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Comportamento e organização social em Goiás-GO no começo do século 

XX: uma história da terceira margem 

Suzana Rodrigues Floresta (PUC-GO) 

 

Resumo: No âmbito mais geral, esta pesquisa explora as relações entre história e literatura a 

partir dos usos da crônica jornalística como fonte para uma historiografia pautada em elaborar 

eixos entre cultura e sociedade. Em uma dimensão mais específica, busca-se a partir das 

noções de Belle Époque Tropical estabelecer possíveis relações com as mudanças de 

comportamento e organização social verificadas em Goiás no contexto da transferência da 

capital. Entram em pauta discussões sobre a saúde pública, hábitos e costumes da população, 

o papel do Estado, da igreja e, sobretudo, o caráter excludente, para a maior parte da 

população, do processo de modernização; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

André Burguière (1990) ao analisar o “comportamento e organização da 

sociedade” observou que a partir do século XVI, um processo de civilização teria imposto – 

primeiramente às classes dirigentes, depois, progressivamente, ao conjunto da sociedade, pelo 

canal dos modelos educativos (em particular, os inúmeros tratados de “civilidade pueril”) – 

uma atitude de pudor e autodisciplina em face das funções fisiológicas e de desconfiança em 

face dos contatos físicos.  

 

A ocultação e o afastamento dos corpos seriam a tradução, nas condutas individuais, 
da pressão organizadora, logo modernizadora, que os Estados burocráticos 
recentemente constituídos exercem sobre a sociedade; a separação das classes 
etárias, a marginalização dos que não se enquadram nos padrões tidos como 
normais, o internamento dos pobres e dos loucos e o declínio das solidariedades 
locais pertencem ao mesmo movimento global, difuso e amplamente inconsciente, 
de remodelagem do corpo social (BURGUIÈRE, 1990, p. 141).  

 

No Brasil, se pode dizer que essa “pressão organizadora e modernizadora” 

exercida pelo Estado burocrático remonta ao principio do século XX no período conhecido 

como a Belle Époque Brasileira ou Belle Époque Tropical. Trata-se de um período artístico, 
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cultural e político do Brasil, que começou com a derrocada do Império e a Proclamação da 

República. De certa forma, esta "Belle Époque" teria se iniciado no mandato do primeiro 

presidente do país, Deodoro da Fonseca, no final de 1889, e se encerrado em 1922. 

De acordo com Needell (1993), o Rio de Janeiro era então uma cidade fétida e 

assolada pelas doenças, apelidada às vezes de “cemitério de europeus”. Atendendo ao clamor 

da imprensa e da elite, de 1903 a 1906 o prefeito Pereira Passos, teve uma importante missão: 

“sanear e reformar a capital federal, empreendendo o que ficaria conhecido como a 

‘regeneração’ do Rio de Janeiro” (KOK, 2005, p.36).  

Contudo, é importante destacar que todas essas mudanças não se fizeram sem 

tensões e conflitos. Na obra Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi 

(1987), José Murilo de Carvalho fornece um panorama bastante rico sobre as tensões sociais 

que infestavam todos os recôndidos da então capital da República. Segundo o autor, a partir 

da disseminação entre a população, mesmo entre as classes mais subalternas, da noção de 

cidadania, houve amplas manifestações de insatisfações populares contra os desígnios 

autoritários em que se alicerçava a nova ordem. 

Para José Murilo de Carvalho, a demonstração de descontentamento que atingiu a 

proporção de um verdadeiro motim foi a Revolta da Vacina, em 1904. A extensa política de 

construção de obras públicas encabeçada pelo então presidente Rodrigues Alves e pelo 

prefeito do Rio, o engenheiro Pereira Passos e a nomeação do médico Oswaldo Cruz como 

diretor do Serviço de Saúde Pública culminaram em práticas que remetiam a desapropriações, 

sem direito a indenizações, das populações que habitavam os casebres e barracos que estavam 

no caminho das construções das novas avenidas e edifícios cariocas; na ação das brigadas 

sanitárias, que invadiam as moradias dos pobres, com o uso da força policial, para realizarem 

limpezas, interditos ou remoção de doentes acometidos de varíola, febre amarela e peste 

bubônica. Dentro dessas premissas: 

 

