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RESUMO

A ENTRADA DO AUTOMÓVEL EM GOIÁS – Estudo sobre a Modernização Sócio-

Econômica e Sócio-Política do Sudoeste Goiano (1909-1937). 

A presente dissertação propõe-se a fazer um estudo sobre a Modernização Regional em Goiás, 

analisando as transformações histórias dessa sociedade no contexto da expansão da economia 

de mercado, tomando por base o avanço da fronteira econômica, que chegou em Goiás no 

início do século XX, em conseqüência da expansão cafeeira. Esse processo estimulou a 

fronteira em direção ao Sul/Sudoeste Goiano, dinamizada nessa região pela construção da 

estrada de ferro no Sul do estado. O recorte temporal proposto é marcado pelo início das vias 

de transporte automotivo no território goiano, especificamente no Sul/Sudoeste do estado 

(1909) e culmina com a consumação do projeto rodoviário que liga a região Sudoeste à nova 

capital (1937). Estes fatores contribuíram para o surgimento de uma nova hierarquização 

sócio-econômica e política. Dessa forma organizamos essa dissertação em dois capítulos 

principais. No primeiro capítulo buscamos situar esse estudo no contexto das produções 

historiográficas sobre o tema, antes de tratarmos das origens do transporte automotivo no 

território goiano. O segundo capítulo tem por objeto de estudo a formação da frente 

oposicionista à Oligarquia Caiado no Sul/Sudoeste do estado e sua relação com o 

desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação em Goiás. 

Palavras-chave: Modernização; Economia de mercado; Oposição; Oligarquia; Meios de 

transportes e Comunicação. 
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ABSTRACT

THE ENTRANCE OF THE AUTOMOBILE IN GOIÁS - Study about Sudoeste Goiano’s 

Socioeconomic and Partner-political Modernization (1909-1937).   

To present dissertation intends to do a study about the Regional Modernization in Goiás, 

analyzing the historical transformations of that society in the context of the expansion of the 

market economy, taking for base the progress of the economical bordering, that it arrived in 

Goiás in the beginning of the century XX, as a consequence of the coffee expansion. That 

process stimulated the border towards South/Southwest Goiano’s, dinamizada in that area for 

the construction of the railroad in the South of the state. The proposed temporary cutting is 

marked by the beginning of the roads of automotive transport in the territory goiano’s, 

specifically in South/Southwest of the state (1909) and it culminates with the consummation 

of the road project that it links the Southwest area to the new capital (1937). These factors 

contributed to the appearance of a new socioeconomic and political hierarchization. In that 

way we organized that dissertation in two main chapters. In the first chapter we looked for to 

place that study in the context of the productions historiographies' on the theme, before we 

treat of the origins of the automotive transport in the territory goiano’s. The second chapter 

has for study object the opposition front formation to the Oligarchy Caiado in 

South/Southwest of the state and his/her relationship with the development of the means of 

transportation and communication in Goiás.   

Word-key: Modernization; Market economy; Opposition; Oligarchy; Means of transportation 

and Communication. 
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APRESENTAÇÃO  

A fonte de inspiração da pesquisa que se pretende realizar foi o livro "Cavalo de 

Rodas", França, 1979, que li pela primeira vez no ano do lançamento de sua primeira edição. 

O livro é um ensaio – episódio da História Econômica – que tem por objetivo ser obra fonte 

para o estudo das raízes do progresso no Sudoeste goiano , por meio da pesquisa histórica 

sobre a entrada do automóvel em Goiás – produto da sociedade industrial – e sua absorção 

pela sociedade rural da época, (1910-1920).  

A partir das primeiras leituras do livro supracitado, minha atenção esteve voltada 

para os aspectos pitorescos da referida obra,  sobretudo nos enfoques em que se demonstrava a 

imaginação livre dos sujeitos sociais e da narrativa sobre “como era aquele tempo pioneiro”,

da época da chegada dos modernos meios de comunicação e transporte.  

Contagiado por essa narrativa, imaginava as pessoas em suas diversas formas de 

manifestação, diante das cenas propiciadas pela entrada do automóvel em Goiás: maneiras, 

vestimentas, comportamentos, linguajar, sentimentos e ações - principalmente suas ações -, 

porquanto viviam em um tempo de adversidade, sem conhecer ou contar com a tecnologia que 

a modernidade estava trazendo.  

Muito me admirava o espírito empreendedor e realizador daqueles homens e 

mulheres que lutavam por mudanças que os transformavam em seres racionais e românticos 

ao mesmo tempo; um paradoxo que refletia os antagonismos da época.  

Em verdade, quando de minha primeira leitura da obra em comento, ainda não 

compreendia os mecanismos, as estruturas e superestruturas; não entendia o econômico 

movendo o social. Naquela ocasião, procurava pensar como aquela gente, na forma como a 

sentia, na imaginação de seu cotidiano.  
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Por diversas razões, a vida permitiu-me o convívio com várias pessoas próximas que 

testemunharam aquele tempo de mudanças. Cresci ouvindo histórias de boiadas, de caçadas, das 

lutas políticas e de terras, de jagunços, de assombrações, de parteiras e de porteiras rangentes.  

A respeito desses pioneiros do início do período automotivo em Goiás, escutei 

muitas histórias: quem foi o primeiro a entrar com um automóvel no Estado de Goiás; quem 

criou e operou o primeiro cinema da cidade sudoestina de Rio Verde; como foi a primeira 

audição pública de rádio e a comoção que causou nos ouvintes; o espanto nos rostos ao verem 

os primeiros carros, provocando a fuga das pessoas que pensavam ser uma visagem , uma 

aparição sobrenatural.  

Consta-me ainda, relatos de histórias de outros tempos, da época da mudança da 

Capital, das lutas políticas, do anti-caiadismo e também das histórias do tempo da guerra e do 

getulismo, das histórias dos pracinhas goianos (rio-verdenses) que foram convocados. Quem 

foi e não voltou? O tempo histórico da memória oral que cresci ouvindo se configura em um 

tipo de realismo maravilhoso, com suas peculiaridades históricas e poéticas.  

Ouvi muitas histórias da época que Goiânia já estava consolidada e Rio Verde e o 

Sudoeste há muito já compartilhavam com o poder – Pedro Ludovico era de lá – o discurso 

progressista, de combate ao atraso era tema constante no vocabulário que oralmente me era 

transmitido.

Minhas raízes são sudoestinas, por isso o tema me atrai, e fez com que tivesse o 

Sudoeste como tema da monografia de final de curso de Graduação em História, concluído 

em 1999, da qual tiramos os subsídios para esta pesquisa, que em nosso entendimento se 

insere na proposta temática desse Mestrado em História da UFG.

O estudo do início do período automotivo em Goiás permitiu conhecer formas outras 

de relações sócio-econômicas específicas que tem por característica a luta de forças locais, 

impulsionadas pela expansão da economia de mercado, para alcançarem o desenvolvimento 

que julgavam lhes trariam o poder econômico e político da região1.

1  Entendo o conceito de região não apenas como região física ou geopolítica, mas sim pelas formas de produção 
econômica, pelas estratégias de divisão e classificação que se impõe ao mundo social através da convivência e 
contradições do cotidiano.  
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Àquela época, o Sudoeste Goiano, constituía-se em uma sociedade agro-pastoril, que 

passaria a contar com os avanços tecnológicos da especialização da produção industrial, 

fazendo com que os particularismos regionais se unissem na busca da modernidade.  

A conseqüência de tal complexa vivência sócio-cultural e econômico-política estaria 

em consonância com a realidade brasileira e mundial da época pesquisada, proporcionando 

uma ampla análise entre os agentes históricos e o seu meio, numa dinâmica que vai do 

particular para o geral, do singular ao universal.  



INTRODUÇÃO 

A presente dissertação propõe-se a fazer um estudo sobre a História da 

Modernização Regional em Goiás, analisando as transformações históricas dessa sociedade no 

contexto da expansão da economia de mercado, tomando por base o avanço da fronteira 

econômica, dinamizada pela construção da estrada de ferro no Sul do Estado. Dessa forma, o 

objeto principal de análise é o estudo sobre a modernização do Sudoeste Goiano no período 

de 1909 a 1937.

O recorte temporal proposto é marcado pelo início das vias de transportes 

automotivos no território goiano, especificamente no Sul/Sudoeste do estado (1909) e culmina 

com a consumação do projeto rodoviário que liga a região Sudoeste à nova capital (1937). 

Com esse recorte espaço-temporal, objetiva-se analisar o ritmo e o caráter das mudanças que a 

modernização trouxeram à sociedade agrária do Sudoeste goiano, que começava a se 

urbanizar e usufruir dos avanços especializados da produção industrial. Isso posto, nosso 

objetivo é compreender as mudanças nas estruturas sócio-culturais e econômicas que fizeram 

surgir uma nova hierarquização sócio-econômica e política.  

Neste sentido, entendemos que os meios de transportes que aqui chegaram, 

(ferroviário e automotivo), não devem ser vistos como agentes autônomos da modernização e 

sim como meio físico da expansão da economia de mercado e das idéias liberais burguesas 

que norteavam a política econômica do período estudado. 

As fontes pesquisadas, que forma o corpo empírico dessa dissertação, demonstram 

que os meios de transportes modernos tornaram-se essenciais ao avanço da expansão da 

economia de mercado, pois reduzem os custos da circulação de mercadorias, propiciando 

condições para a expansão dos mercados, além da mudança de mentalidades e ideários. 

Segundo Marx (1975), o capital supera qualquer barreira espaço/temporal, ou 

seja, reduz ao mínimo tempo gasto em locomoção de um lugar para outro. Esta premissa 
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é básica para o estabelecimento da expansão da economia de mercado e, neste sentido, 

os modernos meios de transporte são componentes de um conjunto de progressos 

técnicos da sociedade industrial que favoreceram o crescimento e a expansão do 

capitalismo mundial.  

A análise econômica das atividades coletivas em sua localização no ambiente, 

baseia-se no contexto social, por considerar o indivíduo, o grupo familiar, as classes sociais, 

as categorias sócio-profissionais e outros agrupamentos com diferentes configurações 

econômicas, podendo coexistir no universo mental, na dinâmica das idéias e correntes de 

pensamentos.

Neste aspecto, a análise do início do período automotivo em Goiás e a conseqüente 

circulação de idéias e informações que proporcionaram as mudanças de mentalidade na 

sociedade agrária em Goiás, requer um esforço teórico metodológico que não prescinda da 

análise da Formação Social2 da região estudada. Assim, um dos imperativos metodológicos 

que se propõe é busca do alcance dos conceitos apropriados para a compreensão desse 

processo histórico e, sobretudo, qual a natureza particular e o status dos dados empíricos nesta 

investigação histórica - Anderson (1980) - para, neste sentido buscar a mediação entre teoria e 

experiência empírica.  

No contexto dessa dissertação, entendemos a ocupação da fronteira e a integração 

dos espaços agrários, como um processo de integração da região à economia de mercado, 

ocorrida no contexto da expansão cafeeira do Centro-Sul do país. Para Martins (1997), 

fronteira é a área que está sofrendo um processo de ocupação, ou seja, um estudo que se 

considere as relações de fronteira não pode prescindir da análise sobre o contexto social em 

sua dinâmica histórica.

Martins (1997), analisa a controvérsia sobre o tempo histórico da expansão da 

fronteira. Este estágio de fronteira é ou foi comum em todas as sociedades latino-americanas, 

2  Segundo Ciro Flamarion Cardoso, o conceito de Formação Social, ou Formação Econômico-Social, configura-
se num conceito marxista polêmico, usado principalmente numa das três acepções. 1o) Como modo de produção 
acompanhado da superestrutura que lhe corresponde; 2o) Como uma sociedade concreta (localizada no tempo e 
no espaço), definida pela articulação de diversos modos de produção, acompanhado da superestrutura que lhe 
corresponde; 3o) Como noção empírica equivalente à idéia de “Sociedade”, designando, portanto, um caso a 
estudar. In: CARDOSO, Ciro Flamarion. Uma introdução à História, Ed. Brasiliense, SP, 1981, pág. 117.  
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sendo a Amazônia a última grande fronteira. Relata que a história da fronteira é uma história 

de destruição, de lutas étnicas e sociais. Conceitua fronteira como o lugar da alteridade, que 

só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando os tempos se fundem. O desencontro 

na fronteira é o desencontro de temporalidades históricas. 

Dessa forma, o conceito de fronteira está sempre em reconstrução. Em linhas gerais: 

fronteira é o lugar do confronto, do conflito, é a região que está sendo ocupada, onde o poder 

é pulverizado; é voltada para fora do território; do limite, que estimula a idéia de separação; 

representa a incorporação, a integração do espaço, do território, pelo poder econômico e 

político do Estado. (Martins, 1997). 

No início do Séc. XX, a fronteira em Goiás era uma conseqüência da expansão 

cafeeira que estimulou a fronteira em direção ao Sul/Sudoeste goiano, não sendo uma ação 

planejada por uma política do governo central do país. A partir de 1930, há uma ação 

deliberada do Estado, que antecipa o movimento demográfico e do capital. Este trabalho 

abrange estes dois períodos e tem como premissa que Goiás era uma área de fronteira da 

expansão da economia de mercado.  

Contudo, consideramos que no período estudado nessa dissertação, o estado de Goiás 

era uma região de fronteira que começava a se modernizar, devido a expansão da economia de 

mercado; especialmente o Sudoeste goiano a qual começava a se tornar uma sociedade mais 

urbanizada, que viria em breve se utilizar dos novos aportes da produção industrial. 

Estes fatores contribuíram para o surgimento de uma nova hierarquização sócio-

econômica e política. Os estudos sobre fronteira e processo de integração no contexto da 

expansão da economia de mercado, nos ajudou a compreender como se deu o avanço da 

fronteira econômica que chegou com a estrada de ferro no Sul e com as estradas de rodagem 

no Sul/Sudoeste do Estado de Goiás.

Outrossim, a presente dissertação tem como objetivo último contribuir para o 

aprofundamento dos estudos já realizados, bem como pesquisar novas fontes sobre o início do 

período automotivo em Goiás. Entendemos que o assunto carece de maior compreensão em 

seu conjunto, posto ser um período de acentuada complexidade histórica, tanto na perspectiva 

social, econômica e cultural dos sujeitos que vivenciaram tais mudanças.  
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Ademais, consideraremos os reflexos dessas mudanças nas instituições políticas e 

culturais nas estruturas econômicas, no âmbito nacional e mundial. Tal objetivo demanda uma 

análise histórica mais acurada, por meio de uma orientação metodológica outra, que privilegie 

uma abordagem estrutural e conjuntural da sociedade agrária goiana durante a primeira 

República, passando pelo Movimento de 30, até o advento da transferência da capital do 

Estado para Goiânia, em 1937.  

Dessa forma, organizamos essa dissertação em dois capítulos principais. No primeiro 

capítulo buscamos situar esse estudo no contexto das produções historiográficas sobre o tema, 

antes de tratarmos das origens do transporte automotivo no território goiano. Nessas origens, 

configura-se os antecedentes do transporte rodoviário no Sul/Sudoeste goiano, bem como o 

impacto transformador desse processo para a população da região em estudo procurando 

contextualizar sua absorção por um grupo social que ainda não utilizava, cotidianamente, dos 

avanços da produção industrial. Consideramos também, que a presença desses meios de 

transportes proporcionou uma maior circulação de idéias e conceitos que irão fortalecer o 

grupo político oposicionista que surgiu nesse período na região Sul/Sudoeste do Estado. 

O segundo capítulo tem por objeto de estudo a formação da frente oposicionista à 

Oligarquia Caiado no Sul/Sudoeste do Estado e sua relação com o desenvolvimento dos meios 

de transportes e comunicação em Goiás. Para a configuração de tal formação oposicionista, 

deve-se considerar, além de novas fontes e estudos de caso – uma flexibilização da fronteira 

do que se é delimitado geopoliticamente como Sudoeste-Goiano. Dessa forma, 

consideraremos também as relações sociais e políticas de Santa Rita do Paranaíba com o 

Sudoeste Goiano.



Capítulo I 

AS ORIGENS DO TRANSPORTE AUTOMOTIVO 

NO TERRITÓRIO GOIANO 

1.1 O Tema na Historiografia 

Em Goiás, a historiografia do período estudado, tem como ponto freqüente a 

contextualização da história política centrada em torno dos grupos oligárquicos ascendentes 

no Sul/Sudoeste, tendo como figura central Pedro Ludovico, que teve uma ligação intrínseca 

com o movimento de 30, com Vargas. 

O período Varguista, surge como referência para novas situações e como instrumento 

de controle do poder. A década se inicia com uma ruptura institucional, terminando sob a 

égide de uma nova ruptura, a decretação do Estado Novo, em 1937, ano da transferência 

definitiva da velha para a nova capital do Estado de Goiás. Diniz (1983), afirma que o campo 

da história política evidencia os laços entre esta forma de conhecimento e o poder, a relação 

entre uma história política de vida e uma história política escrita por memorialistas e 

historiadores.

No início dos anos 30, no calor do debate político, surgiram conceitos que 

procuravam estruturar as interpretações da vida política como um todo e dos fatos em 

particular, surgem e se repetem termos como Oligarquia/Burguesia, República Nova 

/República Velha, Revolução de Outubro/Revolução de 30, Revolução Constitucionalista / 

Contra-Revolução, Governo Provisório/Ditadura, etc. 

Os vários autores que estudam o Estado Novo no Brasil coincidem na ênfase ao 

caráter centralizado e monolítico do Estado Brasileiro. Diniz (1983), identifica o 

fortalecimento do Estado, por meio da concentração de poderes do executivo, com o 



19

fortalecimento do poder pessoal do presidente em âmbito nacional e dos interventores, em 

âmbito regional (apesar das restrições a autonomia dos executivos estaduais), com a 

reestruturação do aparelho estatal como forma de preservação e ampliação das margens de 

manobra e do poder de manipulação e conciliação do governo central. 

Portanto, o processo centralizador se deu através da montagem de um complexo 

quadro jurídico-institucional que estabeleceu um novo padrão de governo e criou os 

mecanismos necessários para dar viabilidade a interferência do Estado nos diferentes setores 

da realidade social.  

A centralização do poder e o predomínio da ordem pública foi ressaltado pela 

ideologia oficial, na qual o papel do fortalecimento do executivo é premissa básica para a 

restauração da autoridade nacional e assim, garantir o poder do Estado contra a ação 

desagregadora do privatismo e do localismo, tendências típicas da política brasileira antes de 

1930. (Diniz 1983). 

A história política brasileira de 1930 a 1937 tem sido escrita numa dialética de idéias 

de continuidade e ruptura. Estes conceitos, fundamentais neste período, aparecem também 

como transição, como um processo. De acordo com Vesentine (1986), a história política tem 

sido marcada por duas interpretações que datam desta época; em primeiro lugar, vem a idéia 

de ruptura que acabou por se constituir como uma “história oficial”; em segundo lugar, vem a 

idéia oposta, a negação da ruptura ou visão de continuidade, que interpreta o movimento de 

30 como a simples troca de oligarquias no poder. 

A idéia de ruptura reina quase que soberana nas interpretações historiográficas e 

sociológicas do período. Em relação a questão de uma ruptura revolucionária, o problema das 

relações Estado/Sociedade se configura a partir de análises interdisciplinares nas quais a idéia 

de uma nova forma de Estado vai se tornar quase um consenso. O movimento de 30 seria uma 

ruptura com o Estado oligárquico; antes de 30, o Estado era liberal, oligárquico, federativo e 

agro-exportador; pós-30/37, o Estado é autoritário, centralizado e voltado para o mercado 

interno, para a modernização. (Vesentine, 1986). 

O momento histórico anterior à implantação do Estado Novo é marcado por um crise 

política, relacionado a um tempo de crise de hegemonia e crise ideológica, cujas raízes estão 
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na própria origem do movimento de 30, evoluindo ao longo das duas primeiras fases do 

governo Vargas, quando surgiram indicadores concretos desta crise de hegemonia, como por 

exemplo o acirramento das cisões regionais, como a que se deu em Goiás. O acirramento da 

divisão regional significou, do ponto de vista político, uma enorme pressão contra a 

hegemonia da burguesia cafeeira. 

Nesse contexto, a hegemonia do Estado que se implanta em 30/37, se legitima por 

ser um meio de resguardar as posições econômicas dos grupos tradicionais (a posse da terra, o 

latifúndio, a questão agrária, não foram mexidas), favorecendo ao mesmo tempo, a ascensão 

de setores emergentes na economia nacional. Existe um consenso quanto a caracterização do 

processo em que emerge o Estado Novo – crise de hegemonia – em que os diferentes setores 

da classe dominante são incapazes de controlar a máquina política criando condições à 

formação de um Estado forte.  

Após 1930, instala-se no país um novo quadro econômico e político, caracterizado 

pela modernização; período em que as rodovias superam as ferrovias, ampliando e reforçando 

uma nova estrutura produtiva urbano-industrial, o que veio expandir as atividades vinculadas 

ao mercado interno. Portanto, os modernos meios de transportes surgem como uma 

decorrência da divisão interna e internacional do trabalho, sendo responsável pela integração 

do Centro-Sul do Estado, aos pólos dinâmicos nacionais.  

Neste sentido, Borges (1990), afirma que a ferrovia construída pela Estrada de Ferro 

Goiás, um prolongamento da Linha Mojiana, e que teve início efetivo em 23/12/1909, com 

um ramal saindo de Araguari-MG., chegando a Goiás três anos depois, pode ser considerada 

como a primeira via de transporte moderno a reduzir o tempo e o espaço entre Goiás e os 

mercados do Sudeste. Esta via possibilitou a inserção da economia regional na dinâmica 

modernizante da especialização da produção industrial. 

A ferrovia tornou-se a principal via de exportação de bens primários e de importação 

de manufaturados, bem como serviu de via de penetração de idéias e valores culturais da 

sociedade moderna; porém, em quase meio século de construção ferroviária, implantou-se 

pouco mais de 400 km de linhas no Estado. Neste período, os trilhos ficaram parados na 

Estação de Roncador, à margem esquerda do Rio Corumbá, de 1914 a 1922. 
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Foi neste contexto que se deu o início dos transportes automotivos em Goiás, logo 

depois da implantação dos trilhos da Estada de Ferro Goiás. Na região Sudoeste, este fato 

histórico se deu em 1918, por in iciativa de um comerciante empreendedor de Santa Rita do 

Paranaíba, Ronan Rodrigues Borges, que junto com Sidney Pereira de Almeida, fizeram em 

agosto do referido ano, uma excursão pioneira de propaganda do novo meio de transporte, 

indo de Santa Rita do Paranaíba a Jataí, passando por Rio Verde. (França, 1979). 

A sociedade oligárquica que predominava em Goiás, no período estudado, era uma 

sociedade predominantemente rural, tradicionalista, onde o poder tinha por base a propriedade 

da terra. Neste período a dinâmica da economia goiana dependia da exportação de produtos 

primários para os estados hegemônicos. As formas de controle predominantes se caracterizavam 

pelo personalismo, pelos laços de família e amizade, o caciquismo e o caudilhismo. 

Borges (2000), em sua análise sobre as mudanças na sociedade agrária goiana, no 

contexto da expansão da economia capitalista no país após 1930, ao tratar do 

desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação em Goiás e suas relações com o 

modelo de crescimento regional, afirma que apesar da via férrea ter significado para a 

sociedade goiana a principal porta de comunicação inter-regional e ter sido a principal via de 

penetração de idéias e valores da sociedade moderna, continuou encravada por décadas numa 

sociedade agrária tradicional, onde as transformações sócio-econômicas e culturais, 

estimuladas por este meio de transporte, foram lentas e desiguais. 

Em relação ao transporte rodoviário, no desenvolver deste estudo, percebemos que a 

modernização sócio-econômica do Sudoeste goiano foi dinamizada por este meio de 

transporte e comunicação, pela construção das primeiras vias automotivas, acompanhando o 

desenvolvimento político e econômico da região, até culminar com a construção da rodovia 

que ligou Rio Verde a Goiânia em 1937, ano da mudança definitiva da capital do estado para 

Goiânia, e da consolidação do domínio político do Sul/Sudoeste do Estado. 

Assim como ocorreu com a via férrea, a estrada de rodagem Sul-Goiana, também 

estava encravada numa sociedade agrária tradicional. As estradas que surgiram em profusão 

naquele período não passavam de estradas carreiras melhoradas, com todas as dificuldades 

técnicas da época. Mesmo a rodovia construída com recursos técnicos mais modernos, em 

1937, apresentava o mesmo quadro sociocultural.  
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Analisamos também a real dimensão econômica e política dos comerciantes, pois 

entre os diferentes setores da economia, de acordo com Campos (1987), o comércio era uma 

atividade subsidiária da lavoura e da pecuária , e seria o elo entre o meio rural e o meio 

urbano, e desta com outros setores fora do Estado, sendo que a pecuária dominou a economia 

goiana durante a primeira República. Este período foi marcado pela manutenção do “atraso”, 

(em relação aos centros econômicos), que seria mantido pelas oligarquias dominantes, como 

forma de continuidade no poder. 

Esta posição é analisada por Chaul (1997), que se opõe ao conceito de “atraso”, 

procurando demonstrar sua inadequação diante do processo histórico da época, pois ao longo 

da primeira República, a representação do atraso substitui o da decadência e influenciou os 

estudos sobre o coronelismo na região; tal representação serviu de estofo para o discurso 

político dos novos grupos oligárquicos em ascensão, cujas idéias modernizantes e 

progressistas começaram a dar a tônica da renovação política que se iniciava no Sul/Sudoeste 

e culmina com a ascensão política da região após o Movimento de 30.  

A Região Sudoeste encontrou no transporte rodoviário um meio físico para a 

superação da estagnação sócio-cultural e sócio-econômica a que estava submetida. Tal 

transformação ocorreu por influência do Triângulo Mineiro, onde o automóvel chegou alguns 

anos antes, ligando como fez em Goiás, regiões excluídas do traçado das linhas férreas aos 

terminais destas mesmas linhas ferroviárias. A construção e conservação dessas estradas de 

rodagem pioneiras ficaram exclusivamente a cargo de empresas privadas, através de 

concessões dadas pelo Estado a grupos interessados na modernização dos transportes na 

região.  

O aproveitamento para o tráfego de automóveis da ponte pênsil sobre o Rio 

Paranaíba (Ponte Affonso Pena, construída entre 1908 e 1909), que já servia para o 

escoamento do gado para os mercados do Sudeste, trouxe uma dinamização sócio-econômica 

para o Sudoeste Goiano, podendo este fato ser considerado um dos fatores determinantes na 

mudança das estruturas regionais. 

Com a chegada da fronteira econômica que vinha do Centro/Sul do país em direção 

ao Triângulo Mineiro e ao Sul/Sudoeste de Goiás, houve um despertar político, ocorrendo 

neste período o avanço das idéias liberais burguesas, o que trouxe mudanças ideológicas, 
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surgindo novos grupos políticos ligados às idéias modernizantes, com o aparecimento de 

novos fatores culturais, bem como o incremento da urbanização e a conseqüente incorporação 

de novas tecnologias, surgindo uma nova dinâmica nas relações sociais. 

Vários pesquisadores tem produzido nas últimas décadas, obras que suscitam debates 

acadêmicos em que são analisadas as abordagens históricas com questionamentos teórico-

metodológicos que proporcionam sustentação científica à temática analisada. Neste sentido, 

citamos a obra de França (1979), uma importante fonte para o estudo sócio-econômico de 

Planalto Central.  

O autor faz um relato da vida privada e do comportamento social, expresso através 

da análise da mentalidade da época, com uma minuciosa coleta de dados relativos à vida 

sócio-cultural das populações do Sudoeste Goiano e Triângulo Mineiro, na época do início 

dos transportes automotivos, produto da sociedade industrial, e sua absorção pela sociedade 

rural da época. 

Destacamos também, o estudo de Nunes (1984), que analisa a importância do 

transporte rodoviário em Goiás, desenvolvendo um estudo da História Econômica e Social do 

Brasil, especialmente do Estado de Goiás e sua contribuição no contexto dos primórdios da 

modernização nacional. 

A autora demonstra que o crescimento das rodovias no país é fruto da expansão do 

capitalismo internacional, cuja fase inicial é anterior a 1930, e em termos nacionais 

corresponde à etapa de acumulação mercantilista e da economia agro-exportadora. Destaca 

ainda, a importância do estudo regional, vez que se pode perceber ritmos conjunturais e 

diferenças estruturais distintas, pois nos limites de uma região, as relações entre os 

agrupamentos humanos e o território são melhores percebidos pelo pesquisador.  

A segunda fase analisada (1930-1961), corresponde no quadro internacional a 

afirmação da expansão imperialista norte-americana. Em termos nacionais corresponde ao 

período em que, diante das novas necessidades da economia mundial, inicia-se no Brasil a 

“Marcha para o Oeste”, ou seja, da política de integração e alargamento das fronteiras 

econômicas e humanas do Centro Oeste e da Amazônia. 
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O objetivo da obra citada é analisar e avaliar, dentro de uma perspectiva histórica, os 

impactos gerados pelas rodovias no sul do Estado, correspondentes às duas fases 

anteriormente descritas. A autora estuda a política nacional e estadual em relação aos 

transportes rodoviários em Goiás, buscando interpretar o significado sócio-econômico da 

expansão rodoviária em Goiás, analisando o processo de modernização da economia agrária, 

o crescimento quantitativo e qualitativo, a expansão econômica regional e inter-regional e a 

dinamização da urbanização no sul do Estado. 

Nunes (1984), estuda o fluxo das migrações e das cidades que surgem à margem da 

expansão rodoviária e das relações que elas mantêm com o campo, a absorção de mão-de-obra 

nas cidades (setores secundário e terciário), com o intuito de entender as transformações 

sócio-econômicas que o moderno sistema viário (automotivo) representou para o Estado de 

Goiás.

Borges (1990), analisa a implantação da Estrada de Ferro Goiás e sua possível 

influência na alteração do quadro sócio-econômico e político-cultural. O autor afirma que a 

implantação da estrada de ferro esta inserida no processo de modernização dependente, 

entendida como uma modernização induzida, que é um tipo de modernização imposta às 

regiões incorporadas ou inseridas na expansão da economia de mercado. 

Este conjunto de mudanças trouxe modificações nas estruturas e nas relações de 

produção das formações sociais dominadas, serv indo para melhorar e adaptar as economias 

dependentes aos centros capitalistas hegemônicos, demonstrando como o espaço regional 

começou a ser modernizado e consequentemente a ser incluído numa divisão inter-regional do 

trabalho, em expansão, sob o impulso da especialização da produção industrial que começava 

a se estruturar no Sudeste do Brasil.  

Verificamos o estudo de Machado (1995), que afirma que o processo de (re) 

produção do capital, é por sua natureza produtor de desigualdades, das quais se alimenta. Seu 

objetivo é compreender a forma como ocorre a articulação entre a reprodução do capital no 

centro e na periferia, considerando a relação entre as transformações ocorridas na estrutura de 

reprodução do capital nos centros dinâmicos do sistema e suas conseqüências para as 

economias a eles integradas, procurando compreender em que medida este processo 

influenciou na reorganização da divisão do trabalho, que foi se processando no contexto da 

economia do Estado de Goiás e da Região Sudoeste, foco de sua pesquisa. 
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 Os estudos sobre o Coronelismo são, em nosso entendimento, importantes para a 

compreensão do tema por nós estudado; neste sentido analisamos a obra de Campos (1987), 

que em sua pesquisa sobre o coronelismo em Goiás, cria um novo conceito de periferia ao 

analisar o Estado no contexto nacional. 

O autor afirma que a situação de periferia em que o Estado se encontrava, é que vai 

levá-lo a ter uma maior autonomia, o que iria permitir uma maior influência dos fatores 

internos nos arranjos da política estadual, e que a dominância de um setor da economia sobre 

os demais leva a uma maior probabilidade de controle interno e maior estabilidade política. 

A situação de periferia é caracterizada pela medida de marginalização a que foi 

relegado os estados mais pobres no contexto da política brasileira. Campos (1987), apresenta 

em seu trabalho um outro conceito, o de autonomia política baseando-se em dois valores: o de 

autonomia positiva, que seria outorgada ou meramente consentida, e o de autonomia negativa, 

que seria caracterizado pelo abandono. Apresenta ainda uma série de contribuições para o 

estudo do período republicano em Goiás.  

A pesquisa sobre o início dos transportes no estado de Goiás, nos remete também à 

Doles (1973), que promove em seu estudo uma melhor compreensão da importância das 

comunicações fluviais pelo Araguaia/Tocantins no século XIX, analisando o sentido e a 

complexidade destas vias naturais de comunicação entre o centro e o norte do país, como 

tentativas de integração inter-regional e nacional destas regiões.  

A complexidade das tentativas de navegação no Araguaia ao longo da primeira 

metade do século XIX, diante do despovoamento e da fragilidade econômica da província de 

Goiás, que não contava com capitais para sustentar a navegação como atividade regular, fez 

com que a navegação a vapor do Araguaia, apesar dos planos de Couto Magalhães e outros, 

entra-se em declínio no fim do Império, quando a Província muda o eixo de comunicação para 

com o litoral norte, e se volta para o Centro-Sul, pólo econômico do país, através das 

ferrovias.

