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RESUMO

O CORONELISMO NO ESTADO DE GOIÁS  ( 1889 -

1930 ): AS CONSTRUCÕES DO FENÔMENO PELA 

HISTÓRIA E PELA LITERATURA.

                  Este trabalho procurou, através da análise de obras e dissertações de mestrado 

sobre o coronelismo, mostrar como foi construído o conhecimento histórico e literário do 

fenômeno coronelístico em Goiás.

                  O primeiro capítulo teve como objetivo de análise as “ Inter-relações 

existentes entre a História, a Literatura e a Cultura”. O conhecimento histórico foi tratado 

como um campo de possibilidades, de diálogo com o imaginário, a mentalidade e a 

ideologia. O  estudo nos levou  a considerar o coronelismo fazendo parte de uma cultura 

com características peculiares, regionais, orientando, assim, o caminho da investigação.

                  O segundo capítulo, “O coronelismo em questão: as descrições do fenômeno”, 

toma como ponto de partida para a análise o início do regime republicano e sua 
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estruturação político-econômica. Em seguida é apresentada a visão dos autores 

considerados clássicos: Leal, Queiroz, Faoro, Janotti, Carone, Pang e Vilaça sobre o 

coronelismo. Estes autores são clássicos porque os conceitos, categorias - chaves e 

questões - norteadoras utilizados por eles para definir o coronelismo foram usados em 

larga escala por outros autores ao analisarem o coronelismo. O mesmo foi constatado em 

relação aos autores goianos.

                  Neste capítulo, houve a preocupação de registrar como os autores goianos 

construíram as suas abordagens sobre o fenômeno coronelístico, que recursos foram 

usados, que preocupações foram retratadas.

                  No terceiro capítulo, “O coronel e a clientela sob o prisma literário e cultural”, 

buscou-se avaliar a construção feita do coronelismo pela Literatura, evidenciando quais 

os recursos empregados pelos autores na construção do fenômeno.

                  Nas considerações finais, buscou-se primordialmente cotejar as leituras feitas 

pela História e Literatura sobre o fenômeno coronelístico no Estado de Goiás.
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APRESENTAÇÃO

                 O coronelismo, como objeto de estudo e pesquisa, deu origem a muitos 

trabalhos. Os autores analisaram o fenômeno coronelístico utilizando a realidade nacional 

ou a realidade regional  como parâmetro. Em Goiás, diversos autores se debruçaram sobre 

esta temática e seus trabalhos comumente tiveram como eixo de análise a abordagem 

político-econômica, sendo raras as exceções.

                  A predominância do tipo de enfoque político-econômico contribuiu para que a 

maioria dos trabalhos sobre o coronelismo, no Estado de Goiás, não apresentasse grandes 

inovações na utilização de fontes e metodologias. Os autores seguiram determinadas 

premissas teóricas, conceitos e categorias-chave, imprimindo em seus trabalhos a 

sensação de que as mesmas preocupações estiveram orientando as construções...

                  Este é mais um trabalho que tem como objeto de pesquisa o coronelismo no 

Estado de Goiás. O que o diferencia dos demais, entretanto, é a tentativa de analisar as 

representações expressas nas abordagens construídas em torno do fenômeno em estudo. É 

um trabalho cuja proposta é buscar o caminho trilhado pelos pesquisadores que 

abordaram esta temática. 



10

10

                  O procedimento utilizado para atingir o objetivo acima foi tentar analisar o 

universo interpretativo que serviu de diretriz para  as formulações e elaborações dos 

autores que se dedicaram a pesquisar o coronelismo. A partir desse material, seria 

possível apresentar uma contribuição à análise, utilizando a bibliografia e a literatura 

como fontes principais de pesquisa.

                  Após ler e reler o meterial que serviu de fonte de pesquisa para este trabalho, 

alguns objetivos foram delineados. Ao fazer a opção metodológica procurou-se investigar 

como o fenômeno em questão foi descrito e elaborado por historiadores e cientistas 

sociais, alguns objetivos foram traçados par atingir a finalidade almejada.

                  A pesquisa retrataria as questões centrais que orientaram as construções do 

fenômeno coronelístico; procuraria descobrir como foi construído o universo cultural 

próprio do coronel e de sua clientela; interrogaria também as evidências de tradições 

persistentes de relação de mando e subserviência, através das dicotomias favor/direitos, 

proteção/cidadania.

                 

                   A tentativa de atingir esses objetivos e a preocupação de saber como os 

autores goianos haviam construídos as suas visões do fenômeno coronelístico exigiu que 

algumas providências fossem tomadas para se atingir a meta desejada. O primeiro passo

foi fazer o levantamento no Estado de Goiás dos autores que tiveram como objeto de 

análise em suas obras o coronelismo; o mesmo procedimento foi utilizado para saber 

quais as dissertações de mestrado que tratavam direta ou indiretamente do coronelismo. 
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Para tanto, foi usado o catálogo do Mestrado em História das Sociedades Agrárias da 

UFG. Feito isto, buscou-se averiguar que fontes bibliográficas serviram de sustentação 

para as construções de todos os autores. Este caminho permitiu identificar autores 

nacionais e regionais e a incidência deles nos trabalhos referentes ao coronelismo.

                  A partir do levantamento destes dados, chegou-se a um conjunto de 53 

trabalhos, entre estas obras e dissertações que tiveram como objeto de investigação o 

coronelismo e outros que não abordaram o coronelismo mas que serviram de referência 

teórica para as construções dos autores goianos em suas respectivas análises sobre o 

fenômeno coronelístico.      

                  

                  O tratamento dado a estas obras e dissertações permitiu inseri-las em um 

quadro que registrasse a  incidência do autor e obra em trabalhos e dissertações. Este 

quadro registrou os autores que foram mais utilizados como referência teórica para os 

trabalhos  feitos em Goiás sobre o coronelismo, como pode ser conferido a seguir:
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AUTOR OBRA LIVROS DISSERTAÇÕES

Leal, V.C. -Coronelismo , Enxada e Voto. 6 4
Queiroz, M.J.P. -O mandonismo local na vida política 

brasileira e outros ensaios. 6 3
Carone, Edgar -A República Velha (Evolução Política).

-A Primeira República (1889 - 1930).
-A República Velha (Instituições sociais).

6
6
4

2
2
4

Pang, Eul Soo -Coronelismo e Oligarquia (1889 - 1934).
-A Bahia na Primeira República. 4 4

Abranches, D. de -Atos e Atos de governo provisório. 4 2
Palacin, Luís -Linhas estruturais da história de Goiás no

século XX - I  Goiás até a revolução de 
30.
-Goiás: Estrutura e conjuntura numa 
capitania de Minas.
-O Século do Ouro.
-O Coronelismo no Extremo Norte de 
Goiás.
-Quatro tempos de Ideologia em Goiás.

4

2

2
-

-

5

5

3
2

2

Campos, Itami -Coronelismo em Estado periférico -
Goiás na Primeira República.
-Oligarquia: Sociedade e política.

4

2

6

2
Moraes, M. A. S. -História de uma Oligarquia: os Bulhões. 3 6
Vilaça e 
Alburquerque

-Coronel, coronéis. 3 -

Silva, Fco, Ayres -Caminhos de Outrora. 3 -
Furtado, Celso -Form. Econ. Do Brasil. 3 3
Souza, Maria do 
Carmo Campelo

-“O processo político partidário na 
Primeira República”, in Brasil e 
perspectivas.

3 2

Fleischer, D. -O recrutamento político em Minas ( 
1890-1918 ).

3 -

Doles, Dalisia -As comunicações Fluviais pelo 
Tocantins e Araguaia no século XIX.
-Aspectos Econômicos e Sociais do 
coronelismo em Goiás.

2

2

4

5

Almeida V. C. -Goiaz: usos, costumes e riquezas 
naturais.

3 2

Audrin, J. M. -Entre sertanejos e índios do norte.
-Os sertanejos que eu conheci.

2
2

-
-

Fausto, Boris -A revolução de 30. 3 2
Saes, Décio -Classe média e política na Primeira 

República brasileira.
2 4
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Martins, J. de S. -Os camponeses e a política do Brasil. 2 2
Dayrell, Eliane G. -Colônia Agrícola de Goiás, Análise de 

uma política de colonização na expansão 
para o Oeste.

2 3

Jaime, Jarbas -Cinco vultos meia potenses. 2 3
Faoro, R. -Os donos do poder; Formação do 

patronato político brasileiro. Vol. 2.
2 2

Curado, F. -Memórias históricas. 2 4
Costa, L. C. B. F. -Arraial e o coronel: dois estudos de 

história social.
2 4

Borges, Barsanulfo 
G.

-O Despertar dos Dormentes. 2 3

Rosa, Maria Luíza -História de uma transição de Oligarquias. 2 3
Leal, Oscar -Viagem as terras goianas. 2 5
Bertran, P. -A Formação Econômica de Goiás. 2 2
Elis, Bernardo -O Tronco. 2 4
Póvoa, Osvaldo R. -Quinta-feira Sangrenta. 2 2
Ramos, H. C. -Tropas e Boiadas.

-Obras completas,
2
2

3
4

Macedo, Nertan -Abílio Wolney: um coronel da serra 
geral.

2 3

Janotti, Maria de 
Lourdes M.

-Coronelismo: uma política de 
compromissos.

- 2

Maranhão, O. -O Setentrião Goiano. 2 -
Franco, M. S. C. -Homens livres da ordem escravocrata. 2 4
Câmara, J. -Nos tempos de Frei Germano. 2 3
Saint-Hilaire A. -Viagem a Província de Goiás. 3 2
Phol, J. E. -Viagem no interior do Brasil. 3 2
Alencastre, J. M. -Anais da província de Goiás. 3 2
Rosa, Joaquim -Por esse Goiás afora. - 5
Souza, M. S. -A sociedade Agrária em Goiás ( 1912-

1921 ). Na literatura de Hugo de Carvalho 
Ramos.

2 2

Silva, A. Lúcia -A revolução de 30 em Goiás. 2 2
Funes, E. A. -Goiás ( 1800-1850 ) : um período de 

transição da mineração à agropecuária.
- 3
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                  A partir do quadro de autores foi necessário separar o material que seria 

utilizado neste trabalho de pesquisa. Optou-se por selecionar os autores em grupos, 

levando em consideração o fato do autor escrever sobre o coronelismo numa visão ampla 

( realidade brasileira ) ou numa visão particularizada ( regional ). Esta foi a primeira 

classificação. A partir dela, outras surgiram: o primeiro grupo de autores apontado no 

levantamento bibliográfico é composto por aqueles considerados clássicos (1) pela 

historiografia: Leal ( 1986 ), Queiroz ( 1976 ) , Carone ( 1978 ), Pang ( 1978 ), Vilaça ( 

1965 ), Faoro ( 1993 ) e Janotti ( 1989 ). Estes autores, no geral, analisaram o 

coronelismo no cenário nacional. Pang e Vilaça fazem estudos “de caso”, um da Bahia, o 

outro do Nordeste.

                  O segundo grupo de autores é composto por escritores regionais goianos, 

divididos em 3 sub - grupos:

a) autores que “beberam” , por assim dizer, das fontes teóricas clássicas : Palacin ( 1975, 

1986 e 1990 ), Campos ( 1982 ) e Moraes ( 1974 ). Foram os pioneiros na análise do 

coronelismo a nível regional em Goiás. Influenciaram fortemente outros autores, entre 

eles : Doles ( 1977 ), Souza ( 1978 ), Silva ( 1982 ), Rosa ( 1984 ) e Borges ( 1990 );

1. Por clássico entendemos nesta pesquisa aquelas obras que serviram de referência teórica ao 

estudo do coronelismo
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b) defendendo um outro eixo de abordagem  na história regional, enquadram-se os 

autores Costa ( 1978 ), Vasconcellos ( 1991 ) e Chaul ( 1995 ) .Estes trabalhos não 

privilegiaram o enfoque político - econômico, mas buscaram novas fontes e 

metodologias; 

    c) autores literários que apresentaram, através da arte, realidade e ficção a sua visão do 

coronelismo: Élis ( 1979 ), Ramos ( 1984 ), Póvoa ( 1980 ), Macedo ( 1975 ), Bernardes ( 

1995 ), Andrin ( 1965 ) e Maranhão ( 1973 ). A pesquisa  baseou-se nestes autores e em 

suas abordagens sobre a temática do coronelismo.

                  O fato do levantamento bibliográfico apresentar duas ordens diferentes de 

conhecimento um científico e outro ligado à arte e à estética, sugeriu o uso de um enfoque 

metodológico duplo: o primeiro seria descobrir o que o conhecimento científico se propõe 

a fazer sobre o fenômeno coronelístico ( historiografia e ciências Sociais ); o segundo, as 

construções feitas do fenômeno pela literatura. A utilização desse enfoque duplo 

possibilitaria estabelecer as possíveis relações entre História e Literatura e entre História e

Cultura.

                  Alguns pressupostos orientaram esta pesquisa, entre eles  a idéia de que a 

História como conhecimento científico foi pensada a partir de um sentido amplo: como 

experiência humana e como sua interpretação. 

                  O conceito de historiografia , que permeia esta pesquisa, considerou a noção 

de que todo documento escrito, falado ou de qualquer outra ordem não está desvinculado 

do contexto que o originou, da época e das condições em que foi elaborado. A literatura, 

por meio de sua própria linguagem, tem relação com o social, oferece uma visão, um 

testemunho de determinado período ou contexto histórico.
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                  O resultado final da pesquisa será apresentado em três capítulos, sendo estas 

as idéias norteadoras dos mesmos:

                  O primeiro capítulo - “As inter-relações entre a História , Literatura e Cultura” 

- Tem como preocupação  o desejo de tratar a História como um campo de possibilidades, 

de inter-relações entre esta, a Literatura e a Cultura. Os conceitos de ideologia, imaginário 

e cultura foram tomados como contribuição ao estudo da temática do coronelismo no 

Estado de Goiás,  que permitem um diálogo propício com a História. Na análise, buscou-

se precisar a especificidade e abrangência dos conceitos acima relacionados e explicar 

que o uso dos mesmos apresenta possibilidades de novas investigações ao estudo do 

coronelismo em Goiás.

                  O segundo Capítulo - “O coronelismo em questão - as descrições do 

fenômeno” - trata basicamente da análise do coronelismo e dos elementos, conceitos, 

questões-norteadoras que estiveram presentes nas abordagens que foram feitas do 

fenômeno. A investigação inicia-se a partir das visões dos clássicos  Leal, Queiroz, Faoro, 

Janotti, Pang, Carone e Vilaça sobre o fenômeno coronelístico, explicando quais os 

argumentos que foram utilizados pelos autores na construção de suas abordagens para, em 

seguida, apresentar as visões dos escritores goianos sobre o coronelismo no Estado de 

Goiás, mostrando como a influência dos clássicos se fez marcante nas construções dos 

pesquisadores pioneiros que investigaram o fenômeno. Apresenta também as visões de 

outros autores que utilizaram outros diferentes enfoques metodológicos em seus 

trabalhos, não se prendendo à lógica argumentativa dos pioneiros goianos. Analisa a 

relação coronel/clientela via contrato verbal de trabalho e os mecanismos que delimitaram

a especificidade do coronelismo evidenciando a complexidade do fenômeno em questão.
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                   No terceiro capítulo - “O coronel e a clientela sob o prisma literário e 

cultural” - a preocupação foi investigar o tratamento dado ao coronelismo pela literatura 

goiana. Procurou-se avaliar a abordagem utilizada, as representações delineadas através 

dos recursos peculiares dos autores literários.

                  Nas considerações finais o objetivo foi buscar primordialmente cotejar as 

leituras feitas pela História e a Literatura sobre o fenômeno coronelístico, procurando 

avaliar as contribuições dadas pela Literatura e Antropologia ( cultura ) à Historiografia. 

O objetivo foi iniciar a discussão do assunto.

                  É importante mencionar, enfim, que o presente estudo nos levou à conclusão 

que, embora muito se tenha escrito sobre o coronelismo por historiadores e literatas, este 

campo continua aberto a pesquisas que ousem abordá-lo sob outros enfoques teórico -

metodológicos, pois a temática é complexa e ampla. 
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CAPITULO I

AS “INTER-RELAÇÕES ENTRE HISTÓRIA, 

LITERATURA E CULTURA”
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1- A história como um campo de possibilidades: o diálogo 

com a cultura, imaginário e ideologia.

                  A história, como qualquer área de conhecimento das Ciências Humanas, 

percorreu  um longo caminho para adquirir o status da ciência.

                  A trajetória percorrida pela história, na tentativa de atingir sua meta, deu 

origem a diversas escolas históricas, não sendo, porém, objetivo deste trabalho analisá-las 

ou discorrer sobre elas.

                  Segundo Freitas ( 1986 ) na segunda metade do século XIX, com o advento do 

cientificismo, a história enquanto disciplina buscou um contato mais rigoroso com os 

documentos e o tratamento dispensado a eles. Pretendendo conquistar sua especificidade 

e independência em relação à literatura, sua  preocupação se concentrou no uso do rigor e 

objetividade como premissas determinantes da pesquisa histórica.

                  A postura adotada pela História no afã de alcançar seu status científico 

contribuiu para que na virada do século XIX inúmeras vozes se levantassem contra a 

teoria positivista, combatendo especialmente o isolamento a que a história havia sido 

confinada.

“Ao positivismo histórico, contudo responde o 

realismo literário; embora conflitantes, as relações 

entre os dois campos de conhecimento continuam a 

existir e a se intensificar, frente à pretensão comum 

a um estatuto científico”. ( FREITAS : 1986, 2 ).
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                  No século XX, na segunda década, inicia-se uma nova corrente histórica 

denominada escola dos Annales. Esta escola era composta por historiadores que, através 

de novas abordagens, novos objetos e métodos, buscaram um novo modo de fazer a 

história, de construí-la, chamada história em construção.