(...) Pereira Passos, na ânsia de fazer da cidade suja, pobre e caótica réplica tropical 
de Paris reformada por Haussmann, baixara diversas posturas que também 
interferiam no cotidiano dos cariocas, particularmente no dos ambulantes e 
mendigos. Proibiu cães vadios e vacas leiteiras nas ruas; mandou recolher a asilos os 
mendigos; proibiu a cultura de hortas e capinzais; a criação de suínos, a venda 
ambulante de bilhetes de loteria. Mandou também que não se cuspisse nas ruas e 
dentro dos veículos, que não se urinasse fora dos mictórios, que não se soltassem 
pipas. (...) Desta vez, a população se dera conta de que pelo menos o esforço de 
aplicação da lei seria muito maior. (CARVALHO, 1987, p. 95) 
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Como os apontamentos realizados pelo autor levam a crer, estava assim gestada 

um ambiente bastante propício para a eclosão de uma revolta popular que teve como estopim 

para seu início o rígido projeto do médico Oswaldo Cruz que buscava decretar a 

obrigatoriedade da vacina contra a varíola. 

Lima Barreto tem muito mais a relatar ao leitor contemporâneo sobre a 

marginalidade no começo do século XX. Além das crônicas nas quais o citado tema é uma 

constante, no seu Diário do Hospício, publicado juntamente com o romance O cemitério dos 

vivos (2004), estão reunidas as suas memórias de quando esteve confinado no Hospício 

Nacional. Nele o escritor registrou:  

 

 

Não me incomodo tanto com o hospício, mas o que me aborrece é a intromissão da 
polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco; mas 
devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades da 
minha vida material há seis anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais 
de loucura: deliro. (BARRETO, 2004, p. 20). 

 

Não obstante, “O Rio Civiliza-se!”. Esta é a expressão mais corrente após a 

conclusão da Avenida Central. Baniu-se do centro da cidade a presença dos humildes e 

permitiu que a burguesia ganhasse as ruas, caminhando por um novo Rio de Janeiro de rosto 

parisiense, de avenidas largas, belos jardins e chafarizes com seus desfiles carnavalescos 

civilizados; sem os grosseiros modos do Zé Pereira, onde grandes personalidades desfilam. 

Nesse momento, antes de explorar os efeitos dessa “pressão organizadora e 

modernizadora” em Goiás, faz-se necessário esclarecer ao ávido leitor algumas questões de 

ordem teórico-metodológica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

De acordo com Albuquerque Júnior (2007), a separação ou distinção radical entre 

o mundo das coisas e o mundo das representações, entre a natureza e a cultura, entre o que 

seria material e objetivo e o que seria simbólico e subjetivo, entre a coisa em si e a construção 

social do conhecimento, entre o objeto e o sujeito é um produto da sociedade moderna e um 

dos seus pressupostos fundamentais. Para ele, é a esta divisão moderna e pretensamente 

irreconciliável, é a esta incomensurabilidade entre os pólos da natureza e da 
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sociedade/subjetividade que Cardoso (1997) se referiu como sendo os paradigmas rivais ou 

que se materializou no campo da história na canhestra divisão entre história social e história 

cultural (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 23). 

Dessa forma, evitando se filiar de um lado ou de outro destes paradigmas rivais 

buscou-se no âmbito desta pesquisa escrever uma história da terceira margem, conforme 

propõe Albuquerque Júnior (2007): 

 

Significa primeiro pensar que a História não se passa apenas no lugar da natureza, 
da coisa em si, do evento, da matéria ou da realidade, nem se passa apenas do lado 
da representação, da cultura, da subjetividade, do sujeito, da idéia ou da narrativa, 
mas se passa entre elas, no lugar onde estas divisões ainda são indiscerníveis, onde 
estes elementos e variáveis se misturam. A história se passa nesta terceira margem 
onde o que impera é o devir, o fluxo, que desmancha as formas estabelecidas de 
objetos e sujeitos, que mistura aspectos que aparecem separados, classificados e 
ordenados após as práticas de análise levadas a cabo pelas ciências 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 28). 

 

Assim, após breve diagnóstico dos dilemas e conflitos atuais da História e do 

historiador, divididos entre histórias e paradigmas rivais, parte-se do princípio que a produção 

da História se dá nesta terceira margem como relação.  

 

Pensar que a produção da História se dá nesta terceira margem, seja a história 
efetiva, seja a história do conhecimento, é ressaltar que a história, seja como evento, 
seja como narrativa, nasce da relação. Entre o realismo e o construtivismo, talvez 
devamos adotar o relacionismo, pensar a ação humana, as práticas sociais, sejam 
práticas discursivas ou não, como a realização de mediação, de traduções 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 31). 

 

Para tanto, acredita-se a linguagem conecta e articula natureza e cultura. Toda 

história começa com um acontecimento. Mas, só começa a fazer sentido, começa a se tornar 

fato, começa a ganhar contornos quando começa a ser contado, narrado, relatado. O homem 

narra e neste momento realiza a mediação entre o que é material e o que é ideal, entre o que é 

empírico e o que é simbólico. A narrativa atravessa e articula as diferenças, mistura-as, 

captura-as, agencia-as. 