As condições técnicas e os problemas causados pelo longo período colonial 

impediram o desenvolvimento das aquavias do Araguaia/Tocantins, e que fossem fatores 

determinantes na integração inter-regional e nacional da província no século XIX, o que só se 
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daria em meados do século XX, resultante, entre outros fatores, da transferência da capital do 

Estado para Goiânia.  

A revisão dos conceitos de decadência presente na Historiografia Goiana dos séculos 

XVIII e XIX, e que tem como sucessor ideológico na Primeira República o conceito de atraso, 

foi realizada por Chaul (1997), que neste contexto procura compreender a ascensão do Sul e 

do Sudoeste de Goiás até o Movimento de 30, analisando a dinamização da pecuária goiana 

tentando mostrar que Goiás não estacionou economicamente, tendo uma movimentada vida 

política com participação efetiva nos projetos nacionais. 

O autor preocupa-se com a representação da modernidade enquanto antítese capaz de 

contrapor a decadência e ao atraso, demonstrando que a ascensão das regiões Sul e Sudoeste 

do Estado, que teve um grande crescimento econômico após a implantação da ferrovia em 

1913, foi fruto dos trilhos e do desenvolvimento da agropecuária, o que levaria o Estado a 

uma inserção cada vez maior na economia de mercado.  

As teses apresentadas discutem a modernização regional e sua integração na 

dinâmica da expansão da economia de mercado, sob aspectos e abordagens metodológicas 

variadas e controversas. Entendemos que um estudo histórico mais detalhado do tema 

proposto, permitirá uma melhor compreensão da História Goiana no período relatado. 

Para fazermos uma análise histórica da modernização regional do Sudoeste Goiano, 

utilizamos conceitos e métodos da Histórica Econômica3, de forma a obter subsídios para 

entender as transformações socio-ecômicas e socio-políticas do período, e entre elas as que os 

modernos meios de transporte e comunicações causaram na economia agrária da região. No 

período pesquisado, esta era uma região de fronteira, nos limites da expansão da economia de 

mercado, que chegou a Goiás com a implantação da ferrovia, e do início dos transportes 

automotivos, agentes físicos da especialização da produção industrial, que inseriram esta 

região no processo de modernização regional.  

3  Para Famarion (1983, p. 260) a referência à teoria econômica é, naturalmente, obrigatória para a análise dos 
mecanismos de funcionamento da sociedade capitalista. Neste sentido, esta pesquisa estará pautada nas asserções 
de obras definidoras nos planos nacional e regional da Conjuntura, Permanências e Movimento estrutural do que 
denomino de Modernização Sócio-Econômica e Sócio-Política do Sudoeste Goiano. Estas obras no plano 
regional são, basicamente, as análises de Borges, (1990 e 2000).; Nunes, (1984).; Chaul, (1997 e 1999). No 
plano Nacional, faço aqui um referência aos trabalhos de Ianni, (1986); Martins (1975) e Singer (1977). 
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Dessa forma, Goiás se encontrava no limiar da modernização dependente imposta 

pelos centros hegemônicos do país, que neste período, estavam também dependentes da 

expansão da economia de mercado dos E.U.A., que buscavam a consolidação de sua 

hegemonia econômica na América Latina e no mundo, em substituição à hegemonia inglesa 

que vinha desde o século XIX. 

1.2 Breve Histórico Sobre a Sociedade e os Meios de Transporte da Região 

Nunes (1984), ao analisar sobre os Primeiros Caminhos de Goiás, afirma que os 

primeiros exploradores utilizaram os rios como vias de penetração, tais como o Rio Tietê, o 

Rio Grande, Rio Preto, Rio Araguaia e Tocantins, apesar de alguns destes rios apresentarem 

dificuldades naturais para a navegabilidade fluvial. 

 Na fase que antecedeu a incorporação de Goiás ao Sistema Colonial, as explorações 

resultaram no estabelecimento de dois caminhos: O das “Monções”, caminhos fluviais que 

partiam do Rio Anhembi ou do Rio Tietê, subiam depois o Paraná, com o objetivo de alcançar 

o interior do Centro-Oeste, especificamente, Cuiabá; e o caminho dos "Goiases”, já por via 

terrestre, simples picadas abertas pelos bandeirantes em suas buscas por descobertas de ouro 

ou preação de índios. (Nunes, 1984). 

Este quadro permaneceu inalterado até o início da terceira década do Séc. XVIII, 

quando surgiram três acontecimentos, quase simultâneos para modificar o quadro dos 

transportes em Goiás: As descobertas de ouro em Mato Grosso e nos sertões de Goiás, bem 

como a chegada de equídeos e muares a São Paulo, resultando destes fatos a primeira grande 

Marcha para o Oeste brasileiro. Especificamente para Goiás, as descobertas do Anhanguera, 

em 1722, deram mais significado econômico a esse caminho.  

“A febre do ouro fez afluir para Goiás grandes contingentes de homens 
livres e escravos e, a ocupação da terra goiana se processou com intensidade 
e rapidez. Os centros de povoamento que foram surgindo, se dedicavam 
exclusivamente à mineração, necessitavam desde as ferramentas para o 
trabalho das minas até os suprimentos alimentares, criando com isso, 
imediata exigência de ampliação dos transportes regionais” (Nunes, 1984, p. 
77).
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Figura 01 – Grandes Roteiros 

Fonte: Nunes, 1984, p. 42.  
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Neste sentido, a mineração foi a motivação econômica dos primeiros caminhos de 

Goiás, que juntamente com os pontos de pouso dos tropeiros, é que se deu o início do 

povoamento e da primitiva trilha viária, ocasionada pela “Febre do Ouro”, que fez afluir para 

Goiás grandes contingentes de aventureiros, que vinham tentar a sorte e o enriquecimento 

rápido nos veios auríferos de aluvião que aqui afloravam com grande intensidade. Estes fatos 

ocasionaram a ocupação da terra goiana com intensidade e rapidez, sendo que os centros de 

povoamento que foram surgindo se dedicavam exclusivamente à mineração.  

A historiografia demonstra que a exploração aurífera em Goiás teve uma curta 

duração e que, após a decadência da mineração, houve uma alteração profunda no quadro da 

ocupação humana e das comunicações. A população dos arraiais surgidos com os descobertos, 

estagnou-se e a vida da Capitania ruralizou-se pela égide da pecuária. A pobreza da Capitania 

e as enormes distâncias que a separavam dos portos, dos centros hegemônicos, refletiram 

negativamente sobre o comércio, freando qualquer possibilidade de desenvolvimento 

regional. 

“O caminho de Minas para Goiás fora aberto em 1733..., e a estrada nova de 
São Paulo, em 1736. Mas estes caminhos eram pouco mais que picadas que 
permitiam a passagem das tropas de animais carregados, único meio de 
transporte. Devemos pesar as graves dificuldades inerentes ao comércio 
nestas condições: O encarecimento dos custos dos transportes em virtude das 
distâncias, dos tempos em empregados, das perdas”. (Palacin, 1994, p. 123).  

Segundo Palacín (1994), a descoberta do ouro em Goiás antecipou o processo de 

povoamento da região, que num curto período de tempo foi explorada em todos os sentidos, 

surgindo povoações a cada descoberta. O caráter transitório e predatório da mineração, que 

aqui foi realizada, basicamente nas suas formas mais rudimentares, sem grandes 

investimentos técnicos, trouxe em seu bojo um rápido florescimento dos centros regionais 

(Goiás, Meia Ponte, Pilar, etc.), e uma mais rápida decadência. 

Esse processo fez com que as populações emigrassem para outras regiões, ou se 

ruralizassem, se dedicando a criação de gado e a cultura da subsistência, ficando as cidades no 

abandono, decadentes, sendo a decadência um fato comum nos relatos dos governadores e dos 

cronistas estrangeiros que visitavam a região; a decadência econômica, moral e espiritual das 

populações, cuja mentalidade e ações era de um pessimismo atávico, de elegia ao ócio e de 

desesperança no porvir, marcado pelas lembranças dos áureos tempos idos. (Palacin, 1994). 
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Essa realidade foi notada e relatada por viajantes que aqui passaram, como Saint 

Hilaire (1975), que aqui esteve em 1819, e atesta  em seus relatos as péssimas condições das 

estradas e do reduzido tráfego de viajantes que aqui passavam.  

“Antes da minha partida (28 de maio) lancei um rápido olhar ao livro de 
registro e verifiquei que desde 29/02 de 1819, não havia entrado ninguém na 
Província de Goiás, e no entanto era aquela estrada que fazia ligação com o 
Rio de Janeiro e grande parte da Província de Minas Gerais. O caminho era 
cada vez pior, e as dificuldades se acumulavam. Por vezes as passagens 
estavam tão atravancadas de bambus, que primeiro tínhamos que abrir 
caminhos com facas. Em certos trechos, a trilha que seguíamos tinha 
praticamente desaparecido. Em outro, o caminho era extremamente 
pedregoso, com troncos e árvores, ramarias e cipós obstruindo a passagem. 
Parecia-nos que a qualquer momento nós iríamos precipitar no fundo de 
uma escura ravina”. (Hilaire, 1975, p. 75/ 76).  

Quanto ao comércio, Hilaire (1975), afirma que esta atividade praticamente cessou no 

período, por causa das dificuldades de transporte. A Província carecia desde o início de vias de 

comunicação com os centros econômicos do país, fluviais e terrestres. A navegação fluvial 

(Araguaia e Tocantins), apesar de ter sido tentada, não logrou os resultados que se esperavam.  

As distâncias eram longas e os recursos técnicos e econômicos da época 

inviabilizavam a empreitada. Os transportes terrestres eram feitos em estradas carreiras, (na 

época colonial só havia uma estrada oficial, por onde se exportava o ouro), sendo que uma 

viagem da capital goiana a São Paulo ou Rio de Janeiro levava em média 90 dias. 

“O primeiro governador, viajando do Rio para Vila Boa, através de Minas, 
gastou 85 dias na viagem, e seu sucessor, o Conde de São Miguel, 72. Três 
meses era o tempo calculado para o transporte dos quintos. Tais previsões 
tornavam-se inoperantes quando entrava a época das chuvas..., essas médias 
correspondiam a viagens relativamente rápidas, com trocas freqüentes de 
animais, pois quando se tratava de tropas de carga o tempo se multiplicava”. 
(Palacin, 1994, p. 124).

Neste período, as viagens tropeiras perderam a freqüência, pois com a ruralização da 

sociedade e com o tipo de pecuária exercida na época, (extensiva), que não propiciava a 

criação de núcleos urbanos expressivos, fez com que o pequeno comércio que se estabeleceu 

entre o meio rural e as pequenas cidades, não gerassem riqueza suficiente, fazendo surgir a 

necessidade de se buscar meios de comunicações que facilitassem o comércio e o transporte 

de pessoas mais viáveis para o desenvolvimento da região. 
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A solução para tirar a capitania da estagnação, ocasionada pela decadência do ouro, 

seria a modificação radical dos meios de transportes, sendo que a primeira tentativa, que 

fracassou precisamente pela magnitude do projeto, foi o plano elaborado por Tossi 

Colombina, para abrir uma estrada para carros e carretas: Santos / São Paulo / Vila Boa / 

Cuiabá.

“Esses sonhos desvaneceram-se rapidamen-te..., o próprio correio, que com 
tão bons auspícios foi inaugurado (Rendia 100 cruzados nos primeiros 
anos), ligando Vila Boa à capital regularmente, pelo menos quatro vezes por 
ano, foi também decaindo até extinguir-se. Primeiro era um soldado a 
cavalo que levava o correio, mais tarde, um negro a pé, finalmente cessou 
por completo. Uma carta para o Rio demorava um ano, uma consulta a 
Lisboa, três”. (Palacin, 1994, p. 128).  

Portanto, as médias de viagens terrestres de 90 dias, era para o tempo da seca, e a 

cavalo, pois o transporte de cargas em tropas de muares ou carros de bois poderia levar anos, 

no período das chuvas era necessário “invernar” até que se pudesse prosseguir a viagem. Este 

panorama só foi mudado com a chegada dos trilhos e com a construção das estradas 

automotivas.  

A condição de isolamento de Goiás era proporcional a distância que se encontrava 

dos centros hegemônicos. O povoamento da Província era esparso, com o agravante de quase 

não existirem vias e meios de transportes e comunicação. Estes eram feitos basicamente pelas 

tropas de muares e equídeos, que transportavam mercadorias de alto custo e não perecíveis, 

(tecidos, armas, munições, sal, vinho, etc.), seguindo o curso das trilhas mestras, cabendo ao 

carro de bois o transporte das mercadorias de baixo preço, com fretes mais baixos. 

Em meados do Séc. XIX, o carro de bois já havia se incorporado no meio rural 

goiano, (a “carrada” se tornara padrão de medida volumétrica, inclusive para o pagamento de 

tributos.), e o transporte era feito apenas entre os arraiais e as fazendas próximas. 

“Encravado bem no centro geográfico do Brasil, Goiás vai sofrer o reflexo 
de sua localização, pois num país de economia de exportação, voltado para o 
exterior, quase sem mercado interno, com extrema dificuldade de 
comunicação e de transporte,..., Goiás vai estar sem dúvida numa condição 
de isolamento, uma constante na História de Goiás pelo menos até os anos 
50”. (Campos, 1987, p. 41). 
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“É preciso ressaltar que, apesar do isolamento de Goiás, a economia 
regional, em seu todo, buscava uma organização no contexto das leis de 
mercado, inteirando-se e fazendo parte da lógica e das necessidades da 
produção nacional. O gado foi, sem dúvida, a moeda goiana capaz de 
estimular, embora relativamente, a economia regional... Mesmo assim, a 
imensidão do território goiano era bem maior que a produção pecuária que o 
habitava”. (Chaul, 1997, p. 90). 

Porém, esta condição de isolamento não impediu que a economia goiana fosse se 

organizando no sentido de se inserir no mercado nacional, com um produto que 

proporcionasse um valor de troca que permitisse a acumulação de um excedente que iria 

fortalecer as oligarquias que se formavam em torno da posse da terra e do gado. 

 O crescimento do gado vacum trouxe uma maior necessidade de consumo de sal, 

fazendo surgir comboios de carros de bois que começaram a interligar, num comércio 

incipiente, Goiás ao Triângulo Mineiro, a São Paulo e ao Mato Grosso. 

Segundo Nunes (1984), três rotas foram usadas para estabelecer um comércio regular 

de sal: O caminho para São Paulo, passando por Araguari, Uberlândia, Uberaba, indo até Casa 

Branca; o caminho para Mato Grosso, passando por Baliza, até Coxim; outro caminho, 

partindo do Sudoeste, indo até Três Lagoas-MT, próxima ao Rio Paraná. 

Fica claro que apesar da importância do carro de bois, este era inviável para e 

exportação de produtos agrícolas perecíveis, pois só podiam transitar nas estradas carreiras 

nos períodos de estiagem, impossibilitando qualquer intercâmbio comercial de maior vulto 

com os outros estados. O excedente agrícola não pagava seu próprio transporte e muitas vezes 

era preferível deixá-lo apodrecer nas roças, ou para o consumo dos animais criados 

extensivamente, pássaros ou animais silvestres. 

Na rota para São Paulo, o transporte de carros de bois, e até mesmo das tropas de 

muares, encontravam obstáculos quase que intransponíveis, com as travessias do Rio 

Paranaíba e do Rio Grande. As precárias balsas criadas para aquelas travessias nunca 

funcionavam bem; por isto o processo de inserção no mercado nacional só se desenvolverá 

com maior amplitude nas primeiras décadas do século XX, por causa do desenvolvimento e 

expansão da economia cafeeira no Centro-Sul com o conseqüente prolongamento das 

ferrovias, que acabaram por atingir o território goiano por volta de 1913.  
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Com a chegada da ferrovia no início do Séc. XX, no sul do estado, o transporte 

ferroviário centralizou e dominou o comércio regional; porém o transporte por carros de 

bois continuou essencial para o abasteciment o das pequenas cidades goianas, levando 

produções agrícolas das fazendas próximas, ou abrindo caminhos de comunicação entre as 

cidades, vilas e arraiais em direção à fe rrovia, estabelecendo uma relação de mútua 

cooperação, ampliando o comércio do estado, embora ainda sem ter nenhuma expressão 

nacional. 

França (1979), afirma que os principais fatos que antecederam o início dos 

transportes automotivos, a partir do povoamento da região, foram: Em 1824, Cunha Matos 

mandou construir uma estrada de Anhanguera ao Paranaíba, a fim de escoar riquezas goianas 

(principalmente gado) até Minas Gerais. Em 1863, Couto Magalhães construiu a “Estrada do 

Sal”, que ia da antiga capital a Coxim, sub-região do Araguaia, estrada carreira que circulava 

o sul da província, servindo de escoadouro de produtos goianos até o porto fluvial mais 

próximo. Por último ressalta a construção da Ponte Affonso Pena, em 1909, em Santa Rita do 

Paranaíba.

Os dados acima descritos por França (1979), são confirmados por Almeida Neto 

(1997), que em seu opúsculo sobre a história de  Itumbiara, informa que por volta de 1824, o 

Deputado Imperial, Marechal Cunha Matos, fez votar uma lei, na câmara da côrte, 

autorizando a abertura de uma estrada variante , partindo da estrada geral do Anhanguera, do 

povoado de Uberaba, antiga Farinha Podre, indo em direção a Goiás, passando pelos 

povoados de Santa Maria e Monte Alegre em Minas Gerais, atravessando o Rio Paranaíba, 

onde se construiu um porto de passagem em balsa, seguindo esta estrada variante pela 

província de Goiás, até alcançar a estrada geral em Bonfim, hoje Silvânia. 

O autor relata que junto a este porto, formou-se um povoado, onde os pioneiros 

construíram uma capela, sob a invocação de Santa Rita de Cássia. O povoado ficou conhecido 

com o nome de Porto de Santa Rita, tendo esta denominação até a data em que se construiu e 

se inaugurou a ponte “Affonso Pena”, sob o rio Paranaíba. Por ato do Governo Provincial, Lei 

nº 18, com data de 2 de agosto de 1842, foi criado o distrito e freguesia de Santa Rita do 

Paranaíba, pertencente ao município de Morrinhos, também por resolução Imperial, elevada a 

paróquia pelo bispo de Goiás, Dom Prudêncio. 
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Almeida Neto (1997), informa ainda que, na virada do séc. XIX para o séc. XX, 

instalou-se na região, o Major da Guarda Imperial, Sr. Militão Pereira de Almeida, com o 

objetivo de dedicar-se ao comércio, na fronteira entre as duas províncias, Minas e Goiás. 

Nesta época, devido ao movimento revolucionário circunscrito na capital de Goiás e 

adjacências, assumiu a direção política do estado o Cel. Eugênio Jardim, que convidou o 

Major Militão Pereira de Almeida para ser o primeiro Delegado Chefe do Distrito de Santa 

Rita, em 1909. 

Neste mesmo ano, seu filho, o Cel. Sidney Pereira de Almeida, reivindicou ao então 

governador da província, Dr. Urbano Coelho de Gouveia, a pedido dos habitantes do 

povoado, a elevação do Distrito a Vila e Município de Santa Rita do Paranaíba, o que foi 

autorizado e sancionado através da Lei nº 349 de 16 de Julho de 1909. Em 12 de outubro de 

1909, foi instalado o primeiro Conselho de Intendência Municipal, desmembrando Santa Rita 

do município de Morrinhos, tendo como Presidente, o Sr. Jacinto Brandão e Secretário, o Cel. 

Sidney Pereira de Almeida. 

Em relação a ponte Affonso Pena, Almeida Neto (1997), afirma que sua construção 

se deu pela necessidade de desenvolvimento da região do Sudoeste Goiano, para uma maior 

ligação com os grandes centros, (SP e RJ). A balsa existente no local já não estava atendendo 

às necessidades do povoado e da região. 

 Surgiram na época, por volta de 1907, rumores que uma ponte seria construída sobre 

o Rio Paranaíba, sem confirmação do local. Ao saber da notícia da construção da ponte, o Cel. 

Sidney Pereira de Almeida partiu para o Rio de Janeiro, em busca de melhores informações, 

sendo recebido pelos encarregados da obra, expondo a eles a necessidade que a região tinha 

de receber o benefício. 
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Figura 02 – Balsa sobre o Rio Paranaíba 

Fonte: Balsa que serviu de passagem para os estados de Minas Gerais e Goiás. Construída em 1824, pelo então 
deputado Imperial Marechal Cunha Mattos, quando da construção da estrada que ligava Farinha Podre 
(Uberlândia) a Bonfim (Silvânia GO). Funcionou até data da inauguração da Ponte “Afonso Pena”, em 15 
de novembro de 1909 - Almeida Neto, 1997, p. 50.  
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Figura 03 – Ponte Afonso Pena 

Fonte: Ponte Afonso Pena, construída sobre o rio Paranaíba em 1908/1909, ligando Minas a Goiás. Foto de 1970 
- França, 1979, p. 116. 



37

Figura 04 – Ponte Afonso Pena, localização atual - 2004 

Fonte: Cunha, 2004. 



38

O Presidente Augusto Moreira Affonso Pena, foi favorável a construção da ponte em 

Santa Rita do Paranaíba, nomeou o Cel. Sidney Pereira de Almeida e o engenheiro Dr. José L. 

Mendes Diniz, responsáveis pelo projeto e execução da obra, cuja construção se iniciou em 

1908, sendo de uma arquitetura "majestosa", do tipo pênsil, com estrutura de ferro, com 3 m 

de largura e 156 m de comprimento. Na época custou 450:000$000 contos de réis, pagos pela 

união. (Almeida Neto, 1997). 

A inauguração foi no dia 15 de novembro de 1909, com o nome de Ponte “Affonso 

Pena”, uma homenagem ao Presidente da república, que faleceu antes de terminar seu 

mandato. O engenheiro chefe foi o Dr. José L. Mendes Diniz. Os estudos preliminares para a 

construção da ponte foram realizados pelo engenheiro Dr. Amoroso Costa. A ponte “Affonso 

Pena” não se encontra mais em seu lugar de origem. Foi removida pelos engenheiros de 

Furnas, para servir o tráfego de carros da vila operária residencial de Furnas da hidrelétrica de 

Itumbiara, 2 km, abaixo do local original, sendo considerada um monumento histórico, 

tombada pelo município de Itumbiara. (Almeida Neto, 1997). 

1.3 Formação Regional do Sudoeste – Prolongamento Natural do Triângulo Mineiro 

A historiografia demonstra que o Sudoeste Goiano, em meados do Séc. XIX, era uma 

região de fronteira, atraindo levas de imigrantes do Sudeste do país, principalmente do 

Triângulo Mineiro. Neste período, o território goiano estava em um processo de fragmentação 

espacial, que foi dinamizado após o desmembramento do Triângulo Mineiro, a partir de 1816. 

Nesta época surgiram vários municípios. Em 1837 a Província contava com 18 municípios; 

em 1872 já eram em número de vinte e seis. (Cunha Neto, 1988). 

“A divisa tradicional e legal de Goiás era o Rio Grande..., até sua barra no 
Paranaíba. Todo Triângulo era terra de Goiás (Paracatú, Patos, 
Desemboque, Araxá, Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari e Uberaba). O 
povo que habitava o Triângulo desejava a desanexação...” 

“A desarticulação entre a capital e o Triângulo pela imensa distância a ser 
percorrida a cavalo, sem comunicações, era profundamente prejudicial ao 
interesse comercial e econômico da Comarca. O governo goiano só se 
lembrava do Triângulo para exigir-lhes impostos e tributos e para pedir-lhes 
sacrifícios”. 
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“Além dos acontecimentos que determinaram a separação, havia o 
imperativo da circulação da riqueza. A distribuição da justiça era outra 
penitência... Diante da inércia dos goianos, o povo do Triângulo resolveu 
lutar pelo desmembramento deste território, passando a ser um anseio geral 
a ligação a Minas... Era mais fácil ir a Vila Rica”.  

“Uma terceira razão, aliás a principal, forçou o desligamento: O crime de 
um corregedor...: Um juiz apaixonado nos roubou um grande território e 
cobriu-se com ele, para esconder dois crimes que praticou. Raptou a mais 
bela mulher que Goiás já deu (Ana Jacinta de São José, Dona Beja, a bela de 
Araxá), e o assassinato de duas pessoas que a acompanhavam, sendo que 
uma das vítimas era avô da beldade que ele raptou e prostituiu... O território 
passou a pertencer a Minas, por Alvará de 4 de abril de 1816.”. (Artiaga, 
1959, p. 147/150).

“O Triângulo Mineiro, assim denominado em 1875 pelo ilustre médico, 
professor, jornalista e padre francês Henrique Raimundo, antes se chamou 
Sertão da Farinha Podre e foi território goiano até 17 de maio de 1816, 
quando passou para Minas Gerais a pedido dos habitantes de Araxá e 
Desemboque, grandes criadores de gado, que não se conformavam em pagar 
600 réis de imposto sobre cada cabeça exportada para outras províncias”. 
(França, 1979, p. 85).  

A formação espacial do território goiano, (criação de Arraiais, Patrimônios e 

Municípios), deve-se principalmente a três fatores: Primeiro, a ocorrência de ouro aluvionar 

nos cortes hipsométricos do Planalto Central e da Serra Dourada, o que restringe a existência 

de terras de cultura, sendo esta uma das causas da estagnação destas regiões, após o fim do 

Ciclo do Ouro; segundo, foi a constituição de povoamentos ribeirinhos nas grandes vias de 

navegação, que ligavam a Província ao Norte do Império, que por sua natureza, teve uma 

mecânica de expansão lenta, abrangendo quase que exclusivamente, do ponto de vista 

econômico, a pesca e a coleta de drogas e especiarias do sertão; terceiro, foram as iniciativas 

governamentais e religiosas que incentivaram o povoamento através da formação de fazendas 

de criação extensiva de gado vacum, e patrimônios urbanos, nas regiões onde não se deu a 

mineração.  
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Figura 05 – Mapa do município de Rio Verde em 1872 

Fonte: Cunha Neto, 1988, p. 310. 
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Figura 06 – Mapa atual da área do município de Rio Verde 

Fonte: Cunha Neto, 1988, p. 311. 
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A fragmentação espacial prosseguiu por todo o Séc. XIX, seguindo o binômio 

Fazenda-Patrimônio, com abrangência maior no Sul/Sudoeste do Estado. A imigração em 

direção ao Sudoeste goiano, data dos anos 30 do referido século, após o esgotamento de terras 

disponíveis no Triângulo Mineiro. 

 Conforme Cunha Neto (1988), esta foi uma penetração rápida e profunda, pois a 

corrente migratória, através de medidas de incentivo à Colonização pelo Governo Imperial e 

da Província, (Lei nº 11 de 05/09/1838), que a partir de 1838 abre um verdadeiro êxodo no 

Oeste de Minas Gerais e atinge, em menos de cinco anos os extremos de Caiapônia, seguindo 

as faixas de terras de campos e cerrados, passando por Jataí, tendo como núcleo principal a 

Vila das Dores de Rio Verde.  

Em 30 anos firma-se a conquista da região Sudoeste; sendo que da formação do 

“Arraial das Abóboras”, 1846 (Rio Verde), à sua elevação à categoria de cidade, 1882, 

decorreram 36 anos, (de Povoado a Distrito, 02 anos; de Distrito a Vila, 06 anos; de Vila a 

Cidade, 28 anos.). O núcleo de expansão articula-se entre Rio Verde e Jataí, irradia-se a partir 

de 1850 aos territórios de Itarumã e Caçu. (Cunha Neto, 1988). 

Por volta de 1918, o Sudoeste goiano foi assolado pela “Gripe Espanhola”, causando 

inúmeras vítimas fatais. Com poucos recursos médicos e sanitários, o contato das populações 

entre si e o Triângulo Mineiro eram extremamente difíceis e precários, mas mesmo assim 

eram mais fáceis do que os contatos com a capital do Estado. Nesta época só utilizávamos o 

carro de bois, a tropa de muares e o cavalo para viagens, sendo que tudo caminhava no ritmo 

desses meios de transporte. 

“As famílias pioneiras, que desbravaram e começaram a encher os vazios 
daquele território por volta de 1820, esmeravam-se na construção de casas 
sólidas nas povoações, onde nem sempre residiam todos, mas ali se reuniam 
com certeza em datas de casamento, enterros e batizados. Muito 
especialmente dos dias festivos dos santos de devoção geral: Divino, São 
Sebastião, N. S. do Rosário e outros aos quais já tinham erguido igrejas e 
vinham pedir todo ano a proteção para a família e os rebanhos, em 
movimentadas novenas com leilão e bandinhas de música”. (França, 1979, 
p. 79).
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Figura 07 – Localidades surgidas durante a ocupação pecuarista (1822-1890)  

Fonte: Chaul, 1999, p. 25 
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Figura 08 – Localidades surgidas durante a ocupação agrícola (1890-1930) 

Fonte: Chaul, 1999, p. 26. 
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O Sudoeste era a continuação natural de Minas. Por cima dos antigos trilheiros de 

índio, passavam os carros de bois, viajavam os cavaleiros, as tropas e as boiadas, sendo quase 

todo o intercâmbio comercial e cultural feito com o Triângulo Mineiro, que em 1918 já 

contava com transportes ferroviário e automotivo, o que preparou psico-socialmente as 

populações sudoestinas a receberem a modernização dos transportes; especialmente 

esperavam a modernização através da ferrovia. 

O estudo de Machado (1990), afirma que com o povoamento e a conseqüente 

evolução das forças produtivas, vai desenvolver na região uma mentalidade denominada de 

“Progressista/Modernizadora”, que significaria em última instância a formação de uma 

mentalidade, ainda que insipiente, consciente dos avanços da especialização da produção, que 

decorreria da necessidade regional de se incorporar à economia de mercado, que avançava das 

regiões hegemônicas em direção ao Triângulo Mineiro.  

Dessa forma, a economia de mercado não somente alcança a região, mas a 

própria região vai ao seu encontro. Devido a estes fatores, esta mentalidade 

“Progressista/Modernizadora”,  será a responsável para o desenvolvimento da prática 

oposicionista, surgida com a necessidade de se derrubar os entraves oficiais a expansão da 

economia de mercado. Essa oposição surge de uma fração modernizante da sociedade agrária, 

que passa a combater a ordem oligárquico/familiocrata que estava no comando dos destinos 

econômicos e políticos do Estado.  

1.4 Goiás e a Estrada de Ferro 

A divisão e a especialização da economia internacional, com a expansão dos 

mercados, durante a primeira metade do Séc. XIX, fez aumentar as necessidades de matérias 

primas, (alimentos, minerais e combustíveis, por parte dos países hegemônicos), surgindo daí, 

a necessidade de promover o desenvolvimento de infra-estrutura e dos serviços para otimizar 

a produção e exportação de bens primários nas economias dependentes, bem como facilitar a 

importação de bens, capitais e serviços especializados. 

Devido a estas necessidades, surgidas com a especialização da produção industrial, 

os investimentos estrangeiros voltam-se para determinados setores, principalmente para o 
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setor de infra-estrutura, de forma a facilitar a especialização das economias agro-exportadoras 

Latino Americanas, visando um melhor escoamento de sua produção. Neste período o 

Império brasileiro começa a ter um maior equilíbrio econômico, devido a expansão cafeeira. 

Com esse processo, o país começa a inserir-se nos quadros da divisão e 

especialização da economia mundial, principalmente na esfera de influência da hegemonia do 

capital britânico, que no período orienta seus investimentos em financiamentos ao escoamento 

de produtos primários, através da implantação de ferrovias e portos marítimos em vários 

países Latino Americanos, a partir de meados do XIX. 

Devido a esta orientação da inversão de capitais ingleses, o transporte ferroviário no 

Brasil desenvolveu-se próximo a orla marítima, comunicando os centros de produção cafeeira, 

(São Paulo e Rio de Janeiro), aos portos marítimos de escoamento. 

A interiorização das ferrovias só efetivou-se no início do Séc. XX, quando as regiões 

Centro-Sul e Centro-Oeste se interligaram, sob o impulso da expansão da cafeicultura, 

atingindo todo o Oeste Paulista, parte do estado de Paraná, e avançando em direção a Minas 

Gerais, atingindo até o Triângulo Mineiro, divisa com Goiás.  

“A estrada de ferro é considerada a maior conquista da Revolução Industrial 
depois da máquina a vapor, esta, que substituiu as forças vitais pela força 
mecânica, transformou radicalmente não só a estrutura da produção 
industrial, como também os meios de transporte e comunicação”.  

“A partir das últimas décadas do século XIX, numa fase em que a 
concentração da produção industrial e do capital se aceleravam, o 
capitalismo liberal cedia lugar ao capitalismo monopolista ou financeiro, a 
corrida imperialista tornava-se cada vez mais acirrada entre as potências 
industrializadas, verificou-se uma grande expansão ferroviária nos países 
colonizados e semi-colonizados ou dependentes”. (Borges, 1990, p. 17 e 
25).