                  A escola dos Annales mais tarde dá origem à “história das mentalidades “. 

Entre os objetivos da escola dos Annales estava a rejeição à história política factual, 

história centrada em “fatos, acontecimentos”, “grandes homens”. A escola dos Annales 

objetivava uma história total, onde as ciências sociais fossem conduzidas, guiadas pela 

história. A tentativa de chegar a se constituir um denominador comum entre as Ciências 

Sociais empurra a história para o social, entre outros campos.

                  Hunt ( 1992 ) argumenta que na história o avanço para o social foi estimulado 

pela influência de dois paradigmas de explicação dominantes: o Marxismo e a escola dos 

Annales.

                  Para Bois “a primeira corrente se apresenta como uma teoria geral do 

movimento das sociedades, especialmente através do conceito de modo de produção, 

buscando uma visão global, lúcida e dinâmica dos processos sociais. A segunda corrente 

preconiza uma renovação dos métodos históricos que dará à história nova um estatuto 

científico”. ( BOIS: 1993, 242 ).

                  Ao admitir dois campos específicos de pesquisa histórica Bois chama atenção 

para os problemas resultantes do emprego de um ou de outro paradigma. Também afirma 

que, ao adotar o marxismo ou a história nova, o pesquisador deve especificar de forma 
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precisa a que  marxismo se refere ou a que história nova, já que existem práticas 

históricas diferentes que se nomeiam marxistas ou ligadas à história nova.

                  Bois admite que as convergências existentes entre o marxismo e a história 

nova não permitem que essas duas correntes venham a ignorar-se. Destacam-se, entre os 

pontos comuns buscados por ambas, as correntes - a construção de uma história total, a 

rejeição da história política factual, a história centrada nos grandes homens. Tanto a 

história das mentalidades como o marxismo tratam das estruturas buscando criar um novo 

fazer histórico; ambos usam métodos quantitativos, além de aceitarem a 

interdisciplinaridade. 

                  Na década de noventa as ciências humanas de uma maneira geral sofrem a 

influência da crise da modernidade. Esta crise ou colapso da modernidade contribuiu para 

assinalar uma mudança no campo das ciências humanas como nova etapa referente à 

epistemologia e à  construção do objeto de pesquisa.

                  Ciampi, em um artigo da Revista Brasileira de História nº 25/25, intitulado “A 

Reconstrução Problematizada , analisa de maneira pormenorizada esta situação, 

apontando três tendências gerais no campo das ciência humanas, segundo  Saliba :  “a 

primeira se refere ao retorno a uma questão básica da epistemologia das ciências 

humanas: como o sujeito constrói seu objeto? ( ... ) Outra tendência tem a ver com um 

novo e fortíssimo desejo de desmitificação. ( ... ) A terceira tendência se expressa na 

desconfiança reiterada em relação à teoria com uma saudável revisão do seu papel nos 

procedimentos do historiador”. ( CIAMPI: p. 241 ) .

                  Portanto, como foi dito acima, o século XX oferece ao pesquisador uma 

transformação radical no enfoque teórico-metodológico, em especial na área das ciências 
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humanas. A história participa das transformações ocorridas no século XX, busca renovar 

seus conceitos, abrir-se para a interdisciplinaridade, com o intuito de descobrir novos 

objetos, novos problemas, novas abordagens.

                  A busca de novos problemas e abordagens leva a história ao encontro da 

cultura, imaginário e ideologia, como campo de possibilidades do fazer histórico. Com a 

finalidade de compreender o campo histórico e sua relação com a cultura, buscou-se na 

antropologia social o significado dado pelos  diversos autores ao termo cultura. A 

investigação permitiu verificar que não há consenso no que diz respeito à definição de 

cultura. O que há é o reconhecimento de que a terminologia “cultura “ adota diversas 

acepções, podendo oscilar no geral entre uma dimensão parcial ou global, ou mesmo 

assumir uma posição idealista ou materialista.

                  As teorias idealistas da cultura subdividem-se em três diferentes abordagens: 

“a primeira delas é a dos que consideram cultura como sistema cognitivo, produto dos 

chamados ‘novos etnógrafos ‘. A segunda abordagem é aquela que considera  cultura 

como sistemas estruturais, ou seja, a perspectiva desenvolvida por Claude  Levi - Strauss. 

A última das três abordagens, é a que considera cultura como sistemas simbólicos”. ( 

APUD. LARAIA: 1986, 62 e 63 ). Porém, é importante reconhecer que o conceito de 

cultura foi construído com base na forma pela qual a Antropologia vê seu objeto de 

estudo.

                  Durham ( 1988 ) afirma que na tradição antropológica pergunta-se sempre 

sobre o significado da conduta socialmente padronizada. Formular o objeto de 

investigação nesses termos implica reconhecer que a vida social, em qualquer 

agrupamento humano, não é um caos incompreensível, mas se ordena através do 



23

23

costume; que o significado presente no costume pode ser desvendado pela investigação 

antropológica porque o mecanismo de sua construção é universal. Isto é comum ao 

investigador e investigado, por mais diverso que seja o resultado de seu funcionamento. 

                  Pensar a cultura dessa forma é entender que certos hábitos, tradições e 

costumes não são “naturais” mas aprendidos, valorizados por determinada sociedade que 

os inculca em seus membros. É entender que o que tem significado em determinada 

cultura ou sociedade em outra não terá o mesmo valor ou importância.

                  Daí a importância de estudar o coronelismo no Estado de Goiás por meio das 

construções feitas pela história e literatura. Para ser capaz de  compreender que imagens, 

que representações, que valores estiveram presentes na sociedade goiana durante a 

vigência do coronelismo. Valores que se fizeram marcantes na sociedade colonial 

também aparecem na República Velha - valores como honra, coragem, valentia, 

machismo, prepotência, impiedade.

                  O coronel, antes de tudo, era o homem temido, obedecido, arrogante, que 

usava a força, a valentia do seu braço armado para dominar sua parentela e agregados. 

Homem que não admitia ser questionado, desobedecido. Que tratava a mulher, os filhos, 

os empregados como indivíduos que deviam estar sempre prontos a executarem suas 

ordens. Este tipo de relação foi abordado pela historiografia e literatura e os valores 

cultuados pela sociedade recebeu o nome de “código do sertão”. Todavia, a compreensão 

de que estes valores foram passados de geração em  geração não isenta a figura do 

coronel ou do cabra, ou mesmo do jagunço; mas permite entender que não é viável 

analisar a relação coronel / clientela sob a ótica maniqueísta individual-psicológica, e sim 

sob uma ótica que leve em consideração os valores culturais sem ficar detido neles. 
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Compreender o imaginário, a mentalidade do coronel, é tentar ver o problema do “código 

do sertão” de forma mais abrangente.

                  A palavra ou o termo mentalidade, segundo Philippe Ariés foi desenvolvida a 

partir da noção de Lucien Febvre e posteriormente de Marc Bloch e Henri Pirenni, após a 

Primeira Guerra Mundial.

“O grupo dos Annales e os autores que lhe fossem 

estranhos, reconheciam à história um domínio 

diverso daquele a que estivera limitada, o das 

atividades conscientes, voluntárias, orientadas para 

a decisão política, a propagação de idéias, a conduta 

dos homens ou dos acontecimentos”.(ARIÉS: 1993).

                  Para Ariés a idéia de mentalidade era associada a atitudes mentais na primeira 

geração dos Annales, no entanto na 3ª e 4ª gerações, passa a “história das mentalidades” a 

ser vista como uma preocupação constante de compreender melhor a passagem à 

modernidade.

                  Isto significa que a introdução do conceito de “mentalidade”produz uma 

extraordinária dilatação do território do historiador (expressão de Nora e Le Roy Ladurie 

). Atualmente o historiador relê os documentos utilizados por seus predecessores através 

de novo olhar. O “fazer-se se faz na diferença”. Assistimos a uma história mais sensível 

às diferenças regionais do que às diferenças sociais.

                  Ariés chama nossa atenção para o conceito de mentalidade: “os historiadores 

falam de estrutura mental, de visão de mundo” , para designar os traços coerentes e 
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rigorosos de uma totalidade psíquica que se impõe aos contemporâneos sem que eles 

saibam, talvez os homens de hoje sintam a necessidade de trazer para a superfície da 

consciência os sentimentos de outrora, enterrados numa memória coletiva profunda” . 

(ARIÉS: 1993, 175).

                  Patlagean, no texto a História do Imaginário, busca evidenciar  que  cada 

cultura tem seu imaginário. A autora argumenta que o “domínio do imaginário é 

constituído pelo conjunto de representações que exorbitam do limite colocado pelas 

constatações da experiência e pelos encadeamentos dedutivos que estas autorizam “. ( 

PATLAGEAN . 1993, 291 ).

                  Portanto, cada cultura, cada sociedade tem o seu imaginário. Patlagean afirma 

que se alguém objetivar conhecer o imaginário das sociedades afastadas no tempo ou no 

espaço, não evitará traçar o limite que separa o  real exatamente onde esse limite passa 

por nós mesmos, em nossa própria cultura.

                  A leitura dos textos sobre a história do imaginário e das mentalidades, deixou 

clara a amplitude dos termos e possibilitou a percepção de que entrar no imaginário do 

coronel e de sua clientela pode vir a ser  um instrumento para enriquecer o estudo do 

coronelismo no Estado de Goiás, não sendo, todavia, a meta deste trabalho aprofundar 

esta visão, mas simplesmente tomá-la como um dado que pode ser pertinente em outra 

análise.

                  E a Ideologia, que contribuição  pode dar ao estudo do coronelismo?

                  A mesma dificuldade referente à ambigüidade da terminologia cultura pode 

ser visualizada ao se empregar o conceito de ideologia. O conceito de ideologia abarca 

diversas acepções:



26

26

                  Segundo, Raimond Boudon ( 1989 ) os tipos de definição de ideologia estão 

associados aos tipos de tradição Marxista ou tradição não Marxista.

                  É difícil encontrar nas ciências sociais um conceito tão complexo. O conceito 

de ideologia não vem de Marx, contudo ele foi o seu principal divulgador ao retomá-lo 

para explicar a ideologia da classe dominante no capitalismo.

“Para Marx, claramente, ideologia é um conceito 

pejorativo, um conceito crítico que implica ilusão, 

ou se refere à consciência deformada da  realidade 

que se dá através da ideologia dominante: as idéias 

das classes dominantes são as ideologias dominantes 

na sociedade “. ( LOWY: 1992, 12 ) .

                  Do sentido dado por Marx o termo sofre modificações em Lênin, Gramsci e 

Althusser. Assim, a palavra vai mudando seu sentido. Lówy usa o termo ideologia como 

“visão social de mundo”. “Visões sociais de mundo seriam, portanto, todos aqueles 

conjuntos estruturados de  valores, representações, idéias e orientações cognitivas” .

                  Fiorin ( 1995 ) admite que ao conjunto de idéias e representações que servem 

para justificar ou explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as relações 

que ele mantém com os outros homens é que se chama ideologia.

                  Contudo, segundo Fiorin é preciso não ver o nível ideológico como simples 

reflexo do econômico, pois ele tem seu conteúdo próprio e suas próprias leis de 

funcionamento e difusão.
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                  Partindo da afirmação de Fiorin é possível perceber que uma dada classe tem 

determinada visão de seu mundo. As visões de mundo são delineadas nos discursos, pois 

estes são expressão da vida real. Em Goiás as oligarquias utilizavam seus jornais para 

defenderem suas posições e se pronunciar sobre a oposição. Isto significa que há um 

vasto material à espera de uma pesquisa sobre a ideologia veiculada pelas oligarquias 

goianas.

                  Porém,  o “árbitro da discursivização não é  o indivíduo , mas as  classes 

sociais. O indivíduo não pensa e não fala o que quer, mas o que a realidade impõe que ele 

pense e fale “. ( FIORIN : 1995, 43 ). Portanto, a linguagem espelha a vida real, é 

“veículo das representações ideológicas “.

                  As terminologias cultura, imaginário, mentalidade e ideologia sem dúvida são 

instrumentos viáveis para se proceder a uma análise do coronelismo dentro de uma ótica 

que não privilegie o enfoque político-econômico Neste trabalho, estas terminologias

suscitaram interrogações, alargaram a visão do assunto. No entanto, o objetivo do mesmo 

não foi caracterizar o coronelismo através destas conceituações, mas sim aproveitar as 

contribuições fornecidas pelos conceitos : cultura, imaginário, mentalidade e ideologia 

para perceber a história como um campo de pesquisa aberto a possibilidades inusitadas 

como, por exemplo, o estudo do coronelismo no Estado de Goiás sob nova ótica.



28

28

2-A LITERATURA, A REALIDADE E O DISCURSO.

                  A literatura como conhecimento e arte, tem uma linguagem própria, tem a sua 

maneira peculiar de comunicar a sua mensagem usando a linguagem direta, objetiva, ou 

indireta e subjetiva.

                  Os fatos históricos, os grandes acontecimentos e até os fatos banais que 

passam sem registro em outro campo do saber, na literatura podem receber significação e 

servir de inspiração para um enredo de um conto, romance ou poesia.

                  Fiorin ( 1995 ) argumenta que a literatura veicula uma linguagem carregada de 

determinações ideológicas e acha importante o pesquisador estar atento para o dado de 

que a linguagem veicula uma ideologia, porém, nem o pensamento nem a linguagem são 

realidades autônomas.

“A linguagem é um fenômeno extremamente 

complexo, que pode ser estudado de múltiplos pontos 

de vista, pois pertence a diferentes domínios. É, ao 

mesmo tempo, individual e social, física, fisiológica 

e psiquica”. ( FIORIN: 1995, 9 ).
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                  Segundo Fiorin é preciso o pesquisador entender que há distinção entre o 

sistema virtual ( a língua ) e sua realização concreta. O sistema é social, pois numa 

determinada sociedade “é comum a todos os falantes”.

“( ... ) O sistema é também um conjunto de 

elementos com uma organização interna, ou seja, 

com uma estrutura. ( ... ), o discurso são as 

combinações de elementos lingüísticos, ( frases ou 

conjuntos constituídos de muitas frases ), usadas 

pelos falantes com o propósito de exprimir seus 

pensamentos, de falar do mundo exterior ou do seu 

mundo interior, de agir sobre o mundo “. ( FIORIN 

: 1995, 17 ).

                  Para Fiorin a fala é sempre individual, pessoal, pois  sempre uma pessoa toma 

a palavra e exterioriza o discurso, ao passo que o discurso veicula uma formação 

ideológica de uma determinada classe social. Os discursos são expressões da vida real. “A

realidade exprime-se pelo discurso” . ( p. 33 ).  “O discurso pertence ao plano do 

conteúdo enquanto o texto faz parte da  manifestação”. ( p. 38 ) .

                  Por isso, o discurso segundo Fiorin acaba sendo a materialização das 

formações ideológicas, o texto é, então, individual, e o discurso, social. As classes sociais 

se tornam para o autor o “árbitro”   da discursivização.
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                  A realidade impõe o que o indivíduo pensa e fala.

                  De acordo com esta lógica “a linguagem contém uma visão de mundo, que 

determina nossa maneira de perceber e conceber a realidade, e impõe-nos essa visão” . ( 

FIORIN: 1995, 52 ).

                  Todavia Fiorin adverte para o fato de não ser a língua em si um fenômeno que 

tenha caráter de classe, ela é anterior às classes e não depende delas para existir. No 

entanto, as classes veiculam a sua mensagem ideológica através da língua, da fala.

                                                                                              

( ... ) “A primeira função da linguagem não é ser 

representação do pensamento ou instrumento de  

comunicação, mas expressão da vida real”. 

( FIORIN op. Cit p. 73 ).

                  Portanto, é preciso levar em consideração, ao se proceder a uma investigação 

sobre a literatura, a realidade e o discurso, pois o homem, a humanidade estão inseridos 

em um contexto histórico específico, com espaço e tempo determinados. As 

circunstâncias históricas, a cultura, a língua, vão influir no discurso, pois “o homem não é 

senhor absoluto de seu discurso. Ele é antes servo da palavra, uma vez que temas, figuras, 

valores, juízos, etc., provêm das visões de mundo existentes na formação social”. ( 

FIORIN: 1995, 77 ) .

                  Deste modo, a obra literária de determinado autor torna-se porta voz não só do 

seu autor, mas do grupo em que ele está  integrado.  A literatura goiana registrou em 
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contos, novelas e romances a  sua visão do coronelismo no Estado de Goiás. Isto é, a 

visão regional do assunto.

                  Silva ( 1990 ) chama atenção para o fato do estudo regional oferecer 

elementos insubstituíveis para os estudos comparativos sobre as regiões brasileiras.

                  As obras literárias sobre o coronelismo no Estado de Goiás apresentam com 

seus próprios instrumentos de trabalho a visão do fenômeno oligárquico na ótica regional. 

As obras no geral partiram diretamente para a explicação do fato ( coronelismo ) , não se 

detiveram em determinar que conceito tinham de região, isto também foi verificado nas 

obras históricas. Palavras como região, regional, sertão não foram definidas nas obras 

históricas.  Nas versões literárias sobre o fenômeno coronelístico em Goiás só o conceito 

região não foi delimitado. A utilização do conceito de região dá ao pesquisador condições 

de particularizar sua pesquisa, de trazer para a análise peculiaridades próprias de sua 

região ou localidade.

                 “ O regionalismo justifica-se como entre outras perspectivas possíveis de 

análise da economia, da sociedade e da política. Não exclui e nem se opõe a outros 

enfoques do estudo” . ( SILVA: 1990, 43 ). 

