista de História: História – Fronteiras. Vol. I. ANPUH. São Paulo. 
1999.p. 475
117 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. Op. cit. P. 477.
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centrais, exerciam sobre as Câmaras não mais que uma 
ação tutelar. Longe de interferirem arbitrariamente nas 
funções concelhias, cabia-lhes simplesmente a 
superintendência do conjunto da vida político-administrativa 
da comarca, não dispondo de poderes hierarquicamente 
superiores quer às Câmaras, quer aos oficiais cuja inspeção 
lhes competiam, devendo apenas verificar se agiam de 
acordo com a lei.118”

No estudo de Maria Fernanda Bicalho foi abordada a primeira 

manifestação de controle do poder central (coroa) sobre o poder local (colônia). 

Faz-se claro a função do juiz de fora, centralizando os poderes judiciário, 

legislativo e executivo.

Em pesquisa realizada no Instituo Histórico Geográfico de Goiás (arquivo 

pessoal de Amália Hermano) e nos anais da  Assembléia Legislativa do Estado de 

Goiás, foi levantada a História do Poder Legislativo goiano. Francisco Itami 

Campos e Arédio Teixeira também abordaram a temática, tecendo breves 

comentários.

A Primeira Constituição Brasileira, de 1824, instituiu nas Províncias do 

Império os chamados Conselhos Gerais, que se destinavam a reconhecer e 

garantir a todo cidadão o direito de intervir nos negócios de sua Província.

Mas os Conselhos Gerais não assumiam a feição de um Poder autônomo 

e independente. Essa convicção se fortalece, se atentar para o fato de que a 

Constituição de 1824, preocupada com a preservação da unidade territorial 

brasileira, tornava-se independente e com caráter centralizador

A primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada na Lei n.º 12, 

de agosto de 1832, mais conhecida por Ato Adicional, condicionou o nascimento 

das Assembléias Legislativas Provinciais, com feição própria de Poder autônomo 

e independente, capazes, de influir política e administrativamente na vida das 

                                                          
118 Idem. ibidem.
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províncias Brasileiras. Aí está  o marco inicial do nascimento das atuais 

Assembléias Legislativas. 119.

Proclamada a República com plena adoção do regime federalista, foi 

votada e promulgada a Segunda Constituição brasileira de 1891, quando então, as 

províncias do Império foram transformadas em Estados da Federação e as antigas 

Assembléias Legislativas Provinciais, em Assembléias Legislativas Estaduais.

Durante a primeira república dois projetos disputaram o poder no país. Em 

um extremo, os militares com propostas de manutenção da centralização 

administrativa e de não priorizar a economia agropecuária. Do outro os 

aristocratas da terra, contrapondo-se aos militares, defendendo um sistema 

federalizado, dando autonomia aos Estados membros e prioridade à economia 

agrícola. Os problemas políticos engendrados no país são oriundos desses dois 

blocos mantenedores do poder no Brasil.

Em Goiás, durante a primeira república, o Poder Legislativo difere muito 

pouco da realidade apresentada no quadro nacional, sendo caracterizado pelas 

oligarquias, no qual o poder é restrito à grupos políticos que dominam a 

administração pública.

Durante a República Velha o poder legislativo em Goiás era bicameral, 

exercido pelo Senado e pela Câmara de Deputados, ocorrendo 11 legislaturas120.

Congresso Legislativo estadual passou a bicameral a partir de 1901, 

permanecendo até a vitória do Movimento de Trinta. O funcionamento anual do 

Congresso foi de apenas 60 dias. Constitucionalmente cabia ao congresso legislar 

o orçamento estadual, fixar o número de oficiais e praças da força pública, criação 

de municípios121. 

                                                          
119 Dados coletados no Instituto Histórico Geográfico de Goiás – Arquivo pessoal de Amália Hermano. 
MOREIRA, Cleumar de Oliveira. História Política de Goiás: A Primeira Legislatura da Assembléia 
Legislativa (1945 – 1951). Monografia de Graduação Universidade Federal de Goiás. Departamento de 
História. Goiânia. 1996. P. 19 e 20. CAMPOS, Francisco Itami. DUARTE, Arédio Teixeira . Op. Cit. p.15
120 MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Op. cit. p. 20.
121 CAMPOS, Francisco Itami. DUARTE, Arédio. Op. cit. p.28. 
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A fundação do Poder Legislativo em Goiás efetivou-se com a Constituinte 

em 1891, a qual promulgou a primeira Constituição do Estado de Goiás, 

cognominada de Constituição dos Bulhões, datada em 01 de junho de 1891122.

Itami Campos lança mão dos jornais e constata:

“...na eleição para a Constituinte Estadual em 1891, 
o “Centro Republicano” elege a maioria dos deputados 
constituintes. Os trabalhos dessa Constituinte não se 
processaram em ambiente tranqüilo. O governador Rodolfo 
da Paixão, nomeado pelo Presidente Deodoro da Fonseca, 
vincula-se ao grupo que se opõe a Leopoldo de Bulhões e 
aliados que controlam o legislativo, criando-se um clima de 
aberta luta política. um dos recursos utilizados pelo 
Governador, diante da hostilidade dos congressistas, é adiar 
sucessivamente o início dos trabalhos constituintes. Em 
razão disso, Bulhões e seus aliados acionam a maioria de 
que dispunham no Legislativo e preparam o texto da 
Constituição Estadual que é promulgada a 01 de junho de 
1891. Em represália à insubordinação do Legislativo, o 
governador Rodolfo Gustavo da Paixão, em decreto de 10 de 
julho, cassa o mandato dos 24 parlamentares que haviam 
assinado a ata de abertura da Constituinte, e processa-os 
por crimes de desobediência, sedição e usurpação de 
funções”123.

Percebe-se que os trabalhos, envolvendo a Constituinte de 1891, não 

processaram-se num ambiente tranqüilo, e sim num cenário de acesas lutas 

políticas, travadas entre personalidades influentes na política estadual, os quais 

formaram dois grupos oposicionistas, um organizado por Leopoldo de Bulhões e 

Guimarães Natal e o outro por Sebastião Fleury, ambos visando instaurar o poder 

no Estado.

                                                          
122 MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Op. cit. p.20
123  CAMPOS, Itami. DUARTE, Arédio. Op. cit. p. 28. Temática extraída do Jornal o “Popular” Goiânia. 
Quarta feira. 19 de Dezembro de 1989. p.10. MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Op. cit. p.20.
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Segundo Itami Campos, a Câmara (de acordo com a constituição 

Estadual) compunha-se de 30 deputados eleitos. A duração da Legislatura 

acompanhava a duração do Congresso Nacional, passando para 3 anos. A eleição 

era distrital e os deputados estaduais eram eleitos em 2 distritos124. 

Com a reforma constitucional de 1898 o Legislativo goiano passou a 

bicameral, criando-se o Senado Estadual e permanecendo a Câmara dos 

Deputados.

Com a Revolução de 1930 o legislativo foi fechado (recesso imposto pelo 

movimento), sendo reativado em 1935. Com isso a Assembléia Legislativa de 

Goiás voltou a reunir-se com poderes de constituinte.

Instalada a Assembléia em Abril, compôs-se a Comissão Constitucional 

com a finalidade de elaborar o texto da nova Constituição, sendo esta promulgada 

em 26 de junho de 1935. 

Com o golpe de Estado em 1937, a Assembléia Legislativa de Goiás foi 

fechada, voltando a se reunir 10 anos mais tarde, em 1947, com a 

redemocratização política brasileira. No mesmo ano, reunindo na nova capital –

Goiânia – com poderes de Constituinte, votou-se uma Nova Constituição.

O Poder Legislativo reordenou-se. Simbolizou, após os 15 anos de 

governo ludoviquista, uma esfera política capaz de modernizar o cosmo goiano. 

Caberia à representação parlamentar a responsabilidade de instaurar o progresso 

e o desenvolvimento. Segue-se abaixo uma nota extraída do Jornal o Popular que 

elucida a esperança depositada no regime parlamentar:

“...a Assembléia Legislativa do Estado de Goiás é 
uma legenda viva de esperanças do povo goiano. Nos 
ombros dos parlamentares pesavam responsabilidades. Os 
problemas sociais e econômicos atormentavam o povo. Isso 
acabava demonstrando aos parlamentares a realidade de 
que a Assembléia Legislativa não existe para si mesma, mas 
para a comunidade, e o mandato parlamentar é limitado no 

                                                          
124 CAMPOS, Itami. DUARTE, Arédio. Op. cit. p.29.



103

tempo para que fique claro que é o povo o verdadeiro dono e 
senhor da representação parlamentar. Sempre que as 
instituições estremecem-se, sempre que a nação precisa 
buscar novos caminhos, é para os políticos que voltam-se os 
olhos de todo o povo.

A Assembléia é a casa do poder político por 
excelência, é nesta área de poder que ressoam, como 
ordenação de um concerto, todas as vozes de Goiás e do 
Brasil.

O legislativo é a casa em que todo goiano, através 
de todos os partidos podem ter sua vez e ter voz, 
experimentar a democracia125.”

A Assembléia Legislativa do Estado de Goiás foi instalada no dia 22 de 

março de 1947, às 16:50 h., em um edifício localizado na Praça Cívica, na cidade 

de Goiânia. 

Após a formação da Mesa Diretora126 da Assembléia Legislativa ocupou-

se da palavra o deputado Abrahão Isaac Neto, parlamentar do Partido Comunista 

Brasileiro, que discursou pela delegação de todos os partidos, saudando a Justiça 

Eleitoral, focalizando a importância da “Casa” diante os problemas políticos, 

sociais e econômicos do Estado no momento atual. Ressaltou a necessidade de 

manter a harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo, afim de que fosse 

facilitada a solução dos problemas de interesse imediato do povo.

Estavam presentes na Sessão o Governador de Goiás, Jerônimo Coimbra 

Bueno127, o governador do Estado de São Paulo, Ademar de Barros, 

                                                          
125 O Popular, Quarta feira, Goiânia, 19 de dezembro de 1989. p.10.
126 Presidente Taciano Gomes de Melo

Vice-Presidente José de Souza porto
2º Vice-Presidente Afrânio de Azevedo
1º Secretário Vital Pereira Cabral
2º Secretário Ary Frauzino
1º Suplente Secretário Wison da Paixão
2º Suplente Secretário Francisco de Brito
Diário da Assembléia. Vol. I. 1947. Goiânia. 22 de março de 1947.p. 02.

127 Foi empossado como Governador Constitucional no mesmo dia e naquela sessão. Segue parte de seu 
discurso na tribuna: “...prometo cumprir a constituição da República e a que for promulgada para o Estado, 
observar as leis e desempenhar o mandato no interesse do bem comum.” Diário da Assembléia. Vol. I 1947. 
Goiânia. 22 de março de 1947. p.02.
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representante do Ministro da Justiça, Leopoldo de Souza, deputado Costa Neto e 

o deputado Cunha Bueno, representantes da Assembléia Legislativa de São 

Paulo; e o Arcebispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes de Oliveira.

Em sua história, o Legislativo goiano funcionou em diferentes locais. 

Durante Primeira República tinha sede na cidade de Goiás, instalado em 

um prédio na Rua da Abadia. Nesse período dividiu espaço com a Câmara de 

vereadores da cidade.

Após a construção da nova Capital a sede do poder foi transferida, sendo 

posteriormente fechada pelos dispositivos do Estado Novo em 1937.

Em 1947 voltou a funcionar com poderes de Constituinte, mas enfrentando 

o problema da não construção da sede do Poder. Temporariamente os trabalhos 

legislativos foram arrolados no prédio do Museu Histórico, posteriormente 

denominado Museu Prof. Zoroastro Artiaga, localizado na Praça Cívica. 

Antes de transferir-se para a sede definitiva Palácio dos Buritis 04 de abril 

de 1962, a Assembléia Legislativa instalou-se num imóvel localizado na Avenida 

Goiás, pertencente à Sociedade Goiana de Pecuária128.

Em Goiás a trajetória do Poder Legislativo não diferiu do processo 

nacional. Sua existência esteve vinculado às práticas clientelísticas e 

patrimonialistas. Foi uma esfera de poder cooptado pelos grupos e famílias 

hegemônicas em Goiás. Seu funcionamento fora interrompido em decorrência aos 

interesses partidários, relações que permearam nas estratégias tradicionais e/ou 

modernas de legitimar o poder. 

                                                          
128 CAMPOS, Itami. DUARTE, Arédio. Op. cit. p.47.
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3.2. Ascensão Udenista: governo de Coimbra Bueno

O governo de Jerônimo Coimbra Bueno sucedeu ao governo de Pedro 

Ludovico Teixeira de Almeida. 

Coimbra Bueno foi candidato da coligação UDN/PSP, oposicionista, 

beneficiou-se de uma dissidência no PSD alcançando o poder. Derrotou José 

Ludovico129, nas eleições realizadas em 19 de janeiro de 1947. 

A vitória udenista deu-se com a “dissidência no PSD”, partido de maior 

representação em Goiás (elegeu a maior bancada para a Assembléia Legislativa), 

movimento determinante na reordenação do quadro político partidário em Goiás.

A dissidência erigiu-se na Segunda convenção organizada pelo Partido 

Social Democrático (PSD), restringindo a candidatura de Juca Ludovico ao 

Governo do Estado. O movimento oposicionista foi formulado por Hosanah 

Guimarães (líder político do município de Planaltina). A dissidência ganhou 

dimensão e adesão de dois líderes políticos, o anapolino Achiles de Pina e o 

nortense João D’Abreu. 

A escolha do grupo Ludoviquista em apoiar José Ludovico não cedeu, 

arregimentando, em definitivo, o racha no partido130.

O grupo oposicionista liderado pela UDN (União Democrática Nacional) 

ganhou força, recebeu apoio do PSP (Partido Social Progressista) e da dissidência 

pessedista. Criou-se um novo quadro, Alfredo Nasser que foi cotado para 

candidatar-se ao governo teve sua candidatura redirecionada para o Senado, 

sendo Jerônimo Coimbra Bueno o candidato escolhido para concorrer ao 

Executivo estadual.

                                                          
129 José Ludovico de Almeida, o Juca, fora secretário da Fazenda do último período de interventoria federal e 
primo de Pedro Ludovico de Almeida, substituiu o interventor como governador (11 dias – entre 20 a 31 de 
julho de 1945). ROCHA, Hélio . Os Inquilinos da Casa Verde: governos de Goiás de Pedro Ludovico a 
Maguito Vilela. Goiânia. 1998. p.41
130 ROCHA, Hélio. Op. cit. p.41.
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Guimarães Lima teceu comentários acerca da formação dissidente, 
utilizando os discursos de Afrânio Peixoto e Jales Machado: 

“Afrânio Peixoto esteve com Jales Machado no hotel 
Belmir na véspera do seu embarque para Goiás. Na 
conversa Jales Machado afirma que sua ida a Goiás se 
prendia à nova situação, pois teria que escolher outro 
candidato. A razão da dissidência foi que Pedro Ludovico 
quis impor sua própria vontade, exclusiva na escolha do 
candidato a Governador pelo PSD131

José Hercílio Fleury Curado fala da dissidência:

“...veio a democratização, a eleição para governador, 
então veio escolher o PSD. O PSD já era situação já 
mandando. O Pedro Ludovico fez um discurso, fez um 
discurso, não fez uma convenção e esta convenção então ia 
escolher que seria o candidato a governador. mas o Pedro 
Ludovico teve a inabilidade de apresentar o primo dele como 
candidato, e havia uma grande parte no PSD apresentou o 
Hosanah como candidato, Hosanah Guimarães.

Pedro citou o nome de José Ludovico e o Aquiles de 
Pina e outros próceres políticos de Catalão, Diógenes 
Sampaio, o Serafim de Carvalho (sudoeste). Estes aí queriam 
o Hosanah para governador. Bem então tá certo vou fazer a 
eleição, mas fez a eleição mas ficou aquela marca do 
candidato de Pedro Ludovico, era todo poderoso, tinha sido 
interventor já era Senador, fez a eleição na Convenção, e 
ganhou o José Ludovico.

Até ai tudo bem, tava tudo bem, mas o Pedro 
Ludovico fez um discurso que teve a inabilidade de dizer, “o 
candidato derrotado”. Foi a gota d’água, a besteira, o pior erro 
de Pedro Ludovico.

O candidato derrotado, esperando que o candidato 
derrotado, Hosanah Guimarães absolva essa eleição, o 
Hosanah tava até disposto a absolver, mas ai a turma disse, 

                                                          
131 LIMA, Guimarães. Goiás Libertado. Rio de Janeiro. 1947.
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não é possível. Numa convenção do mesmo partido falar em 
candidato derrotado, poderia empregar outra expressão, mas 
candidato derrotado mostrou que além de ter o primo dele 
como candidato, ainda chamou o outro candidato de 
derrotado. Resultado no dia seguinte reuniram esses pro 
dissidente. A dissidência foi feita em razão disso e na escolha 
quem seria candidato a governadoria. Aconteceu a dissidência 
e passou o Hosanah, um elemento político de muita projeção,
passou a Aquiles de Pina (Anápolis), que dominava toda a 
Anápolis, o Sampaio de Catalão, o sudoeste, Carlos Cunha la 
do sudoeste e papai de Corumbá, e do norte João de Abreu  
(deputado federal) também ficou, e o deputado Albatênio de 
Godoy também ficava dissidente, e o Senador Nero Macedo, e 
o Senador Nero Macedo que era muito amigo de Hosanah, 
ficou com Hosanah132”.

O estudo de Guimarães Lima e o depoimento do Deputado Estadual da 

1ª Legislatura (1947), são harmônicos. Ambos destacam que o pivô da dissidência 

foi a escolha do governo que sucederia a administração de Pedro Ludovico. 

O noticiário, Cidade de Goiás, acerca da dissidência, reforça os relatos 

de Guimarães Lima e Hercílio Fleury:

“Com a queda da ditadura em 1945 a política em 
Goiás experimentou radicais transformações do que resultou a 
eleição do engenheiro Jerônimo Coimbra Bueno, candidato 
oposicionista, para o governador do Estado.

Sabe-se que aquela época, o PSD, grêmio partidário, 
até então, indiviso, coeso, granítico, fundado e dirigido pelo 
hoje senador Pedro Ludovico Teixeira de Almeida, teve as 
suas fileiras desfalcadas de prestigiosos líderes que passaram 
a constituir a dissidência do PSD. Os senhores Hosanah 
Guimarães, Aquiles de Pina, Diógenes Sampaio, Colemar 
Natal e Silva foram os homens que não se conformaram com 
as decisões tomadas pela chefia do partido, nos idos de 1946. 

                                                          
132 José Hercílio Fleury Curado, citado. Segundo José Hercílio, ele era portador da ata de reunião que havia 
gerado a dissidência. No momento era Secretário Geral e tinha participado das Convenções, a primeira 
marcada pela discurso de Pedro Ludovico desconsiderando a representação de seu grupo (o grupo derrotado), 
e a segunda, momento em que dissolveram a primeira, urdindo a dissidência. Participou também da 
convocação de Jerônimo Coimbra Bueno, via telegrama, para assumir a candidatura
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Recorda-se que o fator determinante desses acontecimentos 
foi a preterição levada a efeito com a reação não só há um 
homem, mas a um esquema político anteriormente ajustado, 
com o nome do atual deputado Taciano de Melo escolhido 
para disputar o cargo de Chefe do Executivo Estadual. 
Adotando método drástico, sem prévia consulta aos 
competentes do diretório pessedista o Sr. Pedro Ludovico na 
Convenção do partido determinou a candidatura do Sr. José 
Ludovico. candidato oposicionista, depois de enfrentar um 
pleito eleitoral ranhidíssimo, o Sr. Coimbra Bueno, passadas 
as eleições muito degladiou ainda, na chamada “Batalha 
Judiciária” para ser empossado, em virtude de diversos 
recursos encaminhados ao Superior Tribunal Eleitoral pelos 
adversários batidos nas urnas133”.

Abaixo segue-se o telegrama enviado à Jerônimo Coimbra Bueno, no Rio 

de Janeiro, comunicando-lhe da escolha de seu nome para assumir o governo do 

Estado.

“Urgente:

Av. Rio Branco. 120, s/ 814.

Rio de Janeiro.

Temos grande satisfação comunicar ilustre 
conterrâneo que em reunião conjunta representantes 
credenciados Dissidência Pessedista, UDN e Esquerda 
Democrática, realizada ontem  residência Sr. Aquiles de Pina 
foi seu nome escolhido unanimemente para candidato 
governador do Estado nas eleições de 19 de janeiro. cords. 
Sauds., - Comissão Central: Caiado de Godoi, Aquiles de 
Pina, Diógenes Sampaio, João D’Abreu, Câmara Filho, 
Hozanah Guimarães, Jales Machado, Domingos Vellasco, 
Antônio Ramos Caiado, José Hermano, José Fleury, Nicanor 
de Faria e Silva, João Afonso Borges e, por procuração, Claro 
de Godoi e Nero de Macedo134.

                                                          
133 Jornal Cidade de Goiás. Ano XX. Goiás, 16 de fevereiro de 1958. N.º 679. P.01.
134 LIMA, Guimarães. Op. cit. p.38
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A cisão no PSD, provocou a saída de representantes políticos, como os 

deputados Caiado de Godoi e João D’Abreu.

Apoiando Coimbra Bueno, o quadro udenista ficou composto pelos 

deputados Jales Machado (ocupando a vaga de presidente da UDN); Domingos 

Vellasco, (representante da Esquerda Democrática); João D’Abreu e Caiado 

Godói, (compondo a dissidência). Além desses, Diógenes Sampaio, Aquiles de 

Pina, Hozanah Guimarães (presidente do PSD de Planaltina), Câmara Filho (ex-

prefeito de Anápolis e diretor de “O Popular”), Claro de Godoi (ex- deputado 

federal), Nero Macedo (ex-senador da República), Plínio Jaime (Prefeito de 

Anápolis), Balduino Santa Cruz (ex-secretário de Estado); Hermógenes Coelho, 

José Lourenço Dias e Nicanor de Faria.

A dissidência pessedista não foi movimento único que determinou a 

vitória udenista. A ascensão da UDN contou com o apoio da Igreja Católica. Essa 

hipótese pode ser comprovada nos relatos de Eliane Dayrell.

Na perspectiva de Eliane Dayrell o PSD, representado por José 

Ludovico, aceitou apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB), sistema acusado 

de ser contrário aos ideais católicos, gerando descontentamento na esfera 

religiosa.135.

A Igreja posicionou-se contrária ao sistema comunista. Com o apoio 

político de Carlos Prestes à José Ludovico, a Igreja Católica retirou seu apoio, 

redirecionando-o à UDN. 

Abaixo segue-se um dos depoimentos de José Ludovico em prol do 

comunismo:

“O Partido Comunista Brasileiro tem sadios 
propósitos em prol da democracia, do povo do Brasil, este 
deve ser mantido e acatado por todos nós democratas”136.

                                                          
135 DAYRELL, Eliane Garcindo. O PCB – GO: 1936 – 1948. Vol. I e II. Tese de Doutorado. USP. São Paulo. 
1994. p.383.
136 DAYRELL, Eliane Garcindo. Apud. p. 379.
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Percebe-se uma simpatia de José Ludovico pelo Partido Comunista. 

Seguir-se-á uma correspondência de Carlos Prestes ao candidato à governadoria 

do Estado dizendo:

“Na luta que vimos travando pela democracia e 
progresso do país, particularmente nesse Estado, queremos 
que com sua eleição para o Executivo Estadual, daremos mais 
um passo a frente, porque com o apoio do povo do 
proletariado e dos comunistas, fácil lhe será fazer um governo 
relativamente popular e democrata capaz de ao menos, 
começar a solução dos problemas que afligem parte da 
população137”

O apoio comunista, acatado por José Ludovico, gerou revoltas. Um delas 

centralizou-se na Liga Eleitoral Católica (LEC), associação que não aceitou o 

posicionamento do candidato Juca Ludovico em apoiar o partido.

O arcebispo de Goiás D. Emanoel Gomes de Oliveira e o Bispo auxiliar 

D. Abel Ribeiro, condenaram a atitude de Juca Ludovico, os quais passaram a 

pedir apoio à população para o candidato udenista138.