“A expansão do capitalismo no período é associada a ampliação da 
economia cafeeira e conseqüentes modificações na divisão social do 
trabalho, bem como na difusão da rede ferroviária. Em Goiás, por volta de 
1914 – no início da Primeira Guerra – o processo de expansão capitalista é 
já perceptível e a ferrovia se apresenta como desencadeadora do processo, 
uma vez que ela vai tornar possível o produto goiano chegar ao mercado”. 
(Chaul, Apud. Campos, 1984, p. 98).
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Portanto, durante as duas primeiras décadas do Séc. XX, em relação as 

transformações econômicas que ocorriam em âmbito mundial; as ferrovias começaram a ir em 

direção ao interior do país, rumo aos mercados consumidores em potencial, em resposta as 

necessidades da expansão da fronteira econômica, com a finalidade de incorporar novas áreas 

à economia de mercado, ampliando as relações de dependência, em âmbito nacional, 

resultante da divisão e da especialização da produção industrial. 

Goiás amplia o seu processo de inserção no mercado nacional a partir do início do 

século XX, em decorrência do desenvolvimento da economia cafeeira no Centro-Sul e a 

conseqüente expansão ferroviária, culminando com a chegada dos trilhos da estrada de ferro 

ao território goiano. 

Este evento provocou alterações no quadro sócio-econômico, político e cultural no 

Estado de Goiás, configurando-se num conjunto de mudanças inseridas num processo maior 

de modernização dependente ou induzida, cuja expansão modernizante eram impostas às 

novas regiões incorporadas ou inseridas à expansão da economia de mercado. Este processo 

levou a modificações nas estruturas de produção  e nas relações de produção das formações 

sociais dominadas, adaptando as economias dependentes aos centros capitalistas 

hegemônicos. (Borges, 1990). 

A implantação das ferrovias na América Latina e no Brasil, serviu, numa primeira 

etapa, à economia agro-exportadora (expansão cafeeira). A partir das primeiras décadas do 

século XX, passaram a servir como vias de expansão da fronteira econômica, tendo como 

conseqüência a incorporação de novas regiões à economia de mercado..  

“A Estrada de Ferro Goiás, implantada como resultado das mudanças 
decorrentes da expansão das fronteiras econômicas rumo ao Centro-Oeste, 
tronou-se o principal instrumento utilizado na transformação das antigas 
estruturas regionais. A modernização estimulada pela via férrea, atingiu 
todos os níveis da realidade social”. (Borges, 1990, p. 23).  

Esse processo ao chegar a região Sul/Sudoeste de Goiás, redefiniu a divisão regional 

do trabalho, base de todo o crescimento do processo de urbanização e industrialização que se 

implantou no país, base de sustentação da economia de mercado dependente brasileira. 
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 Goiás, assim como os demais estados da região Centro-Sul e Centro-Oeste, 

participou da expansão ferroviária; porém as implicações políticas, os conflitos, as 

contradições de importantes setores da sociedade, interessados em obter vantagens pessoais, 

as decisões oficiais demoradas, os interesses em jogo, retardaram, o quanto foi possível, aos 

setores sócio-políticos interessados na modernização, a chegada dos trilhos de ferro ao 

território goiano. 

“Os trilhos da estrada de ferro penetraram em território goiano no início da 
década de 1910. Aspiração de grupos econômicos ligados aos setores de 
transporte, a idéia de ligar Goiás ao Centro-Sul do país, por via férrea, vinha 
desde o Império, eram ressaltadas as benesses que a estrada de ferro poderia 
trazer a todo o país. Projetos e mais projetos passaram pelo Império e só 
foram acolhidos em pleno Brasil Republicano”. (Chaul, 1997, p. 123/124). 

“A Estrada de Ferro Mogyana pediu e obteve privilégio para entrar em 
Goiás levando seus trilhos a Catalão. Chegou até a assentar a linha até o 
Paranaíba, mas tão grande foi o trabalho em contrário que ela arrancou os 
trilhos e desistiu de prosseguir. Em 1910, sua linha foi aproveitada pela 
Goiás até o Morro da Mesa. A concessão foi feita em 2 de julho de 1899. 
Fizeram locação até Leopoldina e o nivelamento até Goiás, passando por 
Ouro Fino”. (Artiaga, 1959, p. 224). 

A historiografia goiana registra o ano de 1906 como o ano da criação da Cia Estrada 

de Ferro Goiás, criada com a finalidade de unir por via férrea o Triângulo Mineiro à Cidade 

de Goiás, então capital do Estado, não tendo o projeto de construção da ferrovia surgido do 

esforço político e econômico das oligarquias agrárias dominantes e sim de setores políticos e 

econômicos ligados aos setores de transporte, cuja principal aspiração era ligar Goiás ao 

Centro-Sul do país.

As oligarquias agrárias dominantes no Estado durante a primeira República 

dificultavam desenvolvimento dos meios de transporte. Neste período, Leopoldo de Bulhões, 

político goiano de projeção nacional, antes de ser convencido da viabilidade e transformação 

econômica que a estrada de ferro traria, foi contra a sua implantação, mudando sua opinião 

por interesses políticos e econômicos pessoais. (Borges, 1990). 

Os setores políticos e econômicos que tinham interesse na modernização regional 

vieram a ganhar forças a partir do governo de Xavier de Almeida (1901-1905), identificado 

com os novos grupos oligárquicos emergentes na economia e na política do Estado 

interessados no desenvolvimento dos novos meios de transporte e comunicação, que há muito 
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já existiam nos centros hegemônicos do país. Para estes grupos a estrada de ferro seria a única 

forma de tirar Goiás do isolamento físico a que estava submetido desde o início do 

povoamento na época colonial. 

“Pelo Decreto nº 7.966 de 22 de abril de 1909 foram aprovados pelo 
Governo Federal os estudos definitivos do primeiro trecho do ramal de 
Araguari a Catalão, com a extensão de 54 km... Os estudos e o projeto deste 
ramal realizados pela Companhia Mojiana foram revistos e o traçado da 
estrada sofreu grandes modificações. A construção efetiva do ramal teve 
início a 23 de dezembro de 1909 com a edificação das obras da estação de 
Arguari... Em 15 de agosto de 1912 passa solenemente o primeiro trem 
sobre a estrutura metálica (Ponte Epitácio Pessoa, sobre o Rio Paranaíba – 
grifo nosso), para dar continuidade ao prolongamento da estrada que já se 
encontrava com 27 Km de leito prontos além do Rio Paranaíba, em território 
goiano”. (Borges, 1990, p. 67). 

“Depois de várias modificações no projeto da Cia Mojiana no trecho 
Araguari-Catalão, foi iniciada, com a aprovação do Governo Federal, a 
construção do referido trecho em 23 de dezembro de 1909. Três anos depois 
os trilhos cruzaram o Rio Paranaíba, implantando a primeira via de 
transporte considerada moderna em Goiás, uma vez que os trilhos que 
ligaram Formiga a Catalão,..., só seriam concluídos na década de 40”. 
(Chaul, 1997, p. 123). 

“A possibilidade de ligação, com o Centro-Sul, vai surgir com a ferrovia. 
Contudo, somente no início da segunda década deste século é que os 
primeiros Km de trilho chegaram a Goiás: Em 1911, foi inaugurado o 
primeiro trecho: Araguari-Engenheiro Behout. Nos seguintes vinte anos, a 
estrada foi penetrando lentamente pelo sul de Goiás”. (Campos, 1987, p. 
41).

Como vimos até agora em nosso estudo, a Estrada de Ferro Goiás, em que pese ter 

sido empenho político de uma fração modernizante da classe dirigente, teve o seu traçado 

alterado por ingerências políticas e econômicas de grupos paulistas e do Triângulo Mineiro, 

que lutavam pela primazia do controle do promissor comércio que se abria com o avanço da 

fronteira econômica ao território goiano. 
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Figura 09 – Sistema de transporte Rodo-ferroviário (1920-1922) 

Fonte: Borges, 1990, p. 111.  
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A Região Sudoeste que havia se fortalecido economicamente com a pecuária 

extensiva, tornou-se um reduto oposicionista à oligarquia dominante (oligarquia caiado), e 

devido ao seu maior intercâmbio comercial e cultural com o Triângulo Mineiro, há muito que 

esperava pelos trilhos de uma estrada de ferro, um meio físico da expansão da economia de 

mercado, que tiraria a região do isolamento, com a conseqüente modernização proporcionada 

por este meio de transporte. França (1979), informa que desde de 1891, a região reivindicava 

as ferrovias. 

 O jornal “O Jatahy” de 01/10/1912, órgão quinzenal do Partido Democrata, 

publicava que no ano de 1891 passou por Jataí uma comissão de engenheiros encarregada 

pelo Governo Federal de fazer estudos preliminares para a construção de uma estrada de ferro 

estratégica, a qual deveria ser construída pelo Governo Federal, partindo de Uberaba, 

passando pelo Sudoeste com destino a Coxim no Mato Grosso. O jornal isenta o governo pela 

não construção da ferrovia, devido as dificuldades do regime republicano que ainda lutava 

para consolidar as novas instituições (França, 1979). 

Após a eleição de Rodrigues Alves, em 1902, houve uma retomada nos estudos para 

a construção da ferrovia, porém já com mudanças no traçado, devido a uma intervenção 

política do estado de São Paulo. Nesta época a estrada de ferro Sorocabana, foi encampada 

pelo Governo Federal. Este fato propiciou a São Paulo o comércio com o sul de Mato Grosso, 

Paraguai e até com a Bolívia. Esta mudança de orientação trouxe prejuízos para Minas e 

Goiás que juntos tinham 37 representantes na Câmara Federal (França, 1979). 

Em 1910, um engenheiro da Sorocabana, Dr. Carlos Shmidt, esteve na região 

Sudoeste de Goiás, defendendo o interesse de São Paulo na construção desta ferrovia, sendo 

que o único meio de Minas Gerais evitar mais este golpe para o seu comércio era ativar os 

trabalhos do ramal de Uberaba, fazendo os trilhos chegarem até Jataí, o que nunca ocorreu, 

nem com os paulistas, nem com os mineiros. 

Segundo França (1979), o jornal “O Jatahy”, bem como a sociedade em geral do 

Sudoeste Goiano, principalmente de Jataí e Rio Verde continuaram a reivindicar os trilhos 

que nunca chegaram, sendo que a região só alcançaria a sonhada ligação com o Centro-Sul do 

país através do advento deste produto da sociedade industrial, os veículos automotores. 
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Vimos em Borges (1990), que o início dos transportes ferroviários em Goiás, trouxe 

reflexos econômicos para a agricultura do sul do estado, que foi beneficiada, modernizando-se de 

acordo com as necessidades da economia de mercado, desenvolvendo, já no início dos anos vinte 

do séc. XX, novas relações de trabalho, com o conseqüente desenvolvimento das forças produtivas, 

surgindo uma nova divisão regional do trabalho, modificando a economia agrária da região. 

Para o autor, nesse período as relações comerciais regionais e inter-regionais 

incrementaram-se, principalmente com o Triângulo Mineiro e São Paulo. As cidades goianas 

existentes e as surgidas no traçado da via férrea se tornaram entrepostos comerciais, passando 

a contar com os benefícios da modernização urbana. (eletricidade, telégrafo, cinemas, 

saneamento, escolas agrícolas, etc.). Surgiram também algumas indústrias de transformação, 

(frigoríficos, charqueadas, usinas de álcool, máquinas de beneficiamento de arroz, etc.), 

criadas em função da economia agro-exportadora.  

Esse processo não diminuiu, pelo próprio caráter econômico desta atividade, a 

dependência de Goiás aos interesses dos centros hegemônicos do país. É inegável o “despertar 

modernizador” que a ferrovia trouxe ao Estado de Goiás, sem esquecermos que a ferrovia, 

deve ser considerada apenas como um meio físico da expansão da economia de mercado e da 

especialização da produção industrial que se efetivava no período.  

A Estrada de Ferro Goiás foi sem dúvida a primeira via de transporte moderno a 

colocar o Estado em contato direto com os centros metropolitanos do país, se configurando, 

até o início dos transportes automotivos, a principal via de penetração de novas idéias e 

valores culturais da sociedade moderna, sendo correta a assertiva de Borges (1990), quando 

diz que “com a chegada do trem de ferro, a Maria Fumaça com sua cauda de aço serpenteando 

pelo sertão com seu silvo estridente despertava Goiás de séculos de isolamento”, ou como 

afirma Chaul (1997), na citação abaixo: 

“A estrada de ferro viria para unir os espaços distantes, levam as boas 
novas, trazem novos produtos e mercadorias, conduzir levas de migrantes, 
dinamizar o comércio, fazer circular mais capital, conjuntamente com a 
pecuária, a agricultura poderia dar seus sinais de vida, elevar ao máximo o 
tão decantado potencial agropecuário de Goiás. Enfim, o sonhado Goiás 
seria viabilizado pelo ‘despertar dos dormentes” (Chaul, 1997, p. 123).  

O Sudoeste Goiano seria despertado pelo ronco barulhento do “Cavalo de Rodas”.  
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Figura 10 – Expansão da Estrada de Ferro e Rodagem (dec. 1920) 

Fonte: Chaul, 1999, p. 27. 
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1.5 O Sudoeste e a Estrada Automotiva  

O período em que os trilhos permaneceram paralisados na estação de Roncador, 

coincide com o início do período rodoviário em Goiás. Nesta época, segundo Borges (1990), a 

Estrada de Ferro Goiás começava a demonstrar suas deficiências estruturais Com a 

morosidade latente na construção e avanço da linha ferroviária e a desorganização da 

companhia, as rodovias passaram a fazer parte do rol de prioridades do Governo Estadual. 

“Os trilhos ficaram paralisados na estação de Roncador, na margem 
esquerda do Rio Corumbá, de 1914 a 1922, a espera da conclusão da Ponte 
Epitácio Pessoa. Neste período, grupos econômicos que controlavam o 
comércio importador e exportador no núcleo urbano do terminal ferroviário, 
empenharam-se para que Roncador continuasse como ponto final da estrada 
e se organizaram contra os interessados no avanço dos trilhos”. (Borges, 
1995, p. 24). 

“As disputas oligárquicas locais e os antagonismos de interesses 
econômicos regionais também dificultaram o prolongamento da ferrovia. Os 
coronéis, que desde o início se opuseram à construção da linha por razões 
ideológicas e políticas ou por não acreditarem na sua viabilidade econômica, 
agora procuravam fazer dela instrumento de seus interesses particulares, 
pressionando o governo e a direção da empresa para que os trilhos servissem 
regiões e cidades onde se encontravam suas bases políticas”. (Borges, 1995, 
p. 35). 

Diante desta nova postura política, os grupos dominantes das regiões não atingidas 

pela linha ferroviária, querendo ligar seus domínios ao Centro-Sul por modernos meios de 

transporte e comunicação, lançaram-se, com o apoio do Governo do Estado, na organização 

de companhias de auto-viação, com a finalidade de construir estradas de rodagem e linhas 

telegráficas, ligando inúmeras cidades à estrada de ferro.  

A entrada do automóvel no Sudoeste goiano se deu por influência do Triângulo 

Mineiro, onde depois de se expandir pelo território da antiga Farinha Podre, forçando a 

abertura de estradas (em 1911, já havia chegado a Uberaba), chegou até Goiás, sendo a 

iniciativa do transporte rodoviário, tomada pelo empreendimento particular, apoiadas por 

concessão do Poder Público. 

Em 1912 foi criada em São Pedro de Uberabinha, a Cia Mineira de Auto Viação 

Intermunicipal S/A, que construiu uma estrada que saía deste lugar, ligando várias cidades do 
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Triângulo Mineiro, até chegar a Santa Rita do Paranaíba, divisa de Goiás, num percurso de 

aproximadamente 400 km. A partir desta cidade, as estradas de rodagem se expandiram por 

todo o Sudoeste goiano; região que até hoje depende do transporte rodoviário para a 

exportação de sua produção para o Centro-Sul do país. 

1.5.1 O Desenvolvimento do Transporte Rodoviário em Goiás  

A primeira companhia rodoviária a se constituir no território goiano foi a Auto-

Viação Goyana, concedida ao Sr. Edmundo José de Soares, com o objetivo de construir uma 

estrada de rodagem que ligasse a Estação Roncador, término da linha ferroviária, a Capital do 

Estado, passando pelos municípios de Santa Cruz, Bela Vista, Campinas e Curralinho, 

incluindo-se a construção de uma linha telefônica no percurso da estrada.  

O capital previsto para esta companhia foi de 500.000$000 réis, dividido em 2.500 

ações de 200$000 réis cada uma. Neste período, entre 1917 e 1922, o Governo do Estado 

concedeu a companhias particulares a construção e a exploração de várias estradas 

automotivas, ligando suas regiões ao tronco ferroviário mais próximo, levando consigo a 

modernização dos transportes e comunicações, pois invariavelmente, linhas telegráficas e 

telefônicas acompanhavam o trajeto das estradas, o que dinamizava mais ainda o processo de 

modernização regional. (Borges, 1990).  

“A construção de rodovias é muito mais barata que de ferrovias: A via 
permanente é de custo menor e o material rodante é adquirido por uma 
multidão de capitais individuais em vez de ser centralizado numa única 
empresa. O investimento rodoviário é, portanto, muito mais flexível. A 
estrada pode não passar inicialmente de mera trilha, a ser alargada 
paulatinamente pela passagem de caminhões e ônibus, para posteriormente 
ser melhorada e inclusive pavimentada, num momento em que seu uso não 
apenas justifica esses investimentos, mas inclusive proporciona recursos 
para financiá-los. Em contraste, a estrada de ferro tem que ser construída de 
modo integral, trecho por trecho, exigindo recursos mais vultosos num 
prazo de tempo muito menor”. (Singer. In Fausto (Org), 1984, p. 218/219).  

Nesta época, o processo de modernização atingiu toda a sociedade regional, não se 

restringindo à região da estrada de ferro, mas aos limites da expansão da economia de 

mercado às áreas regionais. A ferrovia e as estradas de rodagem construídas no período, 

foram um fator determinante na transformação das estruturas regionais, não como uma força 
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independente e autônoma, mas como parte de um conjunto de meios e estratégias, criado pelo 

capitalismo no seu processo de crescimento e expansão. (Borges, 1990). 

“As estradas de rodagem, quando havia, eram de precária situação e, no 
mais das vezes, cabia a particulares construí-las e explorá-las, já que o Poder 
Público não dispunha de recursos para tal. Em 1912, o Presidente do Estado 
em seu relatório anual ao Congresso Estadual, descreve assim o sistema 
viário estadual: – Não merece o nome de viação o conjunto de intransitáveis 
estradas de rodagem que existe em nosso Estado” (Campos, 1987, p. 91).

“As comunicações do nosso Estado, quer de municípios com os outros, quer 
com os estados limítrofes, são ainda muito difíceis, não possuindo o Estado 
estradas de rodagem e carroçáveis, e sendo o transporte feito ainda em 
carros de bois e em costas de animais. Apenas um pequeno trecho de estrada 
de ferro corta o nosso território; assim mesmo tem sido enormes os 
benefícios trazidos por esse fator de progresso e as rendas cobradas para o 
Estado crescem assombrosamente de ano para ano” (Ramos Jubé, Apud, 
França, 1979, p. 13). 

Em Goiás, no início da implantação da rede ferroviária e antes do início dos 

transportes automotivos, as estradas de rodagem eram precárias e de baixa qualidade técnica. 

As condições de transporte no Sudoeste goiano não diferia muito das outras regiões do 

Estado, porém, por não ter sido servido pelo transporte ferroviário, vai se tornar uma região 

propícia a uma rápida expansão do transporte rodoviário. 

“As mercadorias que entravam no estado por carros de bois, vindas do 
Triângulo Mineiro, primeiro de Uberaba e depois de Araguari, passaram em 
grande parte a ser transportadas por trem. Eram exceção as mercadorias 
destinadas a algumas regiões como o Sudoeste, as quais continuaram a 
recebê-las e enviá-las por carros de bois até o advento do automóvel na 
região” (Borges, 1990, p. 75). 

Antes dos transportes automotivos se tornarem realidade em Goiás, os principais 

veículos para o transporte de carga e circulação de mercadorias a transporem os sertões eram 

o carro de bois e as tropas de muares, que com o advento da ferrovia formavam um sistema 

modal de transportes que provia e incrementava o comércio estadual (Borges, 1190). 

O Sudoeste goiano já detinha por aquele período, devido ao avanço da fronteira 

agrícola e principalmente o crescimento do setor pecuário, uma dinamização econômica 

significativa para a economia do Estado, sendo porém, na esfera política, foco de oposição ao 

governo oligárquico instalado na capital do Estado. 
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A região precisava achar uma saída para a estagnação a que estava submetida, 

quando nas duas primeiras décadas do século XX, dois eventos vieram a acelerar os 

transportes e comunicações, inserindo-a à economia de mercado, trazendo como conseqüência 

a modernização regional. O primeiro evento foi, como já relatamos, a construção da Ponte 

“Affonso Pena” sobre o Rio Paranaíba. Esta ponte estreitou ainda mais os laços sócio-

econômicos com o Triângulo Mineiro, de forma que a economia da região por muito tempo 

ficou de costas para Goiás e voltada para Minas.  

“... evento notável, que nunca louvaremos o suficiente, foi a construção de 
uma ponte de aço – a ponte pênsil – sobre o volumoso e profundo 
Paranaíba, durante 1908/1909, no governo do presidente Afonso Pena, que 
lhe emprestou o nome. O que isso representou para o Sudoeste, 
particularmente, e para Goiás de modo geral, é fácil de se imaginar. Do 
ponto de vista da economia, a corrente de riquezas goianas que corria para o 
Triângulo Mineiro, contribuiu em grande parte para o desenvolvimento de 
Uberaba e São Pedro de Uberabinha” (França, 1979, p. 66). 

O segundo evento ocorreu com o inicio do período rodoviário no Sul/Sudoeste, o que 

produziu um impacto na estrutura social da região, como já fizera em outras partes do mundo, 

mudando em poucos anos o quadro da vida coletiva. Era o produto da economia industrial, 

absorvido pela economia primária do Sudoeste Goiano. Iniciou-se o período dos automotores 

em substituição ao das cavalgaduras, o que trouxe conseqüências para a economia, 

dinamizando o setor comercial, criando uma mentalidade “Progressista/Modernizadora” 

aberta ao desenvolvimento tecnológico e cultural. 

“Tudo que se esperava desde 1891, correndo em cima de trilhos de ferro, 
chegava sobre pneu e rodas de pau” (França, 1979, p. 84).  

As transformações econômicas da região Centro/Sul, com a expansão da produção 

cafeeira, permitiram a ampliação da malha ferrov iária e o advento das estradas de rodagem, 

que surgiram em busca do terminal da ferrovia, no Sul do Estado. A importância da ferrovia 

até Roncador, corresponde à da estrada de rodagem até Itumbiara, principalmente em termos 

de receita por exportações: Em 1920 a recebedoria da estrada de ferro recebia 400 contos 

anuais, mas a de Itumbiara rendia 547 contos anuais. (Nunes, 1984). 

Pela estrada de ferro exportavam-se os produtos agrícolas, e pelas estradas de 

rodagem, o gado. Em 1927, a receita por exportação pela estrada de ferro chegaram a 1.066 
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contos de réis, e as exportações que passavam por Itumbiara ultrapassaram esta quantia, com 

1.359 contos de réis. A entrada do automóvel em Santa Rita do Paranaíba, configurou-se em 

um fato importante para o futuro regional, como resultante de vários fatores favoráveis e 

convergentes, para de lá se expandir para todo o Sudoeste Goiano. (Nunes, 1984). 

“Em novembro, quando a I Grande Guerra crescia de intensidade na Europa 
distante sem nos atingir diretamente, o comerciante Ronan Rodrigues 
Borges, sócio e gerente da firma Borges e Irmãos, proprietários da ”Casa 
Branca” de Santa Rita, chegou à pequena cidade em um carro Ford, Modelo 
T, Double Phaeton, recém-vindo da fábrica de Detroit, no Michigan, e 
adquirido dos distribuidores em São Paulo, de onde saiu encaixotado por 
estrada de ferro até Uberabinha. De lá ganhou a estrada carreira... Foi uma 
grande sensação para o lugarzinho, que só se utilizava do transporte em 
cavalgaduras e carros de boi, quase sempre dormindo na praça da igreja para 
aguardar tecidos, querosene, sal e outras mercadorias das casas atacadistas” 
(França, 1979, p. 86/87).  

A ponte construída na região de Santa Rita do Paranaíba, veio facilitar a passagem de 

mercadorias e principalmente as boiadas que vinham do Sudoeste para serem comercializadas 

em Minas e em São Paulo. Quando o automóvel chegou a esta cidade, dinamizou o comercio 

regional, distribuindo as mercadorias oriundas de São Paulo, que vinham de trem até São 

Pedro de Uberabinha (Uberlândia), que a partir daí seguiam para o Sudoeste goiano em carros 

de boi e tropas de muares. 

Com a chegada do automóvel começou a modernização na paisagem do boi, 

prenunciando uma época de meios mais rápidos de locomoção e carregamento; surgiram 

melhores estradas, o que trouxe uma maior rapidez na comunicação e no fluxo de pessoas e 

idéias modernizantes. 

Neste período surgiu a idéia de se criar uma empresa local (goiana) que viesse 

explorar os serviços de transportes na região. Estávamos na fase do pioneirismo. Era um 

empreendimento arrojado para a época, pois incluía muitos riscos e se via com temeridade a 

inversão de capital no negócio.  

Outro fator que influenciou o desejo de se constituir uma companhia para explorar os 

transportes rodoviários no território goiano, surgiu em 1917. Nesse ano inaugurou-se a estrada 

de rodagem que ligou Santa Rita do Paranaíba a São Pedro de Uberabinha, iniciando-se os 

transportes automotivos no território goiano. 
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Nesse mesmo ano, os Srs. Ronan Rodrigues Borges e Sidney Pereira de Almeida 

requereram ao Governo do Estado de Goiás um privilégio para a construção de uma estrada 

de rodagem que ligasse Santa Rita do Paranaíba a Mineiros, passando por Rio Verde e Jataí.  

1.5.2 O Pioneirismo do Sudoeste Goiano  

Segundo França (1979), o Sudoeste goiano foi pioneiro na construção da primeira 

estrada automotiva inaugurada oficialmente no Estado. Esta estrada fez a ligação entre Santa 

Rita do Paranaíba a Jataí passando por Rio Verde, configurando-se em um marco na 

transformação da sociedade agrária da época. A incorporação de novas tecnologias dinamizou 

a economia da região, inserindo-a no contexto do processo de modernização, que havia 

chegado no Estado em 1913 com a ferrovia. 

As oligarquias ascendentes do Sul/Sudoeste goiano estavam interessadas no 

desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, por isso aproveitaram-se da nova 

política de transporte do Governo Estadual, que devido a morosidade e paralisações 

constantes na construção na linha ferroviária, passou a distribuir concessões e subsídios às 

companhias privadas de auto-viação que se formavam.  

“Já começava a existir em outras áreas de Goiás interesse pelo 
automobilismo, no sentido prático de se construir vias adequadas e explorar 
o transporte de passageiros e cargas, obtendo lucros também da cobrança de 
pedágio. É o que podemos depreender de alguns atos oficiais do Governo 
Estadual, procurando prestigiar e incentivar outras iniciativas, como no caso 
da Lei nº 582, de 19 de junho de 1918, concedendo à Companhia Auto-
Viação Goiana a subvenção de 35 contos de réis, para a construção da 
estrada Roncador à capital do Estado. É ainda o que se pode verificar 
através do texto da Lei nº 588, de 22 de junho de 1918, assinada pelo 
presidente João Alves de Castro e o secretário Antônio Americano do 
Brasil. Por esse documento, o Poder Legislativo autorizava o Chefe do 
Executivo a conceder privilégio ao cidadão Joventino da Cunha Bastos para 
a construção de uma estrada de automóveis, entre as cidades de Rio Verde a 
Jataí..., esta concessão – do mesmo modo que outras – permaneceu apenas 
no papel e não impediu que no dia 10 de julho daquele ano, 19 dias depois, 
as mesmas autoridades promulgassem a Lei nº 594, dando a Ronan 
Rodrigues Borges e Sidney Pereira de Almeida o privilégio por 30 anos 
também, para a construção, uso e gozo de uma estrada de automóvel de 
Santa Rita do Paranaíba a Mineiros” (França, 1979, p. 108).  
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França (1979), não explica se a concessão dada a Joventino da Cunha Bastos foi 

revogada ou não, mas o fato é que a construção, conservação e exploração das rodovias 

ficaram a cargo da iniciativa privada, sociedades anônimas que se formavam, as quais o 

Governo do Estado fazia concessão e, em alguns casos, subsidiava a construção das estradas.  

“Tão logo saiu o privilégio para a construção da estrada Sul-Goiana, Ronan 
Rodrigues Borges preparou uma excursão de propaganda do automóvel pelo 
Sudoeste, ..., a propaganda era indispensável à idéia de se constituir uma 
companhia por ações, com capital suficiente para a construção de estradas e 
aquisição de carros necessários ao tráfego... A chegada de um automóvel 
aos pólos de progresso da região (Rio Verde e Jataí, grifo nosso), seria, 
indubitavelmente, o meio seguro de alcançar aquele objetivo: o êxito do 
empreendimento econômico” (França, 1979, p. 111).  

Como veremos mais adiante, a Companhia Auto-Viação Sul Goiana obteve êxito em 

sua empreitada, inaugurando a estrada em junho de 1919, levando menos de um ano entre a 

concessão dada pelo governo, que tinha estipulada um prazo de seis anos para a construção da 

via automotiva, e a inauguração oficial da estrada. O mesmo não ocorreu com a Companhia 

Auto-Viação Goiana, construtora da estrada automotiva entre Roncador e a capital do Estado, 

vez que, a inauguração da referida estrada se  deu em 1920, três anos depois da concessão 

dada pelo Governo Estadual. 

“Edmundo José de Morais – dados fornecidos pela família de um dos 
pioneiros do automobilismo em Goiás: tendo obtido privilégio do Governo 
do Estado, nos termos da Lei 546, de 6 de julho de 1917,..., foi o 
construtor, através de uma companhia que organizou, da primeira estrada 
de automóveis entre Roncador, estação terminal da Estrada de Ferro Goiás, 
às margens do Rio Corumbá e a cidade de Itaberaí, então denominada 
Curralinho. O privilégio se estendia até a capital do Estado... Contudo, ele 
não foi feliz na construção daquela autovia, quando encontrou os maiores 
empecilhos dentro do próprio governo. Por isso, embora tivesse obtido a 
sua concessão aos 6 de julho de 1917, somente em 1920 pôde inaugurar a 
estrada, que em 1926 já estaria também encampada pelos Poderes 
Públicos, sob a alegação de mau estado de conservação” (França, 1979, p. 
283).

Borges (1990), ao discorrer sobre a primeira companhia de auto-viação a se 

organizar no Estado, afirma que esta sociedade anônima, formada com um capital previsto de 

500 contos de réis, divididos em 2.500 ações com valor nominal de 200 mil réis a unidade, 

denominando-se “Companhia Auto-Viação Goyana”, foi subsidiada pelo Estado, originando-

se neste fato, uma das principais causas do fracasso da Companhia, pois apesar de ter 
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construído a estrada dentro dos prazos contratuais, não resistiu a conservadora burocracia do 

Governo Estadual. 

“O então Presidente, João Alves de Castro, inegavelmente, se mostrava um 
homem realizador, progressista, mas os assessores de que dispunha eram quase 
todos de formação primária, sem grande alcance... Daí porque a companhia, via 
de seus dirigentes, ..., se via sempre na contingência de protestar e recorrer 
contra despachos e atos do Governo, preocupado sempre em aplicar multas e 
exigir cumprimento imediato das cláusulas contratuais. Os óbices eram de toda 
monta:... Nenhum apoio e indiferentismo dos moradores e fazendeiros das 
regiões por onde se construía a estrada,..., mais grave que tudo isso, a 
perseguição desenfreada que à companhia estava movendo o Governo do 
Estado... Até o pagamento de parcelas de uma subvenção CR$ 35.000,00, que 
lhe fora concedido por meio de uma Lei – nº 582, de 19 de junho de 1918 –, o 
Governo da época se comprazia em demorar a fazer, ..., sabido que não existia 
naqueles tempos um só estabelecimento bancário em Goiás (capital), e nas 
cidades servidas pela companhia, que pudesse auxiliar ou adiantar as 
importâncias consignadas em tal subvenção (Edmundo José de Morais – dados 
fornecidos pela família)” (França, 1979, p. 84). 

A Companhia Auto Viação Sul Goiana, atingiu seu objetivo devido a convergência 

de diversos fatores, como a proximidade com o Triângulo Mineiro e o apoio da classe política 

emergente do Sudoeste goiano, e o mais importante, a iniciativa e incorporação do 

empreendimento era totalmente privada. 

A companhia referida, foi formada com um capital de 80 contos de réis, montante 

inferior ao capital previsto da Companhia Auto-Viação Goyana, e, apesar da diferença, 

conseguiu através da direção empresarial da sociedade anônima, realizar num curto espaço de 

tempo, a construção da primeira estrada inaugurada oficialmente no Estado, configurando-se 

na primeira estrada a cortar o imenso “chão parado” do Sudoeste, reduzindo o tempo e o custo 

da circulação de riquezas entre esta região e os centros hegemônicos do país.  