                  Assim, o pesquisador deve ter sempre na mente a idéia de que a literatura 

preenche-se de significados peculiares ao tratar determinado assunto ou tema. E que o 

caminho percorrido é sempre uma oposição do escritor, opção esta em parte determinada 

por sua cultura e visão de mundo.
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3 - A APROXIMAÇÃO ENTRE HISTÓRIA, ANTROPOLOGIA 

E LITERATURA.

                  

                  A tarefa de analisar as inter-relações, a aproximação entre a história, a 

antropologia e a literatura é relevante porque realça o papel desenvolvido pela 

interdisciplinaridade. O homem atualmente tem consciência de que a ciência não é 

absoluta, pois o volume de informações e o avanço tecnológico crescem 

vertiginosamente. Teorias são formuladas aos milhares e são deixadas de lado com 

facilidade. Os computadores a cada dia são mais potentes, mais minuciosos, prestam 

serviços variados. No ramo tecnológico as peças, as informações tornam-se obsoletas da 

noite para o dia. Esta nova realidade impõe aos indivíduos nova realidade de vida, novos 

anseios e aspirações. Se no século XIX, através do cientificismo a história buscou sua 

especificidade, seu caminho distinto da literatura, agora a história vai ao encontro das 

áreas afins de conhecimento no afã de cumprir seu papel e não perder seu lugar no campo 

das ciências humanas. A história busca reorganizar seus conceitos e categorias, incorporar 

“novos objetivos”  de pesquisa. A partir daí a produção do conhecimento histórico passou 

a ser concebida de forma diferente: “Pensar a produção do conhecimento histórico não 

como aquele que tem implicações apenas com o saber erudito, com a escolha de um 

método, com o desenvolvimento de técnicas, mas como aquele que é capaz de apreender 

e incorporar essa experiência vivida, é fazer retornar homens e mulheres não como 

sujeitos passivos e individualizados, mas como pessoas que vivem situações e relações 
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sociais determinadas, com necessidades e interesses e com antagonismos”. ( PILAR : 

1992 p. 17 e 18 ).

                  O diálogo estabelecido  pelo historiador com as evidências é mediado pelas 

suas próprias reflexões e pelas reflexões feitas por outras disciplinas.    

                  Pilar ( 1993 ) argumenta que o conhecimento histórico é historicamente 

produzido. Pensar a história como experiência humana que é de classe e de luta é situá-la 

como um campo de possibilidades em que várias propostas estão em jogo. Assim é 

possível compreender que a antropologia e a literatura, sem dúvida, têm contribuições 

para oferecer à história.

                  A antropologia estuda de maneira minuciosa os costumes, leis, normas, o 

arcabouço cultural de um povo ou sociedade. Para a antropologia cada objeto cultural, 

cada costume só pode ser realmente compreendido, assimilado no contexto em que 

aparece. Analisar ou pensar um costume fora do seu contexto é correr o risco de ter uma 

postura etnocêntrica. Os costumes de uma comunidade possuem um significado e são 

compreendidos pelos seus membros, ainda que estranhos e exóticos ao estudioso e aos 

integrantes de outras culturas. Desse modo, “A conduta humana e a significação 

constituem uma mesma realidade” , ou ainda “o universo simbólico não constituem 

dimensão separada da prática social”. ( BORGES: 1987, 3 ).

                  Quais os fatores que teriam reconduzido a cultura ao centro das atenções dos 

historiadores?

                  Quando se pensa a relação histórica com a antropologia, uma  das 

constatações que logo vem à tona é que a história parece estar ampliando o conceito de 

cultura. Conceito este que leva em consideração a idéia de pluralidade, de relações sociais 
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inseridas em um contexto histórico peculiar. Da mesma forma que a antropologia se apoia 

na história ao se relacionar com ela, ao definir seu objeto e a amplitude do mesmo em um 

tempo e espaço histórico determinado. Essa questão do relacionamento história -

antropologia é antigo.

                  A antropologia fornece ao homem as ferramentas para ele descobrir sua 

identidade, sua singularidade, e o mesmo faz a história quando o auxilia a saber quem é, e 

em que sistema está inserido.

                  A história se viu, através das propostas metodológicas da escola dos Annales 

com a preocupação de constituir “novos objetos”, “novos  problemas” ; ao tentar 

delimitá-los, recorreu à Psicologia, à semiótica, à lingüística e outras áreas de 

conhecimento que junto com ela ajudavam a definir e a construir nova abordagem.

                  A antropologia também assistiu a uma “invasão” de seu campo pela 

lingüística, pela semiótica, pela psicologia e também pela história.

                  E a literatura - de que forma se constitui a relação história - literatura? Que 

mecanismos contribuíram para assegurar esta relação ?

                  Há tempo sabe-se que antes do cientificismo  história e literatura caminhavam 

juntas, uma ajudando a definir a outra, muito embora o objeto da literatura fosse a ficção 

e a realidade só lhe servisse de inspiração ou motivação, uma vez que o escritor literário, 

diferentemente do historiador, não tinha compromisso explícito com a pesquisa histórica, 

com a confrontação dos dados com a realidade.

                  Um fato histórico ou mesmo um período histórico podiam servir de ponto de 

partida para o enredo de um conto ou romance, mas não havia o compromisso de retratá-

los com fidelidade, como de fato teriam ocorrido. Através da imaginação, do sonho e da 
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ficção o autor literário poderia criar, inventar novas visões do fato ou acontecimento 

histórico.

              

                               Fenelon ( 1993 ) argumenta que a cultura e a discussão da categoria 

cultura podem ser pensadas também como um campo de possibilidades aberto pela 

história social. Fenelon explicita que, independente da natureza do trabalho 

historiográfico que um pesquisador realiza, a cultura pode ser um dado relevante para o 

trabalho. Adverte, contudo, que será preciso admitir a impossibilidade de tratar a cultura 

no singular, pensada como capaz de abarcar em si mesma a história como totalidade.

( ... ) “Não é novidade o interesse dos historiadores 

pela temática da cultura em geral, principalmente se 

pensarmos no vasto campo de investigação aberto 

por novas perspectivas de História Social”. 

(FENELON: 1993, 75 ).

                  Fenelon argumenta que no geral a cultura passa a ser entendida a partir da 

antropologia social, como uma produção e criação da linguagem, da religião, dos 

instrumentos de trabalho, das formas de fazer das relações sociais e de poder.

                  “Nesse  caso a cultura passa a ser também o campo no qual a sociedade inteira 

participa elaborando seus símbolos e signos, nas práticas e seus valores”( FENELON: 

1993, 88 ).
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                  Há também uma relação estreita entre a história e a literatura, relação que tem 

como uma das características básicas a busca da cultura. Porém, com o cientificismo 

houve a necessidade de cada uma delas procurar seu campo e caminho. De acordo com 

esta nova realidade cada conhecimento buscaria independentemente seus objetivos e 

práticas, seu métier. Embora a inter-relação entre a história e a literatura ainda existisse, 

era de menor intensidade.

                  Starobinski ( 1976 )  argumenta que a escolha que fazemos de um objeto de 

estudo não é inocente, mas ela supõe já uma interpretação prévia, inspirada por nosso 

interesse atual. Portanto, se a escolha recair sobre o estudo da história e inter-relações 

entre literatura e cultura, a escolha foi, sem dúvida, consciente e pessoal.

( ... ) “O risco que se corre, se o objeto não é 

percebido, mantido e consolidado em sua diferença e 

em sua realidade própria, é de que a interpretação 

não seja mais do que o desenvolvimento de uma 

fantasia do interprete. ( ... ) O risco assim evocado 

pode muito bem acompanhar-se de uma sedução de 

natureza muito diferente”. ( STAROBINSKI: 1976, 

135 ).

                  O objetivo neste trabalho foi centrar  a análise nas inter-relações entre história 

e literatura, a preocupação não foi fazer uma análise interna do texto literário,  muito 

menos uma análise que fluísse para o campo da semiótica.
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                  A história e a literatura, segundo Freitas ( 1986 ), através dos tempos foram 

consideradas como “espelhos” da humanidade. As duas disciplinas sempre suscitaram 

perguntas sobre o caráter de suas ligações: “onde está a verdadeira diferença entre elas? 

Em que consiste a especificidade de uma e de outra? Quais são as fronteiras que as 

separam e as forças que as unem ? Onde termina a representação e começa a criação -

esse duplo aspecto que faz com que a História e Romance possam sempre se confundir? 

”. ( FREITAS: 1986, 1 ).

                  Freitas responde que são frágeis as fronteiras entre a história e a literatura. Na 

primeira metade do século XIX, os laços entre essas duas áreas se estreitam: de um lado, 

a sensibilidade romântica povoa a história de curiosidades e de horizontes novos; de 

outro, o romantismo faz uma invasão da  história na literatura. A partir dessa recíproca, os 

dois  domínios confundem sua especificidade . Como o cientificismo, a busca da 

exatidão, do status científico coopera para separar a história da literatura, cada qual busca 

garantir seu campo.

                  Porém, apesar disso literatura e história continuam a se relacionar, só que 

agora de forma mais discreta. “Os escritores buscam no acontecimento histórico um meio 

de representar uma realidade, de retratar uma época e uma sociedade, de fixar momentos 

de importância universal, de descobrir os mistérios escondidos por trás de uma trama de 

acontecimentos”. ( FREITAS: 1986, 3 ) .

                  Todavia, a história continua a ser uma fonte permanente de inspiração para os 

romancistas. Isto fica claro quando o pesquisador se depara com o texto literário. Ao 

analisar as obras no Estado de Goiás que tratavam diferentemente do coronelismo foi 

possível verificar como a história motiva e inspira o escritor literário, seja ao fornecer o 
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título que dará origem à trama, seja ao fornecer detalhes de um período histórico através 

de fatos trágicos ou sangrentos.

                  A literatura soube retratar com clareza e objetividade o cenário que serviu de 

palco para os embates das oligarquias em Goiás. Os indivíduos que serviram de 

inspiração para os personagens, os mecanismos a nível municipal, estadual e federal que 

sustentavam as oligarquias no poder e caracteres dos arranjos coronelísticos foram bem 

explorados pelas construções literárias. A lógica que regia a sociedade, o “código do 

sertão “, os valores, as normas, as crenças e as superstições também foram enfocados 

pelos autores literários. O contrato verbal de trabalho foi largamente considerado nas 

análises literárias e o linguajar regional foi recuperado, valorizado nas construções dos 

autores.

                  A confrontação dos contos, romances e novela dos escritores  Élis ( 1979 ), 

Ramos ( 1984 ), Macedo ( 1975 ), Póvoa ( 1980 ), Bernardes ( 1995 ) , Audrin ( 1963 ) e 

Maranhão ( 1973 ), com os documentos pertinentes em muitos casos comprova a 

autoridade dos dados históricos neles contidos e a dimensão sócio-histórica dos 

elementos fictícios. O material literário abordado nos livros que tiveram como enredo o 

fato trágico, se referem a um fato histórico reconhecível. Os textos dos autores se situam 

na intercessão de dois domínios, o da história e o da ficção.

( ... ) “Sabe-se que o romance joga sempre com a 

fronteira ambígua que separa o real da ficção, já 

que a única lógica da criação literária é a  de sua 

coerência interna. Entretanto, não se pode negar 
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que os temas da história são de domínio público: se 

o escritor os aborda em seus romances, uma relação 

muito particular se estabelece entre ele e o leitor: o 

universo referencial é conhecido por ambos, e o 

leitor terá o direito de utilizar suas referências 

culturais na leitura e/ou no julgamento da obra; 

nesse caso o texto fictício adquire um estatuto 

referencial, além de seu estatuto de  obra de arte 

autônoma, pois está ancorado numa realidade 

exterior reconhecível e com a qual ele pode ser 

confrontado”. ( FREITAS: 1986, 10 ).

                  Todavia, não é ao conhecimento científico que visa a literatura. O objetivo do 

discurso literário é a produção da realidade estética. Para Freitas a realidade estética 

significa problematização da realidade objetiva, seja ela qual for ; uma das maiores 

tarefas do texto literário é a capacidade de ele se colocar com um questionamento de 

determinado fato histórico, período ou mesmo geração.

                  Freitas admite que a invasão da história pela ficção se opera em três planos : 

“no da escolha do acontecimento central, no dos acontecimentos secundários 

privilegiados na trama narrativa e no dos personagens”. ( FREITAS: 1986, 43 ). Os 

personagens contam uma história cujo referencial pode, em maior ou menor grau, ser 

encontrado na realidade exterior, considerada representação ou imagem do real.
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                  Assim, o escritor utiliza a realidade histórica a serviço de suas próprias idéias. 

“ E ele invade o universo da história, apropria-se dele, para construir o seu “.

                  Freitas afirma que apesar do aspecto documental, apesar da preocupação com 

a fidelidade ao referente, apesar das semelhanças com o discurso histórico, apesar da 

dimensão sócio - histórica, a história se dilui na ficção, transformando-se em aventura 

romanesca, em conto ou em novela. É deste modo que a história se transforma em 

literatura.

                  Foi preciso considerar as inter-relações entre a história, literatura e cultura 

para que ficasse claro que a proposta deste trabalho de pesquisa é abordar o coronelismo 

por meio das construções feitas pela história e literatura. O coronelismo será visto como 

uma cultura com características peculiares, regionais, que se abre à investigação. Assim 

sendo, a literatura e a antropologia ( cultural ) se apresentam como campos abertos ao 

pesquisador, ao historiador. Basta que ele queira mergulhar nestes campos com clareza, 

objetividade e certeza de que sem dúvida a contribuição é infinita, valiosa...
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CAPÍTULO II 

CORONELISMO EM QUESTÃO : 

  AS DESCRIÇÕES DO FENÔMENO



42

42

1 - A REPÚBLICA E O CORONELISMO.

A proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, não 

representou mudança significativa na ordem social e econômica do país. A 

economia brasileira continuou agrária e de exportação. A sociedade excluía da 

participação política e econômica a maioria da população.

                   Segundo Emília Viotti da Costa, a proclamação da República não 

significou uma ruptura do processo político brasileiro. As condições de vida dos 

trabalhadores rurais não sofreu alteração : o sistema de produção e a dependência 

em relação aos mercados e capitais estrangeiros continuou definindo a economia 

brasileira. O poder político permaneceu sendo exercido por componentes ou 

representantes da elite agrária. Enfim, a organização da sociedade não foi 

alterada nas suas bases.

          Havia, porém, alguns aspectos que constituíam elementos novos no

quadro republicano, exigindo tratamento específico por parte dos organizadores 

da república: a hegemonia econômica do centro sul cafeicultor e a questão da 

organização do trabalho assalariado. Os primeiros governos republicanos 

enfrentaram dificuldades oriundas de distúrbios provocados pela ausência de 

providências ou soluções para questões sociais e econômicas.

                 O modelo político adotado na República Velha (1889-1930) foi a 

política dos governadores, liderada pelo presidente Campos Sales ( 1898-1902). 

Esta política  foi a responsável pela solução dos impasses criados pelas 
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contradições entre os poderes Executivo e Legislativo. Dela resultaram o 

predomínio do poder Executivo (nas esferas federal, estadual e municipal) e a 

consolidação do poder das oligarquias.

                  A política dos governadores foi efetivada através do processo 

eleitoral. As eleições na Primeira República ou República Velha, eram 

organizadas de tal maneira, que tornava possível o controle das mesmas pelo 

poder executivo, pois não havia uma justiça eleitoral independente. A política 

dos governadores favorecia a autonomia política das oligarquias que disputavam 

o poder em seus Estados, ao mesmo tempo em que garantia a eleição dos 

candidatos da situação. Também vigorou na República Velha um acordo 

político, chamado “política do café com leite”, que consistia no revezamento 

político (da Presidência da República) entre São Paulo e Minas Gerais; a 

bancada política de Minas era a mais representativa da época, os outros Estados 

ficavam à margem das decisões políticas do país.

                  A política dos governadores possibilitou ao regime republicano uma 

forma específica  de estabilidade política. Por meio de um controle rigoroso dos 

mecanismos institucionais, foi possível ao grupo dominante manter o poder e 

usá-lo segundo seus interesses. Sem ter de recorrer a expedientes excepcionais, a 

não ser nos momentos de crise, para os quais não faltavam os mecanismos de 

opressão, policiais e militares. Portanto, as práticas adotadas na República Velha 

sustentaram-se através do controle das eleições, das fraudes, dos favores, da 

violência e, principalmente, do fato do voto ser aberto, possibilitando um 

controle do mesmo.
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                  Segundo Carone (1978), a República acentua a dicotomia entre 

formas representativas modernas e estruturas econômicas e sociais de tendência 

particularista. A tendência federalista existe desde a colônia, contudo a federação 

só foi adotada como forma de organização do país a partir da proclamação da 

República. Contudo, existia um problema no Brasil: o federalismo caminhava 

em sentido oposto ao que foi idealizado, confundia-se com o mandonismo local.

Uma das conseqüências fundamentais do desequilíbrio

entre o centralismo e o federalismo é o fenômeno do 

coronelismo, isto é, o desenvolvimento e a autonomia

de agrupamentos sociais e políticos nos Estados.    A

República acentua a antinomia entre formas represen-

tativas modernas e estruturas econômicas e sociais de 

tendências particularistas”. ( CARONE: 1978,252).

                  Segundo Chaul, “a transição do Império para a República pode ser 

considerada como um colapso do sistema político, diante da impossibilidade de 

resolver os conflitos advindos das transformações sociais e econômicas ocorridas

no século XlX”( Chaul: 1994,113).

                  Ë justamente diante da impossibilidade de resolver os problemas 

colocados pelo centralismo-localismo e federalismo que emerge a figura do 

coronel, que se torna uma das figuras básicas para a manutenção do palco 

político republicano. No Império, o coronel já existia; muitos autores admitem 
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que seu título é oriundo da Guarda Nacional, milícia criada no período regencial 

(1831 - 1840), contudo é na República que o coronel encontra as condições 

favoráveis para o seu domínio e ascensão.