Assim, além das obras bibliográficas ditas científicas, memoriais, artigos de jornal 

e crônicas literárias foram essenciais para a realização desta pesquisa. Sobre as crônicas, 

Pereira (1994, p. 20) afirmou: “o cronista procura entender a nova ordem de enunciação 

imposta pela sociedade industrializada”. Para o autor, é justamente no século XX, marcado 
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por uma efervescência política sempre propicia ao acirramento dos ânimos e pela 

consolidação da imprensa burguesa que: 

 

(...) a crônica caminha independente de suas “convivências” com o folhetim e retrata 
a vida mundana das grandes cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo. Os 
cronistas se antecipam ao processo jornalístico: observam o cotidiano e dele retiram 
a matéria-prima para seus textos; isto, feito por aqueles que têm talento, porque uma 
grande leva de “jornalistas-cronistas” prefere o purismo gramatical, como modelo 
literário, o que os torna distantes dos leitores. (PEREIRA, 1994, p. 38) 

 

Além do conceito, outro foco de reflexões entre os estudiosos é a questão da 

retirada da crônica de seu habitat original, que seriam os jornais e periódicos, para serem 

organizadas na forma de livros. Moisés (1967) considera que o gênero é impróprio para ser 

lido fora dos jornais: 

 

Ambigüidade, brevidade, subjetividade, diálogo, estilo entre oral e literário, temas 
do cotidiano, ausência de transcendente, eis os requisitos essenciais da crônica, a 
que falta adicionar outro, anteriormente mencionado: a efemeridade. A crônica 
destina-se ao consumo diário, como nenhuma outra obra que se pretenda literária. 
Fugaz como o jornal e a revista, mal resiste ao livro: Quando um escritor se decide a 
perpetuar os textos que espalhou no dia-a-dia jornalístico, inevitavelmente seleciona 
aqueles que a auto-crítica e a alheia lhe sugerem como mais aptos a enfrentar o 
desafio do tempo. (MOISÉS, 1967, p. 119) 

 

Entretanto, a despeito desta perspectiva crítica tradicional elaborada por Moisés 

(1967), para fins desta pesquisa acredita-se que as crônicas jornalísticas, sobretudo quando 

aparecem catalogadas e reunidas em volumes organizados de forma póstuma, como o caso 

dos compêndios de Lima Barreto e José Neto de Campos Carneiro, tem favorecido muitos 

pesquisadores, como historiadores e sociólogos. 

Esse fato é uma evidência de que a crônica possui uma vida útil que consegue 

ultrapassar, em larga escala, a trajetória efêmera e o destino utilitário, porém ingrato, que é 

reservado aos jornais. Útil como referência para pesquisas não só literárias, mais jornalísticas, 

historiográficas, sociológicas, etc. as crônicas apresentam-se como um gênero de escrita 

intimamente ligada aos anseios e a representação do cotidiano urbano. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS E/OU ALCANÇADOS 
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Em Goiás, a “pressão organizadora e modernizadora” atuou sobre a velha capital. 

Mas, diferentemente do Rio de Janeiro, não bastou apenas reformar, foi preciso construir uma 

nova capital. Segundo Gomide (2001), em sua obra História da transferência da Capital: de 

Goiás para Goiânia, a partir de 1909 o poder das famílias até então permanentes, começou a 

ser abalado. Todas as dicotomias em atraso e progresso, velho e novo, moderno e tradicional, 

vão se tornar o centro das discussões políticas na década de 1930 em Goiás. Entre a 

perplexidade e a fascinação, a idéia de mudança iria sustentar as propostas políticas dos 

homens dos anos 30 em Goiás, traçando caminhos sinuosos e arquitetando novas formas de 

representações. 

Em 1863 Couto Magalhães já havia proclamado com vigor a necessidade da 

mudança da capital. Escreveu abordando esse imperativo, em seu livro “Viagem ao 

Araguaia”: 

 

Quanto à insalubridade, não conheço, entre todos os lugares que tenho viajado, onde 
se reuniam tantas moléstias graves. Quase se pode assegurar que não existe aqui um 
homem são. Quanto às condições comerciais... Os meios de transportes são 
imperfeitos, a situação da cidade encravada entre serras, faz com que sejam 
péssimas e de difícil trânsito as estradas que aqui chegam. Em uma palavra... A 
cidade de Goiás não reúne as condições necessárias para uma capital como ainda 
reúnem muitas para ser abandonada (MAGALHÃES apud CHAUL, 2001, p. 66). 