“O fato da inauguração da Estrada de Automóveis da Companhia Mineira 
Auto-Viação Intermunicipal, ..., de Uberlândia a cidade de Santa Rita (hoje 
Itumbiara) em maio de 1917, fez despertar forte e grande entusiasmo 
popular, e que deu origem a idéia da construção de uma estrada de 
automóveis que ligasse a cidade de Rio Verde a Jataí, ..., a 15 de agosto de 
1918, em um pequeno e frágil Ford, iniciamos uma excursão por estrada 
salineira, desta cidade (Santa Rita, grifo nosso) com destino a Rio Verde e 
Jatahy... conseguimos, após quatro penosos dias de viagem, atingir a cidade 
de Rio Verde... Após dois dias de permanência, ..., prosseguimos a excursão 
até Jatahy, que atingimos em um só dia (relato de Sidney Pereira de 
Almeida)” (Cunha Neto, 1988, p. 406).  
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Figura 11 – O primeiro automóvel a entrar no Sudoeste goiano 

Fonte: Ford Modelo T de 1916, fotografado em Jataí, dia 22 de agosto de 1918, com Ronan R. Borges ao volante 
e Sidney Pereira de Almeida - França, 1979, p. 117. 
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No sudoeste goiano, em agosto de 1918, meados do governo do Desembargador João 

Alves de Castro (1917-1921), integrante da família Caiado, período do chamado Pacto 

Oligárquico, surge um foco de oposição política, que começava a se estruturar e a incomodar 

os grupos dominantes da política goiana.  

Essa oposição era ligada a idéias modernizantes e interessadas na modernização dos 

transportes, sendo formada por novos grupos oligárquicos (fazendeiros) e grandes 

comerciantes (atacadistas e varejistas), sendo estes o público alvo para as subscrição das 

ações da futura companhia. Para eles era direcionada esta primeira excursão automotiva.  

Quando chegaram a Rio Verde, os excursionistas empreendedores foram recebidos com 

festas e honrarias advindas de todos os segmentos da população, no entanto, a classe dirigente 

(política e econômica) é que deu o apoio decisivo para o êxito da futura “Cia Sul Goiana”.  

“Ronan e Sidney entraram recebidos por Dona Chatinha (sogra de Pedro 
Ludovico) e seus filhos... O Senador Antônio Martins Borges, que foi chamado 
em sua fazenda, chegou às 8 hs da noite para encontrar-se com os inesperados 
hóspedes, e muita gente já superlotava a casa... falaram diversos oradores, ... o 
que foi agradecido ao final pelo chefe (Ronan Rodrigues Borges) da pequena 
caravana... Entre outras coisas, ele disse ainda que era tempo de desaparecer 
das estradas goianas, sulcadas e cheias de atoleiros, o carro de bois, as tropas de 
sela e de carga. As estradas de rodagem se impunham, para que nelas 
corressem os carros de passageiros e os caminhões de transporte, integrando 
assim, Goiás aos demais estados do Brasil... Ele lembrou que o objetivo da 
viagem era a organização de uma companhia com capital suficiente para 
construir uma estrada de rodagem ligando nossa região a Minas... Pediu aos 
amigos que subscrevessem as ações, ... Sem esperar por lucro imediato, vez que 
o lucro real e mais importante para os acionistas seria o resultado da 
valorização da terra e de seus vários produtos” (França, 1979, p. 136/137). 

A mesma recepção os iniciadores do período automotivo no Sudoeste Goiano 

tiveram em Jataí, obtendo total apoio da classe dirigente para a construção da estrada e a 

constituição da companhia da auto-viação responsável pelo projeto. 

“À noite, realizou-se uma sessão no Paço Municipal, para homenagear os 
empreendedores de Santa Rita, ..., falou na ocasião, o Dr. Urbino de Souza 
Viana – respeitado pela vasta cultura jurídica e científica – em nome do 
povo jataiense, que se mostrava jubiloso pelo notável feito e certo de suas 
vantagens a curto prazo. Diferentemente da esperada Estrada de Ferro 
Araraquara, que chegou a ser locada em 1910, depois caiu no esquecimento 
dos paulistas e decepcionou toda a nossa gente” (França, 1979, p. 145).  
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Esta companhia se constituiu com o objetivo de promover a ligação rodoviária entre 

o Sudoeste Goiano e o Triângulo Mineiro, configurando-se num agente físico da expansão da 

economia de mercado, e tendo como agentes a fração modernizante das oligarquias 

ascendentes no Sul/Sudoeste, que proporcionaram o apoio político e econômico necessário 

para tal empreendimento.  

1.5.3 A Constituição da Companhia Auto - Viação Sul Goiana S/A e a Inauguração da 

Estrada

A história do rodoviarismo no Sudoeste goiano, surgiu impulsionada pela 

inauguração da estrada automotiva que ligou Uberlândia a Santa Rita do Paranaíba, dando 

origem a idéia da construção de uma estrada de automóvel ligando esta cidade a Rio Verde, 

Jataí e Mineiros, conforme relatamos no item anterior. Da primeira viagem de propaganda do 

veículo automotor, surgiu a primeira companhia de autoviação bem sucedida no Estado, a 

Companhia de Auto-Viação Sul Goiana S/A.  

“Quando a comitiva chegou a Rio Verde, voltando de Jataí,..., os 
incorporadores concluíram ali o projeto dos estatutos da companhia,..., com 
base na organização da Companhia Mineira de Auto-Viação Intermunicipal 
S/A... ato contínuo, eles entraram em contato com os subscritores da futura 
sociedade anônima, cuja lista já contava com cerca de 50% do capital 
inicial, de 80 contos de réis, prevista para a construção da estrada e outras 
despesas iniciais”. (França, 1979, p. 151).  

A Companhia de Auto-Viação Sul Goiana foi oficialmente fundada no dia 30 de 

agosto de 1918, amparada pela legislação vigente e com o comparecimento de mais de 60% 

dos subscritores inscritos, e entre seus artigos destacamos os seguintes: 

1º - Fica organizada a Companhia Auto-Viação Sul-Goiana, com sede e 
foro na cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, Brasil. 

2º - A Sociedade Anônima terá como finalidade: 
I - ... a construção e tráfego de estradas de automóveis industriais de 

cargas e passageiros entre Santa Rita do Paranaíba e Mineiros, passando 
por Rio Verde e Jataí, com ramais para o porto de São Jerônimo... 

II - Construção de linhas telefônicas margeando a estrada de rodagem; 
4º - O capital social será de 80 contos de réis, dividido em 400 ações 

nominais de 200 mil réis cada, podendo ser elevada a 500 contos, sempre 
50% no ato da subscrição e o restante com o aviso prévio de 60 dias.” 
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Figura 12 – Ação Nominal da SulGoyana 

Fonte: França, 1979, p. 118. 
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A Companhia de Auto-Viação Sul-Goiana S/A apurou junto às listas de subscrição, 

na data de sua fundação (30/08/1918), 40 contos de réis, 50% de quatrocentas ações nominais 

de 200 mil réis cada, representando este montante, o capital inicial da companhia.  

“Demos início de imediato à construção da estrada; e, sendo feita a locação 
pelo Diretor Engenheiro, Dr. Belarmino Cruvinel, foram por nós 
distribuídos vários empreiteiros em toda a extensão da linha; de maneira 
que, os serviços corressem céleres. Com esse esforço de energia, mesmo 
antes de completar um ano de sua fundação, ... a Companhia Auto-Viação 
Sul-Goiana, ..., teve a satisfação de inaugurar a sua estrada de Santa Rita do 
Paranaíba (Itumbiara) a Jatahy, passando por Rio Verde, num percurso de 
60 léguas (relato de Sidney Pereira de Almeida)” (Cunha Neto, 1988). 

A primeira dificuldade encontrada para a construção da estrada foi o problema da 

técnica Não existia na região, que estava iniciando o processo de modernização dos 

transportes, nem engenheiros, nem máquinas. Entregaram a empreitada ao diretor técnico da 

Sul-Goiana, o Sr. Belarmino Cruvinel, que era agrônomo. Este senhor, com uma equipe de 

nove homens e um teodolito, fez o traçado e balizamento da primeira via automotiva goiana. 

Os trabalhos correram céleres, devido a distribuição das tarefas entre vários empreiteiros. No 

mês de julho de 1919, a estrada já estava pronta para a inspeção final, sendo a inauguração 

marcada para o dia 18 de julho de 1919. 

“Por isso, no dia 18 de julho de 1919, às 7 hs da manhã, saía de Santa Rita 
com destino a Rio Verde, uma grande caravana composta de mais de duas 
dezenas de automóveis, todos Ford modelo T, com exceção de um Fiat e um 
Studebaker... Além desses veículos, havia outros de convidados especiais do 
Triângulo Mineiro, em que se distribuíam dezenas de pessoas mais a banda 
de música santaritense, o Reverendo Padre Florentino Bermejo, um 
fotógrafo da cidade, muitos foguetes, bandeirolas com símbolo da empresa 
de transporte e duas bandeiras, de Goiás e do Brasil” (França, 1979, p. 166).  

A caravana chegou a Rio Verde no dia seguinte (19 de julho) pelas 3 horas da tarde, 

recebida com grande festa pela população da cidade. Um grande arco de bambu enfeitado 

com flores onde estenderam a fita inaugural, simbolizando o último obstáculo a ser vencido. 

A comitiva seguiu no dia seguinte (21 de julho de 1919) para Jataí.  
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Figura 13 – Inauguração da Estrada SulGoyana 

Fonte: Foto tirada na fazenda “Cabeleira”, dia 19 de julho de 1919, na viagem inaugural do trecho Sta. Rita – 
Rio Verde, em que desfilaram 23 veículos - França, 1979, p. 115/116. 
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Figura 14 – Carros Pioneiros da SulGoyana 

Fonte: Dois fordinho que faziam as corridas regulares da SulGoyana. Foto 1920 - França, 1979, p. 120. 
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Figura 15 – Estrada de Rodagem, década de 1920 

Fonte: Nunes, 1984, p. 88. 



70

Tabela 01 – Estradas de Rodagem de Goiás - 1920 

Cidades km 
Goyaz (capital) a Curralinho  42 
Curralinho a Roncador 320 
Santa Rita do Paranayba a Trindade 232 
Santa Rita do Paranayba a Mineiros 191 
Santa Rita do Paranayba a Burity Alegre 42 
Bella Vista a Caldas Novas 102 
Bella Vista a Bonfim 70 
Bonfim a Formosa 282 
Burity Alegre ao entroncamento da de Santa Rita do Paranayba a Morrinhos 48 
Anápolis a Curralinho 155 
Anápolis a Pyrinópolis 92 
Rio Verde a Rio Bonito 142 
Ypameri a Formosa 432 
Ypameri a Caldas Novas 64 
Roncador a Anápolis 203 
Anhanguera a Corumbayba 60 

Fonte: Nunes, 1984, p. 87. 

Tabela 02 – Divisão das Estradas em Relação à sua Construção 

01 Construídas pelo Estado 02 
02 Construídas pela União 01 
03 Particulares, que receberam auxílio do Estado (100$000 por km construído) 13 
04 Particulares, que receberam auxílio da União 02 
05 Particulares, que não receberam auxílios 09 

Fonte: Nunes, 1984, p. 87. 

“Dia 21, após o almoço, os carros foram-se reunindo para recompor o 
préstito em frente à casa do Senador Totônio Borges, acrescido então com o 
representante do Governo do Estado, Sr. Jerônimo Antônio Coimbra, e de 
outras pessoas gradas, rumando à uma hora da tarde na direção dos Pagos 
das Vilelas... eram quase 5 hs da tarde, quando avistaram, antes do Morro da 
Rosa, o casario branco da cidadezinha... Barulho de festa e alegria” (França, 
1979, p. 172).

Após as festividades inaugurais, a Sul Goiana, como ficou conhecida a estrada, foi 

entregue ao tráfego regular de veículos, a primeira via de comunicação automotiva construída 

no Sudoeste goiano. Nota-se de imediato o encurtamento do tempo e das distâncias a serem 
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percorridas entre esta região e o Triângulo Mineiro. Antes da estrada, a viagem entre Jataí ao 

ponto mais próximo da estrada de ferro – Uberlândia – era feita a cavalo em 15 dias; o carro 

de bois gastava 6 meses de viagem e o correio, feito em lombo de burros, levava de 15 a 30 

dias para concluir seu percurso (França, 1979). 

Com a estrada, os “fordinhos” pioneiros faziam o mesmo trajeto em um dia e meio 

até Santa Rita, agilizando as comunicações; o correio passou a ser levado pelos carros da 

empresa, trazendo novidades e idéias modern izantes que mudaram o comportamento sócio-

cultural da sociedade sudoestina. 

 O setor comercial, ligado aos transportes foi o que, segundo França (1979), teve 

maior desenvolvimento, pois antes da inauguração, as ações da Cia Mineira Auto-Viação 

Intermunicipal S/A, que estavam com uma baixíssima cotação (de 200 mil réis baixara para 

25 réis), subiram em curtíssimo prazo para o seu mais alto preço: 800 mil réis o título.  

Os veículos automotores (caminhões e automóveis) chegaram à região estudada em 

1916/1917 e em 1919 já transitavam regularmente, transportando passageiros e cargas em 

dois terços da estrada construída pela Sul Goiana, linha Santa Rita do Paranaíba – Mineiros, 

num percurso total de 494 km. Após o êxito alcançado por essa companhia, novas empresas 

se formaram a um só tempo em vários outros pontos do Estado, com o objetivo de ligarem 

suas regiões ao ponto terminal da linha ferroviária. 

 Por volta de 1920, enquanto o Poder Público mandara construir apenas 42 km de 

estrada (Goiás a Itaberaí, traçado da Rodovia Roncador-Goiás, da Companhia Auto-Viação 

Goiana), a iniciativa privada já abrira cerca de 3.500 km de estradas automotivas, das quais o 

Sudoeste goiano contribuiu cerca de 1/5 do to tal de km construídos no período estudado 

Nunes (1984). 

1.6 A Modernização Regional – Região Sudoeste, Região de Fronteira

Para Chaul (1997), o vazio demográfico em Goiás não significava falta de produção; 

a Região Sul/Sudoeste de Goiás, por exemplo, apesar da pouca população, tinha uma grande 

produção pecuária e já uma expressiva produção agrícola. Neste período surgiram inúmeras 
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localidades por causa da ocupação agrícola e do avanço da fronteira econômica, sendo que as 

cidades do Sul/Sudoeste cresciam em população e desenvolvimento comercial, configurando 

esta região, no lugar para onde o progresso e o desenvolvimento do Estado apontavam. 

Portanto, neste período o Sul-Sudoeste do Estado foi se organizando no contexto das 

leis de mercado, exportando gado para o Centro-Sul do país, podendo-se afirmar que, com o 

advento da ferrovia no Sul do Estado, houve efetivamente um crescimento populacional e 

urbano, trazendo um período de modernização da sociedade, fruto das grandes transformações 

que ocorriam nas estruturas econômicas no âmbito nacional e mundial.  

“As transformações da economia brasileira, acentuadamente a partir do 
início do século com a expansão crescente, em bases capitalistas, do setor 
cafeeiro e ainda a nascente industria lização na região Centro-Sul, impôs 
como necessidade a expansão da Frente Pioneira rumo ao interior do país. 

Elemento expressivo deste processo de criação de espaços econômicos, foi a 
penetração da via férrea em território goiano, tornando-se um dos agentes 
modernizadores e integradores da economia do Estado à divisão regional do 
trabalho, redefinida segundo os interesses da expansão capitalista. A partir 
da ferrovia desencadeia-se uma série de transformações que vão eliminando 
as dificuldades que prendiam a expansão da economia agrária regional” 
(Machado, 1995, p. 32).  

As primeiras décadas do século XX foram marcadas pela expansão da economia de 

mercado, que precisava incorporar regiões cada vez mais distantes aos interesses do 

capitalismo. Este processo chegou primeiramente no país pelo Centro-Sul, que se modernizou 

de acordo com os interesses e ritmo do capital internacional, e por sua vez tiveram que se 

expandir rumo ao interior do país. 

“Assim, a Frente Pioneira ou as Frentes Pioneiras que se expandiam a partir 
do Sudeste do país, se dispunham seguindo um semi-círculo de 500 até 1000 
quilômetros de raio em torno das duas cidades – Rio de Janeiro e São Paulo. 
A partir daí, o desenvolvimento urbano, particularmente a economia 
industrial, se sustentou graças a existência de uma economia agrária 
estruturada em moldes a suportar e absorver os custos da acumulação do 
capital e da industrialização. Inserindo-se neste semi-círculo de expansão do 
capitalismo, a economia regional começou a se transformar e se modernizar 
e, dentro da divisão regional do trabalho, ganhou maior relevância no 
processo de acumulação de capital” (Borges, 1990, p. 87).  
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Com a inserção da Região Sul do Estado de Goiás na economia de mercado, surge 

uma tendência de modernização em todos os setores da sociedade regional, visando ajustá-la 

às estruturas e aos padrões da sociedade capitalista burguesa (meios de transporte e 

comunicação, relações comerciais, valores sociais, etc.), causando uma contradição de 

interesses econômicos e políticos, entre as oligarquias regionais, tomando-se esta região, 

juntamente com a região Sudoeste em centros opositores às oligarquias dominantes da velha 

Capital.  

Neste contexto, o Sudoeste Goiano, apesar de não ter conseguido a almejada ligação 

ferroviária com o Centro-Sul do país, passa a se  inserir no processo de modernização regional, 

devido principalmente a intensa ligação com o Triângulo Mineiro, tornando-se uma região da 

fronteira econômica, que chegara ao Sul em 1913 com a ferrovia, e dinamizada no Sudoeste 

com o advento da estrada automotiva construída em 1919, pela Companhia Auto-Viação Sul-

Goiana.

1.6.1 A Modernização da Sociedade 

Junto com a modernização da economia agrária do Sudoeste Goiano, surgiram 

mudanças na organização social, política e cultural. As idéias liberais ganham maior 

expressão na sociedade regional, tendo início o processo de mudança ideológica que levou a 

transformação de idéias e valores. Nesse sentido os novos meios de transporte e comunicação 

trouxeram uma nova mentalidade sóciocultural para as populações que ainda não utilizavam 

cotidianamente dos avanços técnicos e tecnológicos da sociedade industrial. 

Com o advento das estradas automotivas, houve mudanças significativas na 

economia e nos costumes, alterando o cotidiano das pessoas, bem como houve um aumento 

da riqueza devido a uma maior agressividade do setor comercial que foi, no Sudoeste Goiano, 

o primeiro setor a ter uma mentalidade aberta ao progresso material e tecnológico, bem como 

ao progresso cultural que a partir da estrada começou a chegar aos pólos econômicos da 

região.  

Dessa forma, ocorreu com o Sudoeste o mesmo que já havia acontecido no Sul do 

Estado, onde a penetração da estrada de ferro já havia alterado as estruturas de produção 
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regional, ocasionando uma nova divisão regional do trabalho, dinamizando as relações sócio-

econômicas, integrando estas regiões ao mercado nacional. 

Esse processo dinamizou economicamente o Sudoeste, criando condições para o 

fortalecimento do grupo político que assumiria o controle do Estado após o Movimento de 30, 

cujas bases estavam fortemente assentadas numa sociedade onde a propriedade da terra e o 

poder político estavam intrinsecamente relacionados. 

O início do período automotivo trouxe para a região Sudoeste, uma dinamização 

econômica que ocasionou mudanças sócio-culturais que alteraram o cotidiano daquelas 

populações, que até pouco tempo só conheciam as cavalgaduras e o carro de bois. O impacto 

social e psicológico que o automóvel trouxe à região Sudoeste foi semelhante ao que causou 

em todos os lugares que ele chegasse.  

Esta região era composta por uma sociedade estabilizada, conservadora, fechada a 

estranhos, com uma prática comum a este tipo de sociedade: Os casamentos consangüíneos 

para somar e não dividir os patrimônios. O automóvel, produto da especialização da produção 

industrial, caracterizou-se portanto, como um agente modernizador, trazendo com rapidez um 

grande número de inovações, facilitando os contatos pessoais, alterando dessa forma, as 

relações sociais e culturais da sociedade agrária regional. 

De acordo com França (1979), a população masculina daquela época, tinha como 

realização plena a posse de um bom cavalo e um revólver 38 carregado de balas na cintura, 

aspirações inerentes à realidade sociocultural em que viviam. Por isso, não é de se estranhar o 

impacto psicológico (espanto) que os primeiros automóveis causavam nas mentes rudes dos 

homens que viviam no campo e nem tinham a mínima idéia dos avanços tecnológicos que a 

sociedade industrial produzia. 

Dessa forma, para exemplificar o assombro que o carro produzia na mentalidade 

desta população, reproduzimos um fato pitoresco descrito pelo autor ao analisar a primeira 

viagem de propaganda do automóvel pelos sertões goianos.  

“Do lado direito da morada, existia o rancho de tropa, coberto de palha de 
buriti, sem paredes. Quando chegaram, pelo barulho do auto que ia apitando 
o gerico, já estavam algumas pessoas à porta. Espantadas. Ressabiadas. 
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Cândido Queixada aproximou-se do Ford, assim que ele parou, 
cumprimentou os viajantes e saiu-se logo com uma história.  

- Bom dia pessoal, apeia. Mas não lhe conto nada, aqui chegaram faz 
pouco tempo dois cavaleiros, que ficaram esquentando fogo lá no rio, e 
disseram que ouviram trovões e relâmpagos, de vez em quando 
misturados com gritos, no meio da madrugada coberta de neblina. Viam 
relâmpago e escutavam a trovoada. Trovoada não podia ser, porque não 
é tempo e o céu estava limpo. Um dos companheiros dizia “pode ser a 
mãe do ouro, olho o risco de luz por cima do arvoredo”. Os dois 
disparavam os cavalos, paravam um pouco e tornavam a escutar o 
mesmo barulho com alguns estrondos por cima. Os dois chegaram aqui 
afobados, com os animais em bica, e vieram me contar. Pensaram até 
que era alma de defunto... Bem que eu disse para eles, deve ser o Ronan 
com o automóvel” (França, 1979, p. 121-122). 

Essa mentalidade foi mudando com o surgimento do cidadão envolvido em atividades 

comerciais, nos empreendimentos de transporte, surgindo na região o típico cidadão urbano, de 

valores burgueses, que começaram a servir de modelo de cidadania ideal, mudando a maneira 

de vestir e de falar, tornando a educação uma indispensável obrigação social.  

O processo de modernização regional ocorrido no Sudoeste goiano, durante a 

Primeira República, surgiu da necessidade de expansão da fronteira econômica, cuja 

finalidade era incorporar nova áreas à economia de mercado inserindo-as numa nova divisão 

regional do trabalho. Portanto, entendemos que esse processo trouxe à região estudada, um 

período de modernização material e cultural que modificou as estruturas sociais.  

A conseqüência mais significativa, do ponto de vista sociocultural, que influenciou 

inclusive o intrincado jogo político que se desenrolava nos bastidores do poder das novas 

oligarquias que se formavam, foi a mentalidade “Progressista/Modernizadora” aberta as 

novidades sócio-econômicas e políticas do período estudado.. 

Esta mentalidade surgiu quando a economia primária da região absorveu e 

acomodou-se ao automóvel, produto da especialização industrial, que aqui chegou e mudou o 

panorama físico da região, com a abertura de estradas, configurando-se num dos principais 

vetores da modernização econômica, da modernização dos costumes e da mentalidade cultural 

das populações que viviam no Sudoeste Goiano.  



Capítulo II 

O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-POLÍTICO E 

SÓCIO-ECONÔMICO DO SUDOESTE GOIANO 

2.1 A Modernização Regional e o Desenvolvimento do Foco Oposicionista no 

Sul/Sudoeste Goiano 

A historiografia demonstra que a ocupação territorial do Centro-Oeste brasileiro, a 

partir de meados do séc. XIX, se dirigiu para as regiões Sul e Sudoeste de Goiás. A 

dinamização da economia agrária destas regiões,  ocorrida no início do séc. XX, com a 

chegada da fronteira econômica, impulsionada pela industrialização e pelo crescimento da 

cafeicultura no Centro-Sul do país, proporcionaram a estas regiões um desenvolvimento 

sócio-político diferenciado do restante do Estado. 

“Cabe ressaltar que toda essa onda de euforia econômica vinha dinamizar 
basicamente as regiões Sul e Sudoeste, por onde as comunicações – estrada 
de ferro e de rodagem – interligavam as regiões ao mercado nacional. 
Assim, todo um conjunto de estradas de rodagem veio a se somar à estrada 
de ferro, inserindo, cada vez mais, Goiás na economia de mercado. Estas 
estradas, unindo regiões, facilitaram também a ligação de Goiás com as 
áreas hegemônicas da economia brasileira... Assim, as alterações efetuadas 
nos meios de transportes, a dilatação da fronteira agrícola e os novos 
mercados abertos à produção e à exportação dinamizaram economicamente 
as regiões Sul e Sudoeste do Estado, desnivelando-as das demais regiões 
goianas e tornando-as centro econômico do Estado.” (Chaul, 1999, p. 24).  

Essas regiões, principalmente o Sudoeste Goiano, irão se tornar, na esfera política, 

um foco de oposição à oligarquia Caiado, cuja concentração do poder político, obstruía a 

participação político-econômica dos municípios da região estudada, ou seja, limitava a 

participação política e os interesses dos grupos oligárquicos ascendentes nestas regiões. 
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Em relação a formação da oposição à oligarquia caiado, Chaul (1999), afirma que a 

saída encontrada pelos grupos oligárquicos do Sul e Sudoeste, foi apoiar a aliança liberal, 

como forma de obter o poder político para dinamizar ainda mais o poderio econômico que já 

detinham no estado. Ao analisar o movimento de 30 em Goiás, resgata a figura de Pedro 

Ludovico, visto como um representante autêntico dos grupos oligárquicos do Sul e Sudoeste, 

catalisador da ascensão política da região estudada. 

Ora, este estudo procura analisar o desenvolvimento político-econômico da região, 

antes e depois do surgimento de Pedro Ludovico. As raízes da oposição a oligarquia Caiado 

está centrada em grupos que a historiografia denomina genericamente de grupos oligárquicos 

ascendentes do Sul e Sudoeste. 

 Abrir uma porta nesta vertente é o que pretendemos. Quais os personagens que 

compunham estes grupos? Quais os coronéis fazendeiros que se insurgiram contra o domínio 

dos Caiado? Quem foram os antecessores oposicionistas, dos quais Pedro Ludovico herdou o 

ímpeto revolucionário e a “mentalidade progressista-modernizadora”? 

Para encontrarmos estas respostas teríamos que fazer uma ampla retrospectiva da 

História Política de Goiás, o que tornaria a exposição muito extensa; porém, vamos analisar a 

importância de alguns personagens que estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento dos 

meios de transporte e comunicação na região, e que também foram artífices na construção da 

corrente oposicionista ao caiadismo no Estado. 

De acordo com Campos (1987), a “Revolução de 1909” põe fim a dominação 

Xavierista e ao período Bulhonista. Esta movimentação armada teve um grande aparato 

militar para a época; os “coronéis” recrutaram mais de 1.000 homens. A força pública 

estadual, em 1909 era constituída de apenas 276 homens, 14 oficiais e o restante praças. 

A causa desta “Revolução” teria sido a tentativa de racionalização e moralização da 

cobrança de impostos, uma motivação econômica, pois entre 1901 e 1908 estão oito das dez 

maiores arrecadações da receita de exportação de gado, na receita global do estado, em toda a 

primeira república. 



78

“Os meses de abril e maio de 1909 – Quem viveu na velha capital de Goiás 
os dias de abril e maio de 1909, jamais poderá esquecer o ambiente febril da 
velha Vila Boa... boatos incendiavam a cidade, compra de armas, reuniões 
suspeitas aqui e ali... O Cel. Rocha Lima passou inopinadamente o governo 
ao vice, Cel. Bertoldo de Sousa... A “Quinta”, fazenda do Cel. Eugênio 
Jardim, tornou-se o centro do reduto oposicionista... O tempo corria e 
chegava o dia 1º de maio de 1909. Quem assistiu o desfile de cerca de dois 
mil cavaleiros pelas ruas da cidade, sob o comando do Cel. Eugênio Jardim, 
que fardado, colocou-se à frente da coluna, não esquecerá jamais o 
espetáculo. Já não havia governo, o Cel. Bertoldo tinha abandonado o 
palácio. O batalhão de polícia foi ao encontro dos revolucionários para 
prestar-lhes as honras devidas, e a coluna de cavaleiros desfilou com a 
música à frente. Nada houve, nem um preso saiu da cadeia, nem um soldado 
do governo levantou-se e a passagem do governo operou-se pacificamente. 
A coluna depois de percorrer as ruas principais da cidade, regressou à 
Quinta.” (Fleury Curado, 1956, p. 111-115).  

Campos (1987), afirma que apesar desta “Revolução” ter sido inicialmente favorável 

ao grupo bulhonista, ela terá um sentido político especial, pois foi através desta 

movimentação política que surge as bases de articulação do grupo político que irá dominar a 

administração política e econômica do Estado até o fim da Primeira República. 

Foi nesta “Revolução” que surgiram as lideranças do Cel. Eugênio Rodrigues Jardim, 

Comandante-em-Chefe da Revolução, e de Antônio Ramos Caiado, advogado e fazendeiro, 

cunhado de Eugênio Jardim, já na cena política desde 1904, como secretário de estado. 

Caiado foi um dos primeiros a romper com Xavier de Almeida, participando ativamente das 

articulações do movimento de maio, despontando como um dos líderes máximos da 

“Revolução”. 

A ascensão da oligarquia caiado fez com que a oligarquia bulhonista fosse derrotada 

e seu domínio substituído, sendo que após a eleição de 1909, na qual Antônio Ramos Caiado 

foi eleito Deputado Federal, este passou a comandar a política administrativa e econômica do 

estado, ininterruptamente, de 1912 a 1930.  

A consolidação da oligarquia caiado, ocorreu a partir de 1917, na gestão de João 

Alves de Castro, cunhado de “Totó” Caiado, (período de constituição e inauguração da Cia e 

rodovia da Viação Sul Goiana). Nesta época, os presidentes de estado eram figuras 

decorativas, sendo o destino econômico e político do estado, efetivamente dirigidos pelo Sen. 

Antônio Ramos Caiado (Machado, 1990). 
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Ora, já neste período, nos grupos oligárquicos ascendentes no Sul e Sudoeste do 

Estado, começavam as despontar as lideranças que iriam fazer oposição à oligarquia caiado. 

No Sul, em Santa Rita do Paranaíba, surge a figura do Cel. Sidney Pereira de Almeida, e no 

Sudoeste aparece a liderança do Senador Antônio Martins Borges (futuro sogro de Pedro 

Ludovico). 

Estes coronéis estão diretamente relacionados com a modernização regional do 

Sudoeste Goiano, pois foram personagens importantes no desenvolvimento dos meios de 

transporte e comunicação nesta região, diretamente ligados ao início do período rodoviário no 

estado, bem como no desenvolvimento de outros progressos técnicos, que se dirigiam a esta 

região através da expansão de economia de mercado. 

2.1.1 A Oposição que vem do Sul: Santa Rita do Paranaíba e o Sudoeste Goiano 

“Acredito que o contato imenso entre os municípios do Sudoeste e Santa 
Rita do Paranaíba, entreposto comercial do Estado, via Triângulo 
Mineiro, contribuiu para desenvolver um foco oposicionista mais forte 
ali. Jornais de Uberaba e Araguarí, como o “Lavoura e Comércio”, e “O 
Araguarí”, exerciam grande influência na vida do Sudoeste. Às 
atividades comerciais com o Triângulo, via Santa Rita, se incorporavam a 
circulação de idéias e a difusão de uma mentalidade antagônica à ordem 
oligárquico-familiocrata vigente. Santa Rita estava tão ligada aos 
municípios do Sudoeste, que, apesar de se situar no Sul do Estado, 
documentos da época e mesmo livros recentes a consideram como 
integrante do Sudoeste” (Machado, 1990, p. 84).  

França (1979), em seu estudo sobre o início do período automotivo em Goiás, 

relatando a construção e inauguração de estrada de rodagem construída pela Cia. Autoviação 

Sul Goiana S/A, prioriza a iniciativa deste empreendimento ao Sr. Ronan Rodrigues Borges, 

comerciante de Santa Rita e primeiro Presidente da Cia. Autoviação Sul Goiana, deixando em 

segundo plano o Cel. Sidney Pereira de Almeida. 

Ora, no desenvolver deste trabalho, percebemos que o principal personagem desta 

empreitada foi o Cel. Sidney Pereira de Almeida, verdadeiro chefe político local, intimamente 

ligado a História Política e Econômica do Sudoeste Goiano, ao desenvolvimento dos meios de 

transporte e comunicação, e da oposição à oligarquia Caiado no Estado de Goiás. 
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Segundo Almeida Neto (1997), o Cel. Sidney Pereira de Almeida, oriundo de 

Araguari, veio para o Porto de Santa Rita em 1900, junto com seu pai, o Major da Guarda 

Imperial, Sr. Militão Pereira de Almeida, para se dedicarem ao comércio de secos e molhados, 

tornando-se em pouco tempo chefe político local. Em 1908, consegue junto ao Governo 

Federal, a construção da Ponte Affonso Pena. 