Isso reforça a idéia de que a vitória da UDN sob o PSD, deveu-se 

principalmente a dois motivos: o primeiro, pela dissidência pessedista ocorrida em 

Anápolis (um dos maiores colégios eleitorais goianos), e o segundo, o apoio dado 

pela Igreja à Jerônimo Coimbra Bueno.

Jerônimo Coimbra Bueno foi eleito com 40.792 votos contra 38.953 de 

José Ludovico, uma escassa diferença. A UDN não fez maioria na Assembléia 

Legislativa do Estado de Goiás, foi a 2ª força política no parlamento estadual 

goiano.

Na administração Coimbrista a dívida estadual cresceu e o pagamento 

dos funcionários públicos atrasou. Com respeito à política de desenvolvimento do 

                                                          
137 DAYRELL, Eliane Garcindo. Apud. 383
138 MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Op. cit. p.44.
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Estado, Coimbra Bueno  o setor agropecuário, introduzindo novas tecnologias, 

melhorando a qualidade genética do rebanho bovino, incorporando às fazendas do 

Estado, tourinhos indianos, alterando o perfil do gado em Goiás.

Em relação à política ocupacional Ludoviquista, Coimbra Bueno 

incentivou a fixação de imigrantes europeus em Goiás. A maioria fixou-se em 

colônias agrícolas. Na área dos transportes, além das estradas vicinais, melhorou 

as ligações municipais e intramunicipais, estimulando também a criação de 

campos de aviação.

Coimbra Bueno, movido pela transferência da Capital Federal, transferiu 

em junho de 1950, o Poder Executivo, para o médico Hosanah de Campos 

Guimarães139. 

Hélio Rocha cita um problema enfrentado por Coimbra Bueno, a 

prorrogação do orçamento estadual140, temática que aparece na manchete do 

jornal a Cidade de Goiás, o qual segue-se:

Uma vez no governo, o Estado assoberbado por 
inúmeros problemas por ordem administrativa e política com 
minoria da Assembléia, com minoria de representantes na 
Câmara Federal, com minoria de amigos e correligionários na 
administração, o Sr. Jerônimo Coimbra Bueno enfrentou 
durante o quatriênio governamental cerrada, e por vezes, 
impatriótica oposição. Chegou-se ao cúmulo de não ser 
conseguida a aprovação por 3 anos consecutivos – do 
orçamento do Estado. A obstrução sistemática erigiu-se em 
regra sem exceção, e a maioria oposicionista na Assembléia 
seguiu-a religiosamente. O Código Tributário do Estado 
meticulosamente elaborado, atendendo as reais exigências do 
Poder Público, tornou-se alvo de críticas acerbas e, de tal 
maneira foi combatido que a sonegação de impostos, em 
todos os quadrantes do Estado de Goiás atingiu o ápice, com 
o incentivo e apoio satisfeito, calculado e politiqueiro dos 
saudosistas travestidos e defensores das grandes causas 
populares141.

                                                          
139 ROCHA, Hélio. Op. cit. p.43.
140 Idem, p.42.
141 Jornal Cidade de Goiás. Ano XX. Goiás, 16 de fevereiro de 1958. N.º 679. P. 01.
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Seguir-se-á a composição parlamentar inerente à primeira legislatura, 

processo eleitoral que fez do PSD o partido majoritário na Assembléia Legislativa. 

Notar-se-á, também, a formação da segunda força política goiana, concentrada na 

UDN em coligação com a Esquerda Democrática, e por fim, o aparecimento de 

uma força política alheia aos costumes e práticas representativas em Goiás, o 

Partido Comunista Brasileiro142.

COMPOSIÇÃO PARLAMENTAR 

1ª Legislatura – de 22.03.1947 a 31.01.1951.

01- Abrahão Isaac Neto PCB

02- Afrânio Francisco de Azevedo PCB

03- Alberto Pinto Coelho PSD

04- Ary Frauzino Pereira ED

05- Balduino da Silva Caldas PSD

06- Benedito de Araújo Melo PSD

07- Benedito Vaz PSD

08- Diógenes Dolival Sampaio UDN

09- Félix Pereira Moura UDN

10- Francisco de Brito UDN

11- Gerson de Castro Costa PSD

12- Getulino Artiaga PSD

                                                          
142 Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Arquivo de Amália Hermano. CAMPOS, Itami. DUARTE, 
Arédio. Op. cit. p.p. 105, 106.
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13- Joaquim Gilberto ED

14- Joaquim Gomes Filho PSD

15- José Camilo de Oliveira UDN

16- José Fleury UDN

17- José Gumercindo Marques Otero UDN

18- José Mendonça UDN

19- José Peixoto da Silveira PSD

20- José de Souza Porto PSD

21- Joviano Ribeiro ED

22- Misach Ferreira Júnior PSD

23- Plínio Abadia Gonzaga Jaime ED

24- Rafael Arcanjo do Nascimento PSD

25- Ruy Brasil Cavalcanti UDN

26- Sebastião Lobo PSD

27- Serafim de Carvalho PSD

28- Taciano Gomes de Melo PSD

29- Urquiza Fleury de Brito UDN

30- Vital Pereira Cabral PSD

31- Wilmar da Silva Guimarães UDN

32- Wison da Paixão. PSD

No pleito eleitoral, respectivo à primeira legislatura, o Partido Social 

Democrático elegeu 16 parlamentares, enquanto que a UDN elegeu 10. Coligado 

à UDN, a Esquerda Democrática elegeu 04 deputados, sendo as duas últimas 

cadeiras ocupadas por parlamentares do PCB.
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A administração de Jerônimo Coimbra Bueno foi complicada. Os projetos 

governistas e parlamentares foram rechaçados pelos oposicionistas, não sendo 

aprovados. A oposição contribuiu para fortalecer o descontentamento dos goianos 

em relação à Coimbra Bueno. O movimento pessedista traçou estratégias políticas 

inviabilizando a administração Coimbrista, afim de facilitar a retomada do poder.

O governo de Jerônimo Coimbra Bueno não foi questionado só por 

opositores (pessedistas e coligados), mas também por seus correligionários. 

Os correligionários, udenistas e coligados, depositaram confiança na 

administração do engenheiro. Esperou-se paz, progresso e democracia, mas no 

primeiro dia de seu governo desfez o que havia planejado em sua campanha, 

sendo taxado de traidor. 

O governo udenista fez exigências como a não autonomia de Goiânia e 

Caldas Novas, a não criação do Tribunal de Contas, a não readmitição de 

funcionários perseguidos pela política pessedista, a falta de amparo à magistratura 

do magistério, da polícia e do funcionalismo em geral. 

Deputados foram convocados para reunião no Palácio, exigindo a 

anulação do Regimento Interno, consignando emendas de cunho político, dentre 

os quais propôs-se a criação do cargo de vice-governador por eleição indireta, 

contrariando o artigo oitavo do programa da UDN que estabelecia sufrágio direto e 

secreto para todas as eleições. 

Coimbra Bueno foi considerado como traidor, inepto de compreensão 

política, com ação perniciosa e desagregadora das organizações partidárias143.

O discurso do deputado udenista José Fleury, reforça o 

descontentamento dos parlamentares com relação ao governo de Coimbra Bueno:

“Sem dúvida elegemos um governador inepto, sem 
qualquer compreensão política com ação perniciosa e 
desagregadora sobre as organizações partidárias. Dentre os 
superiores motivos que nos levaram a desligar da coligação e 

                                                          
143 MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Op. cit. p.p. 38, 39.
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romper com a direção da UDN estadual foram: a direção local 
da UDN divorciou-se dos princípios básicos do partido, 
conduzindo ao desprestígio e à desmoralização, não defende 
a posição do partido junto ao governo, contribuindo para a 
dissidência do partido, conivência dos desmandos e 
arbitrariedades do governo, desamparo aos correligionários do 
interior, e negligência voluntária a todos os assuntos vitais do 
partido, desorganização interna e externa; premeditada ação 
de desprestigio aos pioneiros da UDN no sentido de eliminá-
los; destruição das conquistas democráticas alcançadas pela 
convenção estadual em agosto de 1946; a despersonalização 
da UDN objetivava o interesse de fundi-la com a dissidência 
do PSD144”

O descontentamento udenista moveu os ânimos pessedistas. As atitudes 

do novo governador afloraram novas idéias e novas propostas. Desrespeitaram as 

normas e as ordens do estatuto, originando o racha interno no partido, a 

dissidência udenista.

A dissidência foi fruto das incompreensões políticas e da trama de 

interesses movidas pelos grupos políticos locados na legenda UDN. O pivô dos 

protestos concentrou-se na escolha do representante que ocuparia a vice-

governadoria do Estado de Goiás. A escolha deu-se de forma indireta sendo eleito 

um elemento proveniente da dissidência pessedista, Hosanah Campos 

Guimarães. 

A dissidência udenista provocou desagregação partidária. Políticos como 

Alfredo Nasser e César da Cunha Bastos, respectivamente candidatos ao Senado 

Federal e Governadoria, desvincularam-se do núcleo partidário, após terem suas 

candidaturas boicotadas por correligionários udenistas. Domingos Vellasco, 

pioneiro da UDN, Alfredo Nasser e César da Cunha Bastos, baluartes políticos da 

UDN, foram margeados pelo partido, desligando-se do mesmo.

A administração Coimbrista apresentou condutas alheias à perseguições. 

Considerou-se vitorioso, pois além de construir a Capital goiana foi um dos 

responsáveis pela interiorização da capital da República, Brasília. 

                                                          
144 Diário da Assembléia do Estado de Goiás. Dia 12 de agosto de 1947. P.08.
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No tocante à construção da Nova Capital Federal, Luís Sérgio Duarte da 

Silva, analisa a participação de Coimbra Bueno no processo modernizador. 

Analisando o progresso no sertão goiano, construção de Brasília, Luís 

Sérgio, mapea a forças políticas partidárias, envolvidas no processo da mudança 

da capital federal. O seu trabalho aborda a participação do Governo de Jerônimo 

Coimbra Bueno, para com a construção da capital federal, o símbolo de progresso 

para os goianos.

Para Luís Sérgio, o personagem Jerônimo Coimbra é relevante. Foi o 

construtor de Goiânia, chefiou obras na nova capital estadual. Governou o Estado 

de Goiás, usou de seu cargo para fazer a propaganda mudancista. Participou das 

Comissões de Localização (1953-1956) e de Planejamento da Construção e de 

Mudança da Nova Capital (1956-1957). Foi Senador pela UDN, coordenou ações 

no Congresso sendo o braço direito de Juscelino Kubitschek. Votou por toda a 

bancada de seu partido nas questões que envolviam a transferência, sendo 

consagrado o homem que construiu politicamente Brasília.

Jerônimo, como governador, organizou comitivas para sensibilizar a 

Comissão de Localização, visitando vários municípios goianos, entre eles, 

Luziânia, Planaltina e Formosa145.

Luís Sérgio sistematiza os projetos e as propostas políticas, oriundas do

Legislativo goiano para com a construção da nova capital, destacando os 

requerimentos para com a melhoria das estradas, pistas de aeroportos, 

eletrificação, telecomunicações; privilégios (facilidades para aquisição de lotes 

para os funcionários públicos estaduais), incorporação da Faculdade de Direito  à 

futura Universidade de Brasília (1957), e as caravanas organizadas por deputados 

em campanha mudancista percorrendo inúmeras regiões brasileiras146.

Jerônimo Coimbra Bueno, na óptica de Luís Sérgio, foi representante 

goiano portador de práticas progressistas, implementador de mudanças. Sua 

escolha não ocorreu com singularidade, mas com  perspicácia, as justificativas 

encontram-se nas construções de Goiânia e Brasília. Mesmo sendo um sujeito 

                                                          
145 SILVA, Luiz Sérgio Duarte da. “A Construção de Brasília: Modernidade e Periferia”. Ed. Cegraf. 
Goiânia. 1998. P.41
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alheio ao seu tempo, Coimbra Bueno, no aspecto político, não conseguiu 

desvencilhar-se das amarras políticas revestidas pelo tradicionalismo (práticas e 

condutas tradicionais pertencentes às oligarquias goianas). Gerou 

descontentamento e insatisfação, motivos causadores da queda udenista na 

eleição sucessória.

3.3 - Retorno Ludoviquista.

No pleito de 1950 o Partido Social Democrático ascendeu ao poder. O 

nome escolhido para representar Executivo foi o de Pedro Ludovico Teixeira de 

Almeida.

Os pessedistas foram vitoriosos. Derrotaram o médico e empresário 

Altamiro de Moura Pacheco, candidato da coligação UDN – PSP, por uma 

diferença de 29.035 votos. Ludovico obteve 84.5l5 votos, enquanto que Altamiro 

de Moura 55.480147.

Durante a campanha, o deputado pessedista Getulino Artiaga, foi 

assassinado após discursar em palanque, significando perda de prestígio 

udenista, sendo os correligionários de Jerônimo Coimbra Bueno acusados de 

cometerem o crime.

Nos anais da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, foram localizados 

discursos, proferidos em tribuna por Getulino Artiaga, provocando o líder udenista, 

Jerônimo Coimbra Bueno. Entre os deputados pessedistas, Getulino Artiaga foi 

intrépido na Assembléia, sendo arrojado em suas considerações. Poderia sua 

conduta ser a causadora de sua morte. Abaixo segue parte do discurso proferido 

por Getulino Artiaga na Assembléia: 

                                                                                                                                                                                
146 SILVA, Luiz Sérgio Duarte da. Op. cit. p.46.
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“ O Sr Coimbra Bueno é o produto híbrido do 
cruzamento de 3 raças políticas antagônicas, perdendo a 
hibridação as qualidades dessas raças e absorvendo todos 
os seus defeitos por isso o seu governo esta mesclado de 
imperfeições: da UDN (elemento remanescentes do 
caiadismo); do PSP herdou intolerância e a propensão para a 
violência, da dissidência, ambição de mando e traição 
política.

...O governo de Coimbra Bueno demonstra fraqueza, 
não se impõe pelo prestígio próprio, descamba para a 
violência e ao desrespeito aos direitos de seus governados. 
Podemos traçar um paralelo entre o governo de Pedro 
Ludovico (punha o cetro de tolerância) e de Coimbra Bueno 
(conduz violência e perseguição); Pedro Ludovico ser 
perfeito que busca a perfeição; de sonho nasceu o governo 
de Coimbra Bueno. Oriundo de um parto difícil, laborioso e 
espetacular, assemelhou-se ao trovão e às labaredas do 
sonho de Olimpíada, mas dissipado o fogo, não nos aparece 
um rei sábio e amigo de seu povo, mas uma criança aleijada 
capaz de governar sob a inspiração do ódio e da vingança

Senhor Coimbra Bueno é um ditador. Seu 
temperamento não em nada de democrático, expressa séria 
ameaça à liberdade do povo goiano”148.

Discursos arquitetados com provocação e apatia simbolizavam perigo no 

cosmo político em Goiás. Críticas com acentuado teor de descontentamento, 

despertavam condutas inerentes à dominação tradicional, sendo a busca pelo 

poder e a garantia da obediência elementos vitais para os políticos goianos.

Acreditando na vitória, o PSD procurou dividir forças no segundo colégio 

eleitoral goiano, o município de Anápolis. Sabendo da falta de prestígio udenista 

(dissidência udenista gerada com a escolha de Hosanah Guimarães – dissidente 

pessedista – para o cargo de vice-governador), o PSD escolheu Jonas Duarte 

                                                                                                                                                                                
147 ROCHA, Hélio. Op. cit. p.49.
148 Diário da Assembléia do Estado de Goiás. Sessão Ordinária do dia 12 de agosto de 1947. P.08.
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para concorrer à vice-governadoria, enquanto que Achiles de Pina, também de 

Anápolis, concorreria pela UDN.

Pedro Ludovico e Jonas Duarte tomaram posse na Assembléia Legislativa 

de Goiás em 03 de janeiro de 1951, sessão presidida pelo deputado Domingos 

Jacinto Pinheiro e secretários, os deputados Joviano Ribeiro e Pinto Coelho.

Em discurso Pedro Ludovico proclamou que retomaria o crescimento 

econômico do Estado e empenharia para viabilizar o quadro financeiro, o qual, 

segundo ele, herdava déficit orçamentário, endividamento e funcionalismo em 

atraso, situação semelhante àquela encontrada por Jerônimo Coimbra Bueno 

quando assumira o poder em 1947149.

Problemas limitavam o ajustamento das engrenagens da máquina estatal. 

O Estado carecia de investimentos e melhoramentos, principalmente infra-

estruturais. A situação, econômica, político-social goiana, encontrava-se arraigada 

às necessidades de mercado dos grandes centros(Centro-Sul). 

Goiás teria que resolver a escassez energética. Os primeiros projetos 

energéticos, fizeram-se com a construção da Usina do Jaó, energia gerada a 

motor a diesel, e a construção de Rochedo, no Rio Meia Ponte. Nos municípios a 

situação era pior, cada um responsabilizar-se-ia pela produção de sua própria 

força energética, grande parte dependente do motor à óleo.

Outro fator rechaçador do progresso em Goiás foi a precariedade nas 

comunicações e transportes. Poucas rodovias eram asfaltadas e a comunicação 

telefônica dependia de transmissão por canais de rádio150. 

Pensando nesses problemas, Pedro Ludovico incentivou a dinamização 

energética em Goiás. No campo da saúde, Ludovico melhorou o programa de 

assistência à zona rural. Na educação ampliou o ensino primário, construindo 

escolas urbanas e rurais.

Jerônimo Coimbra Bueno foi criticado e questionado quanto à morte do 

deputado pessedista Getulino Artiaga, sendo acusado como mentor do 

assassinato. O crime relacionado ao governo udenista é semelhante ao caso 

                                                          
149 ROCHA, Hélio. Op.cit. p.49.
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envolvendo Pedro Ludovico, o qual foi responsabilizado pela morte do jornalista 

Haroldo Gurgel151, fato que desgastou o governo, tomando repercussão nacional.

A contribuição ludoviquista, a princípio, girou em torno da construção de 

Goiânia, ativando projetos de saneamento, higienização e tecnificação 

agropecuária(...).

A administração e o plano de desenvolvimento alavancado por Ludovico 

buscou racionalizar as esferas sócio-econômicas, políticas e culturais no Estado. 

Lançou as bases para sustentar as transformações que ocorreriam com a 

mudança da Nova Capital Federal, para o planalto goiano. Atribuiu aos governos 

subsequentes, Juca Ludovico, José Feliciano e Mauro Borges, os caminhos para a 

incrementação do Estado.

3.4- Juca Ludovico e a Construção de Brasília.

No pleito de 1954 o PSD tornou-se vitorioso. O governo pessedista foi 

passado para José Ludovico152.

José Ludovico de Almeida venceu a eleição com 106.540 votos derrotando 

o udenista Galeno Paranhos, por uma diferença de 1.128 votos. Essa eleição 

realizou-se em dois momentos, sendo necessário uma eleição suplementar, pois 

algumas urnas foram contestadas, cujo votos representaram mais do que a 

diferença entre os dois candidatos.

                                                                                                                                                                                
150Idem. p.50.
151 Assunto discutido no segundo capítulo, inerente à epígrafe “Ludovico: oligarca burocrata.” 
152 José Ludovico de Almeida foi eleito deputado estadual em 1933. Foi eleito prefeito de Itaberaí em 1938. 
Em 1940 ocupou, a convite de seu primo Pedro Ludovico, a Secretaria da Fazenda do Estado. Em 1946 
disputou a eleição para o Executivo estadual, sendo derrotado por Jerônimo Coimbra Bueno. Na 
administração de Pedro Ludovico, em 1951 – 1954, voltou à Secretaria da Fazenda. ROCHA, Hélio. Op. cit. 
p.54.
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José Ludovico não tomou posse no dia 31 de janeiro de 1955, sendo o seu 

vice, Bernardo Sayão, encarregado de assumir o governo estadual. Ludovico 

tomaria posse, oficialmente, no dia 12 de março de 1955, solenidade que envolveu 

grande parte dos parlamentares goianos.153. 

A posse de José Ludovico é melhor detalhada em um noticiário da época:

“Ontem às 14 horas o Dr. Juca Ludovico, governador 
eleito do Estado, tomou posse perante a Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, tendo comparecido todos os 
deputados sob a presidência do Sr. Celestino Filho. Tão logo 
foi iniciado a sessão uma Comissão de parlamentares 
introduziu no recinto sob vibrante salva de palmas o 
governador a ser empossado.

Encontravam presentes entre as demais pessoas o 
desembargador Ovídio Nogueira Machado (presidente do 
Tribunal de Justiça); Alceu Galvão de Vellasco (Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral); o Senador Pedro Ludovico 
Teixeira de Almeida; membros dos tribunais de Justiça e 
Eleitoral, diretor da Faculdade de Direito de Goiás, Dom Abel 
Ribeiro,...154”

Depois de empossado, José Ludovico traçou seus projetos governamentais, 

os quais concentraram-se na modernização infra-estrutural goiana.

No seu governo, parte dos problemas foram solucionados, entre eles, o 

abastecimento de energia elétrica de Goiânia, dilema amenizado com a criação da 

Centrais Elétricas de Goiás. Na área da educação construiu escolas, aperfeiçoou 

prédios antigos, instalou o colégio Estadual de Anápolis, aparelhou o Instituto de 

Educação de Goiânia, e construiu o Colégio Estadual de Campinas. Nos 

transportes, iniciou uma política de pavimentação na capital e construção do 

Aeroporto Santa Genoveva. Na área de comunicações, ampliou a rede telefônica, 

                                                          
153 ROCHA, Hélio. Op. cit. p.55.
154 Jornal a “Cidade de Goiás”. Ano XVII. Goiás, 13 de março de 1955. N.º 614. P. 01.
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enquanto que na área da saúde, construiu o Hospital Geral (Clínicas) e o 

Sanatório JK.155

No final do governo de José Feliciano foi nomeado Diretor da NOVOCAP. 

Abaixo segue uma nota anunciando a nomeação do ex-governador para o novo 

cargo:

“...Acaba de ser nomeado pelo presidente da 
República para as altas funções como membro do Conselho 
de Administração da NOVOCAP, o ex-governador do Estado, 
Sr. José Ludovico de Almeida.

O novo diretor vem substituir o Sr. Barbosa Lima 
Sobrinho que foi exonerado daquelas funções e esse ato foi 
recebido em especial agrado pelos goianos pois não se 
ignora o papel relevante que teve o Sr. Juca para a 
efetivação da mudança da Capital dando o seu governo, 
integral apoio a iniciativa do Presidente Juscelino 
Kubitschek156” 

Os projetos envolvendo o campo energético em Goiás começaram ainda 

estando como Secretário da Fazenda do governo de Pedro Ludovico Teixeira: 

“... o Secretário da Fazenda, o integro Dr. Juca 
Ludovico, a quem foi confiado o serviço de energia elétrica 
sabendo que a população encontrava-se a muito tempo em 
situação angustiante meteu mãos à obra adquirindo um 
motor de 1.200 H.P., na Alemanha, que já encontra 
assentado e pronto a funcionar e cuidou ao mesmo tempo da 
fundação da nova usina com capacidade para quase 6.000 
H.P. que está sendo construída próximo a Piracanjuba no 
lugar denominado Rochedo e que será inaugurada no 
próximo ano...157”

                                                          
155 ROCHA, Hélio. Op. cit. p.58.
156 Jornal Cidade de Goiás. ano. XXI. Goiás, 22 de fevereiro de 1959. N.º 707. Matéria intitulada “ Nomeado 
para a NOVOCAP”. p.01.
157 Jornal O Pires do Rio. Fundado por Taciano Gomes de Mello e dirigido por Natal Gonçalves de Araújo. 
Ano I. Pires do Rio. 31 de maio de 1953. N.º 02. Matéria intitulado “Retrato de um Governador”. P.01.
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No tocante à transferência da Capital federal, “Juca” Ludovico conseguiu 

em 24 horas, junto à Assembléia Legislativa, a aprovação do requerimento que 

legalizou a desapropriação da área que comportaria o futuro Distrito Federal. 