                  A análise do processo no qual o coronelismo está inserido, para 

Chaul, passa pela compreensão da política cafeeira sob a égide do setor agro-

exportador, controlado principalmente pelos grupos dominantes ligados à 

cafeicultura paulista. “No caso de Goiás não vamos encontrar uma hegemonia do 

café como produto de cultivo básico, apesar de ter desenvolvido esta lavoura”. 

(Chaul: 1994, 115).

                  Chaul assegura que a situação econômica por si só não determina a 

vida política local em Goiás. Na maioria das vezes, o político precedia o 

econômico. Em Goiás, não havia grandes fortunas, Catalão exemplifica isto. O 

fato do Coronel ter jagunços, ter fama de violento era fundamental para o 

exercício do poder. A brabeza física intimidava seus adversários. Entre todos os 

requisitos locais para o exercício do poder, a fama de violento era um dos 

principais”. ( Chaul: 1994,144).

                  De modo que o elemento imperativo para o exercício do mando era a 

prática da violência que dava ao coronel fama, reconhecimento. A figura do 

coronel no contexto goiano não se identifica, para Chaul, primordialmente com o 

rico fazendeiro, mas com o indivíduo que dispõe de alguns recursos e que 

conquistou a sua política de mando  valendo-se da fama de ser bravo, violento.

                  Como instituição política e eleitoral, o coronelismo vive seu apogeu 

na chamada  Primeira República Brasileira (1889 - 1930).Todavia  não se pode 
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acreditar que a partir de 1930 ocorre o colapso ou a decadência do coronelismo. 

A partir de 30, o jogo político eleitoral sofre alterações significativas; a dinâmica 

eleitoral também, porém a figura do Coronel não desaparece, sofre modificações 

mas rearticula-se de acordo com as novas regras do jogo.

                  Nos anos 30 e 40, os jagunços e os cangaceiros sofrem reveses 

através de acirradas perseguições policiais; os bandos são arrasados, entre eles o 

de Lampião e Maria Bonita.

                  Os cangaceiros e os jagunços fizeram fama nos anos 20 e 30. 

Formavam bandos armados que agiam no Nordeste, especialmente a partir da 

grande seca de 1877-79 e até 1940, de acordo com Facó (1965). Inicialmente 

estavam ligados aos Coronéis, defendendo suas terras, e atacando seus inimigos; 

depois tornaram-se independentes e podiam trocar serviços em troca de 

alimentação e proteção. Os principais chefes  Cangaceiros foram Antônio 

Silvino, conhecido como o Governador do Sertão, que agiu no início do século, e 

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que dominou nas décadas de 20 e 30.

                  Todavia, ainda na década de noventa, sessenta anos depois da 

Revolução de 30, as chamadas práticas clientelísticas e “Coronelísticas” são 

identificadas na sociedade brasileira. E os novos coronéis de “Cartolas e 

colarinhos brancos” continuam atuando de acordo com as novas regras que 

imperam nas regiões, enfim, no Brasil.

                  O estudo do coronelismo é complexo, são múltiplas as definições e 

descrições da terminologia coronelismo. Este trabalho emprega como definição 

de coronelismo o verbete de Carvalho  Dicionário histórico - biográfico 
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brasileiro “Visto como a evolução do mandonismo, o estudo do coronelismo 

passa a ser a história da formação da cidadania. Não há nada de errado nisto e é 

uma história que pode ser feita. Mas fica-se na impossibilidade de precisar as 

fases do processo, e mesmo seu ponto final, de vez que algum tipo de 

clientelismo, de controle eleitoral através da distribuição de bens públicos ou 

privados, dificilmente deixará de existir em país que se caracteriza pela pobreza 

da população e pela escassez de empregos”. ( Carvalho: v. 2 p. 932 S/D ).

                  Para efeito de análise inicialmente serão apresentadas as visões dos 

autores considerados pela historiografia, como sendo os “clássicos” na 

abordagem do fenômeno coronelístico: Leal (1986), Queirós (1976) Carone 

(1978), Janotti (1989), Faoro (1993), Pang (1978) e Vilaça (1965).

             O fenômeno coronelístico foi pesquisado por diversos autores ligados   

a áreas afins de conhecimento: historiadores, sociólogos, cientistas políticos, etc. 

Para elaborar suas análises, os autores recorreram a uma série de conceitos e 

categorias que manifestam a complexidade do coronelismo, tanto em análises 

que abrangem o cenário nacional ( Brasil) , como naquelas referentes ao regional 

( Goiás).

                  Para Leal, “O coronelismo é sobretudo um compromisso, uma troca 

de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente 

influência social dos chefes locais, notadamente os senhores da terra”. ( Leal: 

1896,20).

                  Com relação  ao conteúdo específico do compromisso, Leal diz que 

“a essência do compromisso “Coronelista”- Salvo situação que não constitue 
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regra, consiste no seguinte: da parte dos chefes locais, incondicional  apoio aos 

candidatos do oficialismo nas eleições estaduais e federais; da parte da situação 

estadual, carta - branca ao chefe local ( de preferência o líder da facção local 

majoritária) em todos os assuntos relativos ao município, inclusive na nomeação 

de funcionários estaduais do lugar”. (LEAL op. Cit. 49 e 50 ).

                  Para Leal, o coronelismo seria uma forma de adaptação entre poder 

privado e um “regime político de extensa base representativa”. Caracterizado por 

uma relação de compromisso entre ambos, tendo como conseqüências o 

“falseamento do voto e a desorganização dos serviços públicos locais”, O 

“compromisso coronelista”, sustentado pela aliança entre o município e o 

governo estadual. Leal ao centrar a análise no “compromisso coronelista 

estabelece como questão - chave para a investigação a essência do compromisso, 

as bases de sustentação do pacto existente entre duas esferas diferentes de poder: 

local (município) e regional (Estado).

                  Amilcar Martins Filho, em um artigo sobre o clientelismo e a 

representação em Minas Gerais, questiona a essência do compromisso 

coronelista  proposto  por Leal. Para ele, a base de sustentação do 

“compromisso” se dá entre duas esferas do próprio setor público. “Ou seja, entre 

um governo estadual forte, ditando as regras do jogo, e uma liderança local 

enfraquecida que independente de sua origem de classe fazia o papel de 

“mediador”. (MARTINS Filho: 1984, 187).

                  Afirma, ainda, que não é preciso recorrer a um “certo grau de 

fraqueza” do governo, como é feito por Leal, para se compreender que o Estado 
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sempre depende, em alguma medida, do apoio do município, consistindo neste 

fato a própria estabilidade do sistema político. Martins Filho argumenta que isso 

é particularmente real em sistemas que envolvem consultas diretas e periódicas à 

população, como é o caso do sistema político brasileiro.

                  Queiroz (1976) admite que, apesar da passagem do Império à 

República, a estrutura econômica - política persistiu e com ela os coronéis. 

Define o coronelismo como sendo “uma forma específica de poder político 

brasileiro que floresceu durante a 1ª República e cujas raízes remontavam ao 

Império”. (QUEIROZ: 1976, 163).

                  Segundo Queiroz , toda a política passa a se processar segundo as leis 

de um jogo claro e simples: os coronéis, o governo estadual e o governo federal. 

O fundamento da estrutura coronelística consistia na posse de bens - de - fortuna 

e no domínio da parentela e agregados. A fórmula “gente” indicava indivíduo 

pertencente à parentela ou mesmo agregados. De modo que as pessoas se 

definiam em termos de “agente” de um outro coronel. - “Quem é você? Sou 

gente do coronel fulano. Significava então especificamente a clientela deste”. 

(QUEIROZ: 1976, 164).

                  A eleição não era vista como o momento da escolha do candidato 

mais capacitado, mas um momento de barganha ou de “reciprocidade de dons”. 

Apesar da dinâmica provocada pelo advento da República, permitindo que maior 

número de eleitores tivesse acesso ao voto, o mesmo ainda contava com relativa 

raridade, já que analfabetos e mulheres eram excluídos. A raridade do voto 

contribuía para que seu valor de troca persistisse, tornando a barganha, viável. 
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“Votar num candidato indicado por um coronel não é aceitar passivamente a 

vontade deste; é dar conscientemente um voto a um chefe poderoso, de quem já 

se obteve algo, ou se almeja obter algo”. (QUEIROZ; 1976, 178).

                  Queiroz explica a relação existente entre o coronel e sua gente, 

procura precisar a terminologia “ Gente do coronel”. Coloca a tônica da 

discussão na existência do mandonismo, do localismo na vida política brasileira. 

Chama atenção para a dinâmica que faz a vida política do país se processar 

segundo as regras de um jogo claro e simples:  os coronéis, o governo estadual e 

o governo federal.    Faoro afirma em sua análise que o coronelismo não é um 

fenômeno novo na história política brasileira. “Nova será  a sua coloração 

estadualista e sua emancipação republicana, mais liberto das peias e das 

dependências econômicas do patrimonialismo central do Império”. (FAORO: 

1993, 621).

                  Faoro argumenta que o conceito de coronelismo “entrou na 

linguagem corrente por via do estilo social”. O coronel era identificado pelas 

pessoas como sendo o indivíduo que paga as despesas.

(...) “Debaixo da imagem e da caricatura, está a

realidade social e política. O coronel, antes    de

ser um líder político, é um líder econômico, não 

necessariamente, como se diz sempre, o fazende

iro que manda nos seus agregados, empregados
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ou dependentes. O vínculo não obedece a linha

tão simples, que se traduziriam no mero prolon-

gamento do poder privado na ordem pública”. 

( FAORO : 1993, 622).

                  Faoro admite a existência de uma pirâmide social “projetada de  

baixo para cima”. Contudo adverte para o fato do coronel  mandar, não porque 

tem dinheiro ( riqueza), mas porque “se lhe reconhece esse poder, num pacto não 

escrito”.       ( FAORO op. Cit. 622). Reconhece a existência de um vínculo que 

outorga ao coronel poderes públicos, através do aliciamento e do preparo das  

eleições. Todavia, afirma  que prevalece a supremacia estadual, “num recíproco 

jogo de interações ativas”. Entre o governador e o coronel, a relação é de 

obediência, porém ela não significava passividade , dada a relativa autonomia 

econômica que este possuía.

                  Faoro vê ainda o coronelismo como um “compromisso”, uma “troca 

de proveitos” entre o chefe político e o governo estadual.

                  Apresenta um dado novo à discussão do assunto ao afirmar que a 

autoridade do coronel é reconhecida não por sua riqueza, mas por “um pacto não 

escrito”. É necessário ver as descrições feitas por outros autores, a fim de 

enriquecer a discussão sobre a temática “coronelismo “; com este objetivo, 

buscou-se as descrições do fenômeno coronelístico feitas por Carone, Pang, 

Janotti e Vilaça.
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                  Carone argumenta, ao descrever o coronelismo, que (...) “a 

fragilidade dos poderes centrais - estaduais  e federais - permite a formação de 

lideranças dos mais aptos e poderosos”. (CARONE: 1978, 253). Concebe o 

coronel como um indivíduo que exerce uma série de funções que o “fazem 

temido e obedecido”. A liderança do coronel, os seus dotes pessoais, oferecem-

lhe condições de lidar com seus agregados. O seu prestígio, força e dinheiro 

garantem o respeito e a negociação ( favores).

“É o juiz, pois obrigatoriamente é ouvido a  res-

peito de questões de terras e até casos de fuga 

de moças solteiras. É o comerciante e agricultor

porque produz e serve de intermediário entre o 

produtor e o mercado, jogando com os maiores

recursos financeiros e representando a potência

econômica fundamental do município. É o ho-

mem de fé, pois é quem anima as festas religio

sas e as oficializa. (CARONE: 1978, 253-254).

                  Carone argumenta ainda que o complemento e o aliado do coronel é o 

“doutor”, sendo fundamental a ligação orgânica que se dá entre estas duas partes. 

... “assim, o controle do coronel é total no seu município ou zona”. A liderança 

exercida pelo coronel é imprescindível para manutenção de seu domínio. O 

desrespeito às regras acarreta quebra do seu status, causa desprestígio. “O 

termômetro de sua afirmação regional está na manifestação popular pelo voto”. 
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(p. 254). Quanto maior seu poder, maior sua capacidade de atender demandas e 

consequentemente  condições de fazer maiores imposições.

                  Carone fala do coronelismo como fenômeno político que dá origem a 

verdadeiros “estados, dentro do Estado”. Ao fazer a geografia do coronelismo, 

Carone afirma que os elementos característicos do fenômeno coronelístico 

apresentam-se com nuances diferentes nos Estados mais adiantados, do que 

naqueles onde os problemas de comunicação e autoridade são mais difíceis. 

Comenta que as lutas contra o coronelismo não são incisivas: quando acontecem, 

“são reações às suas manifestações exteriores e nunca a sua essência social e 

política”. A luta de fato somente é iniciada após a Revolução de 30.

                  Pang faz um “estudo de caso” do  coronelismo na Bahia. Afirma que  

o Estado da Bahia possui uma série de vantagens no estudo do coronelismo. Para   

ele, “a principal função do coronelismo era a hábil utilização do poder privado, 

acumulado pelo patriarca de um clã ou uma família mais extensa”.( PANG; 

1978,21). Comenta que as condições que possibilitaram  a supremacia política 

do coronel estavam aliadas à ausência de um Estado forte e centralizado.

“Apesar dos aspectos institucionais do domínio

oligárquico, um coronel era,  acima de tudo, um 

político individualista, autônomo, rico ,     e  às

vezes bem protegido de interferências externas.

Afirma-se tradicionalmente que o coronel brasi-

leiro era um latifundiário”. ( PANG: 1978,45).
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                  Pang tece considerações sobre a terminologia “afilhadagem” como 

ato de proteção e sobre a capacidade do coronel de trocar favores sociais, 

políticos e econômicos por votos. Comenta o fato de ser falsa a identificação dos 

coronéis como sendo donos de terras. A  fim de mostrar como este estereótipo 

não abarca todos os tipos de coronéis presentes na realidade brasileira, apresenta 

uma classificação, onde os divide em duas categorias amplas - a ocupacional e a 

funcional. Analisa a questão do coronelismo, enquanto fenômeno político, 

buscando consolidar “Estados dentro do Estado”, afirmação esta também feita 

por Carone.

                  Janotti afirma que o coronelismo, de forma genérica, pode ser 

entendido como “o poder exercido por chefes políticos sobre parcela ou parcelas 

do eleitorado, objetivando a escolha de candidatos por eles indicado”. 

(JANOTTI: 1989, 7). A autora chama atenção para o fato do estudo do 

coronelismo em geral não abranger unicamente aspectos políticos, mas inúmeros 

outros inerentes à formação da sociedade brasileira. Janotti descreve o coronel 

como sendo “representante da oligarquia agrícola - mercantil”. Indivíduo que 

controla o poder público e orienta suas decisões no sentido de afastar  “as demais 

classes do poder”, assegurando deste modo seus privilégios.

  

  ”O coronelismo se expressa num 

encadeamento rígido de tráfico de influência. 

Sua prática  política está muito bem 
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estruturada num sistema eleitoral , onde é 

possível reconhecer todos os seus passos 

localizando-os no tempo e no espaço. Forma-

se uma pirâmide de compromissos recíprocos 

entre o eleitorado, o coronel, o poder 

municipal, o poder estadual e o poder federal”. 

( JANOTTI; 1989 , 11).

                  Analisa a existência de uma organização partidária complexa à qual o 

coronel está subordinado. Na ausência dela, ele se submete a um jogo político 

sofisticado. Tece algumas considerações sobre “o fato do prestígio coronelístico 

nem sempre ser atributo masculino”. Ilustra a situação com a história de D. Ana 

Jânsen Pereira, rica proprietária de fazendas e prédios em São Luís. Afirma que 

“em todas as manifestações do poder coronelístico estava subjacente a violência 

que presidia essa sociedade, mesmo que aparentemente se revestisse de uma 

feição benemerente e cordial”. ( JANOTTI; 1989, 59 ).

                  Vilaça descreve o coronelismo a partir de 4 casos recentes de domínio 

econômico, social e político, ocorridos no Nordeste. O autor explica que este 

procedimento permite perceber o processo definido de mudanças que se operaram 

nos sertões nordestinos.

(...) “Para sobreviver como poder econômico 

em estrutura que se diversifica, de senhor de 
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terras passa a comerciante, e até mesmo a 

empreendedor industrial, um tanto 

Shumpeteriano em seu arrojo, falseando o seu 

status econômico original  e a sua linhagem”. 

( VILLAÇA; 1965, 19).

                  Para Vilaça, o coronel , muito mais que o médico, bacharel ou padre, é 

produto de seu meio e de seu tempo; capaz de usar com maestria os recursos da 

linguagem e valores próprios da “sociedade matuta”. Nesta sociedade, os valores 

cultuados são a valentia, a brabeza, o machismo. “O coronel, como chefe em um 

sistema social assim caracterizado, deve ser homem macho. E seu machismo e 

valentia quase sempre fazem fama. É homem temido de homens, espalhando-se a 

história de suas façanhas que crescem em mitos”. (VILLAÇA: 1965,35).

                  A figura do coronel nordestino alia-se à do chefe político; suas atitudes e 

métodos são tipicamente coronelísticos. O coronel comanda os votos de seu 

“colégio eleitoral”. Intimida, anula urnas, destrói atas e documentos eleitorais. 

Villaça descreve rapidamente a transição do voto de cabresto para o voto-

mercadoria, explicando que nova dinâmica passa a reger a relação coronel/clientela. 