Foi um político atuante, ocupando o cargo de Intendente Municipal e Prefeito de 

Santa Rita por nove vezes (1911-1914; 1918-1918; 1919-1919; 1921-1921; 1922-1923; 1925-

1925; 1926-1928; 1930-1930; 1932-1936), foi Presidente da Câmara por doze anos, Vereador 

por dezesseis anos e Presidente de partido político por cinqüenta anos. 

O Cel. Sidney Pereira de Almeida foi proprietário da primeira Casa Bancária do 

Sul/Sudoeste Goiano, com sede em Santa Rita, denominada Almeida & Cruvinel, tendo como 

sócio o Sr. Belarmino Cruvinel, de Rio Verde, inaugurada em 1919, (ano da inauguração da 

rodovia Sul Goiana). Esta casa bancária funcionou até 1930, quando passou sua Carta Patente 

ao Banco Hipotecário. 

Na década de dez do Séc. XX, trouxe o telégrafo para o município e a luz elétrica em 

1933. Elaborou o primeiro Plano Diretor e Código  de Posturas da cidade. Em 1930 foi a 

primeira autoridade do Estado de Goiás a ser nomeado pelas forças revolucionárias de trinta, 

com Governador Civil do município de Santa Rita, até a instalação do Governo Novo. 

Ainda, de acordo com o autor em epígrafe, em julho de 1932, a chamado de Camilo 

Chaves, Pereira de Almeida incorporou-se nas fo rças goianas para combater o Estado de São 

Paulo na “Revolução Constitucionalista”, chefiando uma coluna de cem combatentes, atuando 

em Mato Grosso, aonde travou escaramuças com as forças paulistas, acompanhado o exército 

até que as forças rebeldes fossem derrotadas. 

O Cel. Sidney Pereira de Almeida, juntamente com seu sócio Ronan Rodrigues 

Borges, foram os pioneiros do rodoviarismo no Sudoeste Goiano, quando em 1918 construiu a 

estrada automotiva Sul Goiana, que liga Santa Rita do Paranaíba a Mato Grosso, passando por 

Rio Verde, Jataí e Mineiros, (hoje BR 452). Foi Presidente e fundador do primeiro partido 

político de Santa Rita, o Partido Democrata Santaritense, em 1915. 
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Na chefia deste partido, dominou a política administrativa e econômica da região até 

1927, quando surgiu outra agremiação política na cidade, denominada “Reação”, chefiada 

pelo Dr. Luiz de Menezes que assumiu a direção política do município, apoiado pelo Senador 

Ramos Caiado, (“Totó” Caiado), sendo que os dois grupos políticos chegaram “as vias de 

fato”, em 6 de março de 1927, num grande tiroteio, em pleno centro da cidade. Estes conflitos 

continuaram até o dia 24 de outubro de 1930, quando estes partidos políticos foram extintos 

pelo Movimento de 30 (Almeida Neto, 1997). 

Em 1933 os partidos políticos foram reorganizados na cidade, sendo que o Partido 

Democrata Santaritense foi incorporado ao Partido Democrata Social (PSD), sob a 

presidência do Cel. Sidney Pereira de Almeida, e o Partido Reação foi incorporado a União 

Democrática Nacional (UDN).  

A partir do Movimento de 30, o Cel. Sidney Pereira de Almeida tornou-se um 

colaborador constante de Pedro Ludovico, até 1936, quando terminou o último de seus nove 

mandatos na Prefeitura de Itumbiara, e se retira da vida política do Estado, mantendo porém 

sua influência na região até 1960, quando termina o segundo mandato do Prefeito, Sr. João 

Rocha, que tinha sido seu Secretário e Contador na Prefeitura, no período de 1930 a 1936. O 

Cel. Sidiney Pereira de Almeida faleceu em Itumbiara em 1977, aos 93 anos. 

2.1.2 Rio Verde, Principal Foco de Oposição no Estado 

Machado (1990), demonstra que vários fatores contribuíram para que, na região 

Sudoeste do Estado, aparecesse um foco oposicionista de contestação à ordem oligárquica 

vigente. Nessa região se desenvolveu um forte movimento de oposição ao Governo, que 

chegou a pegar em armas para fazer valer seus interesses. 

Essa movimentação oposicionista trouxe uma grande repressão, vinda da velha 

Capital, gerando um clima de violência, constantemente denunciado pela imprensa 

oposicionista goiana, pelos jornais do Triângulo Mineiro e mesmo do Rio de Janeiro. Essa 

região seria o berço das oligárquias ascendentes que deram suporte ao Movimento de 30 em 

Goiás.
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Ainda, de acordo com Machado (1990), da velha Capital veio a reação teórica à 

ordem oligárquica estabelecida, manifestada através do surgimento de uma imprensa 

oposicionista e da articulação política, tendo como expoentes Mário D’Alencastro Caiado, 

Domingos Neto Vellasco, e outros.  

A autora afirma, entretanto, que foi no Sudoeste que realmente houve uma reação 

contundente, tornando-se o suporte efetivo da reação à oligarquia caiado. Esta movimentação 

política surgiu de diversos fatores, oriundos do  processo de ocupação e posterior dinamização 

econômica da região Sul/Sudoeste como um todo. 

“Enquanto a harmonia da balança econômica do Estado não pendia para 
qualquer lado, havia por parte dos grupos oligárquicos das demais regiões, 
uma aceitação do predomínio político da Capital, sediada em Goiás. A 
medida que, no plano econômico, as regiões Sul e Sudoeste se 
dinamizavam, maior se fazia a distância entre elas e a Capital... Como saída 
se lançaram à busca de um poder político condizente com seu poder 
econômico.” (Chaul, 1997, p. 29-30). 

No final da década de 20, em decorrência da crise econômica que atravessava a 

cafeicultura no País, surgiram várias manifestações insurrecionais que provocaram as cisões 

regionais entre as novas forças políticas que emergiam, causando fissuras na estrutura 

econômico-política da República Velha. A sociedade brasileira se tornou mais complexa, 

incorporando setores não oligárquicos à vida econômica e social, sem haver, contudo a 

incorporação destes setores no âmbito político nacional. 

Em Goiás, estado eminentemente oligárquico-familiocrata, cuja fração modernizante 

ansiava por mudanças no quadro político, começa a despontar as lideranças que irão combater 

as forças políticas dominantes. Portanto, aparecem nesse período, os atores que iriam fazer 

frente à oligarquia caiado, destacando-se em Rio Verde a figura do Senador, Cel. Antônio 

Martins Borges, catalisador e dinamizador do movimento oposicionista que poria fim à 

oligarquia dominante. 

Conforme relata Cunha Neto (1988), os Martins Borges chegaram à região Sudoeste 

em meados do séc. XIX, junto com as levas de migrantes oriundos do Triângulo Mineiro, 

tornando-se proprietários da Fazenda Boa Esperança, com registro nº 76, de 10/091858, no 

nome de Manoel Martins Borges. 
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Com a Lei Provincial nº 670, de 31/07/1882, que elevou a Vila de Rio Verde a 

categoria de Cidade, começa a formação da oligarquia dos Martins Borges na região, sendo o 

“Termo de Posse” da cidade, assinado entre outros, em 05/11/1888, pelo Sr. Bento Martins 

Borges. Em 22/06/1897 foi eleito Intendente Municipal de Rio Verde, o Cel. Cândido Ferreira 

de Jesus, tendo como 2º Conselheiro, o Sr. Antônio Martins Borges, que se inicia assim na 

vida político-adminstrativa do município. 

Após a virada do século, a partir de 1907, já com a patente de Coronel, Antônio 

Martins Borges passa a ser um dos líderes políticos de maior influencia na região, sendo eleito 

Primeiro Conselheiro da Intendência, nos períodos de 1907-1911; 1911-1915. No pleito de 

1918 foi eleito Senador estadual. 

Na eleição de 20/09/1919, é eleito Intendente Municipal de Rio Verde, (período da 

formação da Cia. Autoviação Sul Goiana, da qual foi um dos maiores acionistas), cargo que 

ocupa até 1923. Nesta época, já como Senador do Estado, o Cel. Antônio Martins Borges 

torna-se o mais importante chefe político da região de Rio Verde, Jataí, Caiapônia e Mineiros, 

sendo que neste período, ocorre a iniciação política de Pedro Ludovico, sobre a qual 

trataremos no próximo item. 

Com a vitória do Movimento Outubrista de 30, é instalado o Conselho Municipal 

Provisório de Rio Verde, em 29/10/1930, sendo eleito Intendente Municipal, o Senador 

Antônio Martins Borges. Com base no Dec. nº 1757 de 29/12/1931, é empossado Prefeito de 

Rio Verde em 01/03/1932, cargo que exerce por poucos dias, pois veio a falecer no dia 

22/03/1932.

O poder do Senador Antônio Martins Borges decorria do fato de ser ele um dos 

maiores latifundiários do Sudoeste goiano, ocorrendo que o próprio Pedro Ludovico, quando 

queria dar um exemplo das extensões das fazendas de Rio Verde, citava o próprio sogro, 

dizendo que ao falecer, este deixou como herança, 600 alqueires goianos de terra para cada 

um de seus nove filhos. (Machado, 1990). 

Martins Borges foi Conselheiro e Intendente Municipal em Rio Verde, Senador 

Estadual e Vice-presidente do Estado. Sua verve oposicionista foi relatada no jornal “A voz 

do Povo”, em edição de 14/04/32, quando fala sobre seu falecimento e relata que “no Senado 
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foi um dos únicos que se bateram contra a famosa “Lei dos seis meses”, que deu ao Sr. 

Caiado a posse de Tesouras e Aricá”. 

Este fato foi confirmado por Pedro Ludovico, que relatou mais tarde, que a oposição 

de Antônio Martins Borges à oligarquia caiado nasceu, desde que, como Senador Estadual, 

não votou a lei que deu origem a “Questão do Judiciário”, na gestão do Governador Miguel 

Rocha Lima (1922/1924), quando era Secretário de Terras o Cel. Brasil de Ramos Caiado, 

que concedeu, através da Lei nº 725 de 11/08/1923, títulos que deram a “Totó” Caiado, 

aproximadamente 1.071.446 hectares de terra às margens do Rio Araguaia (Machado, 1990). 

Esta apropriação levou a um conflito entre o poder judiciário e o poder executivo, 

que altera a composição do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo duas comarcas (civil e 

criminal). Com isso, o poder executivo passou a dominar o judiciário, favorecendo seus 

interesses. Desponta nessa crise a figura do Sr. Mário Caiado, um dos desembargadores 

insubmissos, que iriam iniciar a oposição em Goiás. 

Nesse período Mário Caiado funda “A voz do Povo”, jornal que passa a ser o 

principal articulador do movimento oposicionista no Estado, tendo como colaboradores, entre 

outros: Americano do Brasil, (Santa Luzia); Domingos Neto de Vellasco, (Capital); Diogénes 

Dolival Sampaio, (Catalão); Cel. Antônio Martins Borges e Pedro Ludovico, (Rio Verde) e 

Sidney Pereira de Almeida, de Sta. Rita do Paranaíba (Machado, 1990). 

2.1.3 A Imprensa, Martins Borges e o Surgimento de Pedro Ludovico 

De acordo com Machado (1990), Pedro Ludovico Teixeira formou-se em Medicina 

no Rio de Janeiro em 1916, e retorna à cidade de Goiás, sua cidade natal. Nesta cidade recusa 

o cargo de Médico da Força Pública, conseguido por sua mãe, junto ao Presidente do Estado, 

Sr. Eugênio Jardim, indo fixar-se em Bela Vista de Goiás, onde inicia sua carreira médica; 

porém, habituado à vida de um grande centro urbano, não tolera a vida monótona e 

melancólica das pequenas cidades.  

Nesse período, Pedro Ludovico resolve ir para Rio Verde, motivado pela crescimento 

econômico e político que o Sudoeste Goiano estava atravessando, chegando a esta cidade em 
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14/07/1917, com 26 anos incompletos. Nesta cidade, continua com sentimento de aversão às 

pequenas cidades: “...Por mais que me esforçasse, não me habituara até então, à existência 

monótona das pequenas cidades, uma vez que estivera seis anos no Rio, sem dali me afastar.”  

A História não é feita de suposições ou conjecturas, mas é provável que devido sua 

formação num grande centro urbano, Pedro Ludovico não teria suportado a vida em uma 

cidade pequena e monótona, pois apesar de Rio Verde ser um centro regional, não se 

comparava a vida urbanizada que os grandes centros do país já detinham naquele período; 

porém surge um fato que vai mudar radicalmente a vida futura de Pedro Ludovico, o 

casamento, em 22/06/1918, com Gercina Borges, filha de Antônio Martins Borges, o coronel-

fazendeiro mais poderoso da região. 

Após o casamento, Pedro Ludovico muda-se, e permanece durante seis meses em 

Jataí e retornando a Rio Verde em março de 1919. Este fato nos leva a inferir que Pedro 

Ludovico não estava em Rio Verde, quando no dia 19/08/1918, entrava o primeiro automóvel 

na cidade sudoestina, dirigido por Ronam Rodrigues Borges e Sidney Pereira de Almeida. 

“Em pouco tempo, ouviram-se fogos arrebentando no ar, enquanto os 
empoeirados visitantes seguiam para a residência do Sen. Antônio Martins 
Borges, onde ficariam hospedados. De fronte à morada do chefe político do 
lugar, os caravanistas pararam com muita gente se aproximando a fim de vê-
los de perto – especialmente aquele veículo estranho e desconhecido” 
(França, 1979, p. 136). 

De acordo com Borges (1990), a partir da segunda década do séc. XX, o Sul e o 

Sudeste goiano estava inserindo-se no processo de modernização da economia agrária, com 

parte da lógica da expansão da economia de mercado; processo este que atingiu aspectos da 

vida social, política e cultural do Estado, principalmente nas cidades goianas que margeavam 

a linha ferroviária, que no período, se reurbanizaram, passando a contar com os progressos 

técnicos e tecnológicos do mundo capitalista, como a energia elétrica, o telégrafo, o telefone, 

etc.  

Nos níveis superestruturais, o autor afirma que a modernização política e ideológica, 

apesar de ter sido mais lenta e menos visível, foi evidente neste período, em que as idéias 

liberais ganham maior expressão e significado na sociedade regional, iniciando-se dessa 

forma, o processo de mudança ideológica. 
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As novas idéias tiveram uma maior repercussão no pensamento político da fração 

modernizante das oligarquias ascendentes do Sul/Sudoeste, ocasionadas pela inserção destas 

regiões na fronteira agrícola da expansão da economia de mercado. Este processo criou uma 

contradição de interesses econômicos e políticos entre as oligarquias regionais, refletindo-se 

nas lutas políticas estaduais, fazendo com que as cidades desta região se transformassem em 

centros opositores às oligarquias dominantes da velha capital. (Borges, 1990). 

“Concorreram para as transformações de idéias e valores, os meios de 
transporte, a migração, as relações comerciais e os meios de comunicação, 
principalmente a imprensa, que na época era um veículo de propagação de 
novas idéias” (Borges, 1990, p. 103). 

Ora, conforme o estudo de Machado (1990), foi através da imprensa que se deu a 

iniciação política de Pedro Ludovico, quando, junto com Ricardo Campos, Teódulo Emrich, 

Almeida Barros e Atanagildo França, funda em Rio Verde, o jornal “O Sertão”, 

posteriormente intitulado “O Sudoeste”, através do qual faziam oposição ao caiadismo.  

Esses fatos não ocorreram conforme informa a autora em epígrafe, pois vimos em 

Cunha Neto (1988), que em 13/09/1920, o jornal “Correio Oficial”, noticia o aparecimento do 

jornal “O Sertão”, fundado por Antônio Martins Borges, secretariado pelo Dr. Almeida 

Barros, sendo redatores Pedro Ludovico Teixeira e Ricardo Campos. 

Cunha Neto (1988), informa que em 1923 aparece “O Sudoeste”, este sim, fundado 

por Pedro Ludovico Teixeira e Ricardo Campos, jornal político anticaiadista e de grande 

circulação na época. Diante deste fatos, entendemos que houve um processo de 

amadurecimento político de Pedro Ludovico, pois sua iniciação na imprensa se dá através do 

jornal do sogro, onde adquire experiência, para então, três anos depois fundar o jornal “O 

Sudoeste”.

Neste período, Pedro Ludovico, dizia que embora se sentisse revoltado com a falsa 

democracia que existia no Brasil e especialmente em Goiás, se mantinha afastado da política 

para não provocar aborrecimentos em seu sogro, o Senador Antônio Martins Borges, até que 

sua indignação chegou a um ponto em que ele se  dirigiu a Martins Borges nos seguintes 

termos: “...Olha, meu sogro, ou eu vou-me embora para outro Estado, ou então vou lutar 

contra os caiado. E, então ele falou: – Você luta.”, ou seja, Pedro Ludovico inicia sua vida 



87

política após uma autorização expressa de Antônio Martins Borges, o que denota claramente o 

respeito familiocrata próprio da época, ficando claro a profunda influência que o sogro 

exerceu nas decisões do então jovem Pedro Ludovico. 

“Com espírito de lutas, não se conformava com a política praticada pelos 
caiado no Estado, mas mantinha ainda assim, afastado até o dia em que foi 
instalado o telégrafo em Rio Verde. Houve uma comemoração e durante a 
inauguração, presentes autoridades, entre elas o Senador Antônio Martins 
Borges e Ricardo Campos, foi quando Joviano de Morais proferiu um 
discurso criticando o Governador do Estado, Brasil Ramos Caiado. Neste 
momento nascia a oposição em Rio Verde, onde foi criado um jornal “O 
Sudoeste”, tendo como responsáveis Pedro Ludovico, Ricardo Campos, 
Celso Hermínio, Theódulo e outros. Com o jornal impresso, o Senador 
Martins Borges pediu a Pedro Ludovico que não o distribuísse, e aguardasse 
a sua ida a Capital, e conforme fosse recebido pelo “Totó” Caiado, ele daria 
ou não a ordem para sua distribuição no Estado. Assim nasceu a oposição 
em Goiás (Felipe Santa Cruz – ex-prefeito de Rio Verde)” (Queiroz, 1990, 
p. 129-130).

Nos depoimentos recolhidos por Machado (1990), entre outros, destacamos o de 

Venerando de Freitas Borges, primeiro prefeito de Goiânia, que ao discorrer sobre o histórico 

da liderança de Pedro Ludovico, frisa bem a influência de Antônio Martins Borges, pai de 

Dona Gercina, maior chefe político do Sudoeste, homem de prestígio na região de Rio Verde, 

Jataí e arredores, onde tudo era manobrado pelo Senador. 

Neste sentido, a liderança de Pedro Ludovico, nascida pela imprensa, foi sustentado 

pelo apoio seguro do sogro, e se fortaleceu pelas suas ligações com o Tenentismo e com os 

líderes da Aliança Liberal, destacando-se entre outras razões à ascensão política de Pedro 

Ludovico a sua condição de genro do Senador Antônio Martins Borges, que lhe dava o 

suporte prático (econômico e político). 

Portanto, o poder do Senador Martins Borges, foi fundamental para que o 

Sul/Sudoeste do Estado, reivindicassem o poder político compatível com seu poder 

econômico, transformando-se na principal frente oposicionista a oligarquia caiado, 

reivindicando para a região, um seu representante (Pedro Ludovico), para a direção do Estado 

(Machado, 1990). 
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2.2 O Crescimento Regional e sua Relação com os Meios de Transporte e Comunicação 

Após a inauguração da Cia Auto Viação Sul Goiana, em 1919, a região Sudoeste se 

tornou mais receptiva às forças da economia de mercado que avançavam do Sudeste do país 

em direção ao interior, incorporando as idéias progressistas modernizadoras que 

representavam.  

Esta assertiva é considerada por Machado (1990), a razão primeira e essencial à 

configuração do Sudoeste goiano como principal frente opositora à ordem oligárquica 

dominante em Goiás. Neste período, essas dissidências opositoras passaram a atuar como os 

principais agentes modernizadores da região e, posteriormente, do Estado. 

Esse processo se deu a partir do desenvolvimento dos meios de transporte e 

comunicação, trazendo uma “onda de euforia econômica”, que dinamizou as regiões Sul e 

Sudoeste do Estado, interligadas a partir deste período, pelas estradas de ferro (Regiões Sul e 

Sudeste), e de rodagem (Região Sudoeste), às áreas hegemônicas da economia nacional. 

 Neste sentido, os dez anos finais da Primeira República em Goiás (1920-1930), 

foram marcados pela dinamização econômica do Sul/Sudoeste goiano, tornando esta região 

em centro econômico do Estado. Porém, conforme afirma Chaul (1997), esta região não 

encontrava participação política condizente, ficando sempre à margem das decisões estaduais.  

A partir de 1920, a Sul-Goiana, com sede em Rio Verde, iniciou os trabalhos da 

companhia com dez carros Ford Double Phaeton, modelo T, dois caminhões Ford de uma 

tonelada e um carro de luxo, Studebaker Big Six, de sete lugares, sendo que os carros Ford 

custavam na época três contos e seiscentos mil réis, e os caminhões, dois contos e seiscentos 

mil réis. Em Rio Verde foi montada uma oficina mecânica, para dar assistência técnica aos 

veículos da companhia (França, 1979). 

Segundo Cunha Neto (1988), em meados da década de 20 do século passado 

transitava pela Sul Goiana uma média diária de oito caminhões e quatro automóveis, com 

média mensal de seiscentos veículos. Para a época era um tráfego bem significativo, 

transportando pessoas e mercadorias com uma agilidade até então desconhecida na região, 

principalmente na difusão e distribuição dos veículos de comunicação impressos, através da 
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agilização dos correios, bem como houve a implantação de melhores redes telegráficas em 

toda a região. 

“Outro benefício imediato da Companhia, foi a linha do telégrafo 
marginando o traçado da rodovia aberta do Paranaíba até Rio Claro, 
estendendo-se mais tarde a Mineiros e Santa Rita do Araguaia, o que lhe 
daria o título de ‘Via de penetração mais extensa de nossa Pátria’, naqueles 
tempos distantes” (França, 1979, p. 178).  

Esta rede telegráfica foi estratégica nos anos seguintes, pois foi através dela que se 

deu as comunicações de toda a movimentação política que antecedeu o Movimento de 30, 

como relataremos nos próximos itens deste trabalho. 

Nunes (1984), afirma que a partir de 1922, o Governo Estadual concedeu a 

companhias particulares a construção e a exploração de outras rodovias, como as que ligam 

Roncador, ponto final da Estrada de Ferro Goiás, aos municípios de Anápolis, Bonfim e 

Trindade; Ipameri a Cristalina; Formosa, Santa Luzia e Planaltina; Caldas Novas a Ipameri, 

formando um sistema de estradas rodoviárias que convergiam para vários pontos da estrada de 

ferro, integrando essas regiões do Estado ao sistema de transporte rodoferroviário.  

A estrada Mineiros – Santa Rita do Araguaia, completou a ligação de Uberlândia, no 

Triângulo Mineiro, ao Estado de Mato Grosso, passando por Rio Verde e Jataí, servindo 

também à zona diamantífera do Rio das Garças, região importante nas lutas oposicionistas do 

Sudoeste Goiano. Nunes, (1984), afirma que o “surto” rodoviário ocorrido em Goiás na 

década de 20, localizava-se especificamente no Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado, ligando 

aquelas regiões ao Centro-Sul do país. 

 Nesse período, toda a rede rodoviária da região se comunicava com a povoação de 

Vianópolis, ponto terminal da Estrada de Ferro Goiás, com exceção do Sudoeste Goiano, que 

se ligava diretamente com o Triângulo Mineiro, sendo esta região do Estado a mais bem 

servida de estradas de rodagem no período, contando por volta de 1922, já com mais de 

setecentos quilômetros de estradas de rodagem construídas. (Nunes, 1984).  
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2.2.1 O Sudoeste, a Estrada e o Intruso 

Antes do período rodoviário, os caminhos eram formados por estradas carreiras, ou 

então simples picadas abertas pelas tropas de muares que seguiam antigos trilheiros de índios. 

Com o povoamento da região, as estradas que ex istiam, em sua maioria não eram públicas e 

sua utilização demandava pedidos de licença. A parada de um automóvel com gente 

desconhecida à porta da casa da sede de uma fazenda representava um acontecimento, com o 

coronel fazendeiro, sua família, agregados, todos volteando curiosos a máquina desconhecida.  

“O automóvel foi um intruso. Começou por alterar o panorama físico do 
país com abertura de estradas, coisa desconhecida até então; quando 
existiam os caminhos não tinham um destino longínquo previsto. Não iam 
de cidade a cidade, mas sim da fazenda do coronel tal ao sítio do major tal. 
E assim, de lugar em lugar, torcionando, volvendo, avançando, se dirigiam 
de uma cidade à outra, atravessava-se o curral de uma fazenda, cortava-se a 
frente da casa da sede de outra, abrindo porteiras – uma infinidade de 
porteiras – uma porteira em cada transposição de pasto, um acabar nunca de 
porteiras” (França, 1979, p. 194).  

A Sul Goiana favoreceu a dinamização sócio-econômica e sócio-política para a 

Região Sudoeste, pois o transporte mais fácil e mais rápido permitiu aos fazendeiros e 

comerciantes das pequenas cidades, a oportunidade de procurarem outros mercados e 

melhores preços para muitos artigos, ainda que o boi, principal riqueza da região, continuasse 

a se autotransportar em direção aos mercados consumidores de Minas e São Paulo.  

A modernização da região, trazida pela expansão da fronteira econômica, com o 

início do transporte ferroviário e com a abertura de estradas de rodagem no Sul/Sudoeste do 

Estado, trouxe em seu bojo, durante toda a década de 20 do século passado, um processo de 

urbanização. Surgiram nas cidades da região estudada, os primeiros serviços de água 

encanada, as primeiras usinas elétricas, as primeiras casas de projeção cinematográfica, e 

outros empreendimentos que trouxeram paulatinamente o desenvolvimento cultural e o 

aparecimento de uma mentalidade aberta ao novo e à modernidade. 

A dinamização econômica da região, que começava a receber estes novos meios de 

transporte e comunicação, o automóvel e o caminhão, produtos da especialização industrial, 

trazidos pela expansão da economia de mercado, proporcionou aos idealizadores da Sul 

Goiana um grande dividendo político, ocorrendo a consolidação das oligarquias ascendentes 
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do Sul e Sudoeste goiano, que passaram a partir deste momento a liderar a corrente 

oposicionista em Goiás. 

2.2.2 A Via Automotiva e o Desenvolvimento Político  

Com o início do tráfego regular de veículos automotores na Sul-Goiana, os principais 

acionistas da companhia, aumentaram o controle político e econômico da região. Em Santa 

Rita do Paranaíba houve a consolidação da oligarquia Pereira de Almeida, sendo esta região 

totalmente controlada pelo Cel. Sidney Pereira de Almeida, que no período foi intendente 

municipal e prefeito da cidade (1911 a 1936), quase que ininterruptamente, pois quando não 

estava diretamente no exercício do mandato, este era exercido por pessoas de seu grupo 

político. 

Na época da implantação da Sul-Goiana, o Cel. Sidney Pereira de Almeida, era 

intendente municipal da cidade (1918 a 1920), sendo substituído na intendência por Ronan 

Rodrigues Borges (1920 a 1921), idealizador da Companhia Auto Viação Sul-Goiana. Este 

exerceu a intendência da cidade, com uma visão administrativa voltada para a melhoria dos 

meios de transporte e comunicação, visando a dinamização econômica da região Sul/Sudoeste 

do Estado.

Sidney Pereira de Almeida, neste período faz uma sociedade creditícia com 

Belarmino Cruvinel, de Rio Verde, diretor técnico da Sul-Goiana, pertencente ao grupo do 

Senador Martins Borges, com o qual funda em Santa Rita do Paranaíba, em 1919 a Casa 

Bancária Almeida & Cruvinel. 

Essa instituição financeira viria dar suporte às transações bancárias e comerciais da 

companhia e de seus associados, pois até então, toda transação financeira era realizada através 

da agência do Banco do Brasil de Uberaba, o que veio a agilizar o aporte de capital e 

financiamento da companhia.  

O Sr. Belarmino Cruvinel, assim como Pedro Ludovico Teixeira, foi genro do 

Senador Antônio Martins Borges, casado com Alice Borges. Foi também prefeito de Jataí, de 

Rio Verde, e Interventor do Estado, no período de 12/09 a 16/11/1946.  
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Em Rio Verde, houve a consolidação do poder do Cel. Antônio Martins Borges, 

grande latifundiário e maior chefe político da Região Sudoeste, sendo considerado um dos 

responsáveis direto pelo surgimento da oposição à oligarquia Caiado na região. Martins 

Borges consolidou seu poder político pouco depois da inauguração oficial da Sul-Goiana, 

sendo eleito em 1919 intendente municipal da Comarca de Rio Verde, cargo que ocupa até 

1923, quando surge a “Questão do Judiciário”, passando a partir desse fato a liderar a corrente 

oposicionista no Sul/Sudoeste goiano.  

Nota-se pela leitura das atas das assembléias gerais da Sul-Goiana, conforme vimos 

em França (1979), que esta companhia veio aglutinar pessoas que iriam organizar a oposição 

em Goiás. Vimos na ata da segunda assembléia (31/08/1919), uma ligação com os políticos da 

capital, iniciadores da oposição no Estado. 

Nesta assembléia foi votada uma moção de agradecimento pelos serviços prestados 

na obtenção do privilégio da Cia. perante o Governo do Estado, a Mário Caiado, e ao Sen. 

Possidônio Xavier Rabelo, ambos iniciadores da corrente oposicionista no Estado. 

Na ata da terceira assembléia (17/06/1919), foi apresentado os nomes de Antônio 

Martins Borges e Orozimbo de Souza Bueno como fiadores e depositários dos valores da Cia. 

É interessante notar que na ata da assembléia geral de 20/01/1920, aparece o nome de Pedro 

Ludovico como associado da Cia., que entre outros, foi eleito membro do Conselho Fiscal da 

Sul-Goiana. 

Em relação à linha telegráfica que margeava a Sul-Goiana até Santa Rita do 

Araguaia, destacamos sua utilização durante toda a movimentação política que antecedeu o 

Movimento de 30 em Goiás. Nessa época os telegramas cifrados foram decisivos, como 

podemos perceber em um relato de Pedro Ludovico quando trata a combinação de códigos 

com o Dr. Diógenes Magalhães que estava em Belo Horizonte em contato com os líderes do 

Movimento, e com Adelino Lopes de Moura, de Itumbiara, do grupo político de Sidney 

Pereira de Almeida:  

“Combinei, então, um código, uma cifra com o Dr. Diógenes Magalhães, 
para que me avisasse em Rio Verde, caso tivesse uma informação positiva... 
No dia 4 de outubro de 1930, recebi pela manhã, um telegrama do Dr. 
Diógenes, de Belo Horizonte, nos seguintes termos: Procuração segue 
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urgente, e do Adelino, à tarde: Segue gasolina, que significavam Revolução 
começou” (Machado, 1990, p. 97).  

Entendemos que a modernização da sociedade no período, bem como o 

desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação trazidos pela expansão da economia 

de mercado, teve como conseqüência a dinamização de novas forças políticas, começando a 

configurar uma nova estrutura de poder, com o envolvimento e posterior liderança dos 

políticos do Sul/Sudoeste na movimentação política que derrotou a antiga ordem oligárquica 

que predominava em Goiás.  

2.2.3 A Dinamização Econômica e os Novos Meios de Transporte e Comunicação  

Sabemos que nas duas primeiras décadas do século XX, frente às transformações 

econômicas, as ferrovias começaram a caminhar em direção ao interior do país, como resposta 

à necessidade da expansão cafeeira. A finalidade era ocupar e incorporar novas áreas à 

economia de mercado, ampliando as relações de dependência em âmbito nacional, resultante 

da divisão e especialização da economia mundial. A expansão rodoviária em Goiás no 

período, localizava-se especificamente no Sul/Sudeste e Sudoeste do Estado, ligando aquelas 

regiões ao Centro/Sul do país.  

O papel pioneiro das rodovias se configurou diante do surgimento de companhias de 

auto viação, surgindo várias estradas cortando estas regiões em todos os sentidos, com o 

aparecimento de vários troncos rodoviários interligando-as em direção ao Centro/Sul do país 

através do Triângulo Mineiro.  

“O aperfeiçoamento das vias de comunicação e a introdução de meios de 
transportes mais eficientes, as ferrovias, principalmente, significaram uma 
verdadeira revolução nas regiões Sul e Sudoeste... Estas transformações 
fizeram com que as regiões Sul e Sudoeste se tornassem as áreas 
economicamente mais dinâmicas do Estado e o centro da economia goiana” 
(Silva, Apud., Nunes, 1984, p. 93). 

Borges (1995), ao analisar a implantação da segunda etapa da Estrada de Ferro 

Goiás, que começou a ser construída no início do século XX, afirma que a ferrovia foi 

imprescindível na integração da economia goiana à dinâmica capitalista do Sudeste. A 

ferrovia como meio de transporte moderno, colocou o Estado em contato direto com os 
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centros econômicos e políticos do país, ou seja, esta via de transporte e comunicação 

contribuiu para acelerar as mudanças nas estruturas regionais. 