Nomeou uma comissão para resolver, pelo lado prático, a aquisição das terras 

junto aos proprietários. A comissão responsável por adquirir as propriedades foi 

presidida pelo médico e empresário Altamiro de Moura Pacheco158.

Rosarita Fleury elucida a composição da Comissão de Localização da Nova 

Capital Federal dizendo:

“...o governador José Ludovico baixou o decreto n.º 
480, de 30 de abril de 1955, e, também, em 05 de outubro do 
mesmo ano o de n.º 1.258, instituindo a Comissão de 
Cooperação para a Mudança da Capital Federal...

A comissão, nomeada por Decreto do Chefe do 
governo goiano, foi solenemente empossada, no Palácio das 
Esmeraldas, a 8 de outubro de 1955.

Era constituída do signatário deste, como presidente, 
tendo como vice-presidente Dom Abel Ribeiro Camelo. seus 
membros eram: José Peixoto da Silveira, jornalista Jaime 
Câmara, Dr. Aníbal Jaiah, Dr. José Bernardo Félix de Sousa, 
Agrônomo Joaquim Câmara Filho, Dr. Domingos Francisco 
Póvoa, industrial Antônio Ferreira Pacheco, comerciante 
José Monteiro do Espírito Santo e o jornalista Geraldo Vale, 
respectivamente na qualidade de representantes da 
Secretaria da Fazenda, Secretaria de Viação e Obras 
Publicas, Divisão de Terras e Colonização, Procuradoria 
Geral de Justiça, consultoria Jurídica do Estado, FAREG, 
federação do Comércio, Federação das Indústrias, 
Associação Comercial e Associação Goiana de Imprensa.

Suas primeiras reuniões foram realizadas no Palácio 
das Esmeraldas, em sala para isso designada.

                                                          
158 Altamiro de Moura Pacheco nasceu em Silvânia, formou-se em Farmácia em 1922, foi nomeado Promotor 
Público em 1918, implantando o diretório do Partido Democrata naquela municipalidade. Fundou o Instituto 
Médico cirúrgico de Goiânia, a Associação Goiana de Pecuária  e o Banco Agropecuário de Goiás S.A. Doou 
ao Estado área de captação de água destinada à Goiânia, ao Ministério da Aeronáutica o terreno do Aeroporto 
Santa Genoveva, ao Ministério da Guerra, a área que sediaria o 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, bem 
ainda a da residência dos Oficiais do clube dos Sargentos.
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Tomadas as providências que se faziam 
imprescindíveis, e estudados os assuntos pertinentes à 
aquisição das terras do Distrito Federal – o principal objetivo 
da Comissão – verificou-se logo ser da máxima conveniência 
a criação de um escritório móvel para compra de terras159...”.

Altamiro de Moura Pacheco detinha a confiança de José Ludovico de 

Almeida. Foi o personagem político responsável pela compra e negociação das 

propriedades. Abaixo segue uma procuração, lavrada pelo gabinete do Executivo, 

destinada à Altamiro, outorgando-o poderes de compra dos terrenos:

“O Governador do Estado de Goiás, Dr. José 
Ludovico de Almeida, brasileiro, casado, proprietário, 
domiciliado e residente nesta Capital, constitui seu batente 
procurador Federal, o Dr. Altamiro de Moura Pacheco, 
brasileiro, solteiro, médico, domiciliado e residente nesta 
Capital, para representar o Estado de Goiás, nos atos de 
aquisição dos imóveis rurais situados dentro da área 
demarcada para o futuro Distrito Federal, para posterior 
transferência ao domínio da União, podendo contratar preço 
e condições, assinar e receber escrituras com as cláusulas e 
condições que ajustar; assinar compromissos de compra e 
venda sob as modalidades que julgam mais convenientes 
aos interesses do Poder Público; requerer, para os fins em 
vista, tudo quanto se fizer de mister perante quaisquer 
repartições públicas; contratar o arrendamento das 
propriedades adquiridas com os antigos proprietários, de 
modo a possibilitar continuem a exercer nelas as suas 
atividades agro-pastoris, incluindo, nos instrumentos 
respectivos, as cláusulas que consultem os interesses do 
Estado e da União e praticar, enfim, todos os demais atos 
necessários ao bom desempenho do presente mandato, por 
mais especiais que sejam, embora não expressamente aqui 
consignados 160“

                                                          
159 FLEURY, Rosarita. Altamiro de Moura Pacheco. Ed. Líder. Goiânia. 1981. p. 160 e 161.
160 FLEURY, Rosarita. Op. cit. p. 162.
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O trabalho realizado, em prol da construção da nova Capital Federal, por 

Altamiro de Moura Pacheco foi fulcral para o desenvolvimento goiano. 

As estradas foram melhoradas, com reparos executados pela equipe do 

DERGO (Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás), interligando 

localidades do interior à capital do Estado, melhorando o sistema de comunicação 

entre o campo e a cidade.

Segundo Rosarita Fleury, a primeira aquisição de propriedades rurais, 

situadas nas áreas demarcadas, foram161: 

FAZENDAS
COMPROMISSO DE 

VENDA
ALQUEIRES

Bananal 30 de dezembro de 1955 4.750

Guariroba 19 de maio de 1956 1.632,5

Guariroba 21 de maio de 1956 215,58

Guariroba 21 de maio de 1956 196,50

Guariroba 21 de maio de 1956 281,61

Gama ou Riacho Fundo 21 de maio de 1956 826,00

Bananal 25 de maio de 1956 860

Vicente Pires, Taguatinga, 
Tamanduá

26 de maio de 1956 3.564

Gama 07 de junho de 1956 3.540

No tocante à aquisição de terras, declaradas de utilidade pública e 

conveniência social para efeito de desapropriação, pelo Decreto Estadual n.º 480, 

aos 30 de abril de 1955 e ratificado pela Lei Federal n.º 2.874 de 119 de setembro 

de 1955, apresentar-se-á uma nova relação de propriedades adquiridas162:  

                                                          
161 Tabela estruturada com base nos relatos de Rosarita Fleury. FLEURY, Rosarita. Op. cit. p.195.
162 Relação das fazendas que se localizavam dentro da área demarcada para sediar o Novo Distrito Federal. 
FLEURY, Rosarita. Op. cit. p.p. 198 a 238.
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Município de Luziânia

FAZENDAS AQUISIÇÃO ALQUEIRES

Larga de S. Maria 11 de julho de 1956 93.00

Papuda 08.08.1956 1.571.50

Cava de Baixo 09.08.1956 153.99

Cava de Cima 10.08.1956 434.00

Santo Antônio 10.08.1056 1.008.20

Tamanduá 14.08.1956 1.161.00

Alagado 25.08.1956 721.00

Engenho Queimado 28. 08.1956 215.53

Engenho Queimado 20.09.1956 555.74

Larga de Santa Maria 21.09.1956 175.00

Papuda 22.09.1956 123.79

Paranoá 22.09.1956 289.42

Taguatinga 03.10.1956 10.00

Taguatinga 03.10.1956 1.331.00

Vicente Pires 16.11.1956 970.00

Papuda 29.11.1956 231.00

Gama 16.05.1958 33.00

Rasgado 21.05.1958 22.03

Ponte Alta 24.05.1958 13.65

Alagado 28.05.1958 451.00

Chapadinha 29.05.1958 426.00

Água Quente 29.05.1958 43.00

Chapadinha 30.05.1958 0.82

Guariroba 30.05.1958 145.00

Guariroba 30.05.1958 145.00

Chapadinha 30.05.1958 12.35

Chapadinha 30.05.1958 141.87

Engenho Queimado 30.05.1958 374.13

Chapadinha 31.05.1958 86.95

Paranoá 31.05.1958 14.37
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Chapadinha 31.05.1958. 113.49

Larga de Santa Maria 31.05.1958 366.17

Desterro 31.05.1958 46.50

Chapadinha 02.06.1958 322.39

Barreiros 02.06.1958 298.00

Chapadinha 02.06.1958 298.00 

Chapadinha 02.06.1958 169.63.

Larga de Santa Maria 02.06.1958 215.22

Chapadinha 02.06.1958 113.50

Desterro 03.06.1958 98.00

Saia Velha 03.06.1958 142.72

Chapadinha 03.06.1958 22.00

Chapadinha 04.06.1958 42.97

Desterro 04.06.1958 65.50

Santa Maria 15.07.1958 100.00

Chapadinha 17.07.1958 67.22

Chapadinha 17.07.1958 6.00

Chapadinha 17.07.1958 21.00

Chapadinha 17.07.1958 45.00

Saia Velha 19.07.1958 435.17

Município de Planaltina

FAZENDAS AQUISIÇÃO ALQUEIRES

Torto 01.09.1956 381.20

Torto e Paranauá 02.09.1956 215.06

Torto 03.09.1956 14.68

Torto e Paranoá 03.09.1956 445.03

Buraco 04.09.1956 80.37

Torto 03.09.1956 14.68
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Torto ou Brejo 06.09.1956 325.00

Torto 06.09.1956 139.20

Torto 18.09.1956 1.135.07

Torto 19.09.1956 400.00

Torto 04.10.1956 481.84

Sítio Novo 09.11.1956 1.020.00

Sobradinho Mugi e Olhos 
D’água

12.11.1956 392.36

Sobradinho 12.11.1956 425.00

Sobradinho Mugi 13.11.1956 112.50

15 05.06.1957 188.00

Sítio Mato 05.06.1957 46.00

Mestre Dármas 16.14.1957 98.00

Bananal 31.01.1958 184.26

Pipiripau 12.03.1958 106.00

Torto 17.07.1958 56.00

Município de Formosa

FAZENDAS AQUISIÇÃO ALQUEIRES

Várzeas 09.11.1956 827.76

Larga do Ribeirão Mestre 
D’Ármas, São Gonçalo

14.11.19958 908.00

Santo Antônio dos 
Guimarães

06.06.1957 590.00

Várzeas 31.12.1957 200.00

Barbatimão 03.12.1957 200.00

Manga 01.02.1958 103.00

Retiro Epavina 03.02.1958 600.00

Várzeas 03.02.1958 150.00

Retiro do Meio 03.02.1958 29.00
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Os municípios que se envolveram com maior intensidade no processo de 

desapropriação foram: Luziânia, Planaltina e Formosa. 

Centenas de fazendeiros optaram por vender suas propriedades. Essa 

conduta favoreceu a valorização imobiliária goiana, atraindo benefícios para o 

Estado. 

As terras do planalto, de pouca fecundidade e produtividade, que 

repousaram até então em plena hibernação, passaram a significar a fonte de 

riqueza e de desenvolvimento para o Brasil.

Abaixo segue um relato documental, redigido pelo Presidente Juscelino 

kubistcheck à Altamiro de Moura Pacheco, agradecendo-o pela empreitada em 

prol da mudança da Capital Federal163:

Prezado amigo Altamiro Moura Pacheco.

Venho querendo escrever-lhe há muito tempo. Hoje, 
porém, resolvi e esta carta lhe vai para significar-lhe o quanto 
lhe devo pela dedicação e pelo interesse devotados à 
construção de Brasília.

A você tocou a parte mais trabalhosa, aquela que 
não se vê, que se desenrola no silêncio dos gabinetes: a 
desapropriação de terras, sem o que Brasília não se faria 
jamais.

E você não empregou toda a sua imensa capacidade 
com objetivos fiduciários, fê-lo por idealismo, porque foi 
daqueles que cedo compreenderam o papel histórico, 
geopolítico da nossa capital.

Brasília triunfou porque teve homens de sua 
têmpera, de seu arrojo, desses para quem a 
empreendimento se situava como o resgate da velha dívida 
nacional.

Permita-me dizer-lhe que minha admiração pelo seu 
trabalho não se dimensiona em nenhuma expressão escrita: 

                                                          
163 FLEURY, Rosarita. Apud. p.247.



130

ela cresce à medida que Brasília se impõe como a mais bela 
realização de nosso tempo.

Um afetuoso abraço. JK

Rua da Alfândega, 28 – 12º

Rio de Janeiro GB.

O historiador Luis Sérgio Duarte da Silva constatou que Altamiro de Moura 

Pacheco chefiou, de fato, a Comissão de Cooperação para a Mudança da Capital 

Federal. Era líder pecuarista de grande fortuna no Estado, sujeito que organizou o 

processo de desapropriação das terras do Distrito Federal164.

No depoimento do ex-Deputado Estadual José Hercílio Fleury Curado, 

parlamentar da primeira legislatura do pós Estado Novo, percebe-se uma 

preocupação com a mudança da capital federal bem antes do arquétipo traçado 

por Juscelino Kubitschek. 

Esse processo tinha começado em 1800 e pouco 
com Hipólito da Costa que era um jornalista brasileiro que 
morava em Londres, e levantou no antigo correio brasiliense 
que era proprietário do Correio...Então, no ele levantou a 
idéia de mudança da Capital Federal para o Planalto...

E acontece que 1823, José Bonifácio tocou no 
assunto, também pedindo a interiorização. E depois em 187 
e poucos, veio o Varnhagem, Visconde de Porto Seguro, e 
foi o primeiro que visitou essa região, dizendo que essa 
região era ótima pra mudança da capital, e depois veio a 
comissão Cruls em 1892, até 97 trabalhou ai, e consolidou 
aquela área, mas quando, a redemocratização do país 
depois do Estado Novo, então nomeou uma nova comissão 
para reestudar, para reestudar a localização da nova capital 
federal, porque Dutra era favorável a mudança da Capital, 
isso eu vi dele, eu vi dele, porque o pai de Dutra era goiano, 
o pai do Marechal Dutra, como o avô do Fernando Henrique 
também é goiano, de modo então que ficou demarcada esta 
área de 14.400 Km

Então quando veio o General Poli Coelho nessa nova 
comissão nomeada pelo general Dutra, que eu já estava na 
constituinte, isso foi a mais ou menos sessenta anos, foi mais 

                                                          
164 SILVA, Luis Sérgio da Silva. Op. cit. p.46.
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ou menos em maio de 1947, então ele conversava sempre 
com o general Poli Coelho, falei pro general, que eu estou 
com vontade de votar na constituinte em Goiânia qualquer 
coisa sobre a mudança da capital, ele falou ótimo, porque as 
constituições que os estados que estão pleiteando a 
mudança são: São Paulo (São Paulo muito pouco), Minas 
Gerais, e eles não vão lembrar disso, de modo que esta 
muito bom. Então eu redigi um dispositivo que ficou nas 
disposições transitórias sobre a mudança165. 

No anais da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, o general Poli 

Coelho foi referência no discurso do parlamentar Peixoto da Silveira, para com a 

mudança da Capital Federal. Sob a perspectiva do parlamentar, a apresentação 

da proposta mudancista, ao poder federal, deveria ser urgente, pois a mudança 

seria importante para o desenvolvimento goiano. Brasília significaria o 

reordenamento dos aspectos histórico, demográfico, social, sanitário, financeiro, 

econômico, administrativo, estratégico e civilizador no Estado, o movimento seria 

de cunho revolucionário:

“Na primeira fase, na Comissão Poli Coelho, era o 
problema examinado pelo lado puramente técnico; mas, de 
agora em diante, no Congresso, serão considerados todos os 
prima da questão, e acredito que um grande movimento 
popular poderá, senão influenciar nas decisões, pelo menos 
entusiasmar e apressar o seu estudo.

Em moldes democráticos, esta campanha deve ser 
orientada no seu alto sentido político, evitando-se-lhe arestas 
regionalistas que não devem nublar a atenção de nossos 
patrícios no estudo desse magno empreendimento, cuja 
concretização nos parece imperiosa e urgente, pois 

                                                          
165 José Hercílio Fleury Curado. Já citado. O dispositivo elaborado pelo parlamentar foi elaborado nos 
seguintes termos: “Localizada nesse Estado, na zona do Planalto Central a futura capital da República, ficará 
da data da decretação da mudança desmembrada automaticamente do território goiano a área que para esse 
fim foi delimitada pelo governo federal, até o limite máximo de 55 mil Km.
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fornecerá o fio de Ariádne que nos guiará no labirinto de 
nossos mais intrincados problemas166.”

Os benefícios auferidos com a mudança, com a proposta bandeirantista-

heróica dos parlamentares goianos, significaria o povoamento do interior; o 

aproveitamento de regiões abandonadas; integração de territórios sertanejos; o 

barateamento da vida das populações litorâneas, pelo desafogo, traduzido em 

mais casas e mais alimento para os que ficarem; e pelo aumento da produção 

rural, consequentemente a elevação do poder aquisitivo do sertanejo, que, 

elevando o padrão de vida, propiciaria o mercado interno, assegurando o futuro da 

indústria167.

Relacionado à pessoa do mudancista Altamiro de Moura Pacheco, José 

Hercílio Fleury Curado discorre à seu respeito dando entender de que sua luta em 

favor da mudança antecede ao governo de José Ludovico de Almeida, 

corroborando também o discurso de Juscelino, o qual profere Altamiro como um 

idealista.

Coimbra ficou na parte executiva, eu era líder, 
quando elegemos o Dr. Hosanah que era do Planalto, 
mudancista ferrenho, nos elegemos o Dr. Hosanah, vice-
governador do Estado, aí então a coordenação do trabalho 
de mudança da capital ficou sendo, governador Djalma, Poli 
Coelho, que ficou empolgado por Goiás, pelo antigo 
retângulo Cruls. E então ficou o general Poli Coelho, em 
contato imediato com o governador Jerônimo Coimbra 
Bueno, na Assembléia eles entregaram a missão de 
coordenar o trabalho na Assembléia em favor da mudança , 
e na parte política do interior até no Planalto a coisa ficou 
para Hosanah. E além disso tinha uma pessoa que era uma 
espécie de assessor nosso, era o Altamiro de Moura 
Pacheco. Então era esse grupo que atuava no sentido da 
mudança da capital, até que conseguiu que o general Poli 

                                                          
166 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, Sessão ordinária do dia 23 de junho de 1948. 
Quarta-feira. P. 06. 
167 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária do dia 27 de agosto de 1948. 
Quinta feira . p. 03.
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coelho, conseguiu dobrar, porque a comissão estava dividida 
parte da comissão queria a mudança, uma parte queria  a 
mudança para São Paulo, outra parte queria a mudança para 
Minas, Pontal do Triângulo Mineiro, perto de Patos, havia 
divergência enquanto aos locais. E a outra parte queria a 
mudança aqui para o Planalto, Retângulo Cruls168.

Luis Sérgio Duarte da Silva analisou a conduta política de José Ludovico e 

constatou que seu governo foi um exemplo de mudancismo para Goiás. Seu 

determinismo em prol da mudança o fez aproximar de partidos rivais como o PSP 

e a UDN. Essa estratégia política denominou-se de “cooperação eficiente para a 

interiorização”. Sua postura surpreendeu as esferas e os segmentos políticos 

goianos169.

Segundo o autor o Legislativo goiano esteve presente no processo de 

construção, requerendo melhorias (estradas, pistas de aeroportos, eletrificação, 

telecomunicações), almejando privilégios (facilidades para aquisição de lotes para 

funcionários públicos estaduais, incorporação da Faculdade de Direito de Goiás à 

futura Universidade de Brasília), realizando a propaganda mudancista (matérias,

caravanas em campanha pelas capitais brasileiras), questionando critérios de 

desapropriação.

Nos jornais de época a proposta mudancista ganha ênfase e 

confiabilidade da população goiana, demonstrando a preocupação dos 

parlamentares goianos em empreender a mudança em Goiás:

Entrou em última discussão do dia 05/05/1950, o 
projeto da mudança da Capital Federal. A ementa Israel 
Pinheiro que localizava a capital no Triângulo Mineiro, depois 
de debates prolongados e brilhante discurso dos deputados 
Jales Machado, caiu e por grande maioria ficou estabelecido 
que o quadrilátero Cruls era o mais apropriado subindo assim 
o referido projeto ao Senado.

                                                          
168 José Hercílio Fleury Curado. Já citado.
169 SILVA, Luis Sérgio Duarte da. Op. cit. p.45.
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O Planalto Central preenche tão bem os requisitos 
para a Nova Capital da República que além de outros 
argumentos, basta dizer que em declaração de voto, o 
representante mineiro Arthur Bernardes, com grande 
patriotismo, teve a franqueza de votar contra a localização no 
triângulo mineiro, de vez que em Goiás consultava mais aos 
interesses da Nação170”

No ano de 1952 o assunto mais discutido em território brasileiro foi a 

interiorização da Capital Federal para o Planalto Central, cujo projeto teve suas 

propostas madurecidas: 

“A consciência nacional atirada contra a parede pelos 
magnos problemas que vão surgindo em busca de inadiáveis 
soluções tão vertiginoso e acelerado tem sido o 
desenvolvimento deste imenso país do hemisfério sul, não 
encontra outra saída senão, no cumprimento do dispositivo 
constitucional, cuja raízes se encontram no mais longínquo 
de nosso passado de nossa história republicana.

Idéia amadurecida sem oposição e sem estímulo, 
figurou como letra um repouso nas anteriores constituições 
brasileiras para se reproduzir no que vigora, com o mesmo 
destino melancólico.

Ò espírito de uma nova geração, todavia, resolveu 
reagir, e reagindo colocou o assunto na ordem do dia, para 
entregá-lo ao entusiasmo dos que tem fé, e não se 
acomodam dentro do indiferentismo. 

Um movimento novo surgiu de Goiás, com 
intensidade irreprimível alastrando-se pelo país a fora. 
Goiânia já considerada cidade piloto da Nova Capital. 
Adquiria o significado de que os impossíveis para a 
concretização da velha idéia, nada mais significava do que a 
pusilanimidade de nossos administradores; um moço 
governando o Estado, para projetá-lo como fez, no país e no 
estrangeiro, fez-se líder daquele movimento e com a 
profissão de fé que lhe votou, é seu comandante nato, 
inspirando a confiança geral e assegurando que mais dia 
menos dia, o problema será enfrentado com a necessária 
decisão.

                                                          
170 Jornal Cidade de Goiás. Ano XIII. Goiás, 25 de junho de 1950. N.º 477. P. 01.
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Depois de um grande alento adquirido no governo 
passado, o problema de interrogação da capital tem 
permanecido dentro dos planos de cogitação de grupos e 
instituições interessadas na abertura de uma nova civilização 
brasileira...

A imprensa brasileira de norte a sul, é unânime em 
aplaudir a aprovação incondicional, dada pelo plenário, à 
tese brilhantemente defendida e em reconhecer que o fim de 
todos os males brasileiros será alcançado, tão logo se instale 
no cerne da pátria, o complexo de sua máquina 
administrativa que se livrará do sistema emperrado que vem 
barrando o nosso progresso.

A idéia de interiorização da Capital está atingindo 
pois seu verdadeiro destino. E melhor notícia não poderá ser 
transmitida ao privilegiado povo goiano cujo civismo é o mais 
legítimo apoio de seu consecução171.”

A construção de Brasília e a esperança do progresso despertou nos 

parlamentares goianos e na população interiorana uma nova mentalidade, a 

aceitação e a busca pelo “novo”, pelo moderno. O progresso redimensionou a vida 

pacata de vilarejos e municipalidades. O fascínio e a competição afloraram em 

Goiás, naturalizando-se ao cotidiano goiano. O palco de paixões e desavenças 

fizeram-se no entorno, modificando a conduta de vida dos aglomerados urbanos 

(Olho d’Água, Corumbá, Luziânia, Formosa, Alexânia, Planaltina).

Com Brasília, Goiás revitalizou-se, ganhou forças, tornou-se o supridor 

imediato das necessidades e deficiências geradas com a construção da Nova 

Capital (mão-de-obra, madeira, energia, calcário, cimento, etc.) Foi com Brasília 

que o Estado goiano sentiu os reflexos da modernidade. Implementaram-se os 

transportes, as cidades (capital – interior) tenderam a urbanizar-se, o campo 

energético ampliou-se, combateu-se o analfabetismo (construção e reformas de 

escolas), e os distritos entraram em processo de municipalização.