O eleitor descobre o poder de barganha e passa  a exigir o que julga ter direito. “É o 

exercício de sucessivas eleições que vai valorizando, para o eleitor, o voto. Ele 

começa a descobrir-se exigindo, solicitado; descobre o poder de barganha que 

possui. Passa a pedir, a exigir. E as eleições, nos municípios do coronel, começam a 

ser “dispendiosas”. ( VILLAÇA: 1965, 39).
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                  Diante dessa nova realidade imposta por um complexo mecanismo de 

mercado, em torno do voto, novos métodos passam a ser utilizados para alcançar a 

mercadoria-voto. Agora o viável é a compra do voto. Villaça apresenta em sua 

análise quatro tipos característicos de coronel ( o coronel tradicional - Chico 

Romão, o coronel político do Agreste - Zé Abílio, o coronel vaqueiro - Chico 

Heráclio e Veremundo Soares o coronel mais corrompido pelas novas formas 

sociais - fazendeiro, comerciante e industrial).



58

58

2. O CORONELISMO NO ESTADO DE GOIÁS.

                  O Estado de Goiás foi palco de luta de oligarquias rurais que disputavam 

a ascensão do poder. Destacaram-se nesse embate especialmente os Bulhões, que 

obtiveram o domínio do Estado no início da República até 1912, e os Caiados, que 

assumiram o poder com o declínio dos Bulhões, nele permanecendo até 1930.

                  A  análise do fenômeno oligárquico em Goiás, no período de 1889 a 

1930, permite constatar que era prática cotidiana na Capital e nas demais cidades 

goianas, as famílias de relativa projeção social e econômica buscarem a união 

conjugal como forma de estreitar seu poder. Por isso, segundo Moraes (1974), 

formou-se uma tradição de casamentos endogâmicos. Porém , quando isso era 

inviável, as famílias importantes entrelaçavam-se com outras famílias de renome.

                  É com a ascensão do gabinete liberal, em 5 de janeiro de 1878, que os 

Bulhões começam a se projetar no cenário político. A transição da monarquia à 

República provocou mudanças significativas na composição do poder em Goiás. O 

período de 1901 a 1904 marca a ascensão de um novo grupo político conduzido por 

Xavier de Almeida, antigo aliado dos Bulhões. Xavier de Almeida esteve à frente 

do governo do Estado de 1904 a 1909 . No ano de 1909, ele é deposto e os Bulhões 

assumem novamente a condução política de Goiás.
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                  O maior líder dos Bulhões foi Leopoldo de Bulhões que galgou entre 

outros cargos o de ministro da República e Presidente do Banco do Brasil, 

presidente de Goiás eleito por sufrágio universal.

                  Segundo Moraes (1974), o domínio dos Bulhões no Estado de Goiás 

prendeu-se ao valor intelectual do grupo, à má tradição política, ao nível de sua 

educação, no apoio de outras famílias goianas via casamentos, às ligações de 

Leopoldo de Bulhões à esfera nacional  com : Nabuco, Rui, Floriano Peixoto, 

Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves , Nilo Peçanha e outros.

                  Os Bulhões não eram latifundiários  nem pecuaristas, eram bacharéis. 

Ao passo que a oligarquia dos Caiado era pecuarista . Há autores que consideram 

inclusive que a força da oligarquia Caiadista advém da atividade por ela praticada.

                  Goiás, portanto, apresenta, através de suas oligarquias, condições 

peculiares para o advento do coronelismo. A História política de Catalão escrita por 

Palacin (1994) e outros autores ( Chaul e Barbosa) mostra como em Goiás o caso 

do Coronel está desvinculado da posse da terra. Os coronéis não são grandes 

proprietários de terra, eles se destacam não por suas posses mas pela capacidade de 

articular o mundo com a violência, a brabeza física.

                  Contudo, com a eleição de Hermes da Fonseca à Presidência da Brasil, 

em 1910, esta  oligarquia passa a sofrer pressões, sendo finalmente deposta em 

1912. Hermes combate os Bulhões, sem atacar, no entanto, as condições que 

asseguravam o domínio oligárquico no Estado. A solução encontrada por ele foi 

entregar a condução da política goiana a Eugênio Jardim.
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                  A atuação de Eugênio Jardim, em Goiás, contribuiu para que uma nova 

recomposição de forças começasse a se estruturar no Estado. Esta nova ordem era 

marcada, por assim dizer, pela ascensão crescente dos Caiado, tendo como 

liderança Antônio Ramos Caiado, o Totó Caiado.

                  Para Silva (1982), os anos de 1912 a 1917 são marcados por uma 

instabilidade política muito grande. Pois diversos grupos oligárquicos regionais 

almejavam o controle político de Goiás, entre eles, os Bulhões, os Caiado, os Fleury 

Curado, os Jayme, etc. Todavia, a ascensão ao poder de um novo grupo não 

significaria a mudança nas regras do jogo. A oligarquia dominante lutava com todos 

os meios de que dispunha para perpetuar-se no poder. Este fato, entre outros, leva a 

crer que não houve, por parte dos Caiado, mudança na condução ideológica da 

política goiana.

                  A oligarquia dos Caiado teve como período de permanência no poder 

local os anos de 1912 a 1930. O ano de 1930 assinala no Brasil a instauração de 

uma nova ordem econômica capitalista, que favorece a Revolução de 30. No 

cenário goiano, emerge a figura de Pedro Ludovico Teixeira, que é indicado por 

Getúlio Vargas para ocupar o cargo de Interventor do Estado.

                  Segundo Tronca (1993), a sistemática exclusão, repressão e 

manipulação do movimento operário pelas classes dominantes e por aqueles que se 

autodenominaram representantes dos trabalhadores são os suportes da idéia de 

Revolução de 1930. Insatisfeitas com o domínio imposto, durante a Republica 

Velha (1889-1930), pelas oligarquias agrárias - grupos que utilizavam o poder 
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visando unicamente a seus interesses exclusivistas, as camadas médias ( diferentes 

segmentos da sociedade) irão atuar no sentido de remover a oligarquia do poder.

                  As terminologias oligarquia, familiocracia, parentela são utilizadas para 

definirem o grupo dirigente no poder. Queiroz (1976) prefere utilizar a 

conceituação parentela.
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    2.1- AS CONSTRUÇÕES DO CORONELISMO - as 

tendências que estiveram presentes na caracterização do objeto no Estado de Goiás.

                  Diversos autores enfatizam que a análise do processo ocorrido na 

República Velha, nos Estados brasileiros, apresentam traços comuns, embora cada 

Estado tenha a sua realidade diversificada. Leal (1986) acentua que, além da 

complexidade do coronelismo, as suas variações no tempo e no espaço exigem 

análises regionais.

                  A leitura das diversas obras que tiveram como objeto de análise o 

coronelismo forneceu o embasamento necessário, para se compreender o 

coronelismo e a oligarquia em seus variados sentidos. Possibilitou a visualização 

dos arranjos coronelísticos e sua base de sustentação. No entanto, à medida que a 

leitura era aprofundada, ficava clara a idéia de que o enfoque que predominou nos 

trabalhos sobre a temática coronelismo privilegiava o político - econômico. Isto não 

quer dizer que os autores não buscaram outros ângulos e perspectivas em  suas 

abordagens.

                  A reflexão nesta pesquisa será conduzida no sentido de se buscar a 

percepção dos elementos utilizados nas abordagens: as imagens construídas, as 

explicações propostas que embasaram as concepções do fenômeno coronelístico.

                  O levantamento bibliográfico feito sobre as obras e dissertações, que 

tinham como objeto de estudo o coronelismo, permitiu que se chegasse a algumas 

constatações:
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                  Em Goiás, os autores Palacin, Moraes e Campos influenciaram 

fortemente as publicações feitas sobre a historiografia goiana e em especial sobre o 

coronelismo.

                  Campos, Palacin e Maraes foram fortemente marcados pela visão dos 

autores clássicos, entre, eles Leal, Carone, Queiroz e Faoro. Os seus trabalhos, no 

período histórico em que foram apresentados, representaram uma grande 

contribuição ao estudo de Goiás ; representaram o novo, o que melhor podia ser 

feito de acordo com as condições que eles possuíam.

                  As análises propostas por Palacin, Campos e Moraes, a lógica 

argumentativa utilizada em suas obras, foram assimiladas, dando origem a quase 

uma matriz de pensamento.

                  Palacin utiliza, para a construção de seu objeto, conceitos e categorias -

chaves, que foram assimiladas dos autores clássicos que escreveram sobre a 

temática. Descreve o coronelismo como sendo uma terminologia que abarca 

sentidos variados.

“O termo “coronelismo”, com efeito, denota em 

primeiro lugar, uma estrutura política, caracteri

zada pela força dos coronéis. - Esta estrutura   

abrange, igualmente, tanto as relações de poder

central como o poder dos estados, no nível de

nação como as relações do governo dos estados

com os poderes locais, no nível dos próprios es-

tados”. (PALACI N: 1990, 37).
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                  Palacin, em sua análise, realça a noção do coronelismo como estrutura 

política assentada na força dos coronéis. Sendo que esta estrutura supõe três níveis 

de poder - local, regional e federal. O coronelismo é , para ele, o encontro de “duas 

vertentes a política e a social”, ou ainda, uma “solução original para harmonizar 

duas exigências opostas, colocadas frente a frente pela proclamação da República: a 

privatização do Estado e suas funções em decorrência da situação social, e a do 

progresso da integração democrática e das forças participaticas”. ( PALACIN op. 

Cit. 37).

                  Ao construir sua análise do coronelismo, tendo como referência a  

cidade de Boa Vista, ou melhor, as revoluções que lá ocorreram, enfatiza que  a 

primeira Revolução de Boa Vista teve sua origem precisamente “no encontro de 

três tipos de conflitos presentes na conjuntura política: a disputa local pelo poder, a 

disputa pelo poder do Estado, e a disputa pelo governo federal”. (p. 44).

                  Traz para discussão “a extrema debilidade do governo central do Estado 

e da União”. “A impotência de controlar os territórios distantes, sendo esta sem 

dúvida, uma das causas básicas da erupção do coronelismo”. ( p. 81).

                  Estas questões norteadoras da análise foram buscadas em Leal e Carone. 

Palacin retoma os pontos básicos que foram utilizados na descrição do coronelismo. 

“Ao tratarem do coronelismo, historiadores e sociólogos, costumam destacar os 

sólidos fundamentos em poder econômico e social do poder político do coronel. A 

posse da terra, mediante o latifúndio, o domínio dos homens que dela dependem, os 
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agregados, peões, meeiros, etc., a riqueza com os múltiplos meios que facilita, 

parecem ser as condições indispensáveis para o coronel”. (PALACIN op. Cit. 115).

                  Porém, ao analisar a trajetória do Pe. João em Boa Vista, argumenta que 

no caso específico dele, estes “pré - requisitos do coronel se encontravam em 

branco: sem terras, sem dinheiro, sem família, um único ponto positivo sua  função 

religiosa”. ( p. 116). Explica que o controle que o padre exerce em Boa Vista resulta

de seus dotes carismáticos. Ao trabalhar com a idéia de líder carismático ( conceito 

Weberiano), diferencia a sua abordagem de outras que foram feitas em Goiás sobre 

o coronelismo.

                  Campos (1982) constrói a sua argumentação sobre o coronelismo com 

base na idéia de regiões “desenvolvidas e atrasadas”. Afirma que quase a totalidade

dos Estados brasileiros apresentaram um fenômeno político, que se expressava na 

dominação político - econômica e social de uma comunidade por um chefe que 

exercia sobre ela o mandonismo local. Enfatiza que cada autor tem escolhido um ou 

outro tipo de coronelismo para definir o tipo específico da região em estudo ( cita 

Pang, em seu “estudo de caso” da Bahia, onde adota a tipologia do coronel 

ocupacional ou funcional; e Queiroz que trata o coronelismo como uma política que 

desemboca na decadência).

                  Esclarece que seu estudo sobre o coronelismo em Goiás está centrado na 

Primeira República, também chamada “República dos coronéis”. Argumenta que 

seu estudo não visa a caracterizar as oligarquias goianas, embora tenha como um 

dado, a existência delas. O objetivo de Campos é explorar o âmbito de ação política 
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em Goiás. Apresenta duas hipóteses de trabalho que serviram para orientar a sua 

interpretação  do fenômeno coronelístico:

                                        ” - A situação de periferia em que o Estado de Goiás se 

encontra é que vai levá-lo a ter uma maior autonomia  ,

esta por sua vez, vai permitir maior influência dos fato-

res  internos nos arranjos da política estadual. -  A do-

minância de um setor da economia sobre os demais, leva 

a uma maior probabilidade de controle interno e a maior

estabilidade política”. ( CAMPOS:  1982,20).

                  Alguns conceitos e “questões - norteadoras”são utilizados na construção 

de sua abordagem sobre o coronelismo - “centro, periferia, autonomia - positiva, 

autonomia negativa, arranjo político, engrenagem política e reciprocidade”. ( 

CAMPOS: op. Cit, 50).

                  Campos, (1982) ao explicar  o coronelismo no Brasil e especialmente 

em Goiás parte em sua construção  sobre o fenômeno da idéia de regiões brasileiras 

centrais e de regiões periféricas. As regiões centrais seriam hegemônicas  São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia ; as outras regiões em maior ou em 

menor escala seriam periféricas. Na verdade, para ele a ordem econômica que rege 

a sociedade brasileira é réplica no plano interno da dialética centro explorador, 

periferia explorada, além disso, a política dos governadores traz o elemento 

estabilizador da política do país. O situacionismo local ( estadual) vê nesta política 
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emergir a condição de controle político nacional. Três elementos interligados 

asseguravam o sucesso desta política - a chefia política municipal, o sutuacionismo 

estadual e o governo federal. No cenário estadual o arranjo coronelístico foi 

estabelecido pelo “compromisso”entre os grupos políticos municipais sob o 

controle do executivo estadual; aos coronéis cabia papel chave no funcionamento 

do sistema. Goiás em relação a outros Estados ocupou posição periférica, embora 

Campos faça uma ressalva quanto aos limites desta conceituação. As regiões 

periféricas são consideradas possuidoras da chamada autonomia negativa, ao passo 

que as regiões centrais possuem a autonomia positiva.

                  Campos busca como hipótese de trabalho a  caracterização da situação 

de marginalidade do Estado de Goiás, procurando estabelecer o significado da 

expressão periférica no relacionamento com o centro hegemônico do país.Convém 

ressaltar que Goiás, dentro da análise proposta por Campos, é um Estado pobre; 

com  pequena arrecadação de impostos de exportação e com força pública 

insignificante. Por isso, junto com outros Estados periféricos, Goiás merecerá pouca 

atenção do poder central. Campos coloca a agricultura e a pecuária como atividades 

econômicas sendo a última predominante. Palacin, ao contrário, insiste que a  

atividade inicial foi a agricultura. Campos considera que a lavoura e a criação são 

atividades de idêntica natureza e que muitas vezes são atividades complementares 

numa mesma propriedade. Aborda também a dificuldade de escoamento da 

produção e do isolamento de Goiás em relação aos centros de decisão do país.

                  Para Campos , a economia goiana (lavoura) expressa e reflete a condição 

de progresso/ atraso das diferentes regiões do Estado . Insiste na idéia de que 
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vigorava no Estado uma “diretriz  política  conservadora de manutenção do atraso”. 

Ao analisar a política coronelística, utiliza a tipologia que estabelece, como 

parâmetro para a classificação do coronel, dois tipos de sociedades, uma dita 

“política”, outra chamada “pré - política “. O caso de  Goiás, segundo Campos, é 

específico. A política coronelística é caracterizada através de um pacto ou 

compromisso; ao coronel, cabe o papel de mediador deste pacto entre as instituições 

políticas e a população.

                  Os conceitos e as questões - norteadoras utilizados por Campos na 

descrição do fenômeno coronelístico ( centro/periferia, autonomia - positiva/ 

autonomia - negativa e progresso/atraso) estiveram presentes em muitas análíses 

historiográficas ou naquelas feitas por cientistas políticos. Partem da premissa de 

que existe um modelo de sociedade ( civilização); o país ou região que não se 

enquadram neste modelo são considerados rústicos ( primitivos). Esta teoria fez 

muitos adeptos e recebeu o nome de ideologia da Modernização ( OLIVEN: 1980) 

ou mito da Modernidade ( DUSSEL: 1993). Os cronistas e viajantes ( Saint-Hilaire, 

Phol, Leal, etc.) que escreveram sobre Goiás, geralmente utilizaram como 

referência suas sociedades, daí esta postura ter sido facilmente assimilada para 

explicar o objeto, no caso a sociedade goiana.

                  Chaul (1995) faz uma análise sobre o uso dos conceitos centro/periferia, 

progresso/atraso, mostrando como o uso deles predominou na historiografia goiana. 

Problematiza  o seu uso, através de um confronto entre a realidade e a adequação 

dos conceitos ( esta discussão será retomada posteriormente).
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                  Em seu trabalho “Oligarquia: Sociedade e Política”, Campos (1977) faz 

uma investigação do coronelismo em Goiás. Neste trabalho o objetivo é fazer a 

caracterização da terminologia oligarquia e , a partir desse dado, buscar especificar 

a composição e participação dos grupos oligárquicos no poder. Usa como principais 

referências bibliográficas Carone (1972) e Fleischer (1972).

                  Os trabalhos de Campos sobre o coronelismo no Estado de Goiás foram 

consultados e serviram de referência à maioria das pesquisas que tiveram como 

objeto de estudo o coronelismo. Outra autora que também exerceu grande 

influência teórica foi Moraes (1974).

                  Moraes (1974) apresenta uma série de elementos explicativos ao 

construir a história da oligarquia Bulhônica. Inicialmente, procura mostrar a origem 

dessa oligarquia, procurando nos fatos hostóricos a justificativa para a consolidação 

da liderança dos Bulhões no Estado de Goiás. Posteriormente, comenta as razões do 

declínio dessa oligarquia e a consequente deposição do poder em 1912, quando o 

poder de comandar o Estado foi entregue aos Caiado. Faz uma análise histórica de 

“longa duração”, que se estende do século XIX ao XX.  A  sua descrição do 

coronelismo é feita com base em estudo histórico de Goiás e da oligarquia dos 

Bulhões. O levantamento dos dados referentes a assuntos tratados em sua obra foi 

realizado através de pesquisa de fontes ( manuscritos, jornais, relatórios do governo 

goiano, bibliografias relacionadas ao período de estudo, depoimentos e entrevistas 

de parentes dos Bulhões).