 

De acordo com Monteiro (1938), em sua obra Reminiscências: Goiás de antanho 

1907 a 1911, a falta de água potável e esgoto, as péssimas condições de habitações, clima 

quente, difícil acesso das estradas, cercadas por morros, são motivos que levam a população a 

crer na mudança da capital. Sobre a falta de higiene presente no consumo da água em Goiás 

afirmou:  

 

Ainda não havia água encanada em Goiás (...) Para se beber, a água vinha da 
Carioca, chafariz de água límpida, mais pura que a do imponente chafariz do Largo 
e a dos outros existentes na cidade. Por ficar mais afastado da parte central, sua 
condução custava mais caro que a dos outros chafarizes. Em toda casa a água de 
beber ficava na sala de jantar, em cantoneira pregada na parede. Junto do pote, na 
cantoneira, ou pendurada em prego, estava sempre bonita caneca esmaltada 
destinada a tirar a água de dentro dele. Isso não era nada higiênico porque as 
pessoas, principalmente as crianças, enfiavam também na água, a mão que segurava 
a caneca (MONTEIRO, 1974, p. 21-22). 

 

Varias doenças assolavam Goiás neste período. Entretanto, uso de diferentes 

mezinhas e rezas para combater ou proteger de enfermidades era comum. De acordo com 
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Jerônimo Bueno em sua obra História da Medicina em Goiás os governantes locais fazerem 

vista grossa – por vezes até incentivaram – a prática de raizeiros, curandeiros, parteiras e toda 

sorte de ofícios ligados a medicina. Pare ele, “o uso ilegal da medicina constitui, ainda hoje, 

um problema crucial das autoridades goianas. Parece que jamais será extinto o 

charlatanismo” (BUENO, 1979, p. 14). 

Foi nas páginas do jornal carioca Correio da Manhã, que o doutor Belisário 

Penna, depois de expedição pelo chamado Brasil central, publicou observações sobre o 

interior do país. A viagem, que percorreu partes dos estados de Bahia, Pernambuco, Piauí e 

Goiás, foi realizada em 1912 em companhia do médico Arthur Neiva. Os resultados da 

expedição científica, feita a pedido do governo federal para estudo da região, foram 

publicados em 1916. Nesse relatório os doutores alertavam sobre “as pouco eficientes 

terapêuticas populares e a nefasta prática do curandeirismo” em toda a região, e afirmavam: 

“em localidades onde há médicos, estes são consultados em último caso; primeiramente 

apelam para as rezas e as medicações [populares] em uso” (NEIVA; PENNA, 1999, p.162-

163). 

Para piorar a situação em meados de 1919 uma epidemia de gripe espanhola 

irrompeu em Goiás, seguindo os caminhos dos trens, dos rios e do mar, avançou pelo Brasil, 

em percurso que durou aproximadamente até 1923.   

 

A virulência da "espanhola" era descomunal! O espectro da morte rondava todos os 
lares, ameaçando uns, atacando outros! Velhos, moços, crianças, foram vítimas de 
terrível flagelo! Acabou-se nas farmácias o estoque de óleo de rícino, passando a 
aplicar-se azeite de mamona. Os médicos formulavam cápsulas de sulfato de 
quinino, antipirina, pó de Dower e cafeína e aconselhavam ainda, como preventivo e 
auxiliar da cura, chá de alho. Houve famílias em que todos os membros ficaram 
acamados, sem ter quem acudisse um ao outro. Aos poucos, com novos 
medicamentos e o clima salubérrimo de GOYAZ, a pandemia foi cedendo até 
desaparecerem os seus efeitos danosos! GOYAZ pagou também o seu tributo 
(SOUZA FILHO, 1981, p. 68-69). 

 

A transcrição de um trecho das Memórias Goianas1 sobre as condições sanitárias 

de Goiás, ilustra o desalento da população:  