As mudanças ocorridas em Goiás, com o advento da construção de 

Goiânia, concentravam-se na capital. Goiânia era o símbolo de modernidade, do 

                                                          
171 Jornal Cidade de Goiás. Semanário Noticioso. Ano XV. Goiás, 16 de novembro de 1952. N.º 551. P. 01
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novo, de esperança para os goianos. Mas as regiões distantes da capital 

(nordeste e norte), permaneceram isoladas enfrentando graves problemas, ou 

melhor, vivenciando os mesmos problemas.

O progresso era obstacularizado pelo isolamento, pela economia agrícola 

destinada a abastecer o mercado interno e os Estados limítrofes, e pela 

ineficiência financeira estadual. Não recebeu impulsão, e grande parte dos 

municípios não sentiu os reflexos da construção de Goiânia.

Com a construção de Brasília, a história fez-se diferente. O novo projeto 

federal alargou as fronteiras brasileiras, integrando regiões e estados. O sertão 

goiano foi alvo da mudança, comportando a “selva de concreto”. O sertanejo 

dispensou sua força, para levantar aquilo que simbolizaria o ápice da 

modernidade, na América Latina e no Mundo. 

Nesse sentido, Goiás ganhou tanto com a construção de Brasília quanto 

com a construção de Goiânia. Brasília havia acelerado o desenvolvimentismo no 

Estado.

3.5. José Feliciano: o trinômio.

Oriundo do sudoeste goiano, da região de Jataí, o bacharel em Direito 

José Feliciano Ferreira elegeu-se em 1950 o mandato de deputado estadual pelo 

PSD, sendo líder e presidente na Assembléia Legislativa de Goiás.

No governo de José Ludovico de Almeida assumiu a Secretaria de 

Educação, disputando a governadoria do Estado, vencendo César da Cunha 

Bastos em 1958. José Feliciano foi eleito pela coligação PSD – PTN obtendo 
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161.565 votos enquanto que seu oponente representante da UDN – PSP, 114.944 

votos172.

A eleição vencida por José Feliciano foi marcada por um competição 

partidária acirrada, envolvendo inúmeros partidos (UDN, PSP, PTB, PSB, PCB, PL 

e PR.), a qual lhe deu uma diferença de quase 38 mil votos com relação ao seu 

oponente, Cunha Bastos. Feliciano discursa a respeito do fazer política, tecendo 

críticas, alertando para o comércio partidário em Goiás:

“...Política não é negócio e muito menos negócio de 
camelô, no qual a jibóia inútil e o sabão mágico da Amazônia 
encontram sempre público e clientela, na primeira esquina 
que o vendedor ambulante consegue libertar-se da 
ociosidade.

Mas objetivo: o político tem que ser homem 
responsável. Pretender o consentimento popular pela força 
de uma inatividade ilustre apenas alterada às vésperas das 
eleições, é não só uma temeridade mas uma violência contra 
a historia e a sabedoria das massas173”.

A marca de seu governo girou em torno dos projetos envolvendo estradas, 

educação e recursos energéticos.

O sucessor de José Ludovico tomou posse na Assembléia Legislativa do 

Estado de Goiás às 14:30 h no dia 31 de janeiro de 1959, no edifício da Sociedade 

Goiana de Pecuária, situada na Avenida Goiás. A sessão parlamentar foi dirigida 

pelo deputado Wison da Paixão, o qual foi assessorado pelo secretário Jayr Abrão 

Estrela e Cileneo França174.

                                                          
172 ROCHA, Hélio. Op. cit. p. 62.
173 Jornal Folha de Goiás. Goiânia, Quarta feira, 12 de novembro de 1958. N.º 3.902. Matéria intitulada 
“Orientado o PSD de Goiás para um sentido dinâmico”. P. 01.
174 ROCHA, Hélio. Op. cit. p.63.
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José Feliciano chegou ao governo para preencher um mandato tampão de 

dois anos. Abaixo segue a determinação do Supremo Tribunal Eleitoral em 

consolidar o mandado de governador em 2 anos:

“...O Supremo Tribunal Eleitoral (STE), julgando os 
embargos declaratórios opostos pelo deputado Estelita 
campos contra dúvidas quanto ao período do mandato do 
futuro governador no dia 15 último decidiu que seria pelo 
período de 2 anos. Assim para coincidir com a eleição para 
Presidente da Repúblicas, teremos em 1960, novo pleito 
eleitoral. essa decisão do STE, é extensiva ao vice-
governador e prefeitos, e por certo, produzirá 
desconcertantes efeitos na política de Goiás.

Os esquemas partidários naturalmente serão 
modificados e muitos dos prováveis candidatos175..”

Seu governo foi partidário, suas práticas políticas o afastou de seu 

correligionário Juca Ludovico. Feliciano não aproximou-se dos partidos 

oposicionistas, pelo contrário, revogou nomeações pessedistas, rompendo 

politicamente com seu antecessor.

No biênio, sua administração rendeu em obras públicas. No aspecto 

energético, seu governo deu prosseguimento à construção da Usina hidrelétrica 

de Cachoeira Dourada. No campo rodoviário, iniciou programas de pavimentação 

(Goiânia – Trindade, Goiânia – Inhumas), no plano educacional promoveu a 

construção e ampliação de escolas, beneficiando também a rede de saúde 

pública, oferecendo às prefeituras municipais, especialmente as de cunho 

pessedista, condições para implementarem e promoverem o progresso nas 

localidades.

A administração de José Feliciano foi beneficiada pelo governo de 

Juscelino Kubitschek, o qual promoveu a integração da região norte e demais 
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regiões, do país, à Brasília. Goiânia tornou-se rota de passagem. Os visitantes, 

curiosos e funcionários que se dirigiam para Brasília, necessariamente passavam 

pela capital goiana.

Enquanto o governo federal construía a rodovia Belém – Brasília, o 

governo estadual construía as estradas vicinais, interligando as localidades à 

rodovia federal, essa prática política, projetada no rodoviarismo, denominou-se de 

“costelas”

José Feliciano apoiou a candidatura de Mauro Borges, em 1960, ato que 

lhe rendeu a indicação para concorrer ao lado de Juscelino Kubitschek o cargo de 

Senador, cargo disputado e vencido. O ex-governador abandonaria o cargo após 

eleger-se Senador oito anos mais tarde, 1970.176

3.5. A era MB. modernização conservadora e a renovação partidária.

Nascido no sudoeste do Estado, região de Rio Verde, o filho de Pedro 

Ludovico Teixeira, formado pelas Forças Armadas, após dirigir a Estrada de Ferro 

Goiás, entre 1951 – 1954, elegeu-se governador em 1960.

Foi vitorioso na eleição de 03 de outubro de 1960, juntamente com seu 

vice, Antônio Rezende Monteiro. A posse aconteceu na Assembléia Legislativa do 

Estado de Goiás, às 14 horas do dia 31 de janeiro de 1961, cuja sessão foi 

presidida pelos deputados José Freire, Sebastião Arantes e Almerinda Arantes.

O governo de Mauro Borges firmou-se em diretrizes planejadas, 

sistematizadas. Adotou critérios científicos de planejamento. Seu governo foi 

orientado pela Fundação Getúlio Vargas, a qual deu respaldo ao governador, para 

                                                                                                                                                                                
175 Jornal Cidade de Goiás. Ano XX. Goiás, 19 de janeiro de 1958. N.º 678. Matéria intitulada “De dois anos 
o mandato do próximo governador”. P. 01.
176 Idem. p.65.



140

que os recursos e os fundos financeiros não fossem pulverizados nos projetos 

modernizadores.

Mauro Borges desenvolveu o chamado “Plano MB”, intuído em inovar e 

implementar o Estado, interferindo diretamente nas atividades econômicas, pois a 

iniciativa privada era quase inexistente. 

No governo de Mauro Borges foi criado empresas estatais como a Metago 

(minérios), a Iquego (medicamentos), Casego (armazenamento de cereais), 

Consórcio Rodoviário Intermunicipal, a Osego (saúde), Caixego (finanças), 

Cosego (seguros), Saneago (saneamento básico), Idago (política agrária), etc.

O Estado tornou-se o empreendedor das mudanças. Mauro Borges, com 

sua dinâmica desenvolvimentista, atribuiu ao Estado a função de “guardião do 

progresso goiano”. A prática borgista inviabilizou, temporariamente, a ação 

paulatina de empresas privadas em Goiás. 

A ação interventora do Estado nas estruturas política, econômica e social 

goiana (Modernização Conservadora), estimulou e estabeleceu planos para uma 

ação supletiva nos setores omissos ou insuficientemente desenvolvidos.

Além de um conjunto de medidas encorajadoras da iniciativa privada, o 

Governo do Estado, colocou-se na posição de empresário supletivo e de agente 

estimulador do desenvolvimento econômico. Esse ideal desenvolveu-se devido a 

falta de escolha, era desenvolver ou desenvolver, pois a luta pelo progresso era 

essencialmente uma luta pela sobrevivência.

O crescimento da economia regional dependia da expansão da 

capacidade produtiva estadual. A formação do capital estava limitado pela 

escassez de recursos, razão porque as questões das prioridades assumissem 

importância vital. A estimativa dos recursos correspondentes, ao custo dos 

empreendimentos, seria feita na base da moeda progressivamente desvalorizada. 

Desta forma os recursos necessários à execução de cada obra prevista no 

programa de realização do Planejamento de Mauro Borges, estariam 

automaticamente assegurados, garantindo assim, a sua integral realização.
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O Plano MB criou uma expectativa positiva, preocupou-se com a 

concretização do discurso desenvolvimentista, descartando promessas milagrosas 

burocráticas. O projeto de modernização estruturou-se num conjunto de medidas 

bem organizadas e ordenadas de execução inadiável, inserida numa política 

inovadora, objetivando melhoria do padrão de vida da população goiana. Assim o 

planejamento borgista não seria a aplicação de teorias ou técnicas de 

planejamento. Estaria vinculado as experiências, tradições e sentimentos do povo, 

materializando aspirações e melhores condições de existência.

Com a realização do plano governista haveria levantamento dos recursos 

efetivos e potenciais de que o Estado poderia dispor. Isso feito realizar-se-ia uma 

apreciação prévia dos objetivos do planejamento, visando a distribuição percentual 

dos recursos totais que deveria caber a cada setor, baseada em prioridades 

econômicas previamente estudadas e escalonadas. 

Abaixo segue uma nota de jornal esboçando a dinâmica política de Mauro 

Borges e a expectativa criada com o Plano MB:

“...Ninguém poderá ficar à margem da luta pelo 
desenvolvimento econômico. Todos, indistintamente, estão 
convocados para a grande luta que será capitaneada por 
Mauro Borges, afim de que Goiás possa alcançar um grau de 
desenvolvimento que nos arrancará da simples posição de 
figura decorativo formando um fundo de quadro, no cenário 
nacional. Nosso objetivo é a grandeza de Goiás, traduzida no 
bem estar dos que aqui vivem, trabalham e constróem. A 
elaboração do plano Mauro Borges esta isenta de qualquer 
injunções políticas, ou de qualquer espécie. Não se limitou 
nas linhas de nenhum partido político. Foi além, muito além. 
Partiremos para uma política sistemática de desenvolvimento 
econômico fundamentada em estudos profundos e 
demorados da realidade goiana, o desenvolvimento
econômico de Goiás, também no pleno desenvolvimento do 
Brasil.

O planejamento MB, obedecerá as seguintes etapas, 
compreendidas no período 1961 – 1965:
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1º- ação imediata visando o prosseguimento das 
obras em andamento e que deverão ser 
prosseguidas

2º- nova concepção de política, e execução do 
programa propriamente dito, administrativa qual 
seja a de entrosamento entre os problemas 
econômicos sociais e administrativos.

3º- promoção de estudos de profundidade dos 
problemas econômicos, sociais do Estado, 
equacionando-os e definindo soluções deixando 
as administrações subsequentes, perfeitamente 
habilitadas para resolvê-los.

O programa MB terá os seguintes objetivos:

a) uma política de desenvolvimento econômico 
visando elevar o padrão de vida do povo goiano o 
máximo que permitam os recursos disponíveis.

b) Coordenar tendo em vista este desenvolvimento, 
os investimentos públicos que serão realizados 
nos próximos 5 anos no Estado pelas três 
esferas do governo

c) Facilitar, estimular as atividades e investimentos 
privados.

Esses objetivos sugerem um conjunto de medidas 
que serão reunidos e aplicados nos seguintes setores: 
Agricultura, Transportes, Energia, Educação e Cultura, 
Saúde Pública e Assistência Social, Justiça e Segurança 
Pública, Expansão Industrial, Prospecção e Pesquisas do 
Sub solo, Aperfeiçoamento e Atualização das Atividades do 
Estado, Turismo.

O planejamento de governo do deputado Mauro 
Borges tem despertado as atenções gerais dos goianos. 
Demonstrando que quer fazer um governo 
desenvolvimentista, o futuro governante de Goiás planejou 
tudo, pois compreende que não vivemos mais a era das 
improvisações.

A frente do governo de Goiás, Mauro Borges 
realizará obra de profundidade, com administração dinâmica 
e racional177”.

                                                          
177 Jornal Brasil Central. Ano XXX, Goiânia, 06 de agosto de 1961. N.º 116. Manchete intitulada 
“Nacionalismo e Desenvolvimentismo”. P. 03
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A candidatura do Coronel Mauro Borges a Governador foi uma 

candidatura muito trabalhada, formou-se um comitê pró-Mauro Borges dirigido por 

duas pessoas, que eram o Cônego José Trindade e o Advogado Hermano Vieira. 

Eles conseguiram captar com antecedência a manifestação de todos os diretórios 

do interior, de modo que sua candidatura era praticamente imbatível, mesmo 

porque atrás da ação deste comitê, havia o poderio, a força de seu pai, o ex-

senador Pedro Ludovico Teixeira de Almeida.

“O ano de 1960 marcou na história do PSD goiano o 
início portanto, de uma renovação partidária, embora ainda 
dentro do jogo político tradicional. A candidatura Mauro 
Borges foi um bom exemplo disso. Alguns elementos dos 
que iam depois definir-se como ala jovem já atuavam então, 
como Walteno Cunha, Sebastião Arantes e foram eles que 
fecharam posição em torno daquela candidatura. Foram 
consultados todos os diretórios do interior e, por fim, a 
palavra final coube a Pedro Ludovico Teixeira...178”

Na citação acima, nota-se a afirmação de uma possível reordenação 

partidária, na qual novos partidos políticos integraram a esfera da representação e 

da prática legitimadora do poder em Goiás. Essa rearticulação partidária eclodiu 

devido a imobilidade e o descaso dos partidos hegemônicos perante os grupos 

políticos locais, os quais mantinham expressiva influência, garantindo aos partidos 

de tradição (PSD, UDN), soberania no Estado.

A UDN tinha formação ligada aos grupos hegemônicos antes de 1930, 

tendo como princípio o revanchismo. Era um partido sem apoio popular, cuja 

bases eleitorais limitavam-se, na década de 1950, a uns quatro ou cinco 

                                                          
178 Apostila mimeografrada “Diferenciação social nos Partidos Políticos”. Departamento de Ci6encia Sociais 
da Universidade Federal de Goiás. Goiânia. p. 88  
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municípios mais representativos. Além disso, carecia de uma liderança mais 

atuante que pudesse concorrer com líderes do PSD. 

No PSD, havia a ala jovem procurando dar sentido desenvolvimentista ao

partido e que depois passou a fazer oposição ideológica às pregações de 

reformas de João Goulart. Passava-se por um processo de renovação, atingindo o 

eleitorado urbano. Em 1960 o candidato a governador pela coligação PSD/PTB 

perdeu nas duas maiores cidades, Goiânia e Anápolis. Então, as velhas lideranças 

pessedistas tinha se  tornado incapazes de aliciar as populações destes centros 

urbanos e na UDN congregavam-se agora, não só os revanchistas mas os grupos 

insatisfeitos com a administração em favor de interesses bem delimitados. Nem 

mesmo a campanha pro Mauro Borges, apoiada pela coligação petebista 

dominante em Anápolis,  conseguiu desarticular a oposição heterogênea que 

congregava desde elementos ressentidos com Pedro Ludovico Teixeira, até 

elementos de esquerda. No depoimento abaixo percebemos a insatisfação política 

de grupos anapolínos: 

“   o PSD era o partido dos coronéis e tinha dado um 
sentido progressista às administrações, mas não era liberal. 
A UDN e o PSP eram liberais, mas não eram progressistas, 
conforme viemos a constatar mais tarde. Por isso, em certas 
épocas compusemos politicamente com eles. No contexto de 
então, isto fazia sentido, uma vez que quem nos perseguia 
era a máquina política do PSD.179”

Portanto, a renovação dos partidos tradicionais (PSD/ UDN) e o 

crescimento dos partidos menos importantes (PTB/PDC), eclodiram no início da 

década de 1960.

O PTB , nos seus primeiros tempos, tinha servido para manter unidas as 

forças políticas que, aglutinadas dentro do PSD, começaram a se dividir. Não tinha 

o objetivo de atingir uma classe específica, tanto é que era difícil saber se os 

primeiros deputados, feitos pelo PTB, representaram o trabalhismo ou o 

                                                          
179 Abelardo Vaz da Costa. Vereador  udenista eleito por Inhumas durante 8 legislaturas. Ocupou a Câmara 
Municipal durante os períodos 1951 a 1954, 1959 a 1993.
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pessedismo. Perante a dinâmica política  petebista, as práticas ocorreram 

segundo a “cartilha” do PSD, significando a cooptação do caráter trabalhista.

O PTB era encarado como uma linha auxiliar do PSD para dirimir 

questões da política municipalista.

Pode-se afirmar que a estrutura partidária de então não se vinculava 

diretamente a uma diferenciação social, tanto quanto podemos apreender dos 

dados. O interesse local era uma variável que intervinha nas coalizões e divisões 

das forças políticas. As analises deveriam caminhar no sentido de captar se as 

divisões ocorridas no interior dos dois partidos se prendem à divergências do 

poder local ou são resultados da diferenciação sócio-econômico e do surgimento 

de novas forças políticas. Essa perspectiva fundamenta-se na formação de um 

empresariado comercial e industrial na localidade de Anápolis que empreendeu a 

composição do Partido Trabalhista Brasileiro. 

O processo de redemocratização, iniciado com o advento da  reativação 

da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, em 1947, acelerou o ritmo 

desenvolvimentista em Goiás. O mudancismo articulado a partir da década de 

1950 foi tão importante quanto ao engendrado entre os períodos de 1930 à 1945. 

O progresso alavancado na década de 1950 ocorreu justamente durante os 

governos intermediários à Pedro Ludovico e Mauro Borges, sendo conveniente 

lembrar que, durante o governo de Mauro Borges, o Estado tornou-se o maior 

implementador das obras em Goiás, criando inúmeras empresas, levando a cabo 

a Modernização Conservadora (o Estado como administrador, o mentor das 

transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, ou seja, é através dele 

que emana a modernização – burocratização, empresas, instituições, associações 

jurídicas).
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CAPÍTULO IV

Partidarismo Goiano – 1947 – 1964.

4.1 - Dinâmicas Partidárias

Analisando a dinâmica partidária, no processo de modernização goiana, 

eclodem realidades arraigadas à forma de dominação tradicional, cuja prática e 

conduta expressam-se na manutenção de um padrão vinculado à violência, 

características socializadas e enraizadas na cultura local. As práticas 

conservadoras permaneceram, foram impregnadas de violência, atuaram de 

maneira funcional no processo de crescimento econômico e de modernização das 

instituições, “racionalizando” a administração pública e urbanizando o estado de 

Goiás.

Em Goiás a sociedade caracterizava-se pelo tradicionalismo, um campo 

de possibilidades para o predomínio de uma dominação política desigual, em que 

o poder tornava-se alvo da elite agrária.

As classes hegemônicas arregimentaram a divisão de funções, 

determinando o grau de especialização, tornando seu desenvolvimento paulatino. 

A lentidão da divisão social do trabalho esteve vinculado aos laços de 

interdependência – dominadores / dominados, formando um tipo de hierarquia, 

estruturando as relações legitimadoras do poder

Essas práticas e representações legitimadoras e mantenedoras do poder, 

fizeram de Goiás um espaço de recente integração econômica nacional, cuja 

modernidade foi disseminada em atraso.

No pós-1945 surgem novas perspectivas, a estrutura social, ainda 

vinculada aos resquícios tradicionais, tende a mudar (mesmo não oferecendo 
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condições de organização política), compondo novas siglas partidárias, mas 

reguladas pelos partidos tradicionais.

O sistema partidário nacional concretizou-se em Goiás obedecendo às 

divergências locais, historicamente dadas no grupo agropecuário. O bi-

partidarismo era uma tendência histórica que remonta o período pré-1930. Jaime 

Câmara fala do processo: 

“Politicamente, como ocorria na órbita federal, 
apenas dois partidos serviam de abrigo para os grupos em 
antagonismo, sempre em acirrada luta pelo poder, meta 
exclusiva que todos almejavam atingir. O Partido Democrata 
situacionista, que constituía poderosa máquina eleitoral 
detinha o poder político e se confundia, consequentemente 
com a pessoa do senador Antônio Ramos Caiado, seu chefe 
absoluto inconteste. Nenhum programa revelava os seus 
estatutos, guiando-se a agremiação pelo interesse fisiológico, 
controlando e distribuindo os rendosos cargos públicos. Já o 
Partido Republicano, abrigando os elementos em oposição 
ao situacionismo, mas sem meios para uma vitória que 
surgisse das urnas – todas elas com resultados 
exclusivamente dependente de vontade governamental – era 
integrado pelos adeptos da chamada Aliança Liberal e vivia 
em permanente pregação revolucionária180”

O movimento revolucionários de 1930 não alterou a situação partidária em 

Goiás. em 1933, eleição da Constituinte, Pedro Ludovico liderou o Partido Social 

Republicano, enquanto que os Caiados, o Partido Democrata. Durante o processo 

de redemocratização, pós-45, o PSR transformou-se em PSD e o PD em UDN.

As divisões que ocorreriam posteriormente nos dois grupos, seriam 

contornadas através da filiação do PTB e PSP que, no momento da luta eleitoral, 

aliavam-se para combater os inimigos respectivos.

                                                          
180 CÂMARA, Jaime. Op. cit. p.25.
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A atuação de Pedro Ludovico, à frente do PSD, foi decisiva para que o 

Partido conquistasse o respaldo eleitoral no interior goiano. Foi chefe político 

inconteste da agremiação. Sua administração frente ao governo do Estado de 

Goiás, tinha caráter progressista. Estruturou o PSD em torno dos diretórios 

municipais descentralizando o poder no Estado. Em contrapartida eram mantidas 

relações de interesses entre grandes proprietários de terra e o governo. Em troca 

do apoio eleitoral, os chefes locais exigiam do governo o atendimento de seus 

interesses: nomeação de parentes para cargos públicos, nomeação do delegado, 

do juiz, das professoras primárias ou abertura de uma estrada vicinal, a 

construção de uma ponte. A liderança de Pedro Ludovico Teixeira se impôs 

durante todo o período 1930/1964, e assegurando ao PSD a coesão necessária 

para sua manutenção no poder, no entanto houve dissidências. O primeiro caso 

de dissidência ocorreu durante a primeira campanha eleitoral (46/47) liderada pelo 

Cel. Achiles de Pina (Anápolis), Albatênio de Godoi (Goiânia) e Dr. Hosanah 

Guimarães, gerado quando Pedro Ludovico impugnou a candidatura  de Achiles 

de Pina para a vice governadoria. O segundo, quando da campanha para eleição 

de 1960, liderada por José Ludovico de Almeida, insatisfeito por ter sido preterido 

como candidato à governadoria.

Assim sendo, a orientação “personalista e autoritária” de Pedro Ludovico 

Teixeira, ao mesmo tempo que era um elemento que assegurava a dominação do 

PSD, contribuía para o seu fracionamento.