O transporte ferroviário e rodoviário configuraram-se em instrumentos da economia 

de mercado na ocupação e reorganização do espaço econômico regional. Borges (1995), 

afirma que as transformações nas estruturas econômicas e políticas regionais, principalmente 

após 30, estavam diretamente vinculadas a integração de Goiás à dinamização econômica 

ocasionada pela expansão da economia de mercado. A política de transportes no Brasil, 

sempre esteve historicamente vinculada ao modelo dependente de crescimento econômico do 

país, com os investimentos nos transportes estando vinculados à economia primária 

exportadora. 

No início dos anos vinte, a Estrada de Ferro Goiás foi encampada pelo Governo 

Federal, como unidade autônoma, subordinada à Inspetoria das Estradas de Ferro da União. 

Para Borges, a decadência da estrada de ferro proporcionou o crescimento do transporte 

rodoviário, que a partir dos anos trinta vincula-se diretamente às mudanças estruturais na 

economia brasileira. 

A era rodoviária no Brasil se inicia a partir do momento em que a economia nacional 

mudou seu centro dinâmico para o setor do mercado interno, observando porém, que o 

desenvolvimento dos transportes no país estava inserido no processo de modernização 

dependente, orientando-se segundo interesses externos e não a partir das necessidades reais da 

sociedade nacional. Portanto, em Goiás, a partir de 30, desenvolveram-se sistemas viários 

mais onerosos por quilômetro transportado, refletindo diretamente no processo de mudanças 

da sociedade regional. (Borges, 1995). 

A passagem da administração da Estrada de Ferro Goiás para o Governo Federal, não 

mudou muito as condições técnico-financeiras da estrada, que continuou com lentidão os 

trabalhos de prolongamento da linha, com o agravante dos serviços de transporte serem 

ineficientes e onerosos; porém devemos ressaltar que, apesar das deficiências, a ferrovia 

configurou-se num instrumento importante para a modernização regional, mesmo não 

contando com o apoio político e econômico das oligarquias dominantes do Estado, que pouco 

ou nada fizeram para viabilizar a construção da ferrovia. (Borges, 1995). 
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“Os coronéis da velha capital (Cidade de Goiás), contrários a qualquer tipo 
de mudança de caráter ‘progressista’, não tinham interesse no 
empreendimento. A estrada, como ‘via de comunicação moderna’, poderia 
acelerar as mudanças estruturais e despertar forças de transformação, 
ameaçando o status quo político-oligárquico no Estado” (Borges, 1995, p. 
29).

Portanto, podemos afirmar que o desenvolvimento dos meios de transporte e 

comunicação no Estado, favoreceram o crescimento da corrente oposicionista nas regiões Sul e 

Sudoeste. Neste período, a ferrovia, conjugada com a rede rodoviária em expansão, além de 

incrementar as relações comerciais regionais e inter-regionais, possibilitaram o desenvolvimento e 

a unificação da fração modernizante das oligarquias ascendentes, culminando com a vitória da 

Aliança Liberal, colocando no poder uma nova força política no Estado. 

2.3 A Modernização e a Consolidação do Poder Político-Econômico do Sudoeste Goiano 

O processo de modernização que atingiu as regiões Sul/Sudoeste do Estado, durante 

os primeiros vinte anos do século passado, ocasionado pela expansão da economia de 

mercado, provocou uma reação, por parte da fração modernizante das oligarquias dominantes 

dessas regiões, contra a ordem oligárquico/familiocrata estabelecida. 

 Para Machado (1990), a questão fundamental era a luta pelo poder, já que o grupo 

oligárquico dominante se perpetuava e barrava o avanço das forças produtivas, configurando 

um processo que ia de encontro aos interesses da elite “Progressista/Modernizadora” do 

Sul/Sudoeste do Estado.

A luta oposicionista em Goiás surgiu inicialmente contra a oligarquia Caiado, uma 

familiocracia marcada, principalmente, por uma inoperância administrativa frente a 

modernização dos meios de transporte e comunicação, como a extensão dos trilhos da estrada 

de ferro à Capital e a construção e conservação de estradas de rodagem, ambos vistos pelas 

elites modernizadoras, como a principal necessidade do Estado. 

Nesse período, a ordem nacional não foi contestada, sendo a oposição dirigida 

somente contra a situação política do Estado; a oposição confiava que o Governo Washington 

Luiz adotasse medidas coibidoras da ação oligárquica.  
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A confiança dos oposicionistas no Governo Federal começou a se dissipar após o não 

atendimento aos pedidos de intervenção federal, entre 1927 e 1928, quando começaram a 

perceber que as relações de poder no Estado estavam relacionadas à conjuntura nacional, 

sendo que a partir desta percepção, a oposição rejeita o Governo Federal e se aproxima dos 

ideais e dos líderes da Aliança Liberal (Machado, 1990).  

Esse processo se configura na segunda fase do movimento oposicionista, período em 

que este passa a defender transformações mais amplas, de caráter mais político do que 

estrutural, sendo que o móvel da luta oposicionista regional até então era contra o caiadismo, 

passando a partir deste período, a rejeitar a ordem nacional.  

A partir daí, o movimento oposicionista começa a incorporar os ideais da Aliança 

Liberal cujo conteúdo ideológico era impreciso, originário de interesses de diversas camadas 

sociais, notando-se que, em seu programa não havia nada que a distinguisse dos problemas 

que fizeram surgir as disputas oligárquicas anteriores (Machado, 1990). 

Porém, havia um enfoque maior nas reformas jurídicas e políticas que se faziam 

sentir através do conteúdo moralizante da plataforma política da Aliança Liberal, como no uso 

de expressões como “regeneração política, justiça para todos” e outras que refletiam 

aspirações liberais, que defendiam, no aspecto econômico, políticas de incentivo a produção 

nacional em geral, e não apenas ao café, como acontecia no período, acarretando com isso, ao 

ser aplicada, transformações substanciais na ordem político-administrativa do país. (Machado, 

1990).

Após o Movimento de 30, com a chegada das oligarquias ascendentes do 

Sul/Sudoeste do Estado ao poder, representadas pela ascensão de Pedro Ludovico, começa 

uma nova fase, na qual a reorganização do Estado passa a ser orientada pela “ideologia 

revolucionária”, quando o discurso liberal se transforma para legitimar a nova ordem que se 

estabelece, marcada pela orientação getulista, que fez do progresso e da “Marcha para o 

Oeste” as metas primordiais. Ao atraso contrapõe-se o progresso.  

Neste sentido, vamos analisar como se deu o processo de modernização sócio-

político e sócio-econômico do Sudoeste goiano, em relação ao desenvolvimento dos meios de 

transporte e comunicação, concomitante com o processo que levou as oligarquias 
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modernizantes do Sul e do Sudoeste goianos ao controle político e econômico do Estado, 

iniciando um novo período na modernização estadual, que a partir deste momento, sempre 

esteve vinculados à idéia de progresso em contraposição ao atraso, segundo os ideais 

preconizados a partir do Movimento Outubrista de 30.

2.3.1 A Modernização Regional e o Movimento de 30  

Com o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, a economia goiana 

passa por um crescimento qualitativo e quantitativo. O Sul/Sudoeste do Estado começa a se 

inserir cada vez mais na economia de mercado, podendo se afirmar que nas primeiras décadas 

do século XX, estas regiões já se encontravam num processo de mudanças sócio-econômicas 

e culturais bem significativas. 

Neste período, novos produtos já podiam penetrar no mercado goiano, bem como a 

produção agrícola goiana começava a atingir o mercado nacional, conforme vimos nos 

“Quadros de Arrecadação do Estado e de  Exportações do Sudoeste Goiano, abaixo 

relacionados, gerando o desenvolvimento do mercado interno e um conseqüente processo de 

acumulação que dinamizou economicamente estas regiões, favorecendo o surgimento do foco 

oposicionista que iria combater a ordem oligárquica vigente.  

Tabela 03 – Exportações do Sudoeste - 1918 

Bovinos 47.056 cabeças 
Suínos 4.990 cabeças 
Arroz 470.232 kilos 
Couros 2.335 kilos 
Toucinho 44.980 kilos 
Fumo 4.700 kilos 
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Tabela 04 – Arrecadação do Estado 

1918
Pela Secretaria de Finanças 268:455$000 
Pela Estrada de Ferro Goiaz 484:505$000 
Pelos cinco municípios do Sudoeste* 618:441$000 
Pelos trinta e tantos municípios restantes 944:683$000 
TOTAL 2.316:795:000 

1919
Pela Secretaria de Finanças 269:163$000 
Pela Estrada de Ferro Goiaz 479:697$000 
Pelos cinco municípios do Sudoeste* 1.029:198$000 
Pelos trinta e tantos municípios restantes 1.146:026$000 
TOTAL 2.925:104$000 

Fonte: A INFORMAÇÃO GOYANA, Rio de Janeiro, março, 1921. 
* A revista inclui entre os municípios do Sudoeste, Santa Rita do Paranaíba, atual Itumbiara.  

Em relação a ferrovia, Borges, (2000), afirma que este meio de transporte e 

comunicação desempenhou um papel fundamental como elemento promotor das 

transformações que levaram o processo de modernização a todos os níveis da sociedade 

regional, e que, através do sistema de transporte rodoferroviário que se implantou no período, 

o Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado se integraram à economia de mercado em âmbito 

nacional.

O autor afirma que, as inúmeras estradas de rodagem construídas durante a década de 

20, formavam uma verdadeira rede rodoviária que convergia para o terminal ferroviário de 

Roncador e outros pontos da linha, fazendo com que o raio de expansão do processo 

modernizante extrapolasse os limites da região da estrada de ferro, principal agente 

modernizador do período, que deu início e acelerou o processo de transformação da sociedade 

regional.  

Borges (2000), afirma que não se deve incorrer em simplificações teóricas, 

atribuindo ao desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, o papel de fatores 

principais das mudanças sócio-econômicas e culturais. Além de não terem sido os únicos 

elementos modernizadores, os meios de transporte não constituem por si mesmo agentes 

autônomos das transformações, sendo mais correto considerar a ferrovia e as estradas 

automotivas como agentes físicos da especialização industrial, utilizados na modernização da 

economia agrária da região, incorporando-a aos limites da expansão da economia de mercado. 
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Diante destes esclarecimentos, passaremos a analisar o desenvolvimento político da 

região estudada, onde de um lado postavam-se os grupos políticos que ansiavam pela 

modernização do Estado, identificados com a expansão das atividades produtivas, com a 

melhoria dos transportes, e de outro, os grupos que simbolizavam a tradição e a permanência 

político administrativa dos grupos dominantes na Primeira República. 

Nesse período, a oligarquia caiado dominava a política local, controlando todo o 

processo eleitoral, neutralizando a oposição política emergente no Sul/Sudoeste, governando 

com grande autonomia o Estado, já que contavam com amplo apoio dentro e fora das 

fronteiras goianas, proporcionada pelas ligações concretas que tinham com o governo central 

do país, através do chamado “Pacto Oligárquico”. Esta situação fez surgir uma reação, vinda 

principalmente das oligarquias ascendentes do Sul/Sudoeste do Estado, que desejavam um 

poder político condizente com o seu poderio econômico.  

“Nota-se um rompimento entre as oligarquias do Sul e do Sudoeste do 
Estado (áreas economicamente mais desenvolvidas) com relação às 
oligarquias da Capital, detentoras do poder político. Tal rompimento fez 
com que as oligarquias dissidentes se unissem à Aliança Liberal – chegando 
a conquistar o poder, pela via armada, em 1930. As regiões Sul e Sudoeste, 
através da penetração de frentes de expansão e pioneiras, tiveram um grande 
aumento em sua produção, ampliando a comercialização com outros 
estados. Diante do crescimento econômico, forçaram sua participação no 
processo político, para dar continuidade ao desenvolvimento” (Chaul, 1999, 
p. 45).

O movimento oposicionista em Goiás teve início, conforme analisa Machado, 

(1990), na gestão de Miguel Rocha Lima (1922 a 1924), que concedeu títulos de terra a 

Antônio Ramos Caiado, sendo que estes títulos de propriedade se tornaram possíveis devido a 

modificações que se fizeram na lei, suprimindo o artigo que estabelecia critérios em defesa do 

patrimônio público estadual, levando à formação de uma vigorosa oposição na Capital. 

Nessa época, o Sr. Mário D’Alencastro Caiado, funda o jornal “A Voz do Povo”, que 

passa a ser o principal veículo articulador da oposição no Estado. Neste mesmo período, pelo 

mesmo motivo, houve o rompimento do Senador Antônio Martins Borges, de Rio Verde, com 

a oligarquia caiado, surgindo na cidade sudoestina, o jornal “O Sudoeste”, fundado pelo genro 

de Martins Borges, Pedro Ludovico, órgão político anticaiadista e de grande circulação na 

região.  
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Machado (1990), afirma que este foco oposicionista, nascido de uma dissidência 

entre os poderes Executivo e Judiciário, provocou uma cisão na estrutura oligárquica/ 

familiocrática do Estado, gerando um pedido de intervenção federal pelo então presidente do 

Superior Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador Emílio Francisco Póvoa, que foi 

cassado e substituído por Ayrosa Alves de Castro. 

 Dessa forma, no início, a luta oposicionista se concentrou na questão da usurpação de 

terras, nos desmandos do Executivo, o que gerou o pedido de intervenção federal, que não chegou 

a se concretizar, devido principalmente ao domínio que a situação detinha em Goiás, onde a 

oligarquia caiado governava com autonomia e amplo apoio dentro e fora dos limites do Estado. 

No entanto, a oposição política emergente no Sul, Sudeste e Sudoeste de Goiás, 

começava a se estruturar e a incomodar os grupos dominantes da política goiana. Nesta época, 

o Sudoeste goiano passava por uma grande efervescência política, devido ao Movimento 

Tenentista, que desenvolveu-se no país a partir de 1922, e culminou com a campanha 

revoltosa liderada por Miguel Costa e Luís Carlos Prestes, que percorreu o país entre abril de 

1925 a fevereiro de 1927. 

A “Coluna Prestes”, como ficou conhecida, penetrou em Goiás em junho de 1925, 

pela região Sudoeste do Estado, sendo seguida de perto pela milícia organizada por “Totó” 

Caiado. O terceiro destacamento da Coluna en trou na cidade de Jataí em janeiro de 1927, 

permanecendo na região até fins de fevereiro do mesmo ano, tendo intensa atividade, com 

vários combates com as forças situacionistas que os perseguiam, recebendo, apoio logístico 

das oligarquias ascendentes da região (Machado, 1990). 

Portanto, de acordo com Machado (1990), a fermentação revolucionária trazida pela 

“Coluna Prestes”, favoreceu o desenvolvimento da oposição em cidades do Sul, Sudeste e 

Sudoeste do Estado, dinamizada principalmente pelo desenvolvimento de uma imprensa 

oposicionista, surgindo no período, em várias cidades destas regiões, jornais que passam a 

veicular críticas à situação, sendo o jornal “A Voz do Povo”, da Capital, o principal 

articulador da luta oposicionista que se desenvolve a partir de 1926.

A oposição que começara a organizar-se através da imprensa, sistematiza-se em 

novembro de 1927, com a fundação do Partido Republicano de Goiás, que recebe adesões em 
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várias cidades do Sul/Sudoeste do Estado, formando diretórios visando o pleito de setembro 

de 1928; porém, devido à intensa perseguição política desencadeada pela oligarquia caiado, os 

diretórios do partido em Jataí, Rio Verde e Santa Rita do Paranaíba, se abstiveram de 

apresentar candidatos. 

A partir de setembro de 1929, ao verem frustradas suas aspirações eleitorais e se 

conscientizarem de que a intervenção federal pedida desde 1923, não se concretizaria, a 

oposição passa a incorporar a orientação política preconizada pela Aliança Liberal, 

dissidência política nacional, liderada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, quando 

então passam a difundir e defender seus princípios por todo o Estado de Goiás.  

A repressão ao Sudoeste goiano no final dos anos 20, trouxe um clima de violência 

na região, principalmente a partir de 1927, com in tervenções arbitrárias ocorridas na Serra do 

Cafezal, em Jataí, com agressões, extorsões, prisões e mortes de pessoas ligadas ao grupo de 

Martins Borges. 

O Governo Estadual denunciava a presença de elementos perturbadores da 

ordem em Rio Verde e Jataí, justificando sua ação repressiva por causa de grupos 

oriundos dos garimpos de Carimbó e Poxoréu em Mato Grosso, que estavam sob as 

ordens de Manoel Balbino de Carvalho (Carvalhinho), capangueiro que tinha uma 

verdadeira milícia armada na região e que contava com o apoio logístico de Martins 

Borges e de seu grupo político.  

“Acontecimento curioso e até hoje não estudado como precisa ser, é a 
Revolução de Morbeck e Carvalhinho em 1924. Ambos capangueiros, filhos 
do Nordeste, compadres e sócios, acabaram se chocando à frente de grupos 
armados... Cidades como Alto Araguaia e Santa Rita do Araguaia, Mineiros 
e Jataí, dividiram-se em caináguas e morcegos em luta permanente: com 
músicas, bailes e outras manifestações de apreço aos chefes do choque 
armado” (França, 1979, p. 62).  

Machado (1990), afirma que o conflito entre José Morbeck e Manoel Balbino de 

Carvalho transfere-se para o interior de Goiás, sendo que o governo estadual contava com o 

apoio do primeiro e os líderes do Sudoeste se ligavam ao segundo (ver anexo – Doc. 06/07). 

Em 7 de fevereiro de 1919, o Delegado Especial do Governo Erkonwald de Barros, sitia e 

ataca a Fazenda Santa Tereza, na Serra do Cafezal, Município de Jataí.  



102

“A Serra do Cafezal era o reduto mais importante das forças opositoras ao 
Governo e para lá se dirigiu com veemência a repressão policial. Dos 
dezesseis depoimentos tomados no processo que resultou daquela ação, dez 
eram de pessoas residentes na Serra do Cafezal – Salomão Clementino de 
Faria e Joaquim Cândido de Carvalho, fazendeiros da serra, sob a orientação 
do Cel. Martins Borges e de Pedro Ludovico, teriam conquistado adeptos à 
causa oposicionista e organizado o movimento ali” (Machado, 1990, p. 91).  

O movimento oposicionista do Sudoeste foi duramente reprimido pelo Governo e 

resultou na prisão de seus líderes e na expulsão dos homens de “Carvalhinho”, foram 

aprisionados em Rio Verde o Cel. Martins Borges e seu genro Pedro Ludovico, soltos após 

quatro dias por ordem de Antônio Ramos Caiado.

A importância do movimento, enquanto iniciativa de ruptura ao poder dominante, é 

ampliada, pois não se tratava de um episódio puramente regional, revelando relações com o 

Movimento Tenentista (a maioria dos animais com que contavam os revoltosos, teria sido 

deixada pela Coluna Prestes, em sua passagem pelo Sudoeste), e tendo ampla articulação 

nacional (Machado, 1990). 

O movimento oposicionista neste período, também eclodiu em outras regiões do 

Estado, como em Catalão, região dominada pelo Cel. Luís Sampaio e por Diógenes Dolival 

Sampaio, que sustentaram uma oposição armada contra a oligarquia dominante. Em Santa 

Rita do Pranaíba a luta foi mantida por Sidney Pereira de Almeida.  

A repressão ao Sudoeste foi marcada pela violência e pelos saques a pessoas e 

instituições, o que foi confirmado após a retirada do Delegado Erckonwald de Barros da 

região, sendo instaurando uma Comissão de Inquérito para apurar as irregularidades, sendo 

constatado o saque de vinte e seis pessoas e de uma empresa, a Companhia Auto Viação Sul 

Goiana; saques que chegaram a importância de 265:884$000 mil réis (Machado, 1990). 

Com o movimento oposicionista sufocado em todo o Estado, e sem esperança de 

uma intervenção federal, as forças opositoras se voltam pela articulação política nacional da 

Aliança Liberal. Com a derrota nas eleições de 1930, as lideranças do Sudoeste se articulam 

com as forças que irão desencadear o Movimento Outubrista em Goiás, através de intensa 

movimentação política com líderes regionais como Mário Caiado, Americano do Brasil, Luís 

Sampaio, Sidney Pereira de Almeida e outros.  
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Neste período, Pedro Ludovico é chamado à Capital do Estado, onde é aconselhado 

pelo chefe de polícia, Dr. Artur Jucá, a não conspirar contra o governo, porém, o processo 

conspiratório já se desencadeara em âmbito nacional. Pedro Ludovico dirige-se à Uberlândia e 

retorna em direção a Rio Verde com cento e dez homens, chegando com apenas setenta 

homens, pois o restante desertara após escaramuças com as forças governamentais na região 

de Quirinópolis, sendo derrotado e preso novamente em Rio Verde, onde ficou detido por 

catorze dias (Machado, 1990). 

Nessa mesma época, conforme discorre Almeida Neto (1997), em Santa Rita do 

Paranaíba, o Cel. Sidney Pereira de Almeida também foi preso pelas forças governamentais, 

comandadas pelo caiadista Luiz de Menezes,  juntamente com Adelino Lopes de Moura e 

Carlos Marques, onde ficaram presos num calabouço estrategicamente localizado nas pilastras 

da Ponte Affonso Pena. 

Sidney Pereira de Almeida e Adelino Lopes foram libertados, depois de vários dias, 

pelo Comandante Senador Camilo Chaves, que vindo de Uberlândia, ocupou militarmente a 

cidade em outubro de 1930, libertando do cativeiro os presos políticos. Com a entrada das 

forças revolucionárias mineiras em Santa Rita do Paranaíba, o Cel. Sidney Pereira de Almeida 

foi nomeado Governador Civil da Cidade por um período de vinte dias, quando se completou 

o processo revolucionário no Estado e no país (Almeida Neto, 1997). 

De acordo com Machado (1990), em 24 de outubro de 1930, por ordem de Antônio 

Ramos Caiado, Pedro Ludovico foi levado preso à Capital, no percurso deu-se a vitória em 

âmbito nacional do Movimento de 30, sendo então libertado no caminho, chegando à Capital 

no dia 25 do mesmo mês, e no dia 26, chega a Coluna Artur Bernardes, conhecida como 

Coluna Mineira, sob o comando de Carlos Pinheiro Chagas e Quintino Vargas, consolidando 

a vitória dos oposicionistas em Goiás.

Em 29 de outubro de 1930, foi formada uma junta governativa, composta por Mário 

de Alencastro Caiado, Pedro Ludovico Teixeira e Emílio Póvoa. Esta junta governativa teve 

uma curta duração; Pedro Ludovico, representante das oligarquias modernizantes do Sul e 

Sudoeste assume o controle do Estado como In terventor Federal, ficando em sua direção, 

ininterruptamente, até 1945, cabendo a Mário Caiado a Secretaria Geral do Estado.  
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Neste sentido, Chaul (1999), ressalta que Pedro Ludovico, representante dos grupos 

oligárquicos do Sul e Sudoeste, era o político certo no momento propício. O nome de Mário 

Caiado teria sido vetado para a interventoria do Estado, segundo opiniões vigentes no período, 

devido ao seu sobrenome, uma vez que o poder central que se instalara no país precisava 

demonstrar uma total ruptura com a Primeira República. “Um Caiado substituindo outros não 

refletiria tal concepção, embora o Caiado em discussão fosse forte oposicionista”.  

Dessa forma, o autor conclui que Pedro Ludovico era o homem do sistema a ser 

implantado, configurando-se no representante preciso para as relações político-econômicas a 

serem dinamizadas. “Assim, Pedro Ludovico pegava o bonde da História”, com isso, o 

Sul/Sudoeste do Estado vê-se, finalmente, representado de forma significativa, como lutavam 

a tempos, na direção político-administrativa do Estado.

Machado (1990), ressalta que Mário Caiado era detentor de maior prestígio político 

em Goiás, e outros, como Domingos Vellasco, possuíam uma maior articulação nacional. 

Americano do Brasil, também foi um combativo líder da oposição. Pedro Ludovico se 

destacara no Sudoeste, mas não tinha prestígio político maior que os demais. 

A ascensão política de Pedro Ludovico, deu-se, conforme Machado (1990), devido 

ao poderio econômico do Sul/Sudoeste goiano, região pioneira no estado, em relação ao 

avanço das fronteiras do capital nacional, que reivindicaria o poder político compatível com 

seu poder econômico, transformando-se em principal frente opositora a ordem oligárquica 

estabelecida. Esta região não deixaria de reivindicar um seu representante para a direção do 

Estado.

2.3.2 A Ligação Rodoviária do Sudoeste Goiano com a Nova Capital 

Com a nomeação de Pedro Ludovico para Interventor Federal, em 30/11/1930, para o 

período de 1930/1935, o Governo passou a pôr em prática seu mais ambicioso plano, que era 

o da mudança da capital, assunto que vinha sendo discutido, segundo Chaul (1999), desde 

1754, quando o então Governador “Conde dos Arcos” sugeriu ao soberano português a 

mudança da capital para Meia Ponte.  
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Em 1830, o segundo Governador Imperial, Miguel Lino de Morais propôs a mudança 

para Água Quente. No Anteprojeto Constitucional de 1891, ou nas reformas de 1898 e 1919, 

o assunto sempre esteve presente nas idéias dos legisladores goianos, porém só tomará vulto 

com a vitória do Movimento de 30, quando a política nacional-desenvolvimentista, 

implantada por Vargas, apoia a idéia mudancista, já que estaria dentro da política de 

integração de espaços vazios regionais, que se implementaria através da “Marcha para o 

Oeste”.  

Em âmbito regional, o apoio decisivo veio no dia 04/07/1932, no “Congresso de 

Bonfim”, quando Pedro Ludovico fez a primeira declaração pública sobre a mudança da 

capital. Sobre este assunto, a revista “Informação Goyana”, na edição de novembro deste 

mesmo ano, declarava: “o assumpto mais palp itante neste momento em todo o Estado é o da 

mudança da Capital, projectada pelo Interventor Pedro Ludovico para outro local”. 

 No dia 20/12/1932, o “Correio Oficial” publica o Decreto 2.737, nomeando uma 

comissão técnica para a escolha do local a ser edificada a futura capital. Em 18/09/1933, é 

assinado o Decreto 3.359, que determinava o local definitivo para a construção da nova 

capital, a ser erguida na região de Campinas.  

Nunes (1984), ao analisar a expansão viária em Goiás, afirma que a partir de 1930, 

inaugurou-se uma nova fase na história política e econômica em Goiás, sob a égide da política 

getulista, conhecida na historiografia como “Marcha Para o Oeste”, surgida sob a influência 

de novas necessidades da economia mundial, que se refletiam diretamente sobre a economia 

nacional, configurada pela ideologia nacional-desenvolvimentista. 

Essa ideologia motivou o estabelecimento de uma política interna de ocupação dos 

vazios demográficos em nome da segurança nacional. O Estado de Goiás incorporou-se a esta 

política como produtor de gêneros alimentícios e matérias primas capazes de abastecer o 

Centro Sul, para isso necessitava construir e melhorar suas estradas.  

Porém, neste período, os recursos que o Estado recebia da União para este setor eram 

mínimos. Em 1933, o Governador Pedro Ludovico se queixava de que “os nossos recursos 

atuais de viação em muito pouco, ou quase nada, supera os de que dispunha-mos há 

dezessetes anos”. 
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Os recursos técnicos que a Secretaria de Obras Públicas do Estado possuía, eram os 

mais rudimentares para os encargos de construção e reparação rodoviária, ainda sendo 

utilizados nos serviços de abaulamento, raspagem e compressão das estradas, grades de 

madeira arrastadas por bois carreiros, devidamente aparelhados, porém apesar das 

dificuldades técnicas, a construção de estradas de rodagem em Goiás nesta época, toma 

impulso, sob a ação dinamizadora do Estado, que cria condições para a ampliação e 

conservação das estradas goianas. 

Portanto, após 1930, o Estado assumiu a construção e conservação das estradas de 

rodagem, que passaram a ser consideras como essenciais para a economia regional, com a 

integração física do território goiano, passando a ser prioridade do poder público.  

Esta assertiva pode ser constatada no relatório enviado ao Chefe do Governo 

Provisório, em 1933, pelo então Interventor Federal em Goiás, Pedro Ludovico, conforme 

vimos em um discurso do Dep. Diógenes Magalhães (ver anexos), sobre o referido relatório, 

no qual o Interventor, ao defender a mudança da Capital para a região de Campinas, diz: 

“Mudando a sede do Governo para um local..., que irradie progresso e marche na vanguarda, 

coordenando a vida política e estimulando a economia, ligada à maioria dos municípios por 

uma rede rodoviária planificada”. 

Sobre este mesmo relatório, Borges (2000), afirma que Pedro Ludovico constatava 

que a carência de transporte era um dos principais problemas responsáveis pelo atraso e 

desorganização da economia agrária goiana, e que as estradas de rodagem seriam vitais para o 

desenvolvimento da economia regional.  

Borges (2000), afirma que o projeto de “Modernização Conservadora” implementado 

no Estado pós 30, possibilitou o crescimento da rede rodoviária regional, chegando a atingir 

em 1936, 7.181 km de estradas construídas, sendo que destas, 3.404 km pertenciam a 

empresas particulares, 3.055 km eram administradas pelo Estado e 721 km pelos municípios.  

O autor informa que esta rede rodoviária regional era tecnicamente de baixa 

qualidade, espacialmente mal distribuída, sendo as estradas de leito natural ou de 

revestimento primário, o que onerava o custo do transporte e da circulação de mercadorias. 



107

 No final da década de 30, o Governo Estadual implementou um novo sistema de 

conservação das rodovias, deixando o serviço sob a responsabilidade dos municípios, exceto o 

de algumas estradas mais estratégicas para a economia do Estado, entre as quais, as rodovias 

Goiânia-Leopoldo de Bulhões e Goiânia-Rio Verde. 

Em relação a ferrovia, Borges (1995), demonstra que o Plano Geral de Viação 

Nacional, elaborado em 1934, no Governo Vargas e revisto e 1946, projetava dois troncos 

ferroviários, formando uma rede ferroviária nacional, na qual, o Estado de Goiás e a Região 

Centro-Oeste, se integrariam ao Centro-Sul. Este projeto viário de Vargas não foi executado, 

devido a problemas de fluxo de capital, ocasionados pela “Grande Depressão de 1929”.  

O autor afirma que além da crise econômica interna, estava se iniciando no país a 

“Era Automobilística”, e a política de transportes do Governo Federal passou a priorizar o 

setor rodoviário, abandonando os planos ferroviários. Apesar das mudanças de planos no setor 

de transporte, a ferrovia, depois de anos paralisada em Roncador, chega a Bonfim em 1930 e a 

Anápolis em 1935.

“As oligarquias tradicionais e os comerciantes de Anápolis, aliados ao 
‘imperialismo mineiro’ se organizaram contra a ligação ferroviária de 
Goiânia. As oligrquias da velha capital, em oposição ao grupo oligárquico 
dissidente que tomou o poder em 1930, exigiam que o projeto original da 
estrada fosse executado, ou seja, que os trilhos fossem prolongados até a 
cidade de Goiás” (Borges, 1995, p. 35-36). 

Neste período, os grupos econômicos anapolinos passaram a controlar boa parte 

do comércio do Estado, principalmente da Região Central, e a ligação ferroviária com a 

nova capital prejudicaria sua posição econômica; portanto, os anapolinos se aliaram às 

forças econômicas e políticas do Triângulo Mineiro, conseguindo com isso, retardar a 

construção do ramal ferroviário para Goiânia, cujos trilhos só chegariam a nova capital em 

1950. 

Com a priorização da política de transportes para o setor rodoviário, o Estado volta-

se para a construção de uma rede rodoviária planificada que ligasse a nova capital à maioria 

dos municípios, principalmente aos das regiões economicamente mais desenvolvidas, como o 

Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado. 
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Em relação ao Sul/Sudoeste, podemos afirmar que desde a década de 20 do século 

passado, esta região já se encontrava ligada por via rodoviária às cercanias do local onde seria 

erigida a futura capital, conforme vimos em Cunha Neto (1988), ao informar que em 25/07/1922, 

a Lei Estadual nº 720 concedeu privilégio a Vicente de Castro Silva, para a construção de uma 

ponte sobre o Rio Ponte de Pedra, na estrada de Rio Verde-Paraúna-Palmeiras, bem como 

observamos nos “Quadros de Estradas de Rodagem de Goiás - 1920”, de Nunes (1984), que 

mostra as estradas construídas no período, entre elas a estrada Trindade-Palmeiras, com 72 km; 

bem como a estrada Santa Rita do Paranaíba-Trindade, com 232 km de extensão. 

Dessa forma, o Sudoeste goiano estava ligado às cercanias de Goiânia, através da 

rota Rio Verde-Paraúna-Palmeiras-Trindade-Campinas, e o Sul através da rodovia Santa Rita 

do Paranaíba-Trindade. Com o advento da construção de Goiânia, estas rotas, apesar de serem 

tecnicamente de baixa qualidade, foram utilizadas na ligação rodoviária do Sul/Sudoeste, até 

1936 quando o Governo do Estado inicia a construção da nova estrada Goiânia-Rio Verde e 

efetua melhoramentos na estrada Goiânia-Itumbiara.  