                                                 
1
 Memórias Goianas é uma publicação do Centro de Cultura Goiana (1980), está vinculado à Sociedade Goiana 

de Cultura (mantenedora da Universidade Católica de Goiás (1959) e de outras instituições e se ocupa, 
principalmente, da publicação e divulgação de preciosa documentação de seu acervo, para a preservação da 
memória historiográfica do Estado de Goiás. Nas duas últimas décadas do século XX o Centro de Cultura 
Goiana publicou uma coletânea denominada Memórias Goianas, contendo os relatórios dos governos da 
Província de Goiás abrangendo parte do período imperial – de 1835 até o início da República, em 1889. Embora 
contendo informações de caráter oficial – denotando modos ideológicos de condução dessas ações 
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A Saúde pública em toda a Província está confiada a Providência [...] O escorbuto, a 
elephantiazes, a morfea, e as mais moléstias contagiosas se vão transmitindo de huns 
a outros pela livre communicação dos enfermos com os sãos, aquelles por falta de 
hum azilo correm as ruas da Cidade, mendigando o indispensável alimento, estes 
encarando todos os dias o lastimoso espectaculo se acostumao, perdem a 
sensibilidade, e a repugnância, e se misturao, e respirando o ar inficionado se fazem 
victimas das mesmas enfermidades; os primeiros reclamao de Vós os soccorros, e o 
bem geral exige providencias para que se não arruíne a saúde pública (MEMÓRIAS 
GOIANAS 3, 1986, p. 126) 

 

Entretanto, não se pode acreditar que a saúde pública em Goiás esteve sempre 

“confiada à Providência” e, muito menos, que todos os males que assolaram a região fossem 

agravados pela “falta de um azilo”. Desta forma, estar-se-á negligenciando o esforço de todos 

aqueles que trabalharam para organizar e modernizar a cidade.  

De acordo com Albernaz (1992), havia na cidade Goiás no campo da assistência 

social, o Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara. O Hospital de Caridade só atendia 

carentes e indigentes, sendo o único da cidade e do Estado. Ainda que a criação deste hospital 

se devesse a uma Carta Régia de 25 de janeiro de 1825 por iniciativa de um grupo de cidadãos 

preocupados com a assistência social da localidade pode-se dizer que nunca se caracterizou 

como uma instituição integrante da estrutura do Estado. Foram comerciantes, fazendeiros e 

funcionários públicos abastados, tanto católicos quanto maçons, que o conceberam. Daí a 

presença em seu funcionamento, de certos traços religiosos, caracterizados pela proposta 

caridosa e misericordiosa.  

 

De fato, a confusão estabelecida entre medicina e caridade favorecia, desde aquela 
época, usos assistencialistas. O Hospital São Pedro d’Alcântara não fugiu a esta 
regra. Única instituição de assistência à saúde que existia em toda a Província, foi 
administrada sem que houvesse uma responsabilidade governamental direta com sua 
manutenção. No entanto, sempre dependeu da providência e magnanimidade das 
autoridades públicas (MEIRELES, 2010, p. 105) 

 

Os principais estudos sobre o Hospital da Caridade São Pedro de Alcântara 

(MORAES, 1995; RABELO, 1997; SALLES, 1999; MAGALHÃES, 2004) mostram-no 

como “o eixo central do que se refere à assistência social”, abarcava funções e princípios 

caritativos cristãos, recolhendo alienados, menores abandonados, assistindo aos encarcerados, 

                                                                                                                                                         
governamentais – a leitura e análise desses documentos foram imprescindíveis para compreender como se 
nascia, vivia, adoecia e morria em Goiás no final do século XIX. 
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doentes e necessitados e, posteriormente, enterrando gratuitamente os indigentes. Prestava 

amparo material e espiritual à comunidade na vida e na morte (MAGALHÃES, 2004, p. 662). 

Com a chegada das dominicanas, o Hospital da Caridade São Pedro de Alcântara 

passa por grandes transformações. Em 1908 esta Irmandade e a Junta Administrativa, 

iniciaram uma grande reforma com a ampliação das instalações tanto para o Hospital quanto 

para um espaço contíguo para servir de residência às irmãs de caridade. Em 1921, novas 

reformas e novas concepções de atendimento hospitalar vão sendo agregadas, tais como salas 

cirúrgicas e enfermarias mais equipadas (Cf. MAGALHÃES, 2004). 

Esta congregação religiosa, além de se encarregar de trabalho administrativo 

hospitalar, funda também o Colégio Santana e o Asilo São Vicente de Paulo. Este asilo 

também fazia parte da assistência social. Construído em 1908, abrigava retardados e “bobos”. 

Era dirigido pelas dominicanas e assistido por uma sociedade filantrópica. Conforme 

Meirelles (2010), neste momento, a mendicância aumentava a olhos vistos e conviver com 

esta população perambulante nas ruas, ameaçava a “harmonia social”, isto é, o “sossego da 

sociedade vilaboense”. 