Nas eleições de 1947/48, os dois partidos assumiram quase na mesma 

proporção a liderança dos municípios goianos, (PSD, 26; UDN, 22), e o número de 

eleitores (PSD – 38.981 e UDN – 32.072). A UDN elegeu o governador e fez 

somente 10 deputados estaduais, enquanto que o PSD, fez 16 deputados. O 

insucesso do candidato pessedista não explica satisfatoriamente tal fato uma vez 

que os eleitores e os municípios dividiam-se como afirmamos, quase na mesma 

proporção. Sem dúvida, a perda do controle do aparelho administrativo com a 

mudança política de 1945 e a transferência da capital para Goiânia, de certa 

forma, vão influenciar decisivamente nos acontecimentos.
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Em  1947 a diferença eleitoral entre o PSD e a UDN foi de 2.952 votos. 

Em 1950, o PSD consolidou-se como o maior partido do Estado. Em 1954, esta 

diferença passou para 38.552 eleitores; em 1955 o pessedismo fez o dobro de 

prefeitos que a UDN, 35/17. Em 1958, 136.060 votos foram dados aos deputados 

do PSD, enquanto os da UDN receberam 82.982. Em 1962, estas cifras foram 

respectivamente, 151.211 e 65.624, quando se registrou também o crescimento 

dos pequenos partidos, principalmente o PTB181. 

É sob este prisma político que as mudanças em prol do desenvolvimento 

serão engendradas, promovendo melhorias e racionalizando as esferas políticas, 

econômicas, sociais e culturais no Estado. Para isso, serão analisadas a história, 

a composição e a conduta política de partidos políticos goianos, especialmente 

aqueles que de alguma forma contribuíram para o processo de modernização em 

Goiás.

4.2 A União Democrática Nacional

A União Democrática Nacional levanta sua bandeira política no dia 07 de 

abril de 1945, fundada por uma associação de partidos estaduais e correntes de 

opinião contrárias ao regime estadonovista opondo-se ao governo de Getúlio 

Vargas. A UDN participou nacionalmente de todos os pleitos políticos, 

concorrendo a vagas com os demais partidos, principalmente contra o PSD, pois 

este politicamente, manteve-se em primeiro lugar até 1962.

A UDN elegeu governadores no nordeste e integrou ministérios. Perdeu 

eleições presidenciais (1940, 1950, 1955), apoiou a candidatura de Jânio Quadros 

(1960) e ao movimento militar de 1964. 

                                                          
181 Pesquisa realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. 
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A agremiação udenista enfrentou dubiedades ideológicas suportando 

contradições e cisões internas. Foi um partido que votou contra a cassação dos 

mandatos dos parlamentares comunistas em 1947 mas denunciou a infiltração 

comunista na vida pública.

O partido, denominado de udenismo, defendeu o liberalismo clássico, 

apegou-se ao bacharelismo e ao moralismo e horrorizou-se com formas 

semelhantes ao populismo. 

Vincularam-se ao partido segmentos sociais pertencentes à classe militar 

e às camadas médias urbanas. A UDN era um partido que dirigia-se diretamente 

às classes médias, utilizando programas, discursos e a imprensa para expressar 

sua ideologia política. Essa perspectiva política udenista fez com que o partido se 

proclamasse herdeiro dos movimentos sociais.

De um ponto de vista econômico financeiro a UDN correspondia aos 

interesses dos proprietários de terras e de industriais aliados ao capital 

estrangeiro.

A UDN foi extinta pelo Ato Institucional N.º 2 de 27 de outubro de 1965. 

Parte de seus partidários ingressaram na Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 

Em alguns estados a UDN continuou presente nas disputas eleitorais contra os 

remanescentes de seu rival tradicional o PSD182.

A formação udenista tinha caráter antagônico e contestador ao governo de 

Getúlio Vargas. Foi composto por vários grupos sociais e políticos como as 

oligarquias destronadas com a Revolução de 1930; antigos aliados de Getúlio, 

marginalizados em 1930 e 1937; participantes do Estado Novo que afastaram-se 

antes de 1945; os liberais com forte identificação regional; e todos da esquerda.

As oligarquias destronadas foram aquelas que vincularam-se à Artur 

Bernardes aos grupos políticos familiocratizados (Caiados no caso de Goiás); os 

aliados eram os tenentes, os quais sentiram-se traídos pelo governo getulista; 

aqueles que possuíam cargos públicos durante a ditadura varguista, e que 

romperam antes de 1945; intelectuais socialistas e militantes da Aliança Nacional 

                                                          
182 VARGAS, Fundação Getúlio. CPDOC. “Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro: 1930 – 12983. Sob 
coordenação de Israel Beloch e Alzira de Abreu. Rio de Janeiro. Ed. Forense Universitária. Finep. 1984.P.399
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Libertadora, como Domingos Vellasco; comunistas dissidentes da linha oficial do 

partido; e estudantes ou recém ingressos no movimento estudantil.

O Ato Institucional N.º 2,, de autoria do fundador da UDN, Nehemias 

Gueiros, correspondia às propostas dos realistas da UDN. Segundo análises do 

Estatuto da UDN, o partido visou participar da vida do país, concorrendo a todas 

as eleições e lutando pela unidade e segurança nacional. Tornou-se 

independente, lutou pelo fortalecimento do regime federalista e democrático 

(harmonia entre as classes sociais), aperfeiçoou a eficiência administrativa, 

elevando o nível de vida do povo, buscando o progresso material e intelectual.

Contradições, já citadas, cercearam o partido. o primeiro programa 

udenista reivindicara autonomia e pluralismo sindical (direito de greve), registrando 

uma postura “favorável” à Reforma Agrária.

Analisando o programa udenista surgem incoerências ideológicas. De 

acordo com o posicionamento da UDN, em não conceber manifestações 

populistas, possivelmente ela teria que ser contrária ao sindicalismo, pois este 

encontrava-se arraigado aos caracteres populistas (preocupação e projeto 

getulista); no tocante à Reforma Agrária, os udenistas a apoiaram nos casos de 

não aproveitamento total de grandes parcelas de terras, pois os aliados partidários 

udenistas possuíam latifúndios e a mudança poderia significar perda de 

propriedades.

Na esfera udenista havia uma diversidade de grupos e estilos, podendo 

conceber a existência de várias UDNs. Destacaram-se as UDNs estaduais, 

dependentes do poder local, unidas em um pacto nacional. Este pacto visou 

neutralizar o bloco contrário, representado pelo PSD/PTB. A imprensa apoiou a 

UDN (O Globo, Estado de São Paulo, Correio da Manhã, Rádio Globo, Televisão 

Tupi, outros), sendo a facilitadora dos trabalhos udenistas em nível nacional.183.

Rivalidades existiam no seio do partido, sendo até mais fortes do que as 

dicotomias externas. A UDN foi forte em Minas Gerais e no Rio de Janeiro (Distrito 

Federal e depois Guanabara), foi forte na Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

sendo força secundária, mas constante, nos estados de Pernambuco, Alagoas, 
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Mato Grosso, Piauí, Santa Catarina, Sergipe, Ceará  e Goiás; foi fraca em São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e fraquíssima no Amazonas, 

Pará, Maranhão e Acre.

Em termos de densidade eleitoral a UDN nunca conseguiu ser majoritária 

nos estados de maior concentração de votantes. No estado de Goiás, a UDN 

sempre foi a segunda força eleitoral. Fundada pelo antigo militante da ANL 

(Aliança Nacional Libertadora), Domingos Vellasco, a UDN em Goiás, lutava 

contra o caciquismo pessedista de Pedro Ludovico de Almeida, tornando-se 

preponderante em 1947 com a eleição de Jerônimo Coimbra Bueno e em 1965 

coligada com os partidos PTB, PSP e PDC, elegendo Otávio Lage para a 

governadoria do Estado.

Abaixo segue um quadro-tabela esboçando o pleito eleitoral para escolha 

do governador do Estado de Goiás184. 

DATA CANDIDATOS PARTIDOS VOTOS

19/01/47
Coimbra Bueno

José Ludovico

UDN

PSD

51%

49%

03/10/50
Pedro Ludovico

Altamiro Pacheco

PSD

UDN

60%

40%

03/10/54
José Ludovico

Galeano Paranhos

PSD

UDN

50,8%

49,2%

03/10.58
José Feliciano

César Bastos

PSD

UDN/PSP/PTB

56,85%

43,15%

03/10/60 Mauro Borges PSD/PTB 55,1%

                                                                                                                                                                                
183 Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro. Op. cit. p. 3.402.
184 Dados extraídos do Arquivo pessoal de Amália Hermano. Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Pasta: 
O Poder Legislativo de Goiás. Recortes de jornais.
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José Ludovico UDN/PSP 44,9%

03/10/64 Ribas Júnior Assembléia -

03/10/65
Otávio Lage

Peixoto da Silveira

UDN/PSP/PTB

PSD

50,5%

49,5%

Com base na tabela supra citada, a participação da União Democrática 

Nacional foi ostensiva. Isso coteja a perspectiva de que o partido compunha a 

segunda força politica no país e principalmente no Estado de Goiás. 

Os relatos do Diário da Assembléia Legislativa explicitam a composição da 

UDN no Estado. 

“A UDN surgiu em Goiânia no dia 17 de março de 
1945, fundando a primeira comissão provisória da União 
Democrática Nacional. As reuniões aconteciam debaixo do 
assoalho de uma velha tipografia na cidade de Anápolis. Esta 
enfrentava enormes dificuldades (tendo sua edição 
apreendida). Foram várias lutas travadas para fundar e 
organizar o Partido Udenista. Durante o período negro da 
ditadura, vivia em Goiás subjugada e inconformada, uma 
resistência democrática que por todos os meios lutava contra 
a máquina governamental que oprimia as mais justas 
aspirações de liberdade do povo goiano185”.

A comissão provisória da UDN, em 17 de março de 1945, foi fundada pela 

iniciativa dos respectivos senhores: Salomão Clementino de Faria, Domingos 

Vellasco, José Décio Filho, José Godoy Garcia, os quais receberam apoio de José 

Honorato da Silva e Souza, Ernani Cabral, Manoel Demóstenes, Walmir de 

                                                          
185 Diário Da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Sexta Feira. 02 de Janeiro de 
1948. Discurso do Deputado udenista José Fleury. p. 07
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Alencar, Newton Albernaz, Osvaldo gomes de Almeida Filho, Alexandre Gabriel, 

Wartrudes Cunha, José Carneiro186.

Leonardo Curado, residente na cidade de Jaraguá, articulista do jornal 

Cidade de Goiás e 5 de Março, relata em forma de artigo, a composição da 

Comissão provisória, sendo harmônico com o Diário da Assembléia Legislativa de 

Goiás: 

“...Foi lançada a idéia de se formar em Goiás um 
partido político que viesse lutar pela volta do país ao regime 
democrático, arrancando das garras de uma ditadura que 
durou longos anos. As bases da organização da UDN em 
Goiás foram lançadas numa reunião levada à residência. 
Tomaram parte naquela reunião, Domingos Vellasco, Wilmar 
Guimarães, José Décio, José Godoy Garcia, Newton 
Albernaz, Wartrudes Cunha, Efraim de Moraes, José 
Carneiro, Oscar Sabino Jr., José Fernandes Peixoto. 
Daquela reunião nasceu a Convenção de Anápolis, onde se 
estruturou o partido filiado ao já então organizado, no Rio de 
Janeiro.

Dias antes, Wilmar Guimarães, José Décio e José 
Godoy Garcia, haviam publicado um pequeno jornal sob o 
título de ‘Goiás Livre’, por cuja publicação foram levados à 
política, sendo o jornal apreendido. De tudo isso há uma ata 
lavrada num livro que deve existir nos arquivos da atual 
UDN, suas primeiras folhas deve estar escrito o documento...

Dos primitivos fundadores da UDN em Goiás, só 
Wilmar Guimarães conseguiu sobreviver. Os demais foram 
afastados ou se afastaram do partido187”

Na Convenção udenista realizada no Rio de Janeiro, foram designados os 

senhores Domingos Vellasco e César Bastos, para representar o partido na 

organização nacional. A comissão entrou em contato com todos os municípios do 

                                                          
186 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Quarta-feira, 07 de janeiro de 
1948. P. 04.
187 Carta publicada ao Jornal 5 de Março. 13 de março de 1967. P. 08
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Estado (Anápolis, Formosa, Rio Verde, Morrinhos, Itumbiara, Buriti Alegre, 

Goiatuba), locais nos quais foram instaladas subcomissões. 

O primeiro encontro nacional da UDN ocorreu no dia 29 de outubro de 

1945 na cidade de Uberlândia, acontecimento que influenciou na organização 

estrutural do partido em Goiás. A primeira Convenção da UDN goiana realizou-se 

na cidade de Anápolis, reacendendo expectativas de possíveis mudanças na 

estrutura política. As convenções udenistas engrossaram a legenda partidária, 

atraindo simpatizantes e dissidentes de outras agremiações. Nessa Convenção 

ficou definido a formação dos diretórios municipais em Goiás188.

O diretório estadual de Goiás organizou chapas para concorrer ao Senado 

e a Câmara Federal. No dia 29 de outubro de 1945, as forças armadas depuseram 

Getúlio Vargas. Apesar de sua deposição, o povo goiano continuou sob os efeitos 

da máquina estadonovista.

Para sucessão de Getúlio Vargas, o processo eleitoral  realizou-se no dia 

02 de dezembro de 1945. A UDN levou às urnas cerca de 32 mil eleitores e, só 

não conseguiu eleger 03 deputados em virtude do dispositivo da lei eleitoral que 

absorvia as sobras partidárias em favor da legenda majoritária.

No ano de 1946 a UDN sente os efeitos da saída de Domingos Vellasco, 

um dos pioneiros do partido em Goiás. Firme no partido, mas sujeito à 

perseguições, assume a liderança efetiva da agremiação o jornalista Alfredo 

Nasser.

Alijados pelo partido, Alfredo Nasser e Salomão de Faria e Antônio Lisboa 

Machado, fundaram o jornal intitulado “A Voz do Povo”, veículo vital para os ideais 

udenistas no Estado.

A Segunda Convenção do Partido realizou-se em Goiânia no dia 15 de 

agosto de 1946, sendo levantadas propostas que visaram a reestruturação do 

partido. A perspectiva udenista seria de empreender o triunfo da democracia, 

revolucionar os métodos e processos inerentes à política caciquista.

                                                          
188 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Terça-feira, 11 de fevereiro de 
1948. P.06.
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A Convenção proclamou eleitos os Srs. Alfredo Nasser para a 

governadoria do Estado, e César da Cunha Bastos para Senador. Insatisfeitos 

com o desfecho da Convenção, Antônio de Ramos Caiado apresentou o pedido de

renúncia do Diretório Estadual; e Jales Machado retirou-se para o Rio de Janeiro, 

igualmente solicitando renúncia das funções de presidente do Diretório. Isso 

solapou a candidatura de Alfredo Nasser e César Bastos.

Esse inconformismo corrobora as dicotomias internas da UDN. A prática 

de boicotes demonstraram a fragilidade do sistema partidário goiano e a 

persistência de elementos arraigados às práticas tradicionais típicas de líderes 

oligárquicos. 

Os quadros partidários foram ampliados com a infiltração de elementos 

que não se identificaram com os princípios udenistas. As insatisfações 

condicionaram o surgimento de dissidências, lutas  intra e interpartidárias, que 

promoveram cisões entre integrantes-militantes no partido.

Na campanha eleitoral pós-Estado Novo, a UDN conseguiu eleger seu 

representante político, o engenheiro e construtor de Goiânia Jerônimo Coimbra 

Bueno. No pleito para o poder legislativo, a UDN elegeu 10 deputados estaduais, 

sendo apenas 08 declaradamente udenistas. Para o partido, o resultado das 

eleições redundou em doloroso fracasso. 

O governo udenista, portador de esperanças, desencadeou perspectivas 

de progresso, paz, liberdade e democracia. O governo Coimbra Bueno manifesta 

um perfil divergente daquele traçado pelos correligionários udenistas e pelas 

camadas sociais goianas. O representante do poder executivo reverte os planos 

traçados, desfazendo o planejamento elaborado antes e durante a campanha, 

sendo seu governo encarado como traidor. 

A traição Coimbrista, representada pela infidelidade partidária, 

desencadeou crises na organização udenista. Os motivos que solaparam o poder 

de Coimbra Bueno foram suas práticas e sua forma de distribuir o poder no 

Estado. De imediato, o governo restringiu cidades como Caldas Novas e Goiânia, 

as quais tiveram sua autonomia política supervisionadas pelo governo estadual; 

não criação do Tribunal de Contas; não readmitiu vítimas  de perseguições 
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políticas, não amparou as magistraturas do magistério, da política e do 

funcionalismo em geral189.

Para o pleito de 1950, a UDN coligada com o Partido Social Progressista, 

foram escolhidos os candidatos para concorrer aos cargos de Governador e 

Senador. Abaixo segue uma nota de jornal relatando a determinação dos 

candidatos e a implantação de práticas políticas racionais190,:

“Na reunião da Comissão Executiva da UDN em 
Goiás, realizada no dia 01 de fevereiro de 1950, foi estudada 
a nota do PSP que lançou as candidaturas dos Srs. Altamiro 
de Moura Pacheco e Coimbra Bueno para ocuparem 
respectivamente aos cargos de Governador e Senador. 
Depois de amplamente debatido o assunto pela unanimidade 
dos presentes, ficou resolvido que a UDN adotaria a seguinte 
chapa, ad referendum da convenção do partido: Para 
governador, Altamiro de Moura Pacheco, para vice Aquiles 
de Pina e para Senador Alfredo Nasser.

Ficou também decidido que no caso se continuar a 
coligação UDN – PSP, ambos apresentariam 3 candidatos 
para deputado federal, sendo o sétimo o Sr. Jerônimo 
Coimbra Bueno o apoiado pôr ambas facções.

Decidiram pela chapa acima os Srs. deputados José 
Fleury Joaquim Gilberto, Diógenes Sampaio, José Camilo, 
César da Cunha Bastos, João Alves Borges e João 
Mendonça.”

As alianças presentes num sistema multipartidário, aceleraram as 

transformações políticas no pós 1940. A teoria política tradicional, esteve marcada 

por uma visão autoritária, na qual partidos podiam, no máximo, ser tolerados. Essa 

visão negativista permeou nas análises da vida partidária goiana, impossibilitando 

o processo de racionalização política.

                                                          
189 Referência citadas no Capítulo III, in. “Ascensão Udenista: governo de Coimbra Bueno”.
190 Jornal “Cidade de Goiás” .Ano XII. Goiás, 12 de fevereiro de 1950. N.º 462. P. 01.
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As alianças e coligações partidárias foram manifestações que 

condicionaram o processo de racionalização e modernização da esfera política em 

Goiás. 

Em 1953 realizou-se a IV Convenção da União Democrática Nacional, 

cujo relato segue-se abaixo191:

“Realizou-se nos dias 20 e 21 de fevereiro de 1953 
em Goiânia a IV Convenção da União Democrática Nacional, 
com a presença de delegados dos 77 municípios, 
transcorrendo os trabalhos com clima de entusiasmo e 
confiança na indesmentida vitalidade do partido do 
brigadeiro.

Depois de ter lido o relatório de sua gestão, como 
Diretor do Diretório Nacional da UDN, o Dr. Hélio deu contas 
da lisonjeira situação financeira do partido, tendo sido 
aprovadas as suas contas e sua atuação política. Nesta 
mesma ocasião foram aprovados os novos estatutos da 
agremiação partidária, ficando consignado em ata os 
aplausos dos convencionais ao deputado Hélio de Brito que 
soube nortear o seu partido com eficiência alto senso 
democrático e propiciando um visível e sólido fortalecimento 
dessa grande agremiação partidária.

A nova diretoria ficou assim composta, para dirigir a 
UDN no período de 1953 – 1954.

Presidente César da Cunha Bastos
Vice-Presidente Demóstenes Siqueira
Secretário Geral Francisco de Brito
Subo Secretário José de Assis Morais

Do Conselho fiscal fazem parte os seguintes políticos 
dessa cidade: Srs. Brasil Caiado, Evaristo Machado, Adolfo 
Mendes.

Foram eleitos delegados a Convenção Nacional, os 
Srs. Manoel Demóstenes, Wilmar Guimarães, Lisboa 
Machado, Frederico Nunes, Orlando Morais, Jales Machado 
e José Fleuri”.

                                                          
191 Jornal “Cidade de Goiás”. Ano XV. Goiás, 01 de março de 1953. N.º 560. P. 01.
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A atuação fiel de correligionários udenistas, como César da Cunha Bastos, 

Wilmar Guimarães, Lisboa Machado, Jales Machado, José Fleuri, possibilitaram a 

manutenção e a firmeza do partido perante seu rival PSD.

Em Dezembro de 1953 foram escolhidos os candidatos da oposição 

coligadas – UDN E PSP. Foi lançado a candidatura do Deputado Federal Galeano 

Paranhos à governadoria do Estado, estando presente os deputados Ernani 

Satiro, Vice líder da UDN na Câmara Federal; Dr. Adhemar de Barros, chefe 

nacional do PSP; Dr. Erlindo Salzano, vice-governador de São Paulo e outros. 

Para vice-governador foi escolhido o Dr. Rui Brasil prefeito de Piracanjuba, 

enquanto que para a senadoria foi escolhidos os Srs. Coimbra Bueno e Alfredo 

Nasser192. 

4.3 – Partido Social Democrático

O Partido Social Democrático surgiu após a exaustão do Estado Novo. 

Começou a ser organizado pelos interventores estaduais, reunindo prefeitos 

(nomeados pelos interventores), membros da administração estadual e outras 

forças que apoiaram o governo, como proprietários rurais, industriais, 

comerciantes e funcionários públicos193.

Foi um partido de âmbito nacional fundado em 17 de julho de 1945, pelos 

interventores nomeados por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Participou da 

maioria das eleições realizadas no Brasil entre 1945 à 1965. Na política nacional 

seu aliado mais forte foi o PTB.

                                                          
192 Jornal “ Cidade de Goiás”. Ano XVI. Goiás, o6 de Dezembro de 1953. N.º 583. P. 01
193 Dicionário Biográfico Histórico Brasileiro. Op. cit. p.2570.
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Foi majoritária na Câmara de Deputados durante toda a sua história. 

Elegeu presidentes da República (1945/1955), contribuiu para a eleição de Getúlio 

Vargas em 1950, conquistando governos estaduais e teve integrantes 

praticamente em todos os ministérios do período.

Como todos os outros partidos, o PSD foi extinto em 27 de outubro de 

1965 pelo Ato Institucional N.º 2. A importância pessedista fez-se presente nas 

Câmaras Federal e Estadual. 

O PSD fez-se vitorioso nas eleições presidenciais de 1945, confirmando o 

favoritismo e a hegemonia partidária em nível nacional. Garantiu suporte para o 

governo fornecendo 10 ministros durante o governo de Dutra194.

O partido forneceu quadros para os escalões da administração pública no 

país (Ministérios e Secretarias), sendo um dos principais superadores das crises 

políticas. No período referente aos anos de 1945/1964, o sistema partidário viveu 

na dependência do PSD. Foi um partido criado de cima para baixo. O partido 

demostrava a força eleitoral, mantinha alianças com outros partidos, 

principalmente o PTB, representado pela classe média, composto por proprietários 

rurais, pequenos usineiros, comerciantes e funcionários públicos195.

Os parlamentares tinham uma experiência política vasta. Superaram os 

degraus da política (progressão – vereador, prefeito, deputado estadual, deputado 

federal, senador).

No ano de 1945 obteve maioria absoluta no senado federal (6,19%), 

situação idêntica ao da Câmara Nacional. Entre os períodos de 1945 – 1950, 

foram eleitos 63 senadores pelo PSD. Na Câmara dos deputados o PSD 

conquistou a maioria das cadeiras entre 1945 e 1962 (52,7%).196

O PSD realizou alianças, cultivando o lema de que “nenhum partido 

governa sozinho”. O pessedismo sentia necessidade em coligar-se. Essa prática 

atraia partidos propensos a tornarem-se oposição, e isolava aqueles já declarados 

rivais. A estratégia de coligação cooptaria os partidos de menor expressividade, os 

                                                          
194 Idem. p. 2575
195 HIPPOLITO, Lúcia. “PSD de Raposas e Reformistas. “ Ed. Paz e Terra. Rio de Janeiro. 1985. P. 102.
196 HIPPOLITO, Lúcia. Op. cit. p. 57.
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quais sentiam dificuldade de elegerem candidatos capazes de ocupar cargos 

políticos relevantes.