Durante a década de 30, a Região Sudoeste continuou construindo estradas, ligando 

esta região a vários pontos do Estado. Cunha Neto (1988), demonstra que desde 1924, Rio 

Verde já se encontrava ligada por via rodoviária a antiga Capital, e que o processo de 

construção de estradas de rodagem na região, tomou impulso nos pós-30, sendo que em 

23/12/1932, o Interventor Pedro Ludovico autorizou a compra por 8:000$000 contos de réis, 

da ponte sobre o Rio Ponte de Pedra, de propriedade de Vicente Castro e Silva, 

entroncamento das estradas Rio Verde-Goiás, Rio Verde-Paraúna-Palmeiras. 

Com a construção de Goiânia, surge a necessidade de se construir uma estrada de 

rodagem que diminuísse o percurso entre a nova capital e o Sudoeste goiano, porém, neste 

período, a Secretaria de Obras Públicas estava com seu orçamento comprometido na 

construção de Goiânia, dispondo de poucos recursos para investir na construção e 

conservação da malha rodoviária estadual.  

A construção da rodovia Goiânia-Rio Verde, só vai ocorrer, de acordo com Cunha 

Neto (1988), a partir de 16/09/1935, quando é aberta a concorrência pública para a construção 

desta estrada, que é vencida pelo empreendedor Bernardo Cerri, conforme minuta publicada 

pelo Governo do Estado em 13/11/1936.  
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Em 10.05.1937, o Governador Pedro Ludovico aprova a minuta contratual para a 

construção da rodovia, sendo que em 10/07/1937 o Governo do Estado profere despacho 

definitivo para a construção da rodovia Goiânia-Rio Verde, concedida ao citado 

empreendedor, com direção técnica do Dr. Eurico Viana. Esta rodovia segue em parte o 

traçado da antiga rota, com a diferença que a partir de Paraúna segue diretamente em direção 

a nova capital, não passando mais por Palmeiras, tendo um percurso aproximado da rodovia 

atual, que é de 220 km.  

Atualmente, a malha rodoviária do Sul/Sudoeste goiano, construída pelos pioneiros a 

partir de 1918, foi incorporada pelo Governo Federal depois da mudança da Capital do país 

para o Planalto Central, sendo que depois da construção de Brasília, conforme relata Nunes 

(1984), foram construídas as seguintes rodovias que cortam a Região Sul/Sudoeste do Estado:  

BR 060 – esta rodovia faz a ligação Brasília-Paraguai, possui 1.303 km. A partir de 

Goiânia, segue paralela a antiga rodovia Goiânia-Rio Verde, não passando mais por Paraúna, 

indo em direção ao Sudoeste goiano, passando por Acreúna, Rio Verde, Jataí e Mineiros, 

entrando pelo Estado de Mato Grosso em direção ao Paraguai. No trecho Goiânia-Rio Verde 

tem 220 km. 

BR 153 – corta Goiás em toda sua extensão no sentido Norte/Sul, fazendo a ligação 

de São Paulo-Triângulo Mineiro-Brasília-Belém, sendo que no trecho Goiânia-Itumbiara 

segue a rota da antiga estrada Santa Rita do Paranaíba-Trindade, com percurso de 230 km.  

BR 452 – esta rodovia faz a ligação do Sudoeste goiano com o Triângulo Mineiro, 

sendo uma das principais alimentadoras da BR 153; escoa a produção agropecuária para o 

Sudeste do país, sendo de fundamental importância no contexto sócio-econômico desta 

região, tendo na cidade de Itumbiara o seu ponto de conexão. Na cidade de Rio Verde, liga-se 

à BR 060. Esta estrada, no trecho de Itumbiara-Rio Verde, segue praticamente o mesmo 

traçado da estrada automotiva construída em 1919 pela Cia. Auto Viação Sul Goiana, sendo 

que, em homenagem ao seu idealizador, recebeu através do processo nº 24.223/73, levado ao 

DNER, e autorizado pelo então Ministro de Transportes, Mário Andreazza, o nome de 

Rodovia Federal “Ronan Rodrigues Borges” (ver anexo).  
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Figura 16 – Evolução das Rodovias Federais em Goiás (1953-1963) 

Fonte: Nunes, 1984, p. 109. 
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Figura 17 – Mapa atual das Rodovias do Sudoeste Goiano 

Fonte: França, 1979, p. 176. 
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Figura 18 – Pontes 

Fonte: Ponte sobre o rio Verdinho, 1900 - Cunha Neto, 1988, p. 411. 

Fonte: Ponte sobre o rio dos Bois, 1939 - Cunha Neto, 1988, p. 411. 
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2.3.3 A Consolidação e o Declínio do Poder Sócio-Político do Sudoeste Goiano

No plano federal, o pós-30 começou a mostrar as cisões entre as forças heterogêneas 

que compunham o movimento vitorioso, que passariam a requisitar uma maior participação 

no cenário político nacional, cujas aspirações voltaram-se para a questão da 

constitucionalização do país, bandeira que faz convergir os conflitos políticos que surgem no 

período.

O “Levante Constitucionalista” de julho de 1932, surgido em São Paulo, apesar de 

vencido militarmente pelo Governo Provisório, forçou a discussão nacional sobre a 

Constituinte, o que fez com que a política governamental incorporasse a reivindicação 

paulista, passando a controlar o processo de constitucionalização do país, sendo esta a solução 

encontrada para conciliar os interesses que se conflitavam. 

 A corrente política ligada ao tenentismo defendia uma posição centralizadora, 

reforçando o papel intervencionista do governo em contraposição aos setores oligárquicos que 

defendiam a autonomia estadual a limitação dos poderes Executivo, pregando um regime 

federalista, exercido por um governo Liberal-Democrata.  

“Para os setores oligárquicos alijados da política estadual, a bandeira da 
constitucionalização emerge como forma de participação na política 
nacional e estadual. Para as oligarquias inseridas neste contexto, era 
necessário garantir tal participação através da reativação dos mecanismos 
político-partidários, reorganizando o eleitorado rural através da submissão 
dos trabalhadores diante do domínio da grande propriedade pelos 
latifundiários. Tal feito era possível uma vez que os currais eleitorais não 
haviam sido atingidos com a queda da Primeira República” (Chaul, 1999, 
p. 59).

O Governo Provisório, diante da questão da Constituinte, convoca os interventores 

estaduais para a ação política, visando a formação dos quadros que comporiam a Assembléia 

Nacional Constituinte, tornando-se peças fundamentais para a consecução do projeto político 

governamental. Chaul (1999), afirma que a vitó ria política de Vargas foi fruto da Carta de 

1934, e que os caminhos seguidos pela política nacional, a partir daquele ano, tomam rumo 

em direção ao autoritarismo, que vai culminar com a implantação do Estado Novo em 1937, 

ano da mudança definitiva da Capital do Estado de Goiás para Goiânia.  
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No âmbito político regional, após o Movimento de 30, com a implantação do 

Governo Provisório, começam a surgir conflitos de interesses entre os novos donos do poder, 

com discussões em torno de nomeações, transferências, preenchimento de cargos 

administrativos e judiciais, sendo uma preocupação constante a substituição de pessoas que 

tivessem alguma ligação com o caiadismo. Neste período, a moralização na condução nos 

negócios públicos passa a ser uma exortação  constante do Interventor Pedro Ludovico. 

Machado (1990), revela que a orientação moralizadora é pregada com veemência 

pelo novo governo, sendo que os ideais aliancistas também se revelam na preocupação com a 

realização de obras públicas, principalmente na melhoria dos meio de transporte e 

comunicação, uma das principais reivindicações das oligarquias ascendentes do Sul/Sudoeste 

do Estado, em sua luta contra a oligarquia caiado.  

Neste período, os municípios sofreram intervenções, porém, como não dispunha de 

quadros “outubristas” suficientes para as chefias municipais, as prefeituras foram entregues a 

grupos políticos que fizeram oposição ao chefe caiadista local. No Sul e no Sudoeste, a 

disputa pelo poder e as ações contra os caiadistas foram uma constante entre os políticos 

situacionistas. 

As prefeituras de Jataí, Santa Rita do Paranaíba e Catalão foram ocupadas, 

respectivamente, por Manoel Balbino de Carvalho, Sidney Pereira de Almeida e Diógenes 

Dolival Sampaio. Mário de Alencastro Caiado, Domingos Vellasco e outros ocuparam cargos 

na administração estadual, ou desenvolviam atividades políticas, elaborando programas de 

planificação para o governo.  

Em 1932, a 1o de março é empossando como prefeito de Rio Verde, o Cel. Antonio 

Martins Borges, sogro de Pedro Ludovico, líder oposicionista da região, considerado um dos 

maiores responsáveis pela formação da oposição a oligarquia caiado no estado. Martins 

Borges falece a 22 de março, menos de um mês depois de sua posse, sendo a primeira baixa 

da Região Sudoeste nos destinos do Estado.  

A partir de 1933, a vida político-administrativa do Estado passa por uma intensa 

movimentação, visando as eleições de maio, quando seriam eleitos os representantes à 

Assembléia Nacional Constituinte, concomitante a outros assuntos de interesse regional, 
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surgindo discussões em torno da expansão da rede ferroviária, da construção de estradas, e 

principalmente em torno dos debates sobre o local onde se deveria construir a nova capital.  

A região de Campinas foi escolhida e o lançamento da Pedra Fundamental de 

Goiânia se dá a 24 de outubro, surgindo em âmbito político a dissidência de Domingos 

Vellasco. Esta dissidência chega a ameaçar o poder de Pedro Ludovico, mas este, segundo 

Chaul (1999), detinha um grande trunfo político, “tinha o Executivo nas mãos e uma ótima 

idéia na cabeça: mudar a Capital do Estado”.  

Machado, (1990), afirma que Pedro Ludovico não se posicionou de forma radical 

contra essa dissidência, tentando de todas as formas impedir um rompimento com Vellasco; 

consegue manter-se no poder em meio a sérias dificuldades financeiras e políticas que o 

Estado atravessava no período. A 16 de julho de 1934, promulga-se a nova Constituição. 

Pedro Ludovico é lançado candidato à Presidência Constitucional do Estado, vencendo as 

eleições de outubro, pondo fim a dissidência iniciada em 32.

Em 20 de abril de 1935, Pedro Ludovico toma posse como governador 

constitucional. Em 02/08/1935, assina o Decreto nº 237 que determina a mudança da capital. 

As obras da construção de Goiânia passam a ser mais dinamizadas, consolidando assim as 

aspirações do Sul/Sudoeste, em deslocar para mais perto de suas regiões o centro do poder 

político, porém, a partir de 1936, os atores destas regiões que participaram do Movimento de 

30 começam a desaparecer, iniciando-se o processo de declínio político do Sul/Sudoeste nas 

decisões governamentais. 

Em Santa Rita do Paranaíba, Sidney Pereira de Almeida termina o último de seus 

vários mandatos à frente da prefeitura do município e afasta-se da política. Vellasco 

desaparece do cenário político e Manoel Balbino de Carvalho é afastado da Prefeitura de 

Jataí, acusado de desmandos e perseguições descabidas. Agora entram em cena figuras mais 

ligadas à administração e às obras de Goiânia com Pedro Ludovico se inserindo cada vez mais 

na política nacional e direcionando todos os esforços para a consolidação de Goiânia como 

Capital Estadual.  

O pólo econômico se transfere para Anápolis, ponto final da estrada de ferro. Em 

23/03/1937, é assinado o Decreto nº 1.816 que determina a mudança definitiva da Capital. A 
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política de planificação dos transportes continua, com a construção de estradas estratégicas, 

como a rodovia Goiânia-Rio Verde. 

Porém agora os tempos são outros, os atores que iniciaram a oposição à oligarquia 

caiado na Região Sul/Sudoeste e foram pioneiros no processo de modernização desta região 

são agora substituídos por pessoas ligadas à política nacional, com uma nova mentalidade 

administrativa, traduzida por uma maior racionalização nas ações do Estado, preconizadas 

pela política nacional-desenvolvimentista implementada pelo Estado Novo. 

Neste período, o processo constitucional sofre uma nova ruptura. Em 23/11/1937, 

Pedro Ludovico é nomeado novamente Interventor no Estado de Goiás. Machado (1990), 

demonstra que o progressivo poder de Pedro Ludovico em detrimento de seus aliados se 

reforça em 37, quando, apesar de ser “homem do Sudoeste”, consolida seu poder como 

“homem de Getúlio”, configurando-se como representante da política federal da “Marcha para 

o Oeste”, assumindo a partir desse período, o controle total da política estadual, consolidado 

pela conjuntura nacional, que favorece a centralização do poder político e administrativo dos 

Interventores estaduais. 

Dessa forma, podemos inferir que a centralização do poder, a partir de 37, favorece a 

incorporação do Estado à expansão da economia de mercado, através da implementação da 

política de ocupação dos espaços vazios regionais e da difusão da mentalidade 

“progressista/modernizadora”, que transformou valores e hábitos, promovendo a urbanização 

e o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. 

Essas foram as principais reivindicações da oposição surgida no Sul/Sudoeste goiano 

nos anos 20. Os principais atores desta corrente oposicionista, a partir deste período não 

interferem mais de maneira decisiva na política estadual, embora seus ideais tenham sido 

atingidos, que era a melhoria dos transportes, a mudança da capital e a consolidação da 

aspiração maior, que era ter um seu representante na direção político-administrativa do 

Estado.



CONCLUSÃO

Buscamos com este trabalho produzir uma discussão historiográfica da modernização 

regional do Sudoeste goiano, no período de 1909 a 1937, analisando o início do transporte 

automotivo, no contexto da expansão da economia de mercado, tomando por base o avanço da 

fronteira econômica, que chegou primeiramente no Sul do Estado, em 1913 com a ferrovia. 

Este processo foi dinamizado no Sudoeste, com o desenvolvimento do transporte 

rodoviário, que se iniciou na região com a construção da primeira estrada automotiva 

inaugurada oficialmente em 1919. Procuramos entender a complexidade das mudanças 

históricas, sócio-econômicas e sociocultural, bem como seus reflexos nas instituições 

políticas, ocorridas devido as grandes transformações nas estruturas econômicas que se 

processava em âmbito nacional e mundial durante a Primeira República. 

Pesquisamos sobre os antecedentes do transporte automotivo, procurando entender as 

razões históricas da não chegada dos trilhos de ferro no Sudoeste goiano, a influência do 

Triângulo Mineiro no processo de modernização regional e a conseqüente modernização 

sócio-econômica e cultural que os novos meios de transporte e comunicação trouxeram à 

região analisada, configurando uma nova hierarquização sócio-econômica e política, o que fez 

com que os particularismos regionais se unissem na busca da modernidade. 

Entendemos que não se deve atribuir ao desenvolvimento dos meios de transporte 

e comunicação (ferroviário e rodoviário), o papel de fatores principais das mudanças que a 

modernização ocorrida no período trouxe a região estudada, pois além de não terem sido 

os únicos agentes modernizadores, os meios de transporte e comunicação não constituem 

por si mesmos em agentes das transformações. O mais correto seria considerá-los com 

produtos da especialização industrial construídos e utilizados pelo capital na 

modernização da economia agrária da região, incorporando-a aos limites da expansão da 

economia de mercado. 
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A análise da formação da oposição a oligarquia caiado no Sul/Sudoeste goiano, e sua 

relação com o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, bem como com os 

acontecimentos anteriores e pós-30, nos levou a conclusão de que o início do transporte 

ferroviário, conjugado com a rede rodoviária em expansão, incrementou as relações 

comerciais regionais e inter-regionais, causando o desenvolvimento e a unificação da fração 

modernizante das oligarquias ascendentes, culminando com a vitória da Aliança Liberal em 

1930, colocando no poder uma nova força política no estado, que acabou com a hegemonia da 

oligarquia caiado e com a República Velha em Goiás. 

Dessa forma, podemos afirmar que a estrada de rodagem construída pela Companhia 

Auto-Viação Sul Goiana, em 1919, ligando Santa Rita do Paranaíba a Jataí, possibilitou a 

dinamização do processo de chegada da fronteira econômica no contexto da expansão 

capitalista, inserindo esta região no processo de modernização regional ocorrido nas duas 

primeiras décadas do séc. XX.  

Esse processo proporcionou uma maior circulação de idéias e informações, causando 

a mudança de mentalidade de uma sociedade agrária, que começava a receber os benefícios da 

urbanização, trazendo um “surto” modernizante, com a chegada de progressos técnicos como 

o telégrafo, telefone, moda, cinema e outros, dinamizando o processo de inserção desta região 

à economia de mercado. 

Percebemos que os modernos meios de transporte e comunicação foram fatores 

determinantes na modernização regional, que se deu devido a ocorrência de uma classe 

emergente de comerciantes e empreendedores capitalistas, que, aliados às novas oligarquias 

em ascensão no Sul e no Sudoeste do Estado, sedimentaram uma mentalidade modernizante, 

que utilizando-se de uma forma crescente das novas tecnologias, ocasionaram mudanças nas 

estruturas regionais, configurando uma nova hierarquização do espaço econômico e político 

que permitiram que mais tarde esta região assumisse o controle político do Estado pós o 

Movimento Outubrista de 30.

A análise do processo de ocupação da fronteira e a integração dos espaços agrários 

foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, como ficou demonstrado no decorrer 

deste trabalho. O estudo sobre a expansão da fronteira econômica tornou-se essencial para a 

compreensão do objeto da pesquisa, vez que, o entendimento da fronteira, como um processo 
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de integração da região à economia de mercado,  ocorrida por causa da expansão cafeeira do 

Centro-Sul do país, nos proporcionou, por outro lado, um melhor entendimento do momento 

político em âmbito nacional, e seus reflexos em âmbito regional, o que fez com que as forças 

políticas ascendentes do Sul/Sudoeste se unissem na busca do poder político condizente com 

o desenvolvimento econômico que detinham no período estudado.  

Ressaltamos a importância da fundamentação teórica da pesquisa, o que nos permite 

contextualizar o trabalho em seus aspectos econômicos, políticos e sociais, partindo da 

compreensão de que o capital supera qualquer barreira espaço/temporal em sua expansão. A 

análise desses elementos sugerem que os meios de transportes e comunicação são 

componentes de um conjunto de progressos técnicos da sociedade industrial que favoreceram 

o crescimento e a expansão do capitalismo mundial. 

Hoje, temos a percepção de que o capital simplesmente mudou de tática, e que agora 

sua expansão se dá através do próprio avanço tecnológico da contemporaneidade, e com 

muito mais eficiência técnica. Hoje, a expansão se dá através da mídia, que controlando as 

informações, gerou um império de fascismo uniformizador, modulada sempre pelos apelos de 

uma comunidade “global” sem fronteiras.  
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Anexo – 01 

Desenvolvimento Sócio-Político e Sócio-Econômico do Sudoeste Goiano 

C R O N O L O G I A 

1909
- É inaugurada em Santa Rita do Paranaiba, a Ponte Affonso Pena.  
- “Revolução de 1909” – Fim do período bulhonista. 
- Eleição para Deputado Federal de Antônio Ramos Caiado.  

1911 - Sidney Pereira de Almeida é eleito Intendente Municipal de Santa Rita do Paranaíba. 
- Antônio Martins Borges é eleito Conselheiro Municipal em Rio Verde 

1912 - Passa o primeiro trem sobre a Ponte Epitácio Pessoa (15/08) no Rio Paranaíba, da Companhia 
Estrada de Ferro Goiás.  

1913 - Inicia-se o transporte ferroviário no Sul do Estado.  
1915 - O telégrafo chega a Santa Rita do Paranaíba. 

1916 - O automóvel chega a Santa Rita do Paranaíba.  
- Formou-se em Medicina, no Rio de Janeiro, Pedro Ludovico Teixeira.  

1917 - Pedro Ludovico Teixeira fixa residência em Rio Verde (14/07). 

1918

- Excursão pioneira do automóvel, com Ronan Rodrigues Borges e Sidney Pereira de Almeida, de 
Santa Rita do Paranaíba a Rio Verde e Jataí. 

- Formação da Companhia Auto Viação Sul-Goiana (30/08), com sede em Rio Verde. 
- Pedro Ludovico casa-se com Gercina Borges (22/06), filha de Antônio Martins Borges. 
- Sidney Pereira de Almeida é eleito Intendente Municipal de Santa Rita do Paranaíba.  

1919
- Inauguração da Companhia Auto Viação Sul-Goiana ligando Santa Rita do Paranaíba a Rio Verde 

e Jataí (18/07).  
- É eleito Intendente Municipal da Comarca de Rio Verde o Cel. Antônio Martins Borges (20/09).  

1920

- O Correio Oficial noticia o aparecimento do jornal “O Sertão”, fundado em Rio Verde por 
Antônio Martins Borges, tendo como redatores Pedro Ludovico e Ricardo Campos.  

- Inauguração da estrada automotiva entre Rio Verde, Jataí e Mineiros (20/06).  
- É eleito Intendente Municipal de Santa Rita do Paranaíba, Ronan Rodrigues Borges.  
- A Companhia Estrada de Ferro Goiás é encampada pelo Governo Federal, como unidade 

autônoma, subordinada à Inspetoria das Estradas de Ferro da União.  

1923

- Na gestão do Governador Miguel Rocha Lima, tendo como Secretário de Terras, Brasil de Ramos 
Caiado, o Governo concede títulos de aproximadamente 1.071.476 hectares de terras às margens 
do Araguaia, a “Totó” Caiado.  

- Surge a “Questão do Judiciário”, aparecendo a figura de Mário D’Alencastro Caiado, como um 
dos desembargadores insubmissos.  

- Antônio Martins Borges vota contra a Lei nº 725 de 11/08/1923, que deu os títulos de terra a 
Antônio Ramos Caiado, rompendo com a oligarquia dominante.  

- Aparece “O Sudoeste”, jornal de oposição fundado por Pedro Ludovico e Ricardo Campos em 
Rio Verde. 

- Mário Caiado funda em Goiás o jornal “A Voz do Povo”, que passa a ser o principal veículo 
impresso articulador do movimento oposicionista no Estado.  

1925

- Crescimento da oposição em cidades do Sul, Sudeste e Sudoeste do Estado.  
- É inaugurada a luz elétrica em Rio Verde (25/02).  
- Os jornais oposicionistas, “O Ipameri”, “O Liberal”, “O Sudoeste” e “A Voz do Povo” veiculam 

críticas a situação e a luta oposicionista se desenvolve. 
- A Coluna Prestes entra no Estado pela Região Sudoeste (junho/1925), sendo seguida, não 

combatida, pela polícia estadual.  
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1926 - A oposição é combatida com violência em Goiás.  
- É eleito Intendente Municipal de Santa Rita do Paranaíba Sidney Pereira de Almeida.  

1927

- A Coluna Prestes (3o destacamento) entrou na cidade de Jataí em 1o de janeiro indo em direção ao 
Mato Grosso.  

- Visita a Rio Verde do Governador do Estado de Goiás, Dr. Brasil de Ramos Caiado e comitiva.  
- Surge em novembro, o Partido Republicano de Goiás, que recebe adesões em todo o Estado, 

visando as eleições de setembro de 1928.  

1928 - Os diretórios do Partido Republicano de Goiás em Jataí, Rio Verde e Santa Rita do Paranaíba se 
abstiveram de apresentar candidatos, devido a perseguição violenta da situação.  

1929 - A partir de setembro a oposição se volta para a Aliança Liberal, resultado do acordo da 
dissidência de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba.  

1930

- Nas eleições de março, a oposição é derrotada em Goiás, Júlio Prestes obteve 17.833 votos contra 
943 de Getúlio Vargas. 

- Pedro Ludovico é preso em Rio Verde e é levado prisioneiro para a cidade de Goiás; no caminho 
é libertado e a Aliança Liberal é vitoriosa em Goiás. 

- As Forças Revolucionárias Mineira entram em Santa Rita do Paranaíba, libertando Sidney Pereira 
de Almeida que estava preso.  

- O Comandante Camilo Chaves nomeia Sidney Pereira de Almeida como Governador Civil de 
Santa Rita do Paranaíba.  

- O Movimento Outubrista toma o poder no país em 24 de outubro com Getúlio Vargas assumindo
o comando político-administrativo do país. 

- Em 29/10 formou-se em Goiás, antiga Capital, uma Junta Governativa composta por Mário de 
Alencastro Caiado, Pedro Ludovico Teixeira e pelo Desembargador Emílio Francisco Póvoa.  

- Três semanas depois, Pedro Ludovico toma posse como Interventor Federal, assumindo o controle 
político do Estado, ininterruptamente, até 1945.  

- Em 29 de outubro é instalado o Conselho Municipal Provisório de Rio Verde, sendo nomeado 
Intendente Municipal o Cel. Antônio Martins Borges.  

1932

- Em 1o de março é empossado como prefeito eleito de Rio Verde, o Senador Antônio Martins 
Borges, que falece em 22 do mesmo mês. 

- É eleito prefeito de Itumbiara Sidney Pereira de Almeida (1932-1936).  
- Em 20/12 é assinado o Decreto 2.737, nomeando a comissão que escolheria o local onde seria 

construída a nova Capital.  

1933
- Em 18/09 é assinado o Decreto 3.359 que determina o local definitivo para a construção da nova 

Capital. 
- Em 24/10 é lançada a Pedra Fundamental da nova Capital.  

1934 - É elaborado pelo Governo Vargas o Plano Geral de Viação Nacional. 
1935 - Instalação das primeira linhas telefônicas em Rio Verde.  

1936
- Em 16/09 é aberta concorrência pública para a construção da rodovia Goiânia a Rio Verde.  
- Em 13/11 é publicada a minuta do contrato, celebrado com Bernardo Cerri, para a construção da 

rodovia Goiânia – Rio Verde.  

1937

- Em 23/03 é assinado o Decreto nº 1.816, que determina a mudança definitiva da Capital.  
- Em 10/05 o Governador do Estado, Pedro Ludovico Teixeira aprova o contrato assinado com o 

Eng. José Brito para a construção de pontes e pontilhões na rodovia Goiânia – Rio Verde.  
- Em 11/10 o Governador transfere a responsabilidade do término da construção da rodovia Goiânia 

– Rio Verde ao Eng. Dr. Eurico Viana.  

Fonte: Cunha, 2004.  
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Anexo – 02 

Carta de Lei nº 11 de 5 de setembro de 1838  

 Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, Presidente da Província de Goyaz: Faço saber a 
todos os seos Habitantes, que a Assembleá Legislativa Provincial Decretou e eu Sancionei a 
Lei seguinte:  

 Artigo 1o – Ficão isemptos por espaço de dez annos de pagar Disimos de Miunças, e 
de Gado vacum, e cavallar os actuaes moradores nas Freguesias de Salinas, Amaro Leite, 
Porto Imperial e Carolina; e bem assim os actuaes habitantes do territorio entre Rio Verde 
além do Turvo, e Rio Pardo, que faz barra no Paranaã.  

 Artigo 2o – Da mesma isempção gosará todo aquelle, que dentro do praso dos dez 
annos for estabelecer-se em algumas das Freguesias, ou Territorio, mencionados no artigo 
antecedente.  

 Artigo 3o – O Presidente da Província designará nos lugares indicados a authoridade, a 
quem os novos povoadores devão apresentar-se; declarando seos nomes, e d’onde vem, para 
que da data da apresentação, comece a contar-se lhes os dez annos desta lei.  

 Artigo 4o – Ficão derrogadas as disposições em contrário. Mando por tanto a todas as 
authoridades, a quem o conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, e fação cumprir 
tão inteiramente como n’ella se contém. O Secretario do Governo desta Província a faça 
imprimir, e correr. Palacio do Governo da Província de Goyaz aos cinco de Setembro de mil 
oitocentos e trinta e oito, Decimo setimo da Independencia, e do Imperio.  

Luiz Gonzaga de Camargo Fleury 
L.S. 

Para Vossa Excellencia vêr. 
Arnaldo de Cassia e Oliveira 

Foi publicada n’esta Secretaria aos cinco de Setembro de 1838. 

Joaquim Vicente de Azevedo 

Fonte: Cunha, Neto. 1988, p. 30.  
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Anexo – 03 

Elevação de Vila a Cidade 

Lei Provincial nº 670, de 31 de julho de 1882 

 Eleva à cathegoria de cidade a villa do Rio Verde. 

Doutor Cornelio Pereira de Magalhães, presidente da província de Goyaz: Faço saber a 
todos os seos habitantes que a assembléa legislativa provincial decretou e eu sancionei a 
resolução seguinte:  

Art. Único – A Villa do Rio Verde fica elevada à cathegoria de cidade, conservando os 
mesmos limites e observadas as disposições contidas na resolução nº 517 de 7 de julho de 
1874.

 Revogão-se as disposições em contrario.  

 Mando, por tanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta 
resolução pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se contém. O 
Secretario desta província aos trinta e um de julho de mil oitocentos e oitenta e dous, 
sexagesimo primeiro da independencia e do Imperio.  

L.S.  

Cornelio Pereira de Magalhães 

 Sellada e publicada nesta secretaria da presidencia da província de Goyaz aos dous de 
Agosto de 1882. O Secretario, Joaquim Fernandes de Carvalho. 

.................................................................................................... ...................................................

TERMO DE POSSE DA CIDADE 

5/11/1888

 “Aos cinco dias do mez de Novembro do anno de mil oitocentos e oitenta e oito, nesta 
Villa do Rio Verde, no Paço da Camara Municipal, pelas dez horas do dia, prezentes os 
senhores Presidente da Camara Municipal Tenente Coronel José Joaquim Leão, o vice 
Prezidente Henrique Francisco da Rocha e os vereadores Antonio Borges de Castro, 
Theophilo de Mello Cabral e Josino Antonio de Gusmão e os demais senhores abaixo 
Assignados – pelo Presidente foi declarado que o fim da prezente reunião extraordiaria da 
Camara Municipal, que prezide, era na forma do officio que passou à mim Secretario para que 
fizesse a leitura, dar a esta Villa a posse de Cidade a cuja cathegoria foi elevada pela Ley 
Provincial numero 670, de trinta e hum de julho de mil oitocentos e oitenta e dois, afim de 
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gozar ella de todas as regalias e privilegios inherentes ao fôro de Cidade de conformidade 
com as leis em vigôr.  
 Por sua parte o mesmo Senhor Presidente congratulou-se com a população da nova 
Cidade, por este acto, que demonstra a solicitude da Augusta Assembleia Provincial e da 
Excellentissima Administração da Província, em accudir aos reclamos das necessidades da 
nova localidade, e em dar incremento ao progresso moral e material dos Municipios, que 
como este, elevão-se pela indole pacifica dos cidadãos que no trabalho buscam sua grandeza. 
Concluio abrindo discussão e depois de encerrada, o senhor Presidente declarou em altas 
vozes, que achava-se dada a posse do fôro de Cidade a esta Villa, sob a denominação de 
Cidade do Rio Verde, do que para constar, mandou lavrar o prezente termo de posse que 
assigna com os demais vereadores, e pessoas prezentes que quizerem assignar. Eu, Manoel 
Jorge da Silva, Secretario o escrevy – José Joaquim Leão, Presidente – Henrique Francisco da 
Rocha, Vice-Presidente – Antonio Borges de Castro, Vereador – Josino Antonio de Gusmão, 
Vereador – Theophilo de Mello Cabral, Vereador – Salustiano Vieira de Araujo Lima, Juiz de 
Direito – José Vicente da Silva, Promotor Publico da Comarca – Jeronymo José de Moraes, 
Professor Publico – Francisco José Ribeiro, Julio Olinto, Joaquim Teixeira Verruma, José 
Ferreira Rosa, Bento Martins Borges, Manoel Alves de Freitas, José Theotonio de Carvalho, 
Antonio Ferreira dos Anjos”.  

Fonte: Cunha, Neto. 1988, p. 63-65.  
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Anexo – 04 

“Lei nº 594, de 10 de julho de 1918” 

 Concedendo aos cidadãos Ronan Rodrigues Borges e Sidney Pereira de Almeida 
privilégio por trinta anos para construção, uso e gozo de uma estrada de automóveis de Santa 
Rita do Paranaíba a Mineiros.  

 O Desembargador João Alves de Castro, Presidente do Estado de Goiás. 

 Faço saber que o Congresso Legislativo do Estado decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei:  

 Art. 1o – Fica concedido aos cidadãos Ronan Rodrigues Borges e Sidney Pereira de 
Almeida ou a empresa que organizarem, privilégio por trinta anos para construção, uso e gozo 
de uma estrada de automóveis de Sta. Rita do Paranaíba a Mineiros, passando pelo Rio Verde 
e Jataí, com um ramal de Rio Verde ao Rio Paranaíba no Porto de São Jerônymo, ou em outro 
qualquer mais conveniente.  

 Art. 2o – Os concessionários ou empresa que organizarem gozarão dos seguintes 
favores:

 1o – Garantia de uma zona de 20 quilômetros para cada lado da estrada.  

 2o – Direito de desapropriar nas formas das leis do estado os terrenos, edifícios e 
benfeitorias do domínio particular que forem necessários para o leito da estrada, suas estações 
e dependências.  

 3o – Direito de cercar a estrada caso seja necessário, sem dano ou prejuízo de terceiro.  

 4o – Isenção de todos e quaisquer impostos estaduais sobre máquinas e material 
necessários à construção da estrada.  

 Art. 3o – Ficam os concessionários ou empresa que organizarem obrigados:  

 1o – A iniciar a construção da estrada seis meses depois da assinatura do contrato e 
ao terminar seis anos depois do início dos trabalhos.