 

Os primeiros trabalhos deste grupo foram dedicados à fundação de um espaço, na 
Cidade de Goiás, com o principal objetivo de abrigar e assistir mendigos, velhos e 
doentes mentais. Esta iniciativa deveu-se a motivos sociais e econômicos, com 
cunho caritativo. De um lado, a mendicância aumentava a olhos vistos e conviver 
com esta população perambulante nas ruas, ameaçava a “harmonia social”, isto é, o 
sossego da sociedade vilaboense. De outro, gastava-se muito com aluguéis para o 
abrigo e assistência a estes necessitados (MEIRELES, 2010, p. 109) 

  

Em 25 de julho de 1909, o Asilo começou a receber seus primeiros internos. 

Prudente (2006) relata este começo assim:  

 

Os confrades dirigiram para o antigo asilo localizado na Rosa Gomes, onde tem-se 
um beco, do qual chegava ao depois chamado de Chácara do Sr. Santomé; e 
buscaram os futuros asilados, carregando nos braços os que não podiam andar e os 
portadores de necessidades especiais, chamados então de “bobos” ou idiotas [...]. No 
primeiro dia tiveram onze asilados, dos quais quatro eram homens e sete mulheres. 
Oito dias depois mais uma senhora foi asiladas (PRUDENTE, 2006, p. 68-69) 

 

A referida autora ainda enfatiza que desde os primórdios até os dias de hoje, esta 

instituição foi preferencialmente dirigida a receber “bobos”, que para lá eram encaminhados 

ou deixados na soleira de sua porta de entrada, tornando-se referência nesta área em toda a 

região. Mas, atualmente, apesar da qualidade assistencial que oferece, “transformou-se na 
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porta de saída da vida para os “bobos” que são lá deixados, afetivamente carentes, sem 

serventia para os “beneméritos” que os acolheram quando eram jovens e largados no 

esquecimento por suas próprias famílias” (PRUDENTE, 2006, p. 78). 

Em 1923, preocupado com a questão do abandono e orfandade em Goiás, José 

Neto de Campos Carneiro fundou o Orfanato São José. Médico dedicado e rico contribuiu 

muito para o avanço do conhecimento e das pesquisas em Goiás por meio da publicação de 

uma série de artigos no periódico o "Estado". Mais tarde, estes artigos foram graciosamente 

postos à sua disposição pelo seu redator e proprietário possibilitando a publicação de um livro 

intitulado "Das febres em Goyaz". Nesta obra, considerando as grandezas naturais da terra, 

admite que qualquer viajante ao lançar olhar sobre a região extasia-se na contemplação das 

inúmeras riquezas. Mas, ao lançar vistas sobre seus habitantes, fica desagradavelmente 

impressionado. Conforme o referido autor: 

 

Quando elle lança suas vistas investigadoras para as pequenas povoações, fica 
desagradavelmente impressionado ao contemplar o que por alli vai, pela miseria 
orgânica que apresenta seus habitantes devido aos continuos ataques d'essas febres 
vulgarmente conhecidas por febres intermillentes, sessões, maleitas, etc, e que dia a 
dia vai surrateiramente minando o que a natureza ereou de mais bello - o organismo 
humano! (CARNEIRO, 1897, p. IX). 

 

Conforme Albernaz (1992), grandes homenagens foram feitas a sua pessoa, a 

ponto de seu aniversário ser comemorado como o acontecimento social mais importante da 

cidade. Nas palavras da autora: 

 

O acontecimento social mais importante na cidade ocorria a 27 de fevereiro. Grande 
data, grandes comemorações, a cidade em festa, aniversariava o grande esculápio, 
discípulo de Hipócrates, José Neto de Campos Carneiro. Médico humanitário, 
conhecedor dos males que aflingiam o povo, tinha muita confiança nos efeitos 
terapêuticos do sulfato de quinino e o indicava sempre, para os mais diversificados 
males e inclusive contra a febre tifóide que assolava a região. O povo, agradecido, 
naquela data prestava-lhe homenagens e oferecia-lhe presentes. Bandejas e mais 
bandejas com doces, compoteiras cheias, bolos, cremes, pudins, etc... Também lhe 
eram ofertados alfinetes de ouro para gravata, abotoaduras, relógios suíços, 
termômetros em caixas de ouro, cortes de casimira inglesa, etc... (ALBERNAZ, 
1992, p. 21-22) 

 

Entretanto, apesar da possível boa intenção inicial do Sr. José Neto de Campos 

Carneiro, ou seja, de fundar o Orfanato São José e retirar as meninas órfãs das ruas, esta 

instituição teria sofrido várias críticas ao longo do tempo, principalmente, quando estas 
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meninas eram destinadas à função de “domésticas das famílias de bem”. Em resposta a 

algumas destas críticas, Dom Tomás Balduíno respondeu ao Sr. Urbano Berquó2:  