Essa prática tornou o PSD um partido majoritário na Câmara e no Senado. 

Ocupou a maioria das cadeiras em quase todos os pleitos disputados, mantendo 

um governo tipicamente lúcido e atento aos interesses de seus correligionários. 

Governo com a chamada “mão de ferro”, organizando diretórios e traçando planos 

políticos para a bancada do partido197.

O perfil pessedista em Goiás era ostensivo (guerreiro e lutador), tendo em 

sua formação elementos satisfeitos e insatisfeitos com o partido.

Na segunda administração de Pedro Ludovico, 1951 – 1954, o Vice 

governador, Jonas Duarte, rompeu com o governo. A cisão partidária girou em 

torno da política traçada por dois secretários do governo Ludovico, os Srs. Jaime 

Câmara Filho e Zacheu Crispim, respectivamente Secretário de Interior de Justiça 

e Secretário da Agricultura, os quais usaram da força de seus cargos para levar a 

melhor na parada eleitoral. O vice governador, indignado com a prática de seus 

correligionários, pediu o afastamento dos secretários citados. O pedido de Jonas 

Duarte não fora atendido motivo que o condicionou a afastar do PSD, causando 

rachas no partido. Abaixo segue a nota referente o fato: 

”O Sr. Jonas Duarte, vice-governador do Estado de 
Goiás, e alta expressão dentro do PSD, acaba de romper 
com o Sr. Governador Pedro Ludovico de Almeida. Aliás 
esse gesto já era previsto tal a soma de desatenções que 
este vinha tendo para com aquele político anapolino.

Usando só termos fortes contra os auxiliares de 
imediata confiança do governo, em discurso proferido em 
Goianápolis o Vice-governador deixa bem patente o seu 
desagrado pelo chefe do executivo estadual e vem abri 
assim uma brecha profunda no partido situacionista.

Estamos assistindo diariamente as defecções do 
PSD cujo enfraquecimento perante o povo já não pode mais 
ser disfarçado, e pronunciam como o dizem Jonas Duarte e 

                                                          
197 Idem. p. 60
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outros, uma fragorosa derrota em 1954.a de composição do 
organismo pessedista precipitada pela tóxica da maioria dos 
seus integrantes que tudo fazem para desmoralizar um 
governo cuja tradição administrativa não é das melhores, já é 
patente... 198”

O discurso proferido por Jonas Duarte tem uma tônica de insatisfação, e 

contestação à conduta de Pedro Ludovico

“...Não trabalhei com costumes que todos nos 
conhecemos cheio de entusiasmo e de bondade para eleger 
um governador que viesse a nomear um Zacheu Crispim, 
Câmara Filho(...)

É outro que enquanto os ladrões tomam contra do 
estado, a desordem prevalece em todo território goiano, e 
também como o outro parasita faz politicagem ameaçando 
eleitores fazendo pressão contra os lavradores por toda parte 
do Estado. Infelizmente não tenho força para enxotá-los para 
o olho da rua. Povo de Goianápolis qualquer ameaça que 
vos for feita pelo Secretário de Segurança ou por quem que 
seja, procurai-me em minha casa e eu vos responderei em 
vossos lugares. Mas lutemos, lutemos povo de Goiás, para 
em 19554 elegermos um homem que não nomeie para seus 
auxiliares um Joaquim Câmara Filho e para a Secretaria 
agricultura . ou um Zacheu Crispim pra Secretário de 
Segurança Pública. 

Nota-se, na citação acima, que o PSD perdeu aliados, companheiros de 

bom grado político, arregimentadores da população, promovedores de adesões 

partidárias. Com a saída de Jonas Duarte hipoteticamente uma parcela 

considerável do PSD desligou-se do partido, acomodando-se em outra legenda 

partidária, ou então engrossando a dissidência.

                                                          
198 Jornal “Cidade de Goiás”. Ano XV. Goiás, 26 de abril de 1953. N.º 565. P. 01
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Referente às insatisfações pessedistas, no pleito para a escolha da 

governadoria, surgiram manifestações contrárias às preferências de Pedro 

Ludovico de Almeida, cuja opção era José Feliciano. Abaixo segue um protesto 

contra a escolha de Ludovico: 

“...O Sr. Juca lançará um manifesto aos goianos, 
dentro de poucos dias, no qual exprimirá o seu ponto de vista 
a respeito da atitude do Diretório Central do PSD, no dia 04 
de janeiro em que substituiu o Sr. Camargo Jr, da Secretaria 
Geral daquele partido.

O lançamento à publicidade daquele documento está 
dependendo do julgamento do Superior Tribunal Eleitoral, 
quanto aos embargos declaratórios sobre a duração dos 
mandatos nas próximas eleições.

Consta também nos meios políticos da capital que os 
Srs. Silvio Taciano de Melo, acompanhado por forte próceres 
políticos do Estado, se manifestaram contra os resultados 
daquela reunião e na convenção do PSD  o nome do Sr. 
Sílvio de Melo será lançado para o cargo de governador em 
contraposição ao Sr. José Feliciano candidato da preferência 
do Sr. Pedro Ludovico Teixeira.

Nessa hipótese é inevitável a cisão no partido 
principalmente correndo o boato de que o alijamento do Sr. 
Camargo, Jr. Foi ato de hostilidade ao governador que então 
tomará posição na campanha sucessória199”.

O ação do Diretório pessedista era conduzida e orientada por Pedro 

Ludovico. Este promoveu insatisfações, atropelou estratégias de coligação entre 

seus correligionários. O atropelamento da candidatura de Silvio Taciano de Melo 

solapou parte da estrutura político partidária pessedista. O ato de impugnação da 

candidatura de Taciano condicionou o afastamento de José Ludovico das hostes 

do partido, gerando assim outra dissidência. O Jornal “Folha de Goiás” esboça a 

crise política entre Pedro e José:

                                                          
199 Jornal “Cidade de Goiás”. Ano XX. Goiás, 05 de janeiro de 1958. N.º 677. P. 01.
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“Dia a dia mais se separam os Srs. Juca e Pedro. A 
situação atual entre os dois e verdadeiramente tensa. O 
senador Pedro Ludovico Teixeira torpedeou a candidatura 
Sílvio de Melo , o que quer dizer: afundou a pacificação, 
enquanto o Sr. José Ludovico volta assistir naquele nome de 
comum acordo com as oposições. Enquanto isso os 
oposicionistas apertam o cerco com receio de o rompimento 
não sair até o 16 de março200”

A situação do PSD tornou-se delicada. O líder do partido rompeu com o 

líder do governo, dissolvendo a coligação e provocando dissidências. Para 

complicar, ainda mais, a situação pessedista, o petebista Aquiles de Pina 

manifestou interesse em assumir a vice-governadoria no pleito de 1958, 

ameaçando quebrar a aliança petebista com o PSD, se sua exigência não fosse 

respeitada. Abaixo segue o discurso de Aquiles de Pina o qual almeja o cargo de 

vice-governador:

Em Anápolis o Sr, Aquiles de Pina que acaba de 
fazer acordo com o PSD exige mesmo a vice governadoria.

Estão cada vez mas tensas as relações entre o 
PSD/PTB. Os pessedistas falam em alto e bom som que ao 
simples toque de reunir 7o dos petebistas deixarão o partido 
e ingressarão no PSD. E que segundo as informações dos 
pessedistas, o PTB está sendo tomado de assalto por 
aventureiros.

Daí haver o pressentimento da aliança PTB 
oposição.“

                                                          
200 Jornal “Folha de Goiás”. Goiânia, Quarta-feira, 26 de março de 1958. N.º 3714. P. 03.
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Os desentendimentos extrapartidários e intrapartidários aparentemente 

“não abalaram” o Partido Social Democrático. A política encampada pelo 

governador pessedista – política desenvolvimentista e modernizadora –, José 

Ludovico, supostamente seria a garantia de vitória dos pessedistas. De acordo 

com os relatos de época os correligionários fiéis do PSD afirmaram que a situação 

estava tranqüila:

“Segundo os pessedistas a situação esta assegurada 
nos seguintes municípios para o próximo pleito: Itumbiara 
(devido a construção da Usina de Cachoeira Dourada), 
Planaltina, Luziânia e Formosa (pela construção de Brasília), 
Aurilândia, Ivolândia, Firminópolis, Itauçú, Caldas novas, ( 
antigos redutos oposicionistas). Afirmam ainda que as 
oposições não tem colégio com maioria de 2 mil votos o que 
não acontece com o PSD”.

Atos como as construções da Usina Elétrica de Cachoeira Dourada e da 

nova Capital Federal – Brasília –, proporcionaram uma reação pessedista. 

Golpeada por crises, dissidências e quebra de alianças, o partido manteve postura 

hegemônica na Assembléia Legislativa e no Palácio das Esmeraldas. 

A manifestação política de grande importância para o PSD deu-se nesses 

momentos de crise. Foi o período em que o partido mais garantiu cadeiras no 

parlamento. No pleito de 1947/1950 o PSD ocupou cerca de 46,08% das vagas 

disponíveis na Assembléia Estadual. De 1951 a 1955 o percentual não sofreu 

mudança, mantendo-se estático. No pleito de 1955/1959 a influência pessedista 

diminui e o partido perdeu uma cadeira para o Partido Trabalhista Brasileiro o qual 

somou 04 parlamentares , 01 a mais do que o pleito passado. Em contrapartida, 

de 1959/1963, o PSD surpreendeu fez 18 deputados estaduais, ocupando 56,04% 

das cadeiras disponíveis”201.

                                                          
201 CAMPOS, Francisco Itami. DUARTE, Arédio Teixeira. Op. cit. p.p. 103 a 117.
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4.4- Partido Comunista Brasileiro.

O Partido Comunista Brasileiro formou-se em Goiás na década de 1930, 

sendo legalizado durante o período de 1945 a 1947.  Em 1945 o comitê instalou-

se na cidade de Anápolis, em 1946 transferiu-se para Goiânia, elegendo 02 

deputados estaduais, Abrahão Isaac Neto e Afrânio Francisco de Azevedo. No 

ano de 1948 os parlamentares perderam seus mandatos com o advento da 

cassação do Partido, inspirada e influenciada pela política internacional (Guerra 

Fria).

O PCB goiano constituiu-se a partir de uma corrente liderada pela 

pequena burguesia urbana, a qual englobava outros setores popularizados 

(trabalhadores em geral), os quais procuraram arregimentar suas bases.

Em plano nacional, o partido foi fundado em março de 1922, com o 

objetivo de promover a revolução proletária no país, vislumbrando a implantação 

do regime comunista.

A atuação do partido fez-se na ilegalidade. Sobreviveu às mudanças 

político-institucionais engendradas no Brasil, superou crises internas 

principalmente aquelas que combateram o existencialismo da agremiação e dos 

ideais anti-liberais. A política comunista vinculou-se aos movimentos grevistas, 

reivindicando melhores salários, redução da jornada de trabalho para oito horas, 

regulamentação do trabalho da mulher e da criança e estipulação do repouso 

semanal.

A fundação do Partido Comunista em São Paulo deu-se em 1919, período 

em que foram fundados O Partido Comunista Anarquista no Rio de Janeiro e no 

Rio Grande do Sul a Liga Comunista do Livramento202.

O PCB tinha como objetivo organizar, politicamente, o proletariado num 

partido de classe. A difusão dos ideais comunistas foram feitos atraves de 

materiais impressos mensalmente, originando o “Movimento Comunista”, o qual foi 
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fundado em janeiro de 1922 em São Paulo. Durante o governo de Epitácio Pessoa 

o partido foi fechado e passou a agir na ilegalidade, prática que despertou 

perseguições e desaparecimentos de membros pecebistas. No governo de 

Washington Luis (1926/1930), a partido voltou a atuar na legalidade. 

Com Getúlio Vargas (1930/1945), o PCB voltou a atuar na ilegalidade, 

pois as práticas getulistas eram contrárias às perspectivas socialistas, e o governo 

federal preocupou-se em extirpar manifestações que assemelhassem ao 

comunismo. 

O órgão destinado a controlar a conduta social-partidária no Brasil era o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), instituição vinculada ao governo 

de Getúlio. Em 1947 o funcionamento do partido pecebista sofreu impugnação. A 

justificativa, girou em torno de acusações sob o funcionamento da agremiação, 

afirmaram que o Partido funcionara com dois estatutos203.

O motivo supra citado provocou a cassação do registro dos políticos 

atuantes. No plano das irregularidades somou-se o fato do partido ser de cunho 

estrangeiro e não brasileiro. 

Em 1946, o governo do Gen. Eurico Gaspar Dutra eliminou do 

funcionalismo público federal membros do Partido Comunista. Nelson Werneck 

Sodré relata o fato 

“...Começou, assim, em 1946, a duríssima repressão 
policial que caracterizou o período do Governo do General 
Eurico Gaspar Dutra. Dentro dos mesmos moldes 
estadonovista, assassinavam ou espancavam, nas prisões 
ou em público, trabalhadores, intelectuais e até chefes 
militares, igualados no tratamento204:.”

                                                                                                                                                                                
202 Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro. Op. cit. p. 2496.
203  Questão abordada pelo Tribunal Regional Eleitoral no dia 07 de maio de 1947, ato que julgou procedentes 
as acusações contra o PCB por 03 votos contra 02, cancelando assim o registro comunista. no dia 10 de maio 
de 1947 o Ministro da Justiça, Benedito costa determinou a encerramento das atividades do PCB Dicionário 
Histórico Biográfico Brasileiro. Op. cit. p. 2504.
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Apesar do partido comunista ter seu registro cancelado, a agremiação 

continuou mantendo seus órgãos de divulgação.

No dia 07 de janeiro de 1948, 243 deputados federais votaram 

nominalmente a cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas, 169 

deputados votaram a favor, enquanto que 74 opinaram contra a cassação. 

Deputados e vereadores, eleitos pela legenda pecebista, tiveram seus mandatos 

cassados, ação que englobou a disposição sindicalista, sendo 143 sindicatos 

inspecionados pelo Ministério do Trabalho.

A implantação do Partido Comunista Brasileiro em Goiás teve apoio de 

núcleos urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro (regiões dinâmicas e 

industrializadas). Combatia o monopólio e o poder oligárquico, acusava a 

inoperância política contra a extinção partidária estadual, agindo de forma 

clandestina, influenciando células de poder, municípios que sentiam os efeitos do 

raio de ação do comunismo.

Entre 1945 a 1948, o PCB foi ativo, participando de 03 eleições, duas 

delas com identidade legal, dispondo de sua sigla partidária. Em dezembro de 

1945 concorreu aos cargos de presidência da República, Câmara e Senado 

Federal. Em janeiro de 1947 concorreu governadorias e câmaras municipais. Em 

novembro de 1947, já com o registro do partido cassado, o partido concorreu às 

eleições municipais, abrigando-se em siglas partidárias legais. 

Abaixo seguem os resultados da apuração em Goiás, respectivamente 

para Presidência da República, Senado e Câmara Federal205: 

Candidatos à Presidência em Goiás

General Dutra 39.937 votos

                                                                                                                                                                                
204 SODRÉ, Nelson Werneck. “História Militar do Brasil”. Ed. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro. 1965. 
P. 291.
205 MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Op. cit. p.48
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Eduardo Gomes 33.390 votos
Yedo Fiuzza 05.950 votos (PCB)
Rolim Teles 00.016 votos

Senado Luis Carlos Prestes
Urbano Berquó

Câmara Federal: Luís Carlos Prestes 
Paulo Alves Costa
Luzia de Oliveira
Aluizío Crispim
Lourival da Mota
Bernardo Elis
Abrahão Isaac Neto

O partido comunista não apresentou candidato para concorrer as eleições 

para governador, mas dirigiu apoio para o candidato pessedista, José Ludovico de 

Almeida.

As mensagens transmitidas pelo partido eram de cunho nacional. Eram 

assuntos dirigidos aos núcleos militantes. A luta era de âmbito nacional e não 

regional. O foco do discurso pecebista direcionou-se rumo aos setores 

dinamizados da sociedade, parcelas atingidas pelo processo industrial, cuja 

representação centrava-se em estradas e numa economia que tendia a se 

desenvolver.

As metas básicas do partido abrangiam mudanças na estrutura agrária 

(Reforma Agrária), assistência à saúde e assistência técnica e educação. Abaixo 

segue o depoimento de Bernardo Elis expressando a respeito do PCB:

“...Com a legalização do Partido, nós podíamos nos 
movimentar, organizar e difundir um pouco as idéias, podia-
se reivindicar  não ocultamente. Organizamos o 
cooperativismo, a sociedade rural e os sindicatos. O 
crescimento do partido em Goiás foi muito grande, 
principalmente nas cidades mais tradicionalistas. O partido 
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aparecia e brotava como cogumelo por toda a parte, então 
inventaram essa artimanha de cassar o registro do partido”  

No depoimento de Bernardo Elis, transparece o alívio e a tranqüilidade, no 

tocante a militância do comunismo. Adeptos, de diferentes segmentos sociais, 

simpatizaram-se com o partido procurando engrossar as frentes pecebistas, 

fundando núcleos nas municipalidades goianas. 

A simpatia da sociedade pela a ação pecebista, despertou preocupações, 

mexendo com os partidos majoritários no Estado. O reconhecimento e a aceitação  

“instantânea” do comunismo, hipoteticamente, foram elementos que 

condicionaram o rechaçamento do partido, pois este era uma frente que ganhara 

força, significando perigo para os partidos de frente.

A simpatia pelo partido refletiu na Câmara Estadual. No ato de sua 

instalação, Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, foi apontado para 

discursar na tribuna, o parlamentar pecebista Abrahão Isaac Neto: 

“...os comunistas criaram em torno de si um clima de 
simpatia e confiança, por suas atitudes honestas e 
patrióticas, por isso que foram convidados pelos demais 
deputados a discursarem na inauguração da Assembléia206”

Afrânio Francisco de Azevedo fez parceria com Abrahão Isaac Neto na 

Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Juntos pleitearam verbas para 

hospitais, implantação de novas escolas, habitação e Reforma Agrária. 

Segundo Eliane Dayrell, o trabalho dos parlamentares concentrou-se nas 

massas populares, na libertação da sociedade. Procuraram destruir o preconceito,

demagógicas, detectando problemas e pensando suas soluções. Lutaram pela 

                                                          
206 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Goiânia Sexta-feira, 20 de 
fevereiro de 1948. N.º 99 p. 07
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Reforma Agrária, visando o aumento da produção. Combateram ao imperialismo, 

ao capital estrangeiro e aos trustes internacionais207.

O discurso proferido por Abrahão Isaac Neto, na Assembléia Legislativa, 

harmoniza-se com a perspectiva de Dayrell:

“...colaboramos com todas as correntes de luta 
permanente contra toda a tendência exclusivista. Não 
tomamos posição sistemática contra ninguém e se podemos 
ser anti alguma coisa, só será antifascistas.

Nos comunistas procuramos encarar as coisas com 
objetividade e realismo, isso porque temos a mesma 
linguagem em todos os recantos do Brasil, pois a verdade é 
uma só. Nós não lutamos pela implantação do socialismo no 
Brasil.

Vivemos ainda no regime do latifúndio, pois os donos 
das terras não as exploram segundo o sistema capitalista, 
isso é causa principal de nossa atraso e da miséria do povo.

O setor da agricultura, as relações de produção são 
tipicamente semi-feudais (terra arrendada). Nossa economia 
está subordinada aos grandes trustes e monopólios que 
impedem a nossa industrialização, ou seja, os impedem de 
tornarmos independentes economicamente.

Nos comunistas acreditamos no futuro do Brasil, no 
seu avanço para o progresso, na conscientização política, na 
emancipação econômica.

Procuramos destruir as mentiras dos demagogos 
lutamos pela reforma agrária.

Não temos indústria, nossa economia é representada 
pela lavoura e pela pecuária208”.

O discurso do parlamentar comunista expressa uma preocupação 

dinamicista e empreendedora, visando o progresso e autonomia econômica. A luta 

contra a grande propriedade, ao latifúndio, tornou-se transparente na perspectiva 

                                                          
207 DAYRELL, Eliane Garcindo. “O PCB- GO: 1936 – 1948”. Vol. I e II. Tese de Doutoramento pela 
Universidade de São Paulo. São Paulo . 1994. P. 401.
208 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Goiânia. 12 de agosto de 1947. 
P.08.
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de Abrahão, proposta que objetivava o fracionamento e a quebra de poder de 

representantes políticos goianos (a terra era símbolo de poder no Estado).

Dayrell conclui que os comunistas tinham espírito protecionista. 

Apontavam problemas, listavam aqueles que julgavam cruciais para o 

atrofiamento financeiro-estrutural em Goiás. Na perspectiva comunista, o Estado 

não possuía indústrias, a economia espelhava-se na agricultura e pecuária 

(máquinas de beneficiar e charqueadas); os recursos financeiros, destinados à 

pagar funcionários públicos e implementar construções, recaíam sob os 

profissionais liberais (farmacêuticos, médicos, advogados, dentistas e empregados 

do comércio); o latifúndio privilegiava as classes estabilizadas, as quais não 

pagavam impostos, moravam nas cidades e não contribuíam com os cofres 

públicos, enquanto que suas fazendas impediam o crescimento econômico no 

Estado.

Isaac Neto expressa na tribuna o desprazer em conceber o predomínio de 

latifúndios no Estado:

“...A bancada comunista sempre se manifestou 
contraria à política da restrições de despesas às custas da 
fome do funcionalismo e do sacrifício da instrução e da 
saúde etc. Lutamos pela ampliação de escolas e aumento 
para o funcionalismo, pela ampliação de assistência à saúde, 
pela melhoria dos transportes. Todas as medidas que 
propusemos ou que apoiamos nesta casa jamais brotaram 
de um sentimento demagógico ou de algum interesse 
eleitoreiro. Lutamos pelo aumento da produção, isso significa 
que o latifúndio começava a ser combatido, sendo o principal 
culpado pela situação de miséria que se vê em Goiás. não 
somos contra os proprietários de terra, muito ao contrário, 
somos a favor de todos os donos de terras progressistas, 
assim como somos contrários aqueles que nada produzem e 
só adquirem propriedades para especular. Os maiores 
latifúndios não pagam impostos. Em geral residem nas 
cidades enquanto que o latifúndio, ou feudo, cresce de valor.

Não plantam e não vendem, não arrendam suas 
terras. A maioria dos componentes da bancada do PSD e da 
UDN se fundiu num só bloco para fazer baixar o imposto 
territorial progressivo. Explica tal fenômeno o fato da maior 
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dos representantes nessa casa ter os seus interesses ligados 
à terra, quase todos são proprietários rurais209.”

Os protestos, contra o predomínio da grande propriedade, projetaram-se 

nos discursos dos comunistas e de outros parlamentares goianos. O poder, 

expresso no controle da terra, solapou as possibilidades de implantação de 

mecanismos de produção dinamizados. No meio agrícola, os meios de produção 

eram obsoletos, com técnicas e instrumentos ultrapassados, forçaram os 

produtores a trabalharem em excesso, desgastando-os fisicamente e influindo na 

baixa produtividade. Esses dilemas determinaram a óptica de um Estado atrasado 

economicamente, cumpridor de uma função periférica e fronteiriça. Esse problema 

moveu discussões na Assembléia Legislativa e fez-se presente no discurso do 

pessedista  Benedito Melo:

“...A nossa preocupação se volta para o amparo do 
produtor agro pecuário. A base da riqueza e da grandeza do 
nosso Estado esta assentada nas bases da lavoura e da 
pecuária. Mas a capacidade de produção e mínima e as 
taxas de impostos são altas.

O homem do campo, talvez seduzido pelas falsas 
promessas dos agitadores extremistas e pelo anseio de uma 
vida melhor nos centros urbanos abandona criminosamente 
a lavoura e passa privação, pois lhe falta trabalho e formas 
de se subsister aumentando a legião de desocupados nas 
cidades.

Em Goiás a cultura da terra se faz ainda por métodos 
obsoletos e com dificuldade, faltando desde a ferramenta até 
a assistência ao agricultor.