 2o – A iniciar a construção do ramal do Rio Verde ao Rio Paranaíba seis meses 
depois de inaugurado o tráfego em Mineiros ou antes se quiserem e a terminarem três depois 
do início dos trabalhos.

 3o – A transportar com 50% de abatimento nos preços estabelecidos as autoridades e 
empregados públicos em serviço; os presos e suas guardas; as escoltas policiais e suas 
bagagens e a transportar gratuitamente os objetos destinados a instrução pública estadual.  
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 Art. 4o – O não cumprimento do nº 1 do artigo antecedente importará na caducidade 
deste privilégio e o não cumprimento do nº 2 do mesmo artigo antecedente importa na 
caducidade do privilégio unicamente para a construção do ramal do Rio Verde ao Rio 
Paranaíba.

Art. 5o – Revogam-se as disposições em contrário.  

 Mando portanto, a todas as autoridades quem o conhecimento e a execução desta Lei 
pertencerem, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.  

 O Secretário do Interior e Justiça a faça imprimir, publicar e correr.  

 Palácio da República do Estado de Goiás, 10 de julho de 1918, 30o da República.  

João Alves de Castro
Presidente do Estado de Goiás 

Fonte: França. 1979, p. 109-110.  



134

Anexo – 05 

Termo de Abertura da Ata da 1a Assembléia Constitutiva da Companhia Auto Viação Sul 
Goiana

Termo de Abertura 

 Servirá este livro para nele se lavrar as atas das Assembléias da Companhia Auto 
Viação Sul Goiana, com sede nesta Cidade, e todas as suas folhas, em número de cento e 
cinqüenta, vão numeradas e rubricadas com o apelido que uso – R. R. BORGES. No fim 
acha-se o termo de encerramento.  

 Rio Verde, 30 de Agosto de 1918.  

 O Diretor Presidente – Ronan Rodrigues Borges    

.................................................................................................... ...................................................

ATA DA SESSÃO SOLENE DA INAUGURAÇÃO DA LINHA DE AUTOMÓVEIS  
DA COMPANHIA AUTOVIAÇÃO SUL GOIANA, como se segue:  

 Aos dezenove dias do mês de julho de um mil novecentos e dezenove, nesta Cidade 
de Rio Verde, Estado de Goiás, sede da Companhia Autoviação Sul Goiana, depois do ato 
inaugural realizado às quinze horas, à entrada Sul desta Cidade, onde se achava avultado 
número de cavalheiros, Exmas. Sras. e todas as classes sociais, aproximara-se do arco triunfal 
o primeiro automóvel que precedia a vinte e dois outros automóveis, sendo recebido entre 
salva de palmas, música, foguetes e diversas outras aclamações, tomando a palavra o Sr. 
Eulalio de Uchôa Cintra deu, em substancioso discurso, as boas vindas ao presidente da 
Companhia e sua ilustre comitiva. Falaram em seguida a gentil senhorita D. Maria Borges, o 
Sr. Dr. Vasco de Andrade, o professor mineiro sr. Honório Guimarães e, finalmente, o sr. 
Diretor Presidente da Companhia – Cel. Ronan Rodrigues Borges, que pediu ao representante 
do Exmo. Sr. Dezor. Presidente do Estado, se dignasse de desobstruir o empecilho que tolhia 
o avanço de sua máquina. O Sr. Cel. Jerônimo Antônio Coimbra, representante do Exmo. Sr. 
Dezor. Presidente do Estado, cortando a fita obstrutora, ergueu, ao som do Hino Nacional 
executado pelas bandas de música de Sta. Rita do Paranaíba e desta Cidade, vivas a 
prosperidade do Estado e da Companhia Autoviação Sul Goiana. Formado o corso, que parou 
à porta do edifício da Companhia, em substituição do Conselho Municipal, que se achava em 
reconstrução, o Sr. Diretor Presidente da Companhia, acompanhado de diversos cavalheiros e 
Exmas. Sras., deu entrada às 16 horas, no salão do referido edifício e, tomando a cadeira da 
presidência, mandou que se fizesse a chamada dos Srs. Acionistas. Em seguida tomaram 
assento ao redor da mesa os membros do Conselho Fiscal – Srs. Cels. Manoel Affonso de 
Almeida, Orozimbo de Souza Bueno, Antônio Martins Borges, Valeriano Antonio da Silveira 
Leão, Quintiliano da Silveira Leão e Sidney Pereira de Almeida. Entregaram poderes de 
representação: o Sr. Jerônymo Antonio Coimbra representando o Exmo. Sr. Dezor. João 
Alves de Castro – DD. Presidente do Estado; o Sr. Cel. Antonio Xavier Guimarães – 
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representando o Exmo. Sr. Dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim e a redação do “Goiás”; o 
Sr. Albatênio Caiado de Godoy – representando os Exmos. Srs. Drs. Mario de Alencastro 
Caiado e Luiz R. do Couto – respectivamente Juizes de Direito da Capital de Goiás e Sta. Rita 
do Paranaíba. Cel. Possidônio Xavier Rabello – Senador Estadual e a redação d’ “O 
Democrata” da Capital deste Estado; o Sr. Sidney Pereira de Almeida representando as 
Municipalidades de S. Rita do Paranaíba, Bela Vista e Abadia de Bom Sucesso – Minas; o Sr. 
Rafael do Nascimento representando a Municipalidade da Cidade de Goiás; o Sr. João Pinto 
Brom, representando a Municipalidade de Jataí; o Sr. Nestor de Vasconcelos, representando a 
Municipalidade de Monte Alegre – Minas; O Sr. Cel. Marciano de Ávila, representando a 
Municipalidade de Uberlândia – Minas; O Sr. Dr. Vasco de Andrade, representando o 
“Lavoura e Comércio” de Uberaba – Minas; o Sr. Cel. Ernesto Rodrigues da Cunha, 
representando a sociedade de Uberabinha – Minas; o professor mineiro Sr. Honorio 
Guimarães, representando a Imprensa da Capital de Minas; o Sr. Dr. Ignacio Dias Paes Leme, 
representando a Companhia Mineira Autoviação Intermunicipal e o Sr. Cel. Quintiliano da 
Silveira Leão, representando a Municipalidade desta cidade, de cuja Câmara é digno 
presidente. Aceitas as credenciais exibidas, o Sr. Diretor Presidente convidou o Exmo. Sr. 
Dezor. Presidente do Estado, na pessoa do seu digno representante, a assumir a presidência da 
presente sessão. O Sr. Cel. Jeronymo Coimbra, assumindo a presidência, faz uma breve 
alocução congratulando-se com o povo desta zona pela inauguração solene da linha de 
automóveis da Companhia Autoviação Sul Goiana, que vínhamos de assistir e, ao som de 
prolongada salva de palmas, encerrou-se a sessão, cuja ata presente vai assinada pelo Sr. 
Presidente honorário, pela Diretoria e pelos representantes. Eu, Belarmino Cruvinel secretário 
a subscrevi.  

 Jerônymo Antônio Coimbra, Ronan Rodrigues Borges, Antonio Martins Borges, 
Orozimbo Souza Bueno, Sidney Pereira de Almeida, Ignacio D. Paes Leme, Altino Pereira de 
Sousa, Armante Carneiro, Albatenio Caiado de Godoy, Vasco de Andrade, Honorio 
Guimarães, Demerval Rodrigues da Cunha Oliveira, Carlos J. Araújo, Abdallah José da Silva, 
Laudemiro Alves Ferreira.  

Fonte: França, 1979, p. 299-310.  
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Anexo – 06 

Cópia da carta enviada no dia 2 de maio de 1918 pelo Senador Braz Abrantes a Pedro 
Ludovico Teixeira em agradecimento ao seu convite de casamento com Gercina Borges 

   Goyas, 2 de maio de 1918.  

   Pedrinho 

   Saúde e felicidades na sua clínica é o que eu e a Luimbita desejamos.  

   Acuso sua estimada carta de 4 de maio último comunicando-me ter 
marcado casamento com a senhorita Gercina Borges, filha de meu amigo Senador Antônio 
Martins Borges. Não poderia fazer melhor escolha, é uma das mais distintas famílias do 
Triângulo Mineiro, aceite portanto os meus parabéns. Sinto que a minha avançada idade não 
me permita ir assistir aos esponsais, mas agradeço-lhe a gentileza de ter se lembrado de mim. 
Creia-me sempre um de seus melhores amigos. A Luimbita agradece e retribui as suas 
lembranças e manda um saudoso abraço. Do sempre amigo 

         Braz.  

Fonte: Queiroz, 1999, anexo.  
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Anexo – 07 

Carta de Manuel Balbino de Carvalho, conhecido por Cel. Carvalhinho, ao ser preso prelos 
Caiados em 1928, enviada a Pedro Ludovico Teixeira, onde recomenda aos seus homens para 

estarem ao seu lado e trabalhar pela liberdade do Estado de Goiás 

Prezado amigo Dr. Pedro Ludovico.  

Abraço-lhe  

Saúde e felicidade extensivas aos que lhe são caros.  

De partida para Cuiabá preso com alguns amigos sob garantias do célebre Brasil 
Caiado e Cia; só agora passo a expor a bela e graciosa situação a que chegamos, “por minha 
culpa”, em ter sido de boa fé, coisa que está abolida da cartilha em diversas edições, dos tão 
conhecidos Caiados e Cia, como sabe o exemplo da desventurada família Wolney, vítimas da 
boa fé. Em fim, chegou a minha vez, apesar de nunca ter me esquecido das chacinas do Norte. 
Sigo para Cuiabá com o mesmo pesar de não ter abraçado o meu prezado e querido amigo. Lá 
espero libertar-me da prisão que me deu este Célebre Caiado por intermédio do bonitinho 
Secretário Cesar Bastos.  

Deixo algumas centenas de amigos que sentem a prisão traiçoeira que recebi do 
atual governo de Goiás. Afianço que todos os meus amigos cumprirão com alegria o 
pedido que recomendei-os de estarem ao vosso lado e trabalham pela liberdade do 
Estado de Goiás, na sua pessoa e dos nossos queridos amigos que tanto tem sofrido. O 
nosso amigo Eurício Cunha lhe dará os nomes dos homens, a quem poderá confiar sua 
defesa e dos nossos amigos; com Osvaldo Cunha deixo um código mais aperfeiçoado e de 
ampla linguagem, pelo qual o amigo saberá minhas notícias.  As batalhas, considero-as 
como os jogos. Perdi esta por minha culpa, de ter tido boa fé; há mais alguma cinza que não 
posso explicar no momento. Creia que o elemento que deixo ao seu dispor é bastante para 
libertar-nos da apreensão em que vivemos. Termino enviando um fortíssimo abraço que seja 
extensivo aos nossos bons amigos.  

O tempo só é ruim para quem não pode esperar, Adeus.  

Afetuoso abraço do amigo  

     M. Balbino de Carvalho  

     Jatahy, 25 de agosto de 1928.  

Fonte: Queiroz, 1990, anexo. 
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Anexo – 08 

“RELATÓRIO” 

 Estão terminadas as diligencias para a captura dos elementos perniciosos que de há 
muito vem perturbando o socego publico e prejudicando altamente o commercio desta cidade 
e da visinha cidade de Jatahy, com as constantes chegadas de levas de bandoleiros expulsos 
ultimamente do garimpo de Poxoréu, Matto Grosso, por terem tomado parte saliente na 
revolução naquelle Estado.  

 A expedição acha-se sensivelmente esfalfada do trabalho que teve para captura dos 
bandoleiros e jagunços, tendo tido occasião, à noite, sob chuvas torrenciais, de se caminhar 
com agua pelo peito.  

 Os vinte e dois bandidos ou jagunços presos são todos do Estado da Bahia e 
garimpeiros em disfarce para acobertarem as suas profissões de jagunços. Seus nomes são: 
Agenor Borges da Silva, Filinto Alves, Benvindo de Oliveira Castro, Carolino Bacellar, 
conhecido como Didiu, José Fernandes, Benvindo Henrique de Souza, Pedro Modesto, 
Antonio Alves de Araújo, Clementino Fraga, digo, Clementino Coelho, Arsenio Portella, José 
Correia da Rocha, Antonio Santanna, Francisco Alves da Silva, José Pedro Alves, João Bento 
da Silveira, Bartholomeu Alves de Brito, Antenor Furtado, João Figueiredo, Gustavo Castro e 
Silva, Djalma Francisco da Silva, Antonio Campeio e João Duca.  

 Desde a chegada desta autoridade a esta cidade de Rio Verde, de vinte e sete (27), às 
13 horas, foram iniciadas as principais diligencias, conseguindo os soldados sob o comando 
dos tenentes Virgilio e Florencio prenderam apenas 14 homens, tendo a maior parte, 
justamente a que estava munida de rifles, fugido à expedição, indo com os fugitivos o chefe 
do bando, o temível Falix Baptista, conhecido como Felix Bahiano, homem de inteira 
confiança de Manoel Balbino de Carvalho, “Carvalhinho”, que na última revolução em, 
Poxoréu, Matto Grosso, desempenhou o papel seu lugar-tenente.  

PERSEGUIÇÃO AOS FUGITIVOS 

Entre as varias diligencias expedida para a captura dos demais bandoleiros, que 
fugiram desta cidade para diversos pontos, fiz seguir o tenente Virgilio, no dia 31 do mez 
proximo com 8 praças sob seu commando para as divisas de Rio Bonito; outra diligencia de 
10 praças sob o comando do tenente Florencio no dia 1o no logar denominado “Capa Branca” 
e seus arredores; e no dia 2 do corrente outra diligencia composta de 6 praças sob o 
commando de mesmo tenente Virgilio para o logar denominado “Patrimonio”.  

E essas diligencias foram coroadas do mais bello exito, pelo numero de capturas 
realizadas.  
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O tenente Florencio seguio depois com uma força composta de 8 praças sob seu 
commando, levando uma turma de indesejáveis afim de pól-os fóra das fronteiras deste 
Estado, em Santa Rita do Araguaya. 

No dia 4 do corrente mez, sob o commando do tenente Ferreira, apresentaram vindo 
da Capital, mais 12 praças, e 2 fuzis-metralhador-F.M. 

Até hoje, 3 do corrente mez, se acham presos na cadeia desta cidade, 23 individuos 
para se apurar suas responsabilidades. 

No dia 1o foram postos em liberdade os snr. Antonio Martins Borges e Dr. Pedro 
Ludovico Teixeira, conforme telegrama do Exmo. Snr. Dr. Presidente do Estado.  

Neste presente inquerito, vê-se pela declaração e depoimento de testemunhas, de 
acordo com a portaria de fls. , em numero legal que ficou plenamente provado, que nesta 
cidade de Rio Verde machiavelicamente travada se tramavam um verdadeiro crime de sedição 
contra as autoridades legalmente constituidas chefiado pelo snr. Antonio Martins Borges e dr. 
Pedro Ludovico Teixeira, resaltando suas culpabilidade, que aproveitavam o elemento 
subversivo e pernicioso que enfestava toda a zona Sudoestina, aliciando constantemente esses 
elementos de Carvalhinho, esparsos neste Estado, tendo por escopo, os taes jagunços e 
remanescentes outros, promoverem a desordem por ocasião de ferir-se o pleito a realizar-se 
em 2 de março próximo v., e tudo se deduz e infere do depoimento das testemunhas no 
presente inquerito, bem assim do auto de apprehensão de bombas de dinamites encontradas 
em o Hotel de Oscar Sabino, um dos relapsos chefes oposicionistas desta cidade.  

O snr. Escrivão faça subir os presentes autos ao Exmo. Snr. Dr. Chefe de Polícia por 
intermedio de seu digno Secretario. (Relatório dos Autos de Inquérito Policial de 28 de 
janeiro de 1929 – Delegacia de Polícia da Comarca de Rio Verde – escrivão Manoel Barbo de 
Siqueira. Assina o Relatório Erkonwald de Barros, 2o Delegado Regional). (Arquivo Pedro 
Ludovico, pasta 1).  

Fonte: Machado, 1990, p. 211-212.  
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Anexo – 09 

“Nomes das pessoas e a lista de valores saqueados e roubados no Sudoeste goiano por 
Erckonwald de Barros e outros, em fevereiro de 1929, e figuram nos autos do processo 

instaurado pelo Dr. Antonio Perilo, quando ali em comissão. 

Cândido da Costa Lima, às fls. 124 29:302$000 

Cândido da Costa Lima, às fls. 116 850$000 

Cândido da Costa Lima, às fls. 115 v 8:750$000 
Clemente Maior de Lima, ás fls. 123 14:210$000 
Clemente Maior de Lima, ás fls. 116 1:495$000 

Clemente Maior de Lima, às fls. 115 v 400$000 
Gabriel Alexandre de Morais, às fls. 125 4:725$000 

Gabriel Alexandre de Morais, ás fls. 116 1:504$000 

Gabriel Alexandre de Morais, às fls. 115 v 640$000 
José Maximiano Peres, às fls. 141  8:625$000 

José Maximiano Peres, às fls. 116 5:320$000 
José Maximiano Peres, às fls. 115 v 400$000 

José Pedro de Souza, às fls. 135 1:200$000 
José Pedro de Souza, às fls. 116 v 140$000 

José Pedro de Souza, às fls. 116 v 800$000 

José Inácio da Rocha, às fls. 135 2:860$000 

José Inácio da Rocha, às fls. 116 v 1:000$000 
José Inácio da Rocha, às fls. 115 v 500$000 
João Ferreira de Souza, às fls. 116 650$000 

João Ferreira de Souza, às fls. 115 v 800$000 
José Pedro de Oliveira, às fls. 116 v 500$000 

José Pedro de Oliveira, às fls. 115 v  500$000 

Antonio Dias Moreira, às fls. 133 7:190$000 
Antonio Dias Moreira, às fls. 117 1:250$000 

Justino Dias Moreira, às fls. 134 750$000 

Justino Dias Moreira, às fls. 117 600$000 
Transporte da 1 o fl. 94:962$000 
Filadélfio Alves de Lima, às fls. 138 1:714$000 

Filadélfio Alves de Lima, às fls. 117  630$000 

Manoel Rodrigues de Assis, às fls. 156 906$000 
Manoel Rodrigues de Assis, ás fls. 116 800$000 

Manoel Pereira Maia, às fls. 140 1:045$000 
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Manoel Pereira Maia, às fls. 970$000 
Euzebio Pereira da Silva, às fls. 142 2:145$000 
Euzebio Pereira da Silva, ás fls. 116 1:380$000 

Lázaro Furtado de Assis, às fls. 143 2:340$000 

Lázaro Furtado de Assis, às fls. 116 1:480$000 
Lázaro Alves de Oliveira, às fls. 146 1:054$000 

Lázaro Alves de Oliveira, ás fls. 116 900$000 

Aniceto Alves de Oliveira, às fls. 149 1:833$000 
Aniceto Alves de Oliveira, ás fls. 116 v 710$000 

João Pedro de Oliveira, às fls. 116 1:807$000 
João Pedro de Souza, às fls. 150 1:200$000 

João Eduardo Rodrigues da Cunha, às fls. 38 e 118 v 1:918$000 
José Gedda, às fls. 116 v 10:000$000 

Salomão Clementino de Faria, às fls. 117 119:000$000 

Joaquim Cândido de Carvalho, às fls. 117 v 7:000$000 
Cia. Auto Viação Sul Goiana, às fls. 118 2:000$000 

Elias Maximo Martins, às fls. 573 – 2o vol. 5:045$000 
Joaquim Caetano de Assis, às fls. 2 o vol.  5:000$000 

Total 265:844$000 

 Figura também o nome de José Pereira de Rezende com a importância descrita na 
conta (ilegível). 

        “Urbano Berquó” (A.P.L.P. – pasta: 8)  

Fonte: Machado, 1990, p. 216-217. 
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Anexo – 10 

DECRETO DA TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA CAPITAL 

Decreto nº 1816, de 23 de março de 1.937. 

 Art. 1o – Fica transferida, da Cidade de Goiás para a de Goiânia, a Capital do Estado 
de Goiás.

 § Único – O Secretário Geral do Estado expedirá as instruções que se tornarem 
necessárias para a execução do presente decreto.  

 Art. 2o – Revogam-se as disposições em contrário.  

 Palácio do Governo do Estado de Goiás, em Goiânia, 23 de março de 1.937, 49o da 
República.

      Dr. Pedro Ludovico Teixeira  

      Albatenio Caiado de Godoi  
   

Fonte: Jornal Correio Oficial do Estado, edição de 25/03/1937. 
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Anexo – 11 

Fonte: Queiroz, 1990, anexo.
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Anexo – 12 

Trecho de Discurso do Dep. Diógenes Magalhães  
Proferido na Sessão de 17/10/1949 na Câmara dos Deputados  

GOIÂNIA 

  “Aproveitando o ensejo, vou ler agora, Sr. presidente, alguns trechos de 
documentos que dizem respeito à criação de Goiânia, para que constem dos nossos Anais. 
Recordam eles a primeira etapa que foi, sem dúvida, a etapa decisiva da própria vida da 
cidade, homenageando, ao mesmo tempo aqueles que, na realidade, lançaram os alicerces da 
formação da capital, aqueles que, verdadeirament e, levantaram as primeiras paredes dos seus 
edifícios, que planejaram e deram início às primeiras construções e aos primeiros serviços 
públicos de Goiânia. É mister que a Câmara tome conhecimento desses documentos. 
Começarei, como é de justiça, pelo relatório enviado ao Chefe do Governo Provisório em 
1933, pelo então interventor Federal em Goiás, Sr. Pedro Ludovico, esse homem de rara 
energia, que “ao empreender e criar Goiânia no centro geográfico do País para ser a capital de 
seu Estado estabeleceu um ponto de apoio para o acesso das novas bandeiras civilizadoras aos 
sertões do Planalto Central”.  

  Em alguns trechos do relatório, a que me referi, do Interventor Ludovico: 
“Pondo-nos em contato permanente, diário e intensivo, com as necessidades de Goiás 
estudando-as nas suas fontes, perquirindo, observando, analisando detidamente as causas que 
tem impossibilitado o desenvolvimento econômico de um Estado rico de reservas naturais 
como este, chegamos à convicção, já agora cimentada por mais de 30 meses de governo e 
investigações, de que a mudança da capital não é apenas um problema na vida de Goiás. É 
também a chave, o começo de solução de todos os demais problemas. Mudando a sede do 
governo para um local que reuna os requisitos de cuja ausência absoluta se ressente a cidade 
de Goiás, teremos andado meio caminho na direção da grandeza desta maravilhosa unidade 
Central.

  Uma capital acessível, que irradie progresso e marche na vanguarda, 
coordenado a vida política e estimulando a econômica, ligada à maioria dos municípios por 
uma rede rodoviária planificada , é o órgão de que o Estado de Goiás necessita 
absolutamente para reivindicar, no seio da Federação, o lugar de saliência que os seus 
imensos recursos, as suas possibilidades infinitas já lhe teriam conquistado, sem dúvida, se a 
capital atual, retrogradante, não lhe tivesse estreitado os horizontes e embargado os impulsos 
de engrandecimento”.  

Fonte: Discursos do Deputado Diógenes Magalhães. Edição especial da revista DIREÇÃO, 1966, p. 20. 



145

Anexo – 13 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Brasília, 29 de junho de 1.973.  

Exmo. Sr.  
Coronel MARIO ANDREAZZA 
Ministério dos Transportes 
Brasília – DF  

 Senhor Ministro, 

 Tomo a liberdade de transmitir a Vossa Excelência o apelo que recebi dos habitantes 
da região por onde passa a estrada que liga os municípios de Goiás: Itumbiara e Rio Verde.  

 Para a referida rodovia, antigamente chamada Sul-Goiana, aqueles moradores sugerem 
o nome de Ronan Rodrigues Borges, em homenagem ao pioneiro que ajudou na sua 
construção.

 Parecendo-me simples e justa a pretensão dos goianos que almejam uma singela 
consideração a um pioneiro, solicito de Vossa Excelência o exame da proposta.  

 Aproveito a oportunidade para renovar-lhe os meus protestos de estima e 
consideração.  

    Atenciosamente 
    Deputado Orensy Rodrigues
    ARENA – S.P.  

Fonte: França, 1979, p. 294.  
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Anexo – 14 

TELEGRAMA 

Ilmo. Sr. Professor Jeová Abrahão 
Presidente da Câmara Municipal  
Uberlândia – MG

 Temos prazer levar conhecimento ilustre Presidente que exmo sr Ministra Transportes 
vg em despacho exarado Processo n. 24.223/73 DNER vg autorizou designação de Rodovia 
Ronan Rodrigues Borges ao trecho Itumbiara Rio Verde vg na Rodovia 452 pt 
Atenciosamente Eliseu Resende Diretor Geral DNER.  

Fonte: França, 1979, p. 295.  
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Anexo – 15 

BRASIL 

REBANHO EXISTENTE EM 1920 

Estados Bovino Eqüino Asinino Ovino Caprino Suíno Total 

São Paulo 2.290.516 
(7,2%) 

430.144 263.144 79.964 213.521 2.777.792 6.055.595 

Minas 
Gerais

6.875.958 
(21,5%) 

927.172 293.744 236.030 158.058 4.239.731 12.730.693 
(20,0%) 

R. Grande 
do Sul 

8.058.337 
(25,2%) 

1.220.178 186.161 4.117.505 82.686 3.005.040 16.669.907 
(25,2%) 

Bahia 2.413.092 
(7,5%) 

314.192 201.396 740.007 1.043.470 620.365 5.332.524 
(8,4%) 

Goiás 2.841.081 
(8,8%) 

245.871 38.919 35.840 29.736 420.366 3.611.813 
(5,7%) 

Outros 
Estados 

9.507.697 
(29,8%) 

1.375.597 550.034 1.804.332 2.632.789 3.333.360 19.203.809 
(30,2%) 

Totais 31.986.681 4.513.154 1.53.734 7.013.687 4.160.260 14.396.834 63.604.341 

Fonte: Machado, 1990, p. 201. 
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Anexo – 16 

GOIÁS - 1920 

Municípios de Goiás, por Região e sua Densidade Demográfica 

Regiões Superfície População h/km2

Sul-Sudeste 
Catalão 12.800 38.574 (1o) 3.0 
Morrinhos 6.659 24.502 (3o) 3.6 
Ipameri 7.309 19.227 (5o) 3.0 
Pouso Alto (Piracanjuba) 4.310 13.714 3.1 
Bonfim (Silvânia) 3.850 12.621 3.2 
Santa Luzia (Luziânia) 12.806 12.461 0.9 
Corumbaíba 4.260 10.652 2.5 
Sta. Rita do Par. (Itumbiara) 12.670 10.639 0.8 
Santa Cruz 3.429 10.584 3.0 
Palmeiras 13.375 7.736 0.5 
Campo Formoso (Orizona) 2.800 7.702 2.7 
Buriti Alegre 1.740 6.960 4.0 
Caldas Novas 1.841 6.625 3.5 
Bela Vista 1.559 6.254 4.0 

Mato Grosso 
Goiás 40.286 (4o) 21.223 (4o) 0.5 
Anápolis 5.375 16.037 (7o) 2.9 
Jaraguá 5.287 13.508 2.5 
Curralinho (Itaberaí) 2.284 13.376 5.8 
Trindade 11.749 6.110 0.5 
Campinas 975 4.445 4.5 
Anicuns 3.305 4.102 1.3 

Centro Norte ou Planalto 
Formosa 7.735 15.872 (8o) 2.0 
Corumbá 4.427 14.636 (9o) 3.3 
Pirenópolis 5.444 9.272 1.7 
Planaltina 2.704 5.742 2.1 
Cristalina 6.730 4.102 0.6 

Sudoeste 
Rio Verde 24.487 (7o) 12.661 1.9 
Jataí 26.777 (6o) 10.010 0.3 
Rio Bonito (Caiapônia) 15.452 (10o) 4.961 0.3 
Mineiros 20.358 (8o) 4.154 0.2 

Fonte: IBGE, Recenseamento Geral do Brasil - 1920. 
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Regiões – Superfície e População* 

 Superfície % População % h/km2

Sul-Sudeste 89.408 13,55 188.251 36,7 2,10 
Norte-Nordeste 387.485 58,72 163.944 31,9 0,42 
Mato-Grosso 68.961 10,44 78.801 15,4 1,14 
Centro-Norte ou Planalto 27.040 4,09 49.624 9,7 1,83 
Sudoeste 87.074 13,20 31.786 6,3 0,36 
TOTAIS 659.968** 100% 511.919 100% 5,85 

Fonte: IBGE – Recenseamento Geral do Brasil - 1920. 
* Os dados foram trabalhados a partir do quadro anterior.  
** Há diferença entre esse total e o apresentado no início do trabalho, decorrente do próprio censo. Optou-se 

pelo inicial, por ser mais recente. 
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GOIÁS – 1920 

Produção Agrícola dos Municípios, por Regiões 

Regiões Tonelagem 
Sul - Sudeste 

Corumbaíba 22.402,2 (1o)
Catalão 21.813,4 (4o)
Morrinhos 18.137,9 (3o)
Palmeiras 10.223,8 (4o)
Ipameri 8.124,0 (7 o)
Pouso Alto (Piracanjuba) 7.919,2 (9 o)
Sta. Rita do Paranaíba (Itumbiara) 6.879,3 (10o)
Bela Vista 6.397,7 
Santa Cruz 5.544,7 
Campo Formoso (Orizona) 4.790,0 
Bonfim (Silvânia) 4.740,9 
Buriti Alegre 4.607,0 
Santa Luzia (Luziânia) 2.010,4 
Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara) 71.593 
Santa Luzia (Luziânia) 62.792 
Corumbaíba 62.012 
Bela Vista 60.860 
Bonfim (Silvânia) 58.886 
Santa Cruz 53.326 
Buriti Alegre 47.517 
Caldas Novas 31.850 
Campo Formoso (Orizona) 30.033 

Mato Grosso 
Goiás 121.582 (8o)
Jaraguá 90.416 
Curralinho (Itaberaí) 75.265 
Anápolis 60.451 
Trindade 29.240 
Anicuns 27.473 
Campinas 22.135 

Sudoeste 
Rio Verde 9.091,8 (5 o)
Jataí 6.021,6 
Rio Bonito (Caiapônia) 3.602,0 
Mineiros 1.496,3 

Fonte: IBGE – Recenseamento Geral do Brasil - 1920. 
Computou-se os seguintes produtos: arroz, milho, feijão, mandioca e café. 
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GOIÁS – 1920 

Produção Agrícola por Região* 

Regiões Tonelagem % 
Sul-Sudeste 209.134,5 50,71 (1o)
Norte-Nordeste 38.452,2 9,32 (4o)
Mato Grosso 62.004,4 15,03 (3o)
Centro Norte ou Planalto 36.097,7 8,75 (5o)
Sudoeste 66.745,8 16,19 (2o)
TOTAL 412.434,6 100% 

Fonte: IBGE – Recenseamento Geral do Brasil - 1920. 
* Os dados foram trabalhados a partir do quadro anterior. 
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GOIÁS – 1920 

Rebanho dos Municípios, por Região* 

Regiões Número de Cabeças 
Sul-Sudeste 

Pouso Alto (Piracanjuba) 179.429 (3o)
Catalão 176.300 (4o)

Morrinhos 156.598 (5o)
Palmeiras 121.358 (9o)
Ipameri 75.746 

Caldas Novas 1.740,5 
Mato Grosso 

Goiás 8.650,7 (6o)
Anápolis 8.071,8 (8o)
Jaraguá 5.242,4 

Curralinho (Itaberaí) 3.805,9 
Campinas 2.612,5 
Anicuns 2.023,1 
Trindade 1.868,7 

Centro-Norte ou Planalto 
Formosa 3.602,3 

Pirenópolis 3.493,3 
Cristalina 1.662,1 
Corumbá 894,4 
Planaltina 720,2 

Centro-Norte ou Planalto 
Formosa 108.330 

Pirenópolis 63.322 
Cristalina 43.671 
Corumbá 39.512 
Planaltina 32.236 

Sudoeste 
Rio Verde 211.388 (1o)

Jataí 203.349 (2o)
Mineiros 96.466 

Rio Bonito (Caiapônia) 88.136 

Fonte: Recenseamento do Brasil - 1920. 
* Computou-se o rebanho bovino, eqüino, asinino, muar e suíno. 
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GOIÁS - 1920 

Rebanho por Regiões* 

Regiões No de Cabeças % 
Sul-Sudeste 862.784 28,5 (1o)
Norte-Nordeste 1.098.128 36,3 (2o)
Mato-Grosso 304.187 10,0 (4o)
Centro Norte ou Planalto 233.690 7,7 (5o)
Sudoeste 518.980 17,1 (3o)
TOTAL 3.017.769 100,0 

Fonte: Recenseamento do Brasil - 1920. 
* Os dados foram trabalhados a partir do quadro anterior. 
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Anexo – 17 

Fonte: França, 1979, p. 173-174.  
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Fonte: Almeida Neto, 1999, p. 11.  

Fonte: Cunha Neto, 1988, p. 86. 
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Fonte: Queiroz, 1990, p. 165. 

Trecho da Rua Almeida Couto, atual Rua Gumercindo Ferreira - Rio Verde, 1930. 

Fonte: Cunha Neto, 1988, p. 234. 
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Ponte Afonso Pena. Foto do autor. 

Fonte: Cunha, 2004. 