 

[...] 2° O ORFANATO SÃO JOSÉ – Convém esclarecer que houve, na realidade, 
uma atualização desta Instituição com todo o respeito à letra e ao espírito do seu 
fundador, o Dr. Netto. De Orfanato que acolhia cerca de cinquenta meninas 
destinadas, mais tarde, à função de domésticas das famílias de bem, hoje, esta Obra, 
com o nome de Lar São José, congrega trezentos meninos de rua de Goiás. Não os 
separa de suas famílias, não os confina. Adotou uma pedagogia onde eles se sentem 
sujeitos de sua própria educação [...] Esta Obra, como organização a serviço do 
menor tem sido uma das mais elogiadas em todo o país. Ficaria bem a um 
vilaboense maldizer desta Instituição que está honrando nossa cidade e tem 
projetado muito além dos seus pequenos limites? (Dom Tomás Balduíno. In: 
Germinal – O Jornal Rural, edição de agosto de 1986, página 07). 

 

 Várias iniciativas, sejam elas isoladas ou conjuntas, procuraram fazer da cidade 

de Goiás ao longo dos anos 10 e 20 um lugar melhor para se viver. Mas, nenhuma década foi 

tão decisiva para definir o seu destino quanto à de 30.  

Neste momento, a representação da modernidade ganha força, com a ascensão 

econômica das regiões sul e sudoeste do Estado, conduzindo ao poder político Pedro 

Ludovico Teixeira, médico, político e intelectual, um incomparável interprete dos interesses 

desenvolvimentistas dos grupos políticos que pretendiam transformar o Estado de Goiás em 

um pólo de desenvolvimento e progresso. A modernidade para os políticos de 30 consistia no 

progresso do Estado, por meio do desenvolvimento da economia, da política, da sociedade, da 

cultura regional. 

Berman (1990) apresenta uma noção bastante esclarecedora a respeito da 

modernidade. Para o referido autor,  

 

Se nos adiantarmos cerca de um século para tentar identificar os timbres e ritmos da 
modernidade do século XX, a primeira coisa que observaremos será a nova 
paisagem, altamente desenvolvida, diferenciada e dinâmica, na qual tem lugar a 
experiência moderna. Trata-se de uma paisagem de engenhos a vapor, fábricas 
automatizadas, ferrovias, amplas novas zonas industriais, prolíficas cidades que 
cresceram do dia para a noite, quase sempre com aterradoras conseqüências para o 
ser humano, jornais diários, telégrafos, telefones e outros instrumentos de mídia que 
se comunicam em escala cada vez maior. (BERMAN, 1990, p.158) 

 

Ainda explicitando a modernidade: 

                                                 
2 Dono da Fazenda Mosquito, palco de um dos maiores assentamentos agrícolas do município de Goiás. 
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Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se fortalecido 
pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e, 
freqüentemente, destruir comunidades, valores, vida e, ainda, sentir-se compelido a 
enfrentar essas forças e lutar pra mudar o seu mundo, transformando-o em nosso 
(Op. cit. p. 158) 

 

Esta afirmação de Berman (1990) é reforçada por Rezende (1993): 

 

A modernidade e todas as suas possíveis derivações têm sua materialidade que 
atinge o cotidiano da sociedade e modifica as relações sociais. As suas repercussões, 
a sua penetração nos múltiplos espaços do fazer político, social, econômico, dizem 
muitos das relações de poder existentes. Efetivamente, é um processo contraditório, 
cria conflitos, destrói valores, inventa concepções de mundo e de vida. (REZENDE, 
1993, p. 145) 

 

Entretanto, Goiás era – e ainda é – uma cidade com traços tipicamente coloniais, 

insalubre, carente de infra-estrutura e de certa forma desprovida de modernidade.  Mesmo 

assim, alguns deputados antimudancistas como Domingos Velasco lutaram veementemente 

contra a transferência da capital do Estado de Goiás de Vila Boa para Goiânia solicitando, por 

vezes, uma série de melhorias para a antiga capital. Como exemplo, destaca-se uma nota 

publicada no Jornal Voz do povo nos seguintes termos: 

 