O governo precisa atrair braços para o campo. Mas 
para isso deve abrir os olhos aos reacionários (negam 
garantias ao homem do campo). Devemos lutar contra o 
latifúndio e contra a situação de inferioridade que se acha o 
homem do campo.

                                                          
209 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Discurso pronunciado em tribuna 
no dia 08 de agosto de 1947. A edição do mesmo fez-se no dia 02 de janeiro de 1948. P. 04. N.º 90.
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A lavoura perde terreno dia a dia, a produção diminui 
vertiginosamente, faltam mercados consumidores. 210:”

O Partido Comunista do Brasil (PCB) tornou-se um partido de significado 

nacional. Devido às suas relações com as massas urbanas, particularmente o 

proletariado industrial, alguns setores da classe média, intelectuais e estudantes, 

houve mobilidade de opinião pública para debater os problemas nacionais e 

regionais. Devido esta preocupação, o partido tornou-se na década de 1940 uma 

quarta força eleitoral, com capacidade de organização e mobilização.211

O ideal pecebista ganhou simpatia de elementos udenistas e pessedistas. 

A aceitação das propostas e dos projetos do PCB foram determinantes para a seu 

repudio. O partido passara a representar perigo e insegurança para os partidos 

majoritários goianos. Essa indeterminação, no tocante a aceitação do comunismo, 

começou a hostilizar a agremiação pecebista, causando polêmicas e debates no 

parlamento. O discurso de Isaac Neto justifica a posição do partido: 

“...Acusam-nos de fanáticos: ‘Vocês parecem 
autômatos e só falam uma única linguagem, onde dizem: 
isso cheira a comunismo, cuidado com essa gente, esse 
povo quer nos pôr sal na boca’

Somos acusados de sectários, hostis e 
intransigentes.

Lutam só por nossas idéias, e acreditamos em todos 
nessa Assembléia, não acreditamos que no seio dessa 
Assembléia haja quem repudie o predomínio da inteligência.

Nós nos estribamos numa ciência social, que está 
em franco antagonismo com as concepções filosóficas de 
fundo idealista. Aceitamos a interpretação materialista da 
história. Nossas análises se baseiam na ‘dialética’, que 
descobre as leis gerais da natureza.

                                                          
210 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Goiânia. Quinta-feira. 13 de 
janeiro de 1949. N.º 203. P. 03
211 IANNI, Octavio. “Estado e Planejamento Econômico no Brasil”. Ed. Civilização Brasileira. 6ª edição. Rio 
de Janeiro. 1996. P.111 
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Acreditamos que a própria dialética se desenvolve 
por exigência do desenvolvimento da sociedade.

Acreditamos numa ciência viva e dinâmica: o 
marxismo212:”.

O combate ao comunismo acentuou-se no final de 1947. Prevendo o 

desfecho da luta partidária pecebista, a partir do tratamento direcionado aos 

parlamentares e militantes do partido em Goiás, o deputado supra citado discursa: 

“...Nesta última reunião legislativa, creio ser 
necessário um honesto balanço de nossas atividades, para 
constar se houve perda ou ganho. Quando esta casa reabrir, 
não sei se eu e meu nobre colega Afrânio de Azevedo 
estaremos aqui como deputados. Luís Carlos Prestes, 
Senador do Brasil, a ameaça de perda dos mandatos 
conferidos pela opinião de 600.000 brasileiros os quais estão 
tendo suas vontades (democracia) sabotados. Todos nos 
sabemos o que está sobre a imoral atitude de cassação dos 
mandatos. Isto agride a autonomia dos Estados, intervindo 
em suas Assembléias, tentando liquidar a democracia.

A ira pesa sobre a nós, a ira de um grupo aventureiro 
e vendido e nunca a ira do povo. Essa ira nasce do combate 
sistemático que fazemos àqueles que querem escravizar 
nossa pátria, do combate aos agentes de empresas 
estrangeiras que tributaram nossa fraca economia; combate 
à estrutura feudal de nosso país; combate à fome de nossa 
gente; luta pela liberdade econômica de nossa Pátria; luta 
para vencer às doenças, analfabetismo, atraso, enfim, uma 
humilhante situação que constitui um insulto aos patriotas e 
homens de consciência213”.

                                                          
212 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Goiânia. 19 de agosto de 1947. P. 
05.
213 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Goiânia. 08 de agosto de 1947. 
Publicação e edição do dia 02 de janeiro de 1948. N.º. 90. P. 04.
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No dia 31 de janeiro de 1948 acontece o previsto. O pessedista Benedito 

Vaz repassa a lei federal de cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, 

o qual extinguia os mandatos dos deputados: 

“...A mesa da Assembléia Legislativa do Estado de 
Goiás, em face do disposto no artigo 2.º da Lei Federal, 
número 211, do 07 do corrente (janeiro), e tendo em vista o 
ofício número 38, desta data, em que o Tribunal Regional 
Eleitoral, nos termos do parágrafo único do citado artigo da 
lei, retransmitindo o teor do telegrama do Superior Tribunal 
Eleitoral, comunica haver sido cassado, pela resolução de 07 
de maio de 1947, o registro do Partido Comunista Brasileiro.

Declara extintos os mandatos dos deputados e 
suplentes eleitorais sob a elegenda desse partido. São os 
seguintes deputados que foram eleitos sob a legenda do 
PCB:

 Abrahão Isaac Neto

 Afrânio Francisco de Azevedo.

Sala de reuniões da mesa da Assembléia Legislativa 
do Estado de Goiás em 21 de janeiro de 1948.

Presidente Alberto Pinto Coelho

Secretário Ruy Brasil Cavalcante

2.º Secretário Vital Pereira Cabral 214”

A polêmica da cassação do registro do partido comunista e do mandato de 

seus representantes, envolveu a Assembléia Legislativa goiana de forma 

surpreendente. Protestos reverberaram na Assembléia contra o veto funcional da 

agremiação pecebista. Descontentes com o processo de anulação do partido, 

pessedistas e udenistas confraternizaram-se em favor dos comunistas. Eliane 
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Dayrell analisou discursos de parlamentares, os quais manifestaram grau de 

desagrado. Abaixo segue, respectivamente, os discursos dos representantes 

políticos, Peixoto da Silveira (PSD), Gerson de Castro (PSD), Francisco de Brito 

(UDN), José Fleury (UDN), Wilmar Guimarães (UDN): 

“...A cassação traumatizou a Assembléia ”

“...Os integrantes do PSD nunca tiveram restrições 
ao PCB dentro da Assembléia ”

“...A bancada do partido comunista aliava-se a um ou 
a outro partido, de acordo com seus propósitos e interesses. 
Só apoiavam uma emenda se ela os interessasse. 
Preocupam-se com as questões nacionais e dedicavam-se 
com questões de caracteres estaduais.”

“...Defendemos a pluralidade dos partidos pois 
vivemos no chamado regime democrático. A legalidade dos 
partidos deve existir, só passa a não existir quando este já 
não obedece a Constituição Federal. Era contrário a 
desigualdade social, não acreditava que com o fechamento 
do partido os integrantes políticos e todos os comunistas 
pudessem desaparecer (...). Nós estaremos sempre juntos 
com o partido comunista nas ocasiões difíceis e nos 
momentos em que a democracia for ferida.”

“...A força não se aplica às idéias. Força só se aplica 
contra a força. Não acho justo cassar o registro de um 
partido legalmente registrado215.”

Apesar das manifestações de apreço, a cassação do partido comunista foi 

inevitável. Partidários eleitos pela sigla do PCB foram afastados, permanecendo 

aqueles que agremiaram-se noutras legendas (campo de ação municipal). 

Reuniões realizaram-se com o intuito de reativar o partido (por fim na 

clandestinidade), sendo estas frustrantes, pois a base do partido desintegrara-se 

                                                                                                                                                                                
214 Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Sessão Ordinária. Goiânia, 1948. P. 93 a.
215 DAYRELL, Eliane Garcindo. Op. cit. p. 453
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paulatinamente. Os cassados e perseguidos agiam no anonimato manipulando 

colégios e instituições politizadas.

O “encanto” comunista fora dissolvido, hipoteticamente, em detrimento da 

inexistência de pólos industrializados e de um proletariado; de uma economia 

baseada na agricultura obsoleta e deficitária; predominância de trabalhadores 

campesinos vinculados a terra e “devotos” aos grupos detentores de poder. 

Dayrell afirma que os partidos goianos não fizeram e não poderiam fazer 

nada pelo povo, porque todos eles (classe majoritária) pertenciam a uma minoria 

pecuarista, latifundiários e monopolistas. O partido comunista era praticamente 

composto por donas de casa estudantes, funcionários administrativos, ferroviários, 

comerciantes, professores, operários, pedreiros, militares, trabalhadores rurais, 

profissionais liberais, os quais tinham uma formação política baseada em leituras 

de jornais de época e folhetins partidários. Miriades deles tinham espírito de luta, 

conviviam e se debatiam com o analfabetismo, questão que contribuiu para o 

desconhecimento da ideologia, propostas e projetos pecebistas.

4.5- A Esquerda Democrática: formação do PSB

A Esquerda Democrática originou-se a partir de reuniões de pessoas e 

organizações que apoiaram o candidato udenista Brigadeiro Eduardo Gomes. 

Tinha como princípio a democracia representativa, popular mantenedora do 

sufrágio universal. Esse sistema representativo pleiteou medidas como proteção 

salarial, assistencialismo, ensino público, industrialização e desenvolvimento das 

forças produtivas.
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A ED reconhecia que a estrutura agrária tradicional condicionava a 

população rural num baixo nível de vida, impedindo o desenvolvimento técnico das 

atividades agrícolas.

Em Goiás a desagregação e as insatisfações políticas despertaram a 

busca de novos campos de representação. Intelectuais, políticos e líderes de 

classe, buscaram novo movimento aglutinador, fundando a Esquerda 

Democrática. Domingos Jorge Vellasco, um dos fundadores da ED nacional, 

movimentou forças, arregimentando adeptos para a nova agremiação 

(simpatizantes udenistas).

A Esquerda Democrática integrou a União Democrática Nacional, sendo 

uma agremiação criada para combater a ditadura varguista, sua finalidade era a 

implantação de um regime pluralista. A E.D caminhou harmoniosamente com a 

UDN, mas em 1947 ambas separaram-se  e a primeira fora transformada em 

Partido Socialista Brasileiro – PSB.

No pleito para a presidência da República, a ED apoiou o candidato 

Eduardo Gomes, o qual saiu derrotado pelo oponente pessedista General Eurico 

Gaspar Dutra, coligação PSD – PTB216.

Na política estadual, Domingos Vellasco, Jales Machado, Alfredo Nasser, 

integrantes da UDN e da antiga ED, constituíram uma coligação lançando a 

candidatura de Jerônimo Coimbra Bueno. O candidato udenista tornou-se 

vitorioso. Para o seio da agremiação, somaram-se elementos descontentes com a 

interferência e intransigências de Pedro Ludovico nos planos pessedistas. 

Elementos descontentes, como Aquiles de Pina, Hozanah Guimarães, João 

D’Abreu, Diógenes Sampaio, engrossaram as fileiras do PSB.

Devido desacertos internos na política Coimbrista, Vellasco desvinculou-

se de seu governo e do partido (União Democrática Nacional). Questões como 

demissões de funcionários públicos, atraso dos pagamentos de servidores, ódios 

e perseguições afastaram Vellasco do seio da UDN. Vellasco, após romper com 

                                                          
216 CONTART, Luis. “Vellasco Paladino do Socialismo” Ed. Líder. Goiânia. 1995. P.p. 30, 31.
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Coimbra Bueno, propôs apoio à Pedro Ludovico. Em 1950 Vellasco elegeu-se 

Senador217. 

A UDN não queria aceitar a saída de Vellasco e automaticamente a 

fundação do Partido Socialista Brasileiro. Os udenistas entendiam que deveria 

continuar na agremiação democrática nacional, mesmo manifestando ideais 

contrários aos propósitos da agremiação conservadora. 

Em 1954, o PSD em coligação com o PSB elegeu José Ludovico para 

governador e Pedro Ludovico para Senador.

A sede do PSB era Goiânia no Edifício Varendy, na Avenida Anhanguera, 

esquina com a rua 08, em cima de a revolução (quartel do PSB), local de reuniões 

e outras atividades culturais218.

Vellasco, fundamentado na ideologia da Esquerda Democrática, 

vislumbrou soluções para as dívidas dos produtores rurais, melhora das fazendas 

goianas, higienização e sanitarização do espaço agrícola. Luis Contart expressa a 

confiança e o reconhecimento do povo com relação à Vellasco:

“...Vellasco falava sobre as dificuldades financeiras 
do produtor rural, estampadas nas condições precárias das 
fazendas goianas, em sua maioria, desprovidas até de 
instalações sanitárias. Atrás da bananeira ou das moitas de 
capim eram os locais disponíveis para as necessidades 
fisiológicas do fazendeiro e de sua família.

Embora muitos dos fazendeiros tivessem algum 
receio com referencia ao termo socialismo, pela confusão 
que se estabelecia com a propaganda anticomunista, 
Vellasco conquistava os votos tanto do fazendeiro, como do 
meeiro, como do trabalhador urbano, do engenheiro, do 
industrial e do comerciante, num reconhecimento de todos 
aos seus méritos de estudioso das questões sociais, 
pregando a sua prática219:”.

                                                          
217 Idem, Op. cit. p. 31
218 CONTART, Luís. , Op. cit. p.69
219 Idem, Op. cit. p.72
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De acordo com a citação de Luís Contart, percebe-se um carisma por 

Domingos Vellasco. Encarado como socialista, Vellasco atuava em comícios, 

décadas de 1930 à 1960, dialogando, articulando política, e manifestando uma 

prática semelhante à dos comunistas, combate aos interesses estrangeiros, os 

quais segundo o chefe político corrompia e empregava práticas anti democráticas. 

O jornal Tribuna do Norte salienta a luta pessebista contra o capitalismo:

“...tenho procurado, através desses 50 anos de 
militância socialista, na Esquerda Democrática, a partir de 
1945 e no partido Socialista Brasileiro – PSB – a partir de 
1947, tornar realidade esta definição que nos oferece o 
Dicionário Aurélio(...). Como discípulo de Domingos Vellasco 
e João Mangabeira, fundadores da Esquerda Democrática e 
do Partido Socialista Brasileiro, sei que o capitalismo é o 
maior inimigo do socialismo, como tal, tudo faz para 
desclassificar este regime ou sistema de governo perante a 
opinião pública, confundindo o povo com as mais mentirosas 
afirmações sobre o papel dos socialista em favor das 
mudança sociais que o socialismo defende220”.

Domingos Vellasco, assistiu a implantação do Partido Socialista Brasileiro, 

em Goiás, no ano de 1947. Fundou o partido, a princípio, em Araguacema e no 

distrito de Xerente (hoje Miracema), chegando a eleger prefeito e vereadores221.

Em Goiás, o PSB teve uma atuação destacada na vida política do Estado, 

principalmente em Goiânia. Na primeira fase, a partir de 1947, sob a presidência 

de Domingos Vellasco, o partido conseguiu lançar candidatos a cargos 

majoritários em eleições proporcionais. Em 1946 Domingos Vellasco foi eleito 

Deputado Federal. Em 1950 foi eleito Senador, tendo como suplente, Costa 

Paranhos. Na década de 1950 o PSB de Goiânia, lançou como candidato à 

prefeitura do município, sendo representado por Nion Albernaz. Com a Revolução 

                                                          
220 Tribuna do Norte. Artigo intitulado “O Rancor do Poder Contra o Pobre”. Luis Contart. Sexta –feira, 25 
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de 31 de março de 1964, o PSB, que havia participado de todas as campanhas 

políticas em Goiás, teve o registro cassado.

4.6 – O Partido Trabalhista Brasileiro

O Partido Trabalhista Brasileiro aglutinou representações diferentes, 

formou-se por sindicalistas, ideólogos e pragmático-getulistas. Os sindicalistas 

estavam ligados à burocracia estadual, elementos politicamente manipulados pelo 

Ministério do Trabalho. Os ideólogos e os pragmático-getulistas ligavam-se aos 

ideais de Getúlio, mantenedores e seguidores dos ideais do ex-chefe executivo.

O PTB não dispunha de uma base organizacional partidária, era encarado 

como um instrumento de mobilização de votos. Envolveu o operariado para 

beneficiar Getúlio  Vargas. Contudo, o aparelho sindical montado por Getúlio 

ofereceu uma base organizacional urbano-industrial para o petebismo.

Com o pluripartidarismo (aparecimento de novas siglas partidárias), os 

partidos majoritários perderam, gradualmente, frente de ação. Partidos 

conservadores como a UDN e o PSD, sentiram os efeitos da fragmentação da 

competitividade eleitoral, da falta de representatividade partidária, de 

ambigüidades entre os espaços rural e urbano.

Houve declínio dos partidos conservadores, perda de hegemonia das 

classes conservadoras, crise institucional entre o Congresso Conservador e o 

Executivo modernizante; dispersão da força eleitoral dos partidos, resultando na 

incerteza cada vez maior dos resultados das eleições, devido a perda de suporte 

eleitoral dos grandes partidos e ao aumento da formação de alianças; 

realinhamento ideológico dentro dos partidos e entre eles; orientação partidária 

                                                                                                                                                                                
221 CONTART, Luís. Op. cit. p.116.
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clientelística contra uma plebiscitária que, respectivamente prevaleciam em áreas 

menos desenvolvidas e mais desenvolvidas222.

Com a “desintegração” dos partidos conservadores223, e com o processo 

paulatino de industrialização, o PTB tornou-se um partido de orientação populista, 

acolhendo simpatizantes pessedistas e udenistas.

O PTB conquistou votos do PSD, principalmente nos Estados menos 

desenvolvidos, ampliando sua representação em nível estadual. Passou a 

significar grande força não só em Goiás, mas também em Sergipe, Mato Grosso, 

Acre, Pará, Piauí, Ceará e Paraíba224. Outro desafio do partido seria ampliar sua 

rede organizacional municipalista .

Nos Estados em processo de industrialização acelerada, o PTB encontrou 

condições de equiparar-se aos partidos tradicionais, demonstrando que as 

condições de expansão eram preponderantes nos Estados industrializados e 

urbanizados.

Na maioria dos Estados, os pequenos partidos não dispunham de 

representação. Consequentemente, o crescimento do PTB e dos pequenos 

partidos, até 1955, ainda não tinha esgotado as possibilidades de expansão 

eleitoral proporcionadas pela ampliação da rede organizacional no nível municipal. 

Segundo David Fleicher a manutenção e a distribuição do poder eleitoral 

antes de 1945 seria, para os partidos conservadores, uma solução ótima. A 

aprovação de uma reforma agrária séria, ou a extensão dos benefícios da 

legislação trabalhista ao trabalhador rural, seriam impossíveis de serem 

mobilizados no Congresso e Senado225. 

O projeto político trabalhista sentiu dificuldade de ser implantado, devido a 

ação dos partidos conservadores. Estes temiam que os partidos reformistas e 

trabalhistas pudessem ampliar suas redes organizacionais, penetrar nos Estados 

e municípios – submetidos à dominação conservadora -, afim de implantar o 

                                                          
222 BRASIL, Olavo. “Partidos Políticos Brasileiros – 1945 a 1964” Ed. Graal. Rio de Janeiro. 1983. P. 26.
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redes organizacionais partidárias, representação partidária enraizada na Velha República, cuja sementes foram 
plantadas na Colônia e germinaram no Império. 
224 FLEISCHER, David. “Os Partidos Políticos no Brasil”. Ed. UnB. Vol. I. Brasília. 1981. P. 11.
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germe dos direitos trabalhistas, competir pelos votos e impedir a utilização dos 

recursos públicos com fins político-financeiros. 

O trabalho de conscientização dos operários e camponeses significaria 

resistência político-ideológica ao conservadorismo preponderante. Quebraria a 

tutela imposta pelos grupos locais arregimentadores do poder, provocaria 

mudanças na estrutura social, alterando as relações de produção. Essas 

mudanças implementariam a urbanização e a industrialização, instigando o 

crescimento das classes sociais que forneceriam substrato eleitoral para partidos 

de esquerda. Isso explica as tentativas de aniquilamento da ação reformista e 

trabalhista pelos partidos conservadores.

O PTB goiano alcançava as municipalidades, conquistando a confiança da 

população. Abaixo segue uma nota cogitando a implantação do partido trabalhista 

na cidade de Goiás:

“Fala-se que dentro de pouco tempo será 
reestruturado o Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro 
neste município. Essa notícia veiculada com insistência tem 
posto em sobressalto os políticos da situação dominante 
local, pois a nova agremiação será composta, em sua 
maioria, por elementos que compõem o diretório pessedista 
que desavieram com sua atual direção.

Pelos rumores dessa reestruturação, ela toma mais o 
caráter de uma dissidência do que mesmo nova facção 
política partidária, cousa que virá por certo abalar o já 
combalido prestígio que gozam os pessedistas junto ao 
governo estadual.

Ao que nos informaram prestigiosos políticos que 
aqui residem já entraram com demarches para que o PTB 
ainda nesse semestre tome corpo e comece a agir  junto ao 
eleitorado. Concretizado o plano pessedista e petebistas, 
apoiando o governo, os atuais dirigentes verão repartida a 
sua influência226”.

                                                                                                                                                                                
225 FLEISCHER, David. Op. cit. p. 22.
226 Semanário Noticioso. Jornal a Cidade de Goiás. Ano XIV. Goiás, 13 de abril de 1952. N.º 532. P. 01`.
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A disseminação do petebismo sustenta a possibilidade de ser oriunda das 

hastes pessedistas, fruto de dissidências e desacordos intrapartidários, os quais 

movimentaram elementos descontentes, que temendo a pressão pessedista, 

vincularam-se a sigla trabalhista, mas coligados ao PSD.

Na pleito de 1954, para o cargo de Governador, o apoio petebista 

significou derrota para os oposicionistas e salvação para os pessedistas. O partido 

somou ao PSD um total de 29.068 votos, totalizando 120.177 votos. O desfecho 

dessa aliança rendeu, aos pessedistas-trabalhistas, a vitória, dando à José 

Ludovico de Almeida, o direito de administrar o Estado de Goiás. 

Abaixo segue o depoimento de Jerônimo Coimbra Bueno em nota de 

jornal elucidando a temática. 

“Nas eleições de 1954, e na mesma fonte oficial do 
TRE, fomos buscar o quadro estatístico relativo à Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, e por ele encontramos o 
número real de votos de legenda tanto da antiga aliança –
PSD/PTB – como também da antiga coligação – UDN/PSP.

PSD 87178
PTB 29068

UDN 48627
PSP 42482227”

Partindo do relato do udenista Coimbra Bueno, é possível aferir o grau de 

importância petebista para a hegemonização política pessedista. 

Um trabalho singular, alheio à coligação e alianças, impossibilitaria o PSD 

de tornar-se partido majoritário em Goiás. Preocupado com a dinamização dos 

partidos opositores o PSD buscou assegurar o apoio trabalhista, fato que 

determinou a ascensão do partido ao poder.

                                                          
227 Jornal “Folha de Goiás”. Goiânia, Terça-feira, 16 de setembro de 1958. N.º 3856. P. 01.
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Em 1958, o PTB reverte os planos de coligação, tornando-se símbolo de 

esperança para os udenistas. Isso expressou-se no crescimento acentuado do 

petebismo, a partir de 1954, quando notou-se um aumento duplicador, em que os 

diretórios municipais dobraram em número. 

No plano das legislaturas, a variação petebista na Assembléia pouco 

oscilou. O PTB surge, nos relatos da Assembléia, em 1951 participando 

ativamente das questões políticas inerentes ao Legislativo. No pleito de 1951/1955 

cerca de 9.4% das cadeiras do parlamento foram ocupadas por petebistas, 

enquanto que nas duas outras legislaturas subsequentes, 1955/1959 e 1959/1963, 

o partido variou a percentagem ocupando 12,5 % das vagas disponíveis. 