                  Dentre as inúmeras obras consultadas por Moraes, destacaram-se 

Palacin (1972), Curado (1936), Alencastre ( 1864), Queiroz ( 1967), Mattos ( 
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1975), entre outros. Os elementos explicativos principais sobre os quais ela 

construiu a sua descrição do fenômeno coronelístico estão presos às idéias de 

centro/periferia, atraso/progresso; foram escolhidas algumas citações para efeito de 

interpretação:

1-“... Situação geográfica, carência de meios 

de transporte e de comunicação, pequena 

rentabilidade, ausência de mercado interno, 

vida urbana inexistente, ruralização 

progressiva atraso e isolamento cultural. 

(...) Tais fatores enraizaram-se na 

conjuntura goiana e  persistem até os dias 

republicanos. São eles, os maiores 

responsáveis pelo atraso de Goiás, em sua 

complexidade social, econômica, política e 

cultural”. ( p. 28).

2- “A província de Goiás não trazia em seu 

bojo, condições para acompanhar o surto de 

desenvolvimento ocorrido no Brasil a partir 

da segunda metade do século XIX. Esta 

marginalização, refletiu-se nos diversos 

setores da vida da província, quer política, 
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quer administrativo, quer cultural e social”. 

( p. 32).

3- “O atraso cultural em que viveu a 

Capitania, e que se prolongou na província, 

aliado à  instabilidade financeira, 

contribuiu negativamente para sua vida 

social, registrando-se uma verdadeira 

regressão cultural da população. Esta 

estrutura social deteriorada, conjugada com 

outros fatores, tais como agropecuária de 

caráter extensivo, vai permirtir a formação 

de latifúdios, com mais implicações 

econômico-político e sociais, onde ö 

coronel”era o chefe supremo”. ( p. 36).

4- “A conjuntura política do Império, 

consagrando arbitrariedades, os descasos e 

os desmandos presidenciais, as imposições 

internas do centro, marginalizando os 

grupos locais, ansiosos por enfeixar nas 

mãos do poder, foram os verdadeiros fatores 

que condicionaram a criação dos partidos 

políticos em Goiás e a consequente 

fortificação do clã Bulhônico”. ( p. 47).



72

72

                  Assim, Moraes elaborou a sua descrição do coronelismo, 

particularmente investigando a trajetória política dos Bulhões como mandatários 

locais do Estado de Goiás.

                  A busca de tentar perceber como o objeto foi descrito pelo autor é 

relevante na análise historiográfica, pois permite perceber como o objeto foi 

pensado, analisado e construído. Reflete teorias e argumentos que dominaram 

certos períodos históricos e que foram considerados imprescindíveis para explicar 

o objeto. 

                  O questionamento sobre o alcance do conceito ou categoria na 

explicação do objeto não invalida o trabalho que foi feito, mas permite identificar 

correntes e tendências historiográficas que, longe de serem consensuais, 

determinam ,em cada época ou período, a percepção do objeto de pesquisa.

                  Assim, é necessário ter claro que “o conhecimento histórico que nos é 

comunicado está na dependência dos aspectos que o historiador quiser analisar, e 

essa escolha é consequência de sua personalidade, de sua ideologia, do nível de 

cultura e de seus princípios de julgamento”. ( MENDONÇA: 1985,22).

                  Os autores Doles (1977), Rosa (1984), Silva (1982) e Borges ( 1990) 

tiveram a preocupação de interpretar o coronelismo como um fenômeno político-

econômico. Estes trabalhos procuraram no geral reforçar as tônicas ( conceitos e 

categorias-chaves) que serviram para descrever o coronelismo em Goiás.

                  Suas construções foram fortemente influenciadas pela visão e lógica 

argumentativa dos autores - Palacin, Campos e Moraes.
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                  Doles afirma que “os mesmos referenciais usados por Campos, 

responsáveis pela condição de periferia conferida a Goiás, poderiam ser evocados 

em favor do estabelecimento de relações políticas desiguais entre as diversas 

regiões goianas”. (DOLES: 1977, 8-9). Justifica que pretende fazer um estudo de 

caso do “coronelismo”, durante a Primeira República, em  um Estado 

economicamente sustentado pela agro-pecuária.

                  Afirma que a análise dos antecedentes da tragédia ocorrida na cidade 

do Duro acabou por levar à conclusão de que ela representa uma radical ruptura 

entre um poder arbitrário e um poder estadual autoritário. Para reforçar seus 

argumentos sobre a estrutura e funcionamento do coronelismo, busca apoio em 

Queiroz e Pang, além de outros autores.

                 Rosa se propõe, no seu estudo sobre uma transição de oligarquias, 

aprender como e por que, num espaço de oito anos, uma facção política do Estado, 

liderada por Xavier de Almeida, conseguiu superar a dominação oligárquica dos 

Bulhões, bem como as razões  que possibilitaram, posteriormente, a deposição dos 

Xavieristas do Poder.

                  Para o desenvolvimento do trabalho, Rosa apresenta uma série de 

argumentos que são básicos e orientadores da sua proposta de análise.

       1.“a inexpressividade da produção econômica goiana, aliada ao seu desajuste 

em relação às prioridades da economia nacional são dois fatores que conduziram ao 

mais total isolamento do Estado a nível político”. (ROSA: 1984, 19).

2.“O isolamento e a debilidade econômica do Estado refletiam-se,  também a 

nível político”. ( p. 28).
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3.“as dificuldades comuns à economia do Estado, longe de produzirem uma 

sociedade igualitária, acentuavam, ao contrário, as desigualdades internas ... (31), 

contribuindo para uma lenta concentração de capital, fazendo, com que a pouca 

acumulação geral se concentrasse em mão de uma minoria”. ( p. 31).

4. “a sociedade goiana da virada do século apresentava-se rigidamente 

estruturada, refletindo a estrutura econômica a qual se assentava. A superestrutura 

política expressava esta realidade sócio-econômica, ao mesmo tempo em que 

contribuía para mantê-la”. ( p. 35).

“O partido político dominante era o único canal possível para defesa e 

manutenção dos interesses da classe, através do qual se canalizam e realizam as 

articulações e movimento da vida pública de Goiás”. ( p. 39).

     5.“a simplicidade da organização social goiana e a clareza das linhas 

demarcatórias entre as classes , a nível econômico e social, permitiram a formação 

e organização de uma oligarquia poderosa, que conseguia controlar integralmente, 

por meio dos partidos políticos, a vida do Estado”. ( p. 40).

                  Utiliza  conceitos clássicos como relação de produção, forças 

produtivas, modos de produção, classes sociais, “por implicarem numa visão 

articulada da realidade”, pois são categorias capazes de explicá-la. No entanto, 

constrói quase todo o trabalho através do conceito de estamento de Max Weber, 

aplicando-o a grandes proprietários rurais goianos. Refuta a conceituação de Pang   

( 1978) de sociedade pré-política ( sistema coronelístico não institucionalizado 

existente nas regiões rurais e tradicionais) conceito que também foi usado por 

Campos ( 1982).
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                  Trabalha  com fontes primárias manuscritas, impressas e ampla 

bibliografia: Leal ( 1978), Moraes ( 1974), Pang ( 1979), Queiroz ( 1976), Corone   

( 1969), Vilaça ( 1978), Palacin ( 1976/75), Weber ( S/D), entre outros.

                  Silva ( 1982) e Borges (1990) não estão preocupados propriamente com 

a investigação do coronelismo no Estado de Goiás. O objeto de Silva é a Revolução 

de 30 em Goiás; o de Borges é a análise da implantação da Estrada de Ferro e sua 

influência no quadro sócio-econômico, político e cultural do Estado. Contudo, estes 

autores tecem algumas considerações sobre o coronelismo que já foram delineadas 

em outros trabalhos como - “associação de Goiás à periferia”, “manutenção do 

atraso pelas oligarquias”, “atraso/progresso/decadência”.

                  Há autores, todavia, que escreveram sobre o coronelismo em Goiás, 

adotando recursos teórico-metodológicos que permitiram em seus trabalhos a 

apresentação de inovações, centrando o foco de análise em outras questões. Novas 

fontes foram consultadas, novos ângulos foram buscados para analisar o 

coronelismo. Contudo, alguns conceitos-chaves e argumentações foram mantidos 

nas análises sobre Goiás, em especial sobre o fenômeno coronelístico.

                  Costa (1978) procura, através  do diário de um coronel dos sertões do 

Piauí e Maranhão, interpretar a mentalidade de um coronel nordestino, a sua 

história e seu mundo, por meio de seus próprios escritos. Esta análise, a partir dessa 

fonte nova, dá ao trabalho, originalidade; especialmente quando ela, partindo do 

“background” histórico e social do coronel Domingos, pacífico ( residente em Meia 

Ponte), constrói sua argumentação sobre o tema: Delineia-se em seu trabalho a 

busca de uma explicação  teórica, que apesar de  considerar o eixo político-



76

76

econômico do coronelismo, não se prende a ele. A autora busca entrar no 

imaginário, na visão de mundo de um coronel, abordando sua relação com seus 

familiares e clientela.

                  Vasconcellos ( 1991)  diferencia-se dos demais autores ao procurar 

recuperar um pouco  da memória dos movimentos sociais que aconteceram no 

interior do Brasil e que se “acham preteridos e ocultos pelas classes dominantes”. 

Com esta perspectiva, nasce a proposta de estudar Santa Dica, movimento social 

inserido no contexto histórico de vigência do coronelismo em Goiás.

                  O objetivo é fazer a reconstrução do que aconteceu a partir da  atuação 

de Santa Dica, em Pirenópolis, até a tomada do reduto por tropas da oligarquia 

dirigente goiana. Com essa finalidade, Vasconcellos fez uso da  história oral e de 

outras fontes escritas. Entrevistou pessoas que participaram do movimento e 

conviveram com  a Santa . Com o intuito de conhecer os  fatos, não apenas a partir 

da ótica dominante, precocupou-se em registrar a  visão dos contemporâneos de 

Dica. Parece que sua preocupação fundamental era enquadrar o movimento de 

Santa Dica como realidade condizente a um movimento social de caráter religioso, 

ocorrido em um Estado pobre e periférico. No entanto, Dica é a encarnação da 

mulher masculinizada, mulher/coronel, que disputa poder e mando.

                 A revisão na historiografia goiana foi feita por Chaul (1995), ao se deter 

sobre  os conceitos-chaves e as imagens que foram utilizadas por viajantes, 

cronistas, jornalistas e historiadores ao escreverem a história de Goiás.

                  Na introdução de seu trabalho, Chaul faz referência aos séculos XVIII e 

XIX, numa tentativa de investigar as representações expressas nas  imagens e 
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análises tecidas sobre Goiás, justificando que sua intenção não é  uma tentativa de 

refazer a história de Goiás, e sim “uma proposta de reconstrução das argumentações 

que através de imagens/conceitos, sedimentaram dicotomias como: 

“decadência/prosperidade, atraso/progresso”.

                  Contudo, ao propor a reconstrução dos conceitos de imagens que  

estiveram presentes em todas as análises que foram feitas sobre Goiás, o autor faz 

uma revisão na históriografia goiana.

                  Ao longo de todo o primeiro capítulo Chaul tem a preocupação de 

mostrar como foram construídas as imagens e os conceitos sobre a história goiana: 

construção essa baseada na visão etnocêntrica dos viajantes, caminho 

posteriormente seguido pelos historiadores.

“A precariedade das estradas, e as poucas 

existentes, isolavam Goiás, a carência das 

comunicações isolava o comércio ( Pohl) , a 

incapacidade do povo em se  superar o isolava 

( D’Alincourt). As casas abandonadas nos 

arraiais, para onde o povo ia apenas em 

ocasião das festas religiosas ( Saint-Hilaire) 

eram o retrato do Sertão de Goiás. Rural e sem 

produção agrícola, rico em ouro e pobre em 

alimentos, carentes em tudo e sem forças para 
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sair do marasmo (CUNHA Mathos e Taunay). 

Reino do ócio e da preguiça...”. ( p. 42).

                  Percorrendo o caminho que foi trilhado por viajantes, cronistas e  

historiadores, através de seus próprios escritos, Chaul faz a desconstrução dos 

conceitos, categorias-chaves e imagens que determinaram as análises sobre a 

sociedade goiana e o coronelismo no Estado. Explica que, em torno da imagem de 

decadência, foi construído todo o universo interpretativo acerca da sociedade 

goiana, que transitou da mineração a agropecuária. Afirma que na passagem do 

Império à Primeira República, a representação do “atraso” assume o lugar de 

“decadência”nas interpretações sobre Goiás. Demonstra como a visão etnocêntrica 

dos viajantes estrangeiros que visitaram o Estado marcou fortemente o retrato que 

foi edificado da sociedade goiana, em todos os seus aspectos: social, político, 

econômico e cultural. Problematiza e desconstrói o uso das antinomias 

“atraso/progresso, apogeu/prosperidade, agrário/urbano, antigo/moderno” que 

serviram de sustentáculo para as construções que foram feitas sobre a história de 

Goiás.

                  Afirma que os historiadores Palacin, Moraes, Campos e Doles seguiram 

as trilhas dos viajantes, Através da análise de seus trabalhos, desmonta toda a 

argumentação referente às terminologias: “periferia”, “decadência”,  “manutenção 

do atraso pelas oligarquias”.
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(...) “Entendemos que a questão do “atraso”é 

uma derivação, ou um correlato, da idéia de 

“decadência”. Foram construídos a partir de 

modelos externos/Europa que, por sua vez, era 

parâmetro de referência através do qual os 

viajantes reproduziram  toda uma visão que 

parecia se perpetuar sobre Goiás, norteando a  

maior parte dos estudos feitos sobre a região”. 

( CHAUL: 1995).

                  Chaul  explica que em torno da imagem de decadência serão construídas 

as imagens da sociedade goiana que transitou da mineração para agroprecuária. Foi 

sob a idéia de apogeu e desenvolvimento criado pela mineração que posteriormente 

viajantes e escritores vão usar a imagem do “marasmo econômico”e da 

“decadência”. Chaul constrói sua argumentação trazendo à discussão para os pares 

antitéticos que permitiram as construções que  foram feitas como a relação 

agrário/urbano - campo/cidade. Na República Velha a representação 

“atraso”substitui a forma “decadência” e dá a tônica aos estudo que são feitos sobre 

o coronelismo. Sob o argumento de  que a região era atrasada economicamente e 

desprezível politicamente muitos estudo afirmaram que havia interesse das 

oligarquias manterem o atraso, isto significava um meio de perpetuar-se no poder.
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                  Nos anos 30, a representação de “modernidade”se efetiva através da 

recuperação das imagens da “decadência”e do “atraso”, como uma forma de 

justificar a mudança da capital do Estado de Goiás Velho para Goiânia. 

                  Chaul admite que os historiadores em suas análises não escaparam do 

esquema intelectual dos viajantes ( as idéias de ‘atraso”, “decadência”, 

“manutenção do atraso” pelas oligarquias) , ganharam terreno nas abordagens feitas 

sobre Goiás.

                  “Palacin tratou a questão da decadência numa  perspectiva relativista”, 

“recupera as visões dos viajantes europeus para justificar sua análise da decadência 

em Goiás” ( p. 44 ).

                  Moraes ( 1974 ) sugere que “as formas de casamentos  endogâmicos 

demonstram que a sociedade local tendia a se fechar numa espécie de familiocracia. 

Daí teríamos então a formação de grupos oligárquicos fechados política e 

culturalmente”. ( p. 46).

                  “Doles também atestou a decadência da sociedade  goiana quando 

analisou a problemática das comunicações fluviais pelos rios Araguaia e Tocantins 

no século XIX”. ( p. 46 ).

                  Para Chaul, em todos eles, a idéia fixa da decadência permaneceu como 

um marco inquestionável até os anos 90. Dessa safra, destaca-se Paulo Bertran que, 

já em fins dos anos 70, relativisava a questão da decadência, dizendo que a mesma 

existiu em termos.

                  A historiografia goiana que abordou o coronelismo em Goiás foi 

marcada pela idéia de “atraso”como prática política de manutenção do poder pelas 
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oligarquias. Campos foi um dos responsáveis pela difusão no estudo do 

coronelismo da conceituação “atraso”.

                  Chaul se pergunta o que havia de “atraso”em Goiás ao longo da Primeira

República. “Economicamente, a pecuária goiana cresceu a ponto de representar 

32% da arrecadação do Estado. - Politicamente, a representação goiana no contexto 

nacional não era desprezível, considerando que  Leopoldo de Bulhões ocupou por 

duas vezes o  Ministério da Fazenda, além da grande projeção de seu nome e, 

consequentemente, o do Estado”. ( p. 127 ).

                  Campos também reforçou a idéia de que se formaram em Goiás dois 

grupos de interesses distintos, os pecuaristas e os agricultores, que eram contrários à

implantação da  estrada de ferro em Goiás. “O próprio Leopoldo de  Bulhões, 

oligarca Goiano, depois de ter sido convencido da viabilidade econômica da estrada 

de Ferro, oportunamente passou a lutar por ela”( p. 30 ).

                   “Por outro lado, Caiado  mandou em Goiás desde 1912/13, coincidindo 

sua dominação política com a implantação e  consolidação dos trilhos da  estrada de 

ferro. A própria vida cultural das “oligarquias” goianas, como os Bulhões e Caiado, 

por exemplo, estavam inseridas num contexto que vai do francês à  ópera, da 

fazenda  ao diploma de curso superior, do berrante ao  apito de trem”. ( p. 32 ).