Convençamo-nos de uma verdade: Goyaz é uma capital. É uma cidade que deve, 
portanto, ser superior às cidades comuns, às cidades que não são capitais. Oferecer 
mais bem estar aos seus semelhantes, possuir ruas que atraiam pela limpeza, 
fiscalização dos gêneros alimentícios destinados ao consumo urbano, centros de 
diversões que seduzam os freqüentadores, eis quanta coisa importante que ainda não 
temos. Quando teremos tudo isso?  
A propósito dessa necessidade premente de melhorar certos serviços públicos da 
nossa capital, parece-nos publicável a representação que a Diretoria Geral do 
Interior enviou ao Senhor Prefeito Municipal, há poucos dias. 
Está redigida nos seguintes termos:  
Atendendo a solicitação que me fez o diretor da Higiene Publica do Estado, venho 
pedir-vos que tomeis as necessárias providencias no sentido de, em oficio da higiene 
publica da capital, a que tantos serviços já tendes prestados, a ser:  
a) Retificado o leito do Rio Vermelho, na parte central do perímetro urbano; 
b) Adotando, tanto quanto possível, o sistema de matança de gado às exigências 
do atual Regulamento da Saúde Pública; 
c) Fiscalizado e reprimido rigorosamente, o habito frequente de atirarem 
animais mortos para os becos e vias públicas, o que lhes emprestar o ambiente, 
impondo verdadeiros sacrifícios à pituitária dos transeuntes e depondo contra os 
focos de civilização de nossa cidade; 
d) Removido diária e completamente o lixo do perímetro urbano, ainda que seja 
necessário aumentar a respectiva taxa; 
e) Certos de que não perdereis a oportunidade de prestar mais esses relevantes 
serviços a capital, tornando ainda mais brilhante a vossa administração, apresento-
vos  
Atenciosos cumprimentos de D. N. de Velasco. 
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Fonte: Jornal Voz do povo. 01 de maio de 1932. nº. 232 

 

Analisando atentamente o referido documento é possível perceber que Domingos 

de Velasco, bem explicitou sua vontade em relação à velha capital. Ou seja, caberia ao poder 

público “oferecer mais bem estar aos seus semelhantes”, dotar a cidade com “ruas que atraiam 

pela limpeza”, promover a “fiscalização dos gêneros alimentícios destinados ao consumo 

urbano”, criar “centros de diversões que seduzam os freqüentadores”. Enfim, neste momento 

os dirigentes locais pressionam – e são pressionados – no sentido de promover a organização 

e modernização da cidade por meio de políticas públicas voltadas para higiene e saúde 

pública, para os hábitos da população e meio ambiente. 

No entanto, uma nova cidade, uma nova dinâmica, uma nova cultura estava sendo 

implantada. Rachel Azeredo numa reportagem especial na Organização Jaime Câmara, 

especificamente na edição de 22 de agosto de 1992, captou o momento: 

 

Na década de 30, especialmente em 1933, no coração do País, em meio à vegetação 
típica do cerrado, uma movimentação diferenciada mostrou que em Goiás nova 
dinâmica estava sendo implantada. Sob a batuta de Pedro Ludovico Teixeira os 
primeiros carros de boi puxando rolos compressores começaram a rasgar o cerrado, 
dando início ao traçado original da Goiânia de hoje. Pioneiros por cá aportaram, a 
cidade explodiu em vigor e se consolidou antes mesmo de completar três décadas 
(AZEREDO, 1992).   

 

A força de vontade para construir uma cidade ampla e moderna prevaleceu. Trata-

se de uma das primeiras a ser projetadas no país, inclusive com reservas para construção de 

parques e jardins. O lançamento da pedra fundamental, onde está o Palácio do governo foi no 

dia 24 de outubro de 1933. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Carlo Ginzburg (2007, p. 11) já havia advertido os historiadores sobre o quanto 

pode ser compensador trabalhar com certos tipos de literatura “não como documentos 

históricos mas como textos entranhados de história”. Ao realizar um estudo em consonância 

com esse pressuposto, deparai-me com o fato de que os jornais, os memoriais e as crônicas 

estão estreitamente entrelaçados com a realidade histórica que lhe é exterior. Essa diluição das 
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fronteiras entre ficção, história e estilo é o que dota essas fontes, e o teor denunciativo que 

reside no cerne delas, de uma atualidade desconcertante.  

As reflexões em torno da saúde pública, comportamento e organização da cidade 

de Goiás bem como das dificuldades enfrentadas pelas camadas sociais mais humildes são 

importantes testemunhos de uma face obscura da modernidade. As diversas fontes utilizadas 

acionaram memórias, relatos e discussões em torno do dia-a-dia e como o cotidiano dos 

populares foi afetado diretamente pelas imposições políticas governamentais – extremamente 

mal-sucedidas – que almejavam aniquilar as reminiscências do passado colonial e que, no 

final das contas, acabaram por favorecer, de certa forma, a continuidade de um modelo de 

civilização ainda alicerçado em torno de práticas excludentes e marginalizadoras travestidas 

de organização e modernidade. 
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