Nas eleições que determinaram o sucessor de Juca Ludovico, o Partido 

Trabalhista Brasileiro, apoiou a UDN, compondo uma coligação multipartidária, 

formada pelos partidos UDN, PSP, PTB, PSB e PR. Jerônimo Coimbra Bueno faz 

um retrospecto da eleição de 1954 e compara a nova força para 1958:

“Agora vamos, apenas parar para raciocinar, analisar 
o que teria resultado para o PSD se em 1954 tivesse o PTB 
se libertado do seu velho aproveitador, e beneficiário de seus 
votos. As 29.068 legendas do PTB iriam ser somados às 
91.109 da Coligação UDN/PSP, totalizando 120.177 votos, e 
deixando o PSD com seus 87.178 votos, muito atrás, como 
derrotado que foi se encarado sozinho sem os votos do PTB,  
que lhe valeriam a conquista do poder.

São estes fatos incontestáveis que nos conduzem 
hoje há certeza de que, se Deus quiser, a Democracia 
vencerá e evoluirá para melhor em Goiás, no próximo 03 de 
dezembro de 1958, nós da atual coligação UDN/PSPPTB/ 
PSB/ PR e demais ponderáveis forças políticas do Estado 
que nos apoiam, devemos vencer por um mínimo de 30.000 
votos, mesmo na hipótese de ter o nosso novo pujante aliada 
o PTB, estacionado na sua situação de 1954, situação que o 
PSD fazia questão de evidenciar, que era de caudatária da 
sua mas a verdade e contra: ninguém pode contestar que o 
PTB cresceu muito228”

                                                          
228 Idem. ibidem. Op. cit. p.02.
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A coligação udenista tinha a convicção de que reverteria o quadro 

administrativo, vencendo as eleições e tornando-se majoritária em Goiás, isto é, 

se obtivessem o apoio do PTB.

O crescimento do partido e a aceitação dos princípios trabalhistas 

despertaram não só os interesses de partidos em busca de aliança, mas também 

de segmentos políticos divergentes. Atos de violência foram praticados, com mais 

freqüência, nas municipalidades, visando minar as manifestações petebistas 

emergentes. Na citação abaixo demonstra a prática da violência como forma de 

manutenção do poder: 

“ O diretório Estadual do PTB recebeu hoje um 
telegrama assinado pelo Sr. Antônio Rodrigues Pereira, 
presidente do sub. Diretório de Araguatins pondo a par de 
novos atentados contra aquele partido por parte da política 
ali destacada.

Relendo o despacho telegráfico o chefe de política 
local proibiu a propaganda eleitoral do PTB, através do seu 
serviço do alto falante alegando falta de alvará de licença 
para tal funcionamento.

A presidência do sub diretório pede urgente 
providências dizendo ainda que prevê sérios acontecimentos
contra a liberdade individual de seus companheiros229”.

Em 27 de março de 1958 o diretório do PTB estadual recebeu 

informações, oriundas de João Goulart, Alfredo Nasser, Jerônimo Coimbra Bueno 

e Geraldo Rodrigues dos Santos, celebrando acordo com as oposições, 

concretizando o ciclo de negociações entre UDN, PSP, PTB230. 

Após ter recebido ordem para integrar a oposição, o PTB sai à luta, 

integrando-se com as municipalidades, tendo à frente parlamentares como 

Almerinda Arantes, Antônio Barreto, Antônio Monteiro, Luiz Milazzo, Lisboa 

                                                          
229 Jornal, “Folha de Goiás”. Goiânia, Quarta-feira, 26 de março de 1958. N.º 3714. P. 03.
230 Jornal “Folha de Goiás”. Goiânia, Quinta-feira, 21 de março de 1958. N.º 3715. p. 03.
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Machado, etc., estruturando os diretórios e coordenando as convenções. Em 28 

de maio de 1958 Corumbaíba recebeu a Comissão parlamentar231.

Em Julho o município de Rio Verde correspondeu apoio para a coligação 

UDN/PTB, realizando um acordo, visando em pleitos posteriores a seleção de 

candidatos a prefeito e vice-prefeito petebistas naquela localidade232

4.7 – Partido Social Progressista: Alfredo Nasser

De cunho progressista, o PSP foi um partido de relevância nacional. Foi 

fundado em 1946 pela fusão de três pequenos partidos criados em 1945 e 

presididos por líderes paulistas: o Partido Republicano Progressista (PRP), o 

Partido Popular Sindicalista (PPS), e o Partido Agrário Nacional (PAN).

O PSP era um partido com base em São Paulo e penetração 

principalmente nos estados de Goiás, Maranhão e Rio de Janeiro, constituindo-se 

em um partido regional, que teve projeção nacional em virtude de seu líder 

Ademar de Barros, ex-interventor, ex-governador de São Paulo e candidato à 

presidência da República233.

Os partidos médios como o PSP e o PR, expandiram os focos de ação até 

1954. Após esta data começaram a declinar, processo que pode ser analisado no 

cotidiano político goiano234.

David Fleicher segue a perspectiva de Olavo Brasil no tocante a ação do 

PSP. Segundo Fleicher o partido dispunha, em 1947, de uma rede organizacional 

considerável e, em 1950, competiu individualmente ou em alianças em todos os 

                                                          
231 Idem. Goiânia Quarta feira, 28 de maio de 1958. N.º 3762. P.03.
232 Idem Goiânia, Quinta feira, 24 de julho de 1958. N.º 3810. P. 03.
233 BRASIL, Olavo. Op. cit. p. 48
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Estados brasileiros. Em São Paulo era agremiação fundamental para promover 

transformações235.

O PSP contribuiu para a desintegração dos partidos conservadores nos 

grandes centros. Encarado também como partido de orientação populista236, 

aproximou-se dos membros udenistas e pessedistas, vinculados direto ou 

indiretamente ao processo, atribuindo-lhes definições ideológicas ligadas a seus 

interesses e suas necessidades.

O Partido Social Progressista foi o segundo mais importante dos partidos 

progressistas ou populares. Foi uma das correntes da frente antigetulista liderada 

pela UDN que resolveu atuar em faixa própria. Era dirigido por Adhemar de 

Barros, ex-interventor no estado de São Paulo, depois do golpe de 1937, até 

quando Getúlio Vargas o demitiu em 1941.

Ressentido e descontente com o tratamento recebido da agremiação 

udenista, Adhemar de Barros fundou o PSP de forma apressada, cujos resultados 

apareceram em novembro de 1945, com a eleição de 2 deputados no mês 

seguinte237.

Segundo David Fleicher, o partido elegeu deputados de diversos setores. 

Foram eleitos agricultores, profissionais de saúde, comércio-bancos finanças, 

jornalistas e militares. Os níveis de educação e localismo, dos candidatos, eram 

baixos. Entraram na política com idades avançadas. Ocuparam à Câmara com 

idade mediana, aproveitando em igualdade os cargos eletivos  e administrativos, 

utilizando do Estado como forma de sobrevivência238. 

Maria Victoria Benevides vislumbra o partido como não sendo clientelista, 

e tampouco ligado fisiologicamente ao Estado239. O PSP competia com o PTB, na 

busca pelos votos oriundos das massas trabalhistas. A estruturação do partido 

deu-se em virtude da aliança com o Partido Comunista do Brasil (PCB). A 

                                                                                                                                                                                
234 Anais da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás; Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, 
arquivo pessoal de Amália Hermano; CAMPOS, Itami e DUARTE, Arédio Teixeira. Op. cit. p.p. 103 a 117.
235 FLEICHER, David. Op. cit. p. 10.
236 Idem. p.11
237 FLEICHER, David. Op. cit. p.50
238 Idem. Op. cit. p.51.
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coligação permitiu que Adhemar de Barros vencesse as eleições para o executivo 

estadual com 35% do total de votos. A vitória de Adhemar significou a 

possibilidade de estruturação do partido em nível estadual.

O PSP teve condições de ocupar o espaço político bloqueado pelo 

conservadorismo partidário, e o fez. “Anulou” a ação do PSD e só esbarrou na 

concorrência petebista, cuja base organizacional e sindical estava controlada pelo 

Ministério do Trabalho. 

A aliança com os comunistas foi uma tentativa de garantir a sobrevivência 

política do partido, e direcionar a disputa para o eleitorado trabalhista. Com a 

renúncia de Jânio Quadros, e com a radicalização do processo político nacional, o 

PSP sofreu redefinições estratégicas, pois Adhemar havia se afastado do partido, 

motivo que ocasionou o enfraquecimento pessepista.

Em Goiás o PSP era liderado por Alfredo Nasser240, elemento ligado ao 

comércio goiano. Na perspectiva de José Asmar, Nasser vinculou-se, a princípio, 

na UDN, período em que foi orador e articulador de discursos nos comícios 

udenistas. Candidatou-se e elegeu-se Deputado Estadual, juntamente com sete 

companheiros de partido: Jacy de Assis, Costa Paranhos, Agenor de Castro, 

Felismino Viana, Genserico Jaime, Victor Coelho de Almeida e Joaquim Ramos 

Jubé.

Pessepista e adepto à UDN Alfredo Nasser foi eleito Presidente do UDN:

“Reuniu-se no dia 29 do mês de agosto o Diretório 
Estadual da UDN, afim de proceder a eleição do novo 
presidente e Secretario do Partido. Num ambiente de intensa 
expectativa e de verdadeiro espírito democrático transcorreu 
a eleição que no seu término, deu o seguinte resultado :

Presidente Alfredo Nasser

                                                                                                                                                                                
239 BENEVIDES, Maria Victoria. “A União Democrática Nacional – estudos específicos. In. Os Partidos 
Políticos no Brasil. Ed. UnB. Vol. I. Brasília. 1981.p. 175.
240 Considerados pai das oposições goianas, foi deputado federal, senador da República, Ministro da Justiça e 
primeiro Ministro interino do Governo. Parlamentarista do Brasil, antes de 1964, sua carreira começou na 
imprensa e posteriormente ingressou-se na política, de fato na oposição (UDN), fundando em Goiás a 
Associação Goiana de Imprensa. ASMAR, José. “A Oposição também Governa”. Goiânia. 1994.p. 50.
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Secretário Geral Francisco de Grito
1.º Secretario Joaquim Gilberto

Teve larga repercussão nos meios políticos do 
Estado a eleição do Senador Alfredo Nasser, tendo em vista 
o seu prestígio no seio da agremiação udenista e da larga 
folha de serviços já prestados pelo representante goiano em 
beneficio de seu Estado no Senado Federal241”

Contrapondo-se ao governo, Alfredo Nasser opinou contra a transferência 

da capital estadual. Foi taxado de comunista, motivo que lhe rendeu a prisão.

Segundo José Asmar, Alfredo Nasser não era contrário à mudança, ele 

era contrário à forma a qual conduziram o processo de transferencia. Ele achava 

que a mudança e a construção de Goiânia ocasionaria a destruição da velha 

capital.

Alfredo Nasser ressalta  a pressão exercida nos parlamentares, pelo 

governo, em prol da mudança da capital:

“...o governo encontrava-se em situação oficial na 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, pois éramos 12 
deputados da oposição face a 12 da situação. Havia ameaça 
de impeachment e o governador para conseguir um 
desempate, mandou nos prender sob a alegação de 
atividades contrárias ao regime242”

A citação de Nasser reforça a presença de forças políticas 

tradicionalizadas, capazes de cooptar a ação democrática, inviabilizando 

manifestações dinâmicas que aspirassem a autonomia parlamentar.

                                                          
241 Jornal “O Renovado”. Ano II. Pires do Rio. 11 de setembro de 1949. N.º 40l. p.01.
242 ASMAR,. José. Op. cit. p.78.
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A eleição de Nasser para o Senado Federal elucidou a força e o prestígio 

que simbolizaria o PSP em Goiás. Nos pleitos para o Senado e para Governo do 

Estado a União Democrática Nacional fez-se majoritária. Alfredo Nasser, vinculado 

à UDN, foi eleito senador com 41.578 votos, batendo seu adversário, o pessedista 

Paulo Fleury por uma diferença de 8.816 votos243. 

Como senador pela UDN, conseguiu benefícios para o Estado, como 

verbas para a construção de escolas rurais; residências de professores; pesquisas 

no solo goiano, com o intuito hipotético de localizar petróleo. Esses préstimos lhe 

renderam a homenagem de ser colocado à frente da Assembléia Legislativa do 

Estado de Goiás, o seu busto, sendo o Palácio denominado de Alfredo Nasser. 

Integrando o PSP, Alfredo Nasser assumiu a direção do IAPETEC244, 

sendo responsável pelo processo de escoamento da produção no Estado São 

Paulo, representatividade que automaticamente beneficiaria os interesses político 

econômicos de Goiás. Abaixo segue uma nota jornalística comentando a 

indicação do pessepista:

“Tendo sido afastado o Sr. Oscar Stevenson da 
direção do IAPETEC, vários são os candidatos em 
perspectiva para ocupar aquelas altas funções, entretanto 
entre todos , atualmente o mais viável é o conselheiro Alfredo 
Nasser, que indicado pelo Sr. Adhemar de Barros, já obteve 
plena aprovação do governador Lucas Garcez. Entrevistado 
o ex-Senador Nasser declarou que ainda não fora convidado 
oficialmente para exercer aquelas funções, porém se o fosse 
aceitaria a investidura245”.

Nasser se colocou à frente do PSP e da população goiana. A cidade de 

Goiás e a força politica local sentiram a importância do pessepista na fundação de 

                                                          
243 MOREIRA, Cleumar de Oliveira. Op. cit. p. 22.
244 No depoimento de José Hercílio Fleury Curado, nomeado delegado do IAPETEC, este é a denominação do 
Instituto de Transportes e Cargas.
245 Semanário Noticioso do Jornal Cidade de Goiás. Ano XIV. Goiás 08 de junho de 1952. N.º 536. P. 01.
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seu diretório e na defesa dos interesses intra-partidários. Nasser tornou-se o 

sujeito que impossibilitaria adesões de pessepistas no PSD:

“O conselheiro Alfredo Nasser, um dos grandes 
homens públicos não só de Goiás mas como do país, 
presidente da sessão estadual do PSP, atendendo as várias 
situações do comércio local, cancelou a todos os seus 
compromissos em outra cidade e veio atender os reclamos 
do povo que julgava, que com sua presença poderia impedir 
que com 4 suplentes de vereadores pessepistas, nessa 
sessão legislativa, com assento nessa Câmara Municipal, 
votassem um Código Tributário escorchante, que tramita na 
Câmara Municipal, já que a função de todo partido político, 
principalmente quando na oposição, e dar integral 
assistência ao povo. 

...O povo saberá agradece o esforço do conselheiro 
e mesmo lamenta que tão digno cidadão, patrocinando uma 
casa tão justa e de agrado popular, tenha-se esbarrado num 
colaboracionismo acirrado ao PSD, partido que combate em 
todo o Estado a situação dominante em Coligação com a 
UDN. E agora não havendo o afastamento dos poucos 
pessepistas locais, esse partido não poderá Ter um diretório 
prestigioso e talvez se tornar no máximo uma filial do PSD 
com o nome trocado246”.

A nota do jornal acima demonstra o poder de coação dos partidos 

majoritários sob os de pouca representatividade. Percebe-se que o diretório 

pessepista sentiu dificuldades em instalar-se. Seus membros submeteram-se às 

normas estabelecidas pelos partidos conservadores, demonstrando 

vulnerabilidade. A ação de Alfredo Nasser, “hasteador da bandeira de 

reivindicações populares247”, tornou-se esperança para seus correligionários 

municipais. Sua presença seria capaz de devolver a segurança, eliminando a 

possibilidade de traição inter partidária.

                                                          
246 Jornal “Cidade de Goiás”. Ano XV. Goiás, 30 de dezembro de 1952. N.º 552. P. 01.
247 Idem, ibidem
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A ação do PSP, na escolha dos candidatos à Governador do Estado de 

Goiás, Vice Governador e Senador, para o pleito de 1950, sincronizou-se com os 

ideais udenistas. A relação travada entre os partidos fez-se harmoniosamente, 

sendo Altamiro de Moura Pacheco o candidato da coligação PSP/UDN: 

“ Após algumas sessões preparatórias no dia 19 de 
janeiro de 1950, o Diretório Estadual do Partido Social 
Progressista, em reunião que se prolongou até alta 
madrugada, resolveu apresentar à UDN, partido de quem é 
coligado a seguinte chapa à próximas eleições. Para 
Governador Altamiro de Moura Pacheco, para Vice o Sr. 
Aquiles de Pina e para Senador o Sr. Coimbra Bueno. Ao ser 
levada ao Sr. Altamiro essa resolução, consta ter mesmo 
recusado a aceitar a indicação de seu nome de vez que 
somente iria às urnas tendo o senador Alfredo Nasser como 
companheiro de chapa.

Diante dessa atitude, do Sr. Altamiro de Moura 
Pacheco, naturalmente o PSP, terá que reconsiderar a sua 
decisão e tentar o estabelecimento de outra formula tendo 
em vista que a UDN não poderia aceitar uma composição em 
que elementos filiados seus, não figurassem cabendo-lhe 
apenas o direito em votar em candidatos alheios às suas 
fileiras.

Dentro de poucos dias o diretório da UDN se reunirá 
para em diminutivo tomar decisões para a sucessão 
goiano248”.

Depois de impasses na escolha dos candidatos pessepistas e udenistas 

aos poderes, Executivo, Senado e Câmara Federal, ficou determinado:

“A Convenção realizada em Goiânia escolheu os 
seus candidatos que serão apresentados a apreciação do 
eleitorado udenista e pessepista, cujos nomes:

                                                          
248 Jornal “Cidade de Goiás”. Ano XII. Goiás, 29 de janeiro de 1951. N.º 461. P. 01.
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Governador Altamiro de Moura Pacheco
vice-governador Aquiles de Pina
Senador Alfredo Nasser
D. Federais Frederico Nunes da Silva249

César Bastos
José Fleuri
Hélio de Brito
Jales Machado
Jerônimo Coimbra Bueno
Francisco Brito
Tarsia de Campos
Ernam Cabral250”

Aliado fiel da UDN, o PSP tornou-se a terceira força partidária em Goiás. 

No pleito para governador, em 1954, o partido somou à UDN um total de 42. 482 

votos enquanto que o PTB, quarta força partidária no Estado, assegurou apenas 

29.068 votos251. Nota-se um progresso dos pequenos partidos, inclusive do PSP, 

partido renovador e de cunho trabalhista, os quais pretendiam livrar-se do jugo 

mandonista e prevaricador dos líderes tradicionais goianos.

A participação do Partido Social Progressista na Assembléia Legislativa 

coteja a perspectiva de Jerônimo Coimbra Bueno, de que a agremiação 

demonstrou índice de crescimento. De acordo com os Anais da Assembléia 

Legislativa do Estado de Goiás o PSP, entre 1947/1950, não ocupou nenhuma 

cadeira no parlamento goiano, pois sua representação vinculou-se à Esquerda 

Democrática. Entre 1951/1954 o partido demonstrou índice de crescimento, 

ocupando cerca de 15,07% das cadeiras na Assembléia. Esse percentual 

permaneceu imutável até o final de 1959, garantindo espaço durante dois pleitos 

seguidos. De 1959 a 1963 o partido progressista não foi capaz de sustentar seu 

percentual, elegeu somente 2 deputados, ocupando 6,2% das cadeiras na 

Assembléia252.

                                                          
249 Frederico Nunes foi escolhido para substituir Alfredo Nasser na direção da UDN. Frederico era Secretário 
da Saúde em Goiás, durante o governo de Jerônimo Coimbra Bueno.
250 Jornal “Cidade de Goiás” Ano XIII. Goiás, 30 de julho de 1950. N.º 481. P. 01.
251 Jornal “Folha de Goiás”. Goiânia, Terça feira 16 de setembro de 1958. N. º 3856. P. 01.
252 CAMPOS, Francisco Itami. DUARTE, Arédio Teixeira. Op. cit. p.p. 103 a 117. Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás. Arquivo pessoal de Amália Hermano.
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Os dados demonstram que o PSP era a terceira força política no Estado, 

com possibilidades de impor seu favoritismo, prático representacional, sob a UDN. 

O elemento que supostamente teria inibido essa ação, estaria centralizada na 

tradição político partidária udenista. 
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CONCLUSÃO

A elaboração deste trabalho teve como meta detectar os momentos de 

mudança engendrados em Goiás. 

O eixo da análise é a legitimação do poder como meio de implementar o 

desenvolvimento e o progresso, no processo de modernização política no Estado. 

Esse estudo envolve manifestações práticas e representativas de associações e 

grupos fechados (familiocracias), que “lutaram” para garantir obediência e poder.

Essa dinâmica, envolvendo interesses, moldou as esferas sócio-políticas e 

econômico-culturais, aproximando Goiás à regiões em franco desenvolvimento 

(Centro –Sul).

Ao longo do trabalho, procuramos demonstrar as tentativas de mudança 

envolvendo a política goiana, lançando mão de processos políticos vinculados à 

Velha República – calcadas no regime coronelista –, cristalizados pela tradição. 

Observamos que o regime familiocrático, com representação coronelista, além de 

garantir interesses pessoais, foi responsável por implementar inovações e 

articular, nas localidades (municipalidades), o progresso. O sistema coronelístico, 

apesar de ser ofuscado por suas práticas repressivas, transformou-se em símbolo 

de desenvolvimento, implementando o “novo”.

É fundamental destacar que a ação interventorista proferiu discursos 

desenvolvimentistas, lapidando projetos que implantariam a modernidade no 

Estado. Não restam dúvidas de que o processo político no pós-30 espelhou-se em  

projetos racionalizadores, contudo, as práticas estiveram impregnadas de 

tradicionalismo, vigorando sistemas burocráticos oligarquizados.

O referencial teórico fornece condições necessárias para entendermos o 

processo de modernização. Max Weber, com os tipos puros de dominação –

dominação tradicional - , e Barrington Moore, com o processo de Modernização 

Conservadora, determinam possibilidades que definem as características 

desenvolvimentistas no Estado. 
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Esse espectro teórico, político-social, definiu momentos de crise e 

ascensão. 

Foi nesse espaço conturbado – tradição e modernidade –, de 

“desencantamento”, que Goiás galgou rumo ao progresso, superando e 

implantando limites. O processo de redemocratização e o multipartidarismo, a 

construção de Goiânia e de Brasília, significaram esperança, alteraram as 

relações que dinamizariam o desenvolvimento no Estado. 

Contudo, a redemocratização e o multipartidarismo foram ofuscados e 

mascarados pelo caráter oligárquico burocratizante. O processo de 

redemocratização “arrastou-se” em decorrência da ação de setores, grupos 

políticos e partidos conservadores, resistentes à adequar-se a modelos puramente 

racionalizados. Já o multipartidarismo perdeu sentido devido limitações geradas 

por grupos majoritários (UDN E PSD), os quais cooptaram pequenos partidos, 

concentrando momentos de decisão, inviabilizando aberturas.

As construções de Goiânia e Brasília significaram integração definitiva de 

Goiás ao cenário, político-econômico, nacional. Goiânia sustentou o discurso da 

modernidade, dando suporte para discursarmos o progresso. Brasília concluiria o 

processo que Goiânia havia iniciado, o projeto de integração inter e extra regional. 

No entanto, a historiografia goiana concentrou suas análises na 

construção de Goiânia, fato que não aconteceu com Brasília. Tanto Goiânia 

quanto Brasília são fundamentais para o modernização do Estado.

Com Brasília houve valorização de terras, integração nacional, 

fortalecimento político estadual, reconhecimento nacional, crescimento econômico 

e infra-estrutural, ou seja, Goiás passaria, com maior freqüência, a despertar no 

“outro” sua importância enquanto região, Goiás era vital para o nascimento de 

Brasília.

Esse processo desenvolvimentista projetou “novos bandeirantes” –

Coimbra Bueno, José Feliciano, Juca Ludovico –, sujeitos cuja práticas e 

representações foram ofuscadas pela construção de Goiânia, e que mereciam ser 

estudados com maior afinco.

A História Política de Goiás despertou lutas e paixões. Arraigou-se à 

práticas tradicionais no processo de modernização estadual. Foi nesse clima de 
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modernização conservadora que o progresso e o desenvolvimento articulou-se e 

dinamizou-se em Goiás.
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