                  Com este e outros argumentos ( neste trabalho foram citados alguns) 

Chaul desconstrói  as idéias básicas que predominaram na historiografia sobre o 

coronelismo em Goiás, especialmente no trabalho de Campos que serviu de 

referência para quase todos os trabalhos feitos em Goiás sobre esta temática.
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                  O trabalho de Chaul inaugura uma nova etapa na  historiografia goiana. 

Etapa esta, sem dúvida, que será seguida por muitos pesquisadores como caminho 

para se proceder a uma  revisão historiográfica ou como alerta sobre “o fato”de as 

imagens, representações e  posturas, frente ao objeto de pesquisa, refletirem uma 

decisão particular e objetiva do pesquisador.
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3 .RELAÇÕES CORONEL E CLIENTELA.

                  Ao analisar o livro: Homens livres na ordem escravocrata de Maria 

Sylvia de Carvalho Franco, especialmente o capítulo I, intitulado “O Código do 

Sertão”, é possível visualizar os elementos , as representações, as imagens que 

orientaram as construções sobre o homem sertanejo e sua relação social com seu 

senhor ou patrão e também com a natureza.

                  A autora descreve o cenário onde preferentemente transcorria a vida do 

sertanejo, e o local de onde provinha a maioria dos recursos necessários à sua 

sobrevivência: a mata. Nesta realidade, havia um estreito laço entre o homem e a 

natureza. Os vínculos familiares eram efetivados através do modelo patriarcal que 

compreendia laços envolvendo caráter sagrado: poder paterno versus piedade filial.

                  Nesse tipo de sociedade, a figura  do pai, do chefe de família, era 

considerada marcante. O homem era senhor absoluto da mulher e dos filhos, suas 

ordens e desejos eram seguidos, o questionamento de suas determinações era 

repudiado. A mulher obedecia e procurava agradar em tudo a seu marido. Neste 

tipo de sociedade, os ajustes violentos não eram esporádicos; apareciam associados 

a circunstâncias banais, imersos no cotidiano dos indivíduos. O uso da força , da 

violência, era largamente reforçado e  utilizado.

                  Este tipo de mentalidade e imagem que envolveram a figura masculina 

parece que estão presentes nas abordagens que foram feitas sobre a história política 

brasileira do Brasil-Colônia, Império e República. Assim, são usados caracteres 

básicos para se definir o senhor de engenho, os fazendeiros ( cafeicultores ) e, por 
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fim, o coronel permitindo que se chegue aos seguintes estereótipos: - Os senhores 

eram homens enérgicos, fortes, temidos, que pautavam suas ações segundo o modo 

de viver no Sertão: ofensa não se leva para casa; filhos devem obediência e respeito 

aos pais; camarada ou peão segue estritamente as ordens do seu patrão. Empregado 

não foge do ajuste ( contrato de trabalho verbal ); casamento dos filhos ou 

apadrinhados confirmam interesses econômicos ou políticos ; filhos, parentes e 

amigos seguem a orientação política do  chefe da família; adversário político deve 

ser combatido. Sociedade onde o  ultraje não pode ser tolerado pacificamente; onde 

o elo entre diversão e agressão é visto com naturalidade; onde a briga e a violência 

são estimuladas cotidianamente.

                  Em contrapartida, outras representações e imagens foram buscadas para 

caracterizar o colono livre e pobre; o escravo, o índio e também a clientela. Imagens 

essas pautadas em idéias opostas às que foram utilizadas para definir o senhor, ou o 

coronel. Sendo que as mais recorrentes foram: população analfabeta, subserviente, 

ingênua, presa ao contrato de trabalho verbal, escrava do barracão. Atemorizada 

com as arbitrariedades cometidas pelo senhor ou coronel.

                  Estas representações foram procuradas e confirmadas pela historiografia, 

ciência política e literatura. Na maioria dos trabalhos ou pesquisas, foi feita a 

análise priorizando a construção maniqueísta que realçava os caracteres psicológico 

- individuais do coronel em relação à sua clientela. As análises não priorizaram a 

relação de classe, de poder, existentes entre o coronel e a clientela.

                  É oportuno investigar como os autores nacionais e regionais trataram a 

relação coronel/clientela, a fim de perceber que aspectos foram ressaltados nas 
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construções; que recursos foram utilizados para descrever o coronel e a população 

que dependia economicamente dele - sua família e agregados.

                  Queiroz ( 1976 )  explica detalhadamente como se deu a relação entre o 

coronel e sua clientela: a fórmula “gente”era utilizada para indicar indivíduo de 

nível inferior que podia inclusive ser parente pobre. A ligação com o coronel 

também dava a conhecer se o indivíduo estava integrado na facção que governava 

local ou regionalmente, ou se estava em oposição, pois ninguém  desconhecia a 

atitude dos grandes coronéis com relação à situação à  oposição. Os afilhados de 

determinado coronel também assumiam os aliados ou inimigos deste. Desta forma, 

os homens no coronelismo passaram a se definir em termos de posse em relação 

uns aos outros, “- Quem é você? - Sou gente do coronel fulano “.  ( QUEIROZ : 

1976, 19 ).

                  Leal ( 1986 ) analisa as relações entre o coronel e sua clientela,  relações 

essas estabelecidas através da liderança e poder do coronel. A ascendência do 

coronel nesse tipo de relação resultava de sua qualidade de proprietário rural. A 

clientela tirava a sua subsistência das terras do coronel,  vivendo num estado de 

pobreza, ignorância e abandono. Nos momentos difíceis buscavam socorro no 

coronel, comprando fiado no seu armazém ou mesmo pedindo dinheiro emprestado; 

a clientela visualizava o patrão como sendo um benfeitor.  

                  Esta visão do coronel resultava da carência vivenciada pela clientela em 

termos econômicos e também de sua  exclusão  dos meios de informação que eram 

destinados especialmente aos poderosos da economia e política da época.
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                  Janotti ( 1989 ), ao considerar a relação coronel/clientela, alerta para o 

fato de que todo esterótipo é restritivo, empobrecedor, embora apresente um fundo 

de verdade. Apresenta o coronel como sendo um fazendeiro rústico, autoritário, 

hábil nos negócios, “brutal”; dispondo da vida dos habitantes do lugarejo de forma 

que lhe fosse conveniente.

                  Em geral, o contrato de trabalho entre o coronel e a clientela era apenas 

verbal; o que, sem dúvida, privilegiava o patrão, subsistindo um único princípio: 

direito dos fazendeiros/obrigações dos trabalhadores rurais. Salienta que em todas 

as manifestações do poder coronelístico estava sunbjacente a violência que presidia 

a sociedade, mesmo que aparentemente se revestisse de uma afeição benemerente e 

cordial: aos desobedientes do acordo coronel/clientela eram aplicadas punições 

diversas tais como: espancamento, expulsão das terras da fazenda, destruição dos 

bens, ou até a morte. Entre o coronel e a clientela prevaleciam ligações patronais e 

paternalistas, altamente hierarquizadas.

                  Faoro ( 1993 ) argumenta que o coronel, antes de ser um líder político, 

era um líder econômico, não necessariamente o fazendeiro que mandava nos seus 

agregados. Para o autor, o coronel não mandava porque tinha riqueza, mas 

“mandava porque a sua autoridade era reconhecida num pacto não escrito por sua 

clientela. Havia um laço de amizade que atenuava e amenizava a subordinação”. O 

coronel, além de ser o mandão, era um compadre que recebia e transmitia 

homenagens; que defendia seus afilhados, dava-lhes proteção , exigindo em troca 

fidelidade. Sendo que este padrão de reciprocidade vai estar presente também nas 

relações entre o governador e o chefe local.
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                  Faoro cita um exemplo ilustrativo de um pacto firmado e laços políticos 

e estreita cordialidade: “fórmula do governador João Pinheiro a um chefe político 

que lhe pede orientação ( 1907 ) : Diga sempre que é solidário com o governo”. 

Tudo se reduz a obedecer. Obedeça e terá praticamente acertado. Do contrário,  o 

senhor sabe, estou aqui com o facão na mão para chamar à ordem aqueles que se 

insurgirem. A minha missão principal é essa: manobrar o facão, ou em cima, 

quando se trata de política federal, ou em baixo, quando da estadual. O nosso meio 

de orientação é esse. Portanto, olho no facão, não esqueça e faça boa viagem”. ( 

FAORO: 1993, 629 ).

                  Pang ( 1979 ) caracteriza o coronel como, acima de tudo, um político 

individualista, autônomo, rico e às vezes bem protegido de interferências externas 

na área de sua atuação. Entre o coronel e sua clientela, o autor afirma que havia 

laços estreitos de afilhadagem, onde o coronel socorria sempre as necessidades de 

sua clientela. Pois, na realidade, o sucesso de um coronel dependia basicamente de 

sua habilidade de trocar favores, fossem eles sociais, políticos ou econômicos, por 

votos.

                  Vilaça ( 1965 ) apresenta o coronel como alguém de habitat e tempo 

definido, numa sociedade agropecuária nordestina; homem que cultuava valores 

ligados à valentia, à “brabeza” e ao machismo. O machismo e a valentia dos 

coronéis nordestinos conquistaram fama. Eram homens temidos, cujas clientelas se 

encarregavam de espalhar sua façanhas e ao mesmo tempo contar com sua proteção 

e socorro quando fosse necessário.
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                  As construções das relações coronel/clientela, feitas pelos autores 

Queiroz, Leal, Janotti, Faoro, Pang e Vilaça, entre outros, explicitam a forma como 

se processavam as relações que envolviam parcelas distintas da sociedade na 

República Velha: o coronel e a clientela.

                  Estes autores também reúnem elementos que permitem perceber que as 

mudanças ocorridas na Primeira República alteraram a visão de ambos os  

segmentos em relação ao voto.

                  Antes, o coronel, por seu poder político-econômico, tinha domínio 

absoluto de seu curral eleitoral; no entanto, com o passar dos anos um complexo 

mecanismo de mercado começa a definir o voto como mercadoria. Dessa forma, a 

relação coronel/clientela sofre alterações. O coronel continua intimidando sua 

clientela, anulando urnas, destruindo documentos eleitorais,  dando largo uso ao 

“Bico-de-Pena”e a “degola”de seus adversários políticos. Porém, as eleições 

começam a ficar dispendiosas, com o advento de relações capitalistas, pois, o voto 

de cabresto, de acordo com as novas regras, passa a ser objeto de compra e venda, 

mercadoria, e diante dessa lógica a  clientela descobre seu poder de barganha, 

passando a pedir e a exigir o que julgava ter direito. É claro que ainda não dá para 

pensar em prática de cidadania, mas o favor começa a ruir a partir dessa 

modificação. Assim, num sistema eleitoral onde antes funcionava apenas uma 

reciprocidade de favores,  a eleição passa a se constituir em um momento de 

escolha não do mais capacitado, mas oportunidade de uma barganha política. 

                  Havia entre os fazendeiros e os chefes locais o dever de custear as 

despesas de alistamento e da eleição; o voto era raro, precisava ser disputado, uma 
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vez que as mulheres e os analfabetos eram excluídos do processo eleitoral. Sendo o 

voto raro, a barganha era viável. “Votar num candidato indicado por um coronel 

não é aceitar passivamente a vontade deste é  dar conscientemente um voto a um 

chefe poderoso, de quem já se obteve algo, ou se almeja obter algo”. ( QUEIROZ: 

1978, 178 ) . 

                  A análise feita por Carone ( 1978 ) confirma o dado de que o poder do 

coronel reside na quantidade de voto que ele é capaz de comandar. Quanto maior 

for seu poder, mais favores dispensará e mais exigências fará. “Aos agregados, ele 

dispensa favores: dá-lhes terras, tira-os da cadeia e ajuda-os quando doentes; em 

compensação exige fidelidade, serviços, permanência infinita em suas terras, 

participações nos grupos armados”. ( CARONE : 1978, 253 ).

                  Em Goiás, os autores Moraes ( 1974 ) , Campos (1982 ), Rosa ( 1980 ) e 

Silva ( 1982 ), entre outros, em seus trabalhos, procuraram explorar o âmbito de 

ação política dos coronéis. Buscaram explicitar os arranjos políticos, a luta pelo

poder, os mecanismos de coerção empregados para o controle do voto. O uso 

rotineiro da violência física no período eleitoral e fora dele, a cisão politica e a 

transição de oligarquias. O voto foi analisado sob a lógica do cabresto ou através da 

dinâmica voto-mercadoria, objeto de barganha política.

                  No entanto, os autores Palacin, Doles, Costa e Vasconcellos, em maior 

ou menor escala procuram em seus trabalhos aprofundar a análise da  relação 

coronel/clientela.

                  Palacin, no livro Quatro Tempos de Ideologia em Goiás, apresenta os 

relatos de alguns viajantes ( Silva e Souza, Alencastre e Cunha Mattos ) , entre 
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outros, com o objetivo de mostrar como foram construídas as características que 

definiram a população goiana do chamado “tempos heróicos de  Goiás”. O 

referencial que serviu de diretriz para a descrição da população era externo,  

baseado em conceitos e categorias que tinham como paradigma uma sociedade 

“desenvolvida”, diferente em usos e costumes da sociedade goiana, considerada por 

eles atrasada e rústica.

                  Palacin afirma que o retrato que foi construído da relação 

coronel/clientela teve como fonte de inspiração a literatura, em especial de Hugo de 

Carvalho Ramos e de Bernardo Élis. Estes autores apresentaram a vida do 

camponês, sob o jugo do coronel, como sendo uma realidade sombria assinalada 

pela sordidez e opressão, quadro este que foi assumido pelas análises feitas pelos 

cientistas sociais sobre o coronelismo. Trabalhos que no geral destacaram os 

aspectos de dependência total da clientela frente à prepotência e irracionalidade do 

coronel. Porém, a análise feita por Audrin apresenta uma outra visão do sertanejo 

na República Velha.

                  Para Audrin ( 1963 ) o sertanejo vive no paraíso de frugalidade e  vida 

natural, desfrutando de harmonia e dignidade, estando em paz consigo mesmo e 

com a natureza.

                  A justificativa para esta disparidade de visão do sertanejo ou camponês, 

segundo Palacin, encontra sua lógica no fato do religioso escrever sua obra a partir 

de suas reminiscências, não estando, portanto, preocupado em pesquisar as cifras 

sobre a violência presente em Goiás, especialmente sob o jugo do coronel.
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                  Doles, em seu texto, “Aspectos Econômicos e Sociais do Coronelismo 

em Goiás”, reforça a idéia do jugo opressor do coronel sobre a clientela.

                  A autora, com a finalidade de explicitar as bases da relação 

coronel/clientela, analisa os valores que sobressaem na sociedade goiana: a valentia, 

a malvadeza e o machismo.

“Os Wolney matam, mandam matar e surrar 

seus inimigos, são garanhões e também por 

isso, impõem-se a uma coletividade 

característicamente sertaneja, submissa a 

passiva diante do chefe” . ( DOLES : 1977 ) . 

                  Vasconcellos, em seu texto sobre Santa Dica, registra a idéia de que em 

Goiás, nas primeiras décadas do século XX, eram praticadas violências,  não só por 

parte do grupo dominante, mas também pelo povo em geral. O autor chega a esta 

conclusão após analisar 19 mensagens presidenciais do início do século, onde 

encontra a preocupação em incentivar a tranquilidade pública e a segurnça 

individual.

                  Os autores, Costa ( 1978 ) e Chaul ( 1995 ), não objetivaram tratar 

especificamente da relação coronel/clientela, em seus trabalhos. Costa analisa 

sinteticamente a relação baseada na reciprocidade entre coronéis e clientela, onde os 

coronéis, quando necessário, usam os ajustes para disciplinar os agregados. Chaul 
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tece algumas considerações sobre o emprego do agregado e do camarada em Goiás 

na ocupação da terra como mão-de-obra.

                  Anzai ( 1985 ), utilizando a História oral, procura entrar no cotidiano 

dos trabalhadores rurais de Goiás, mostrando como  na prática funcionava a relação 

coronel/clientela.

                  No capítulo III, intitulado “As Relações Sociais”, investiga a dívida 

contraída pelo trabalhador rural com seu patrão. A análise confirma a extrema 

hierarquização que vigorava nas relações sociais no município de Goiás, durante a 

Primeira República.

                  O contrato de trabalho verbal dava todas as garantias ao patrão. De 

modo que um grupo de trabalhadores e sua família sempre se encontrava preso a 

um mesmo patrão, pois era quase impossível liquidar uma dívida. A única forma de 

quebrar este vínculo era ser um trabalhador visto como bom, recomendado:

“ Isto é, trabalhar muito, submeter-se às 

ordens reivindicar pouco e ... contrair dívida 

pequena! Nestes casos, se assim procedesse, o 

lavrador podia encontrar um outro 

proprietário interessado em obter seus serviços 

e, para isto, disposto a resgatar a dívida com o 

patrão”. ( ANZAI: 1985, 54 ).
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                  Segundo Anzai contribuíam para esta situação de trabalho o 

analfabetismo, a ignorância e, é claro, a desonestidade do patrão. Ao mau 

trabalhador, isto é, ao rebelde, indisciplinado, não restava opção a não ser viver “de 

favor”. 

“A opção, portanto, residia em aceitar 

inteiramente as regras deste sistema -

tornando-se um “bom trabalhador ”ou a 

simplesmente nem sequer ter acesso ao 

trabalho”. ( ANZAI: 1985, 63 ).

                  É oportuno ao investigar a relação coronel/clientela, tecer algumas 

considerações sobre a função da mulher e o papel desempenhado por ela no 

coronelismo  e especialmente em Goiás.

                  Ao se iniciar o estudo de História do Brasil, o que fica evidente é o fato 

de a sociedade brasileira, desde o início de sua colonização, ser uma sociedade 

profundamente hierarquizada, patriarcal, machista. Sociedade onde, na maioria das 

vezes, a mulher não tem voz nem participação de destaque, excluída do direito de 

voto e de participação política.

                  A retomada dos textos e documentos da época ( Brasil-Colônia ) dão a 

impressão de que a mulher e seus filhos estavam excluídos do  “acontecer 

histórico”.  Esta idéia também vai estar presente nos relatos dos Brasil-Monárquico 
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e também, na República. Aliás, este fato  chega a ser considerado “natural”, pois em 

uma sociedade patriarcal, patrimonial, à mulher estava reservado o papel de 

obedecer, servir e agradar ao pai e posteriormente ao seu marido e senhor. Portanto, 

a alternativa que a mulher tinha era de simplesmente trocar de dono : do pai, passa a 

ser propriedade do marido.

                  Alguns autores no entanto, através de suas pesquisas, conseguiram 

mostrar que, apesar de todo o conteúdo machista que impregnava a cultura, a 

mulher não teve uma atuação apagada ou nula na história brasileira.

                  Os livros A mulher na história do Brasil, de Mary Del Priore e a 

Formação das Almas, de  José Murillo de Carvalho, apresentam argumentações 

enriquecedoras sobre a atuação da mulher e a construção da imagem social 

feminina, entre outros temas. Neste trabalho procurou-se focalizar a mulher no 

contexto específico do coronelismo.

                  Os autores que tiveram a preocupação de abordar o coronelismo em 

visão ampla sobre a sociedade brasileira ou particularizada,  como as análises 

regionais, não trataram a mulher como objeto específico de estudo, embora alguns 

tenham realçado a sua presença no coronelismo.

                  Queiroz ( 1976 ) tece algumas considerações sobre a função da mulher 

no coronelismo. Para a autora a mulher está inserida na engrenagem da estrutura 

coronelística porque ela se apresenta como um meio do homem-coronel ter acesso à 

posse de bens e fortuna.
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“A fortuna é um dos meios principais de se 

fazer benefícios; no Brasil as vias de acesso à 

fortuna foram principalmente a herança, o 

casamento e o comércio”. ( QUEIROZ : 1976, 

191 ).

                  Em seguida, a autora comenta sobre a posição da mulher em relação ao 

marido, à casa e à parentela. A mulher neste tipo de sociedade era submissa ao 

marido, seu papel era dentro de casa; desenvolvia diversas atividades e tinha a 

direção de todas as comemorações familiares e outra atividades festivas.

                  Janotti ( 1989 ) faz referência sobre a participação da mulher no 

coronelismo. Afirma que o prestígio coronelístico nem sempre foi atributo 

masculino. Prova disso é a história da maranhense D. Ana Jânsen Pereira, rica 

proprietária de fazendas e de prédios em São Luiz.

                  Em Goiás, alguns trabalhos destacam a presença e função da mulher no 

coronelismo.

                  Costa ( 1978 ) apresenta uma análise profícua sobre a postura do  

coronel em relação à sua clientela, realçando o papel da mulher. No Brasil a 

tradição patriarcal foi predominante: o pai era senhor, autoridade absoluta, sua 

esposa e filhos estavam a seu dispor. A mulher solteira devia obediência ao pai, 

depois de casada ao marido. A mulher tinha presença marcante dentro de casa, ela 

era responsável pelo funcionamento de casa, lidas domésticas, cuidados dos filhos e 

organizadora das atividades festivas e religiosas.
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“( ... ) A família patriarcal era a base de 

atuação do coronel. Pelo casamento, ele podia 

ascender socialmente e aumentar a sua 

fortuna, tendo na mulher uma colaboradora 

diligente sempre submissa porém não 

apagada”. ( COSTA: 1978, 123 ) .

                  Vasconcellos ( 1991 ) interpreta o papel desempenhado por Benedita 

Cypriano Gomes ( Stª. Dica ) , em Pirenópolis, Goiás, na Primeira República. 

Salienta o fato de Stª. Dica colocar em risco a obediência e a subserviência que era 

tida como legítima pelos coronéis detentores do poder local. Sendo mulher e vista 

como santa por seus seguidores, abalava a liderança dos coronéis de Pirenópolis e 

municípios vizinhos.

                  As ordens de Dica eram recebidas por seus seguidores como leis; leis 

estas que abalavam a estrutura de poder coronelístico e também o poder da Igreja. 

Pois usurpava funções próprias dos padres, realizando batizados, confirmações e 

casamentos. Daí o fato de ambos os segmentos se unirem para pedir que o Estado 

interviesse no reduto da Santa. A influência de Dica foi grande na sua região e em 

outros municípios.

“Os coronéis dos municípios de Pirenópolis e 

Jaraguá, visitaram o reduto onde ela residia 
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com seus seguidores, um para satisfazer a sua 

curiosidade a respeito do que ali se passava, o  

outro para recrutar elementos para servir ao 

governo estadual na defesa do Estado, 

conforme depoimento e documentação 

existente”. ( VASCONCELLOS : 1991. 114 ).

                  Anzai ( 1985 ) analisa o cotidiano dos trabalhadores rurais em Goiás, 

marcado pela extrema hierarquização das relações sociais. A autora explica que a 

mulher e o homem de um modo geral, no município de Goiás, tinham papéis 

definidos e ambientes também particularmente na zona rural. Aos homens adultos 

competia a direção das atividades agrícolas, o acolhimento das visitas e o trato dos 

negócios. Ao passo que a mulher tinha a casa como seu espaço e lugar, embora sua 

presença não fosse permitida na sala quando havia homens estranhos ou mesmo 

quando o assunto fosse de competência de seu marido. As horas de lazer da mulher 

estavam sempre ligadas a alguma atividade doméstica, ficando difícil separar 

responsabilidade e divertimento e seu universo diário.

“ Às  mulheres era vedado o acesso  à sala, 

quando ali compareciam homens estranhos à 

família. Isto não quer dizer que elas não 

fossem curiosas “. ( ANZAI : 1985, 91 ) .
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                  Do homem, a sociedade esperava atitudes arrojadas, estimulava-lhe a 

seriedade e responsabilidade. Da mulher, ao contrário, esperava-se recato,  pudor e 

capacidade de desempenhar com destreza a sua função em casa.

                  Embora o casamento fosse encarado como necessidade, principalmente 

para as mulheres, ( para isso elas haviam sido preparadas ) não eram raras as 

solteiras. Geralmente eram as filhas mais velhas, que se mantinham assim, 

cuidando dos pais, já idosos e dos irmãos mais novos; era um meio par garantir a 

continuidade da unidade familiar de origem.

                  Portanto, casada ou solteira, a mulher no município de Goiás cumpria o 

seu papel de provedora e realizadora das atividades que lhe haviam sido relegadas 

por sucessivas gerações.

                  Gumiero ( 1991 ) também apresenta alguns dados sobre a mulher goiana 

dos séculos XVIII, XIX e início do século XX. Ao caracterizar a sociedade goiana, 

argumenta que a vida cotidiana não era fácil para as mulheres, encerradas em suas 

casas, não podendo escolher seus maridos. Eram obrigadas a  acatar a decisão de 

seus pais, desposando quase sempre homens mais velhos, maduros, sendo elas 

ainda meninas. Contudo, apesar de toda a educação castradora, de toda a imposição, 

algumas mulheres não se anularam, preferiram reagir praticando o adultério ou 

mesmo fugindo da família.

                  Pela análise dos trabalhos que enfocaram a participação da mulher, em 

especial na transição do século XIX para o XX, é possível perceber que fortes 
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traços da cultura patriarcal encontravam habitat propício na sociedade goiana da 

República Velha.

                  E que embora a mulher tentasse burlar normas ou padrões de 

comportamento, socialmente a mulher deveria cumprir um papel que lhe havia sido 

imposto por seus pais e confirmado pelas pessoas com as quais ela convivia, não 

lhe restando alternativa: ou sujeita-se ou era relegada à marginalidade.

                  Após a tentativa de perceber como os diversos autores trataram a relação 

coronel/clientela foi possível chegar a algumas constatações: - Todos os trabalhos 

apontam para o fato da violência ser um elemento cotidiano nas relações sociais 

envolvendo o coronel e sua clientela. - Os autores apresentam dados que confirmam 

diferenças sócio-econômicas garantidas por rígidos, e nem sempre explícitos, 

mecanismos sociais, entre coronéis e clientela.- Os trabalhos de um modo  ou de 

outro realçam o fato de em última instância, o coronel  mandar e a clientela 

obedecer, submeter-se, já que ele poderia usar o ajuste ( contrato de trabalho verbal 

) para dominar a clientela.

                  Portanto, o mecanismo do domínio e exploração está caracterizado na 

relação social coronel/clientela. A extrema hierarquização, a dependência, as 

dicotomias favor direito estão presentes e definem a relação de trabalho entre o 

coronel e seus trabalhadores.
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4- O PODER NO CORONELISMO.

                  O poder é inerente à sociedade humana, segundo Marconi ( 1992 ), as  

Ciências Sociais de um modo geral advertem para o fato de que desde os primeiros 

agrupamentos humanos o homem esteve em lutas para garantir a sua sobrevivência. 

Às vezes estas lutas eram travadas contra a natureza hostil, contra os animais; mas 

desde o princípio, antropologicamente falando, houve disputa envolvendo os seres 

humanos. Ora por alimentos, ora pela conquista da “fêmea”, às vezes para 

conquistar o direito de dirigir o grupo e lutar pela sobrevivência da espécie.

                  Marconi ( 1992 ) argumenta que, desde o Paleolítico até à dita 

civilização, o poder, a força, o sobrenatural, a classificação estiveram presentes no 

imaginário, na cultura humana. Porém, o poder é objeto de estudo especialmente da 

ciência política.

                  A ciência política de um modo específico se dedica à análise do poder, 

sua composição, estruturação e bases de sustentação. O coronelismo, enquanto 

fenômeno político, foi objeto de análise de diversos autores, através da ótica 

nacional ou regional. Apesar da complexidade das descrições, elas não 

apresentaram divergência no que diz respeito à estrutura coronelística . Segundo 

Costa  ( 1978 ), três são os tipos de estrutura coronelística: a de mando pessoal, a de 

chefia política e a de dominação colegial, sendo  que estes tipos de estrutura em 

síntese se fundamentam na posse de bens e fortuna. A estrutura coronelística tem as 

suas bases de sustentação centrada na reciprocidade implícita no pacto oligárquico e 
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também no localismo. O poder do coronel é medido pela capacidade que ele tem de 

atender demandas e comandar o voto.

“A estrutura social coronelística fundamenta-

se em dois aspectos principais: o domínio da 

parentela agregados e a posse de bens de 

fortuna. Além do parentesco, salientam-se dois 

outros aspectos: o econômico e o político. 

Esses aspectos contribuem para o papel do 

coronel como polarizador da vida social e 

política do município rural, do qual ele se 

torna o centro de atividade e decisões”. ( 

QUREIROZ : 1990 ).

                  Os autores Queiroz, Janotti, Faoro, Leal, Pang, Vilaça e Carone, em suas 

respectivas obras, consideram o coronelismo como sendo um fenômeno político-

econômico, assentado em um pacto que envolve os três níveis de poder: Federal, 

Estadual e Municipal, onde o coronel e sua clientela mantêm um sistema de 

reciprocidade, porém , o eixo polarizador da vida social e política se encontra nas 

mãos do coronel.
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( ... ) “Como titular de autoridade conferida 

pelo poder público sua grandeza estava 

vinculada ao seu próprio meio; fora dele não

existia. Sua órbita de influência era restrita, 

sendo ouvido pelas autoridades maiores 

unicamente sobre assuntos relativos à sua 

circunscrição. O coronel, como tal, nunca 

teve legalmente atribuição de natureza civil, 

militar ou judicial. De fato porém dispunha 

de todas elas e ninguém ousaria contestá-lo”. 

( COSTA : 1978, 121-122 ).

                  O poder do coronel era resultado também do carisma, da força com a 

qual governava sua parentela e de seus recursos econômicos. O fato de possuir 

homens armados, prontos a executar suas ordens, dissipava qualquer ameaça. Os 

confrontos geralmente se davam entre os coronéis e seus opositores. No caso de 

Goiás estes embates se deram, também, através de jornais pertencentes às 

oligarquias - Bulhões e Caiado.

                  O objetivo ao analisar o jogo de poder no coronelismo não foi retomar 

todas as argumentações utilizadas pelos autores, mas ressaltar pontos essenciais que 

atuaram em circunstâncias históricas específicas para favorecer o domínio político 

dos coronéis. Buscou-se considerar o poder e suas bases de sustentação no 
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coronelismo e não discutir os tipos de estruturas coronelística, ou mesmo a 

ascensão dentro da parentela, aspectos estes que já foram largamente 

fundamentados em outros trabalhos.



104

104

CAPÍTULO III 

CORONEL      E     A     CLIENTELA    SOB 

O PRISMA   LITERÁRIO   E     CULTURAL
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                  A necessidade de buscar explicitar o tratamento dispensado ao 

coronelismo em Goiás pela literatura regional foi a motivação que deu origem a

este estudo.

                  Segundo Starobisnsli ( 1976 ), a escolha de um objeto de estudo não é 

inocente, supõe uma interpretação prévia, inspirada pelo interesse do pesquisador. 

No entanto, cuidados devem ser tomados ao se optar por esta ou aquela abordagem:

( ... ) “A primeira preocupação será portanto, 

garantir ao objeto a sua mais forte presença e 

a sua maior independência : que se consolide a

sua existência própria, que ele se ofereça a nós 

com todos os caracteres da autonomia”. ( 

STAROBINSKI : 1976, 133 ) .

                  A literatura, como todo e qualquer tipo de conhecimento, tem o seu 

objeto peculiar de trabalho, seus métodos e técnicas. O objeto da literatura é a 

cultura, a realidade de um povo, os fatos cotidianos, as relações sociais, os fatos 

históricos, os acontecimentos banais; enfim, seu interesse se concentra na cultura 

humana. Mas a abordagem da cultura humana não é tarefa feita somente pela 

literatura. As Ciências Humanas, de uma maneira geral, centram seu interesse na 

cultura e produção da humanidade. Porém, cada ciência tem seu objeto e 
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especificidade. A literatura constrói o enredo do conto, romance ou novela através 

de um fato, época ou contexto histórico específico que lhe sirva de motivação e 

inspiração.

                  O termo “cultura”  é ambíguo, não tem um único sentido, tomando 

como referência os conceitos de Toylor e Kroeber, Laraia explica que a cultura é 

resultado da ação humana, tudo o que o homem faz, ele aprendeu a fazer com seus 

semelhantes. Contudo, não existiria cultura se o homem não tivesse tido a 

possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral, que lhe 

permitisse passar de geração a geração, seus conhecimentos e posteriormente 

registrá-los. A terminologia “Cultura” neste trabalho é entendida como um processo 

social que modela “modos de vida global”; os aspectos culturais são pensados em 

termos de prática e representações. ( Fenelon: 1993 ) .

                  Ao analisar a literatura e o seu uso pela história, Starobinski  ( 1976 ) 

chama atenção para o fato de ser oportuno manter entre o objeto e a resposta que 

lhe é dada uma distância suficiente, um espaço em que possa ocorrer um contato, 

estabelecer uma relação. O pesquisador é que determinará como o objeto será 

abordado.

( ... ) “É ainda o intérprete a quem cabe decidir 

se fará a sua investigação sobre um poema, de 

um livro, ou da obra inteira do  escritor. Ë o 

interprete que tomará o partido de tudo 

relacionar com a personalidade do autor, ou 
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de atribuir uma importância maior à época 

histórica em que se inscreve a obra,  ou ainda 

ao gênero literário de que essa constitui um 

exemplo”. ( STAROBINSKI: 1976,  138 ) .

                  A preocupação deste trabalho é analisar o conto e o romance literários, 

no contexto específico do coronelismo. O objetivo é perceber como este fenômeno 

político foi abordado pela literatura; que conceitos e caracterizações foram feitos 

sobre o coronel e a clientela. Enfim, captar os elementos que serviram de 

sustentação da abordagem literária do coronelismo. A abordagem literária é vista 

como arte, como conhecimento. A literatura  não precisa da  História para validar o 

conhecimento proposto por sua abordagem. O conhecimento literário é válido 

independentemente de ter ou não relação com o conhecimento histórico. No 

entanto, a leitura das obras literárias permitiu visualizar que os autores literários no 

conto, romance ou novela usaram os parâmetros, os fatos históricos como 

referência, como meio de apresentar e validar suas abordagens.
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1- A LITERATURA GOIANA E SUA RELAÇÃO COM O 

CORONELISMO:

                  A literatura retrata a realidade social de um povo ou região,  a partir da 

visão de mundo e da criação singular do autor. O escritor olha o  mundo, os fatos, 

as pessoas, o cotidiano, com olhares diferentes. A postura do escritor, aliada a sua 

arte, permite-lhe criar o conto, o romance ou a novela. Após definir o que vai 

abordar, o escritor constrói o enredo, o cenário, cria os personagens dando curso ao 

talento e à imaginação.

                  O leitor é convidado pelo escritor a vivenciar a trama; é envolvido pelo 

enredo, pela riqueza dos detalhes, pelo contexto, pelos traços físicos e psicológicos 

dos personagens que dão vida ao fato narrado ou descrito. O escritor, através de sua 

trama, descreve com profundidade os aspectos geográficos e culturais. Utilizando 

todos estes recursos, o escritor envolve o leitor de tal maneira que, sem este 

perceber, sentimentos como emoção, sensibilidade e imaginação, vêm à tona, 

produzindo uma estreita interação entre a obra e o leitor.

                  A literatura como arte e conhecimento possibilita ao leitor a capacidade 

de averiguação da linguagem, dos usos, costumes, representações e cotidiano das 

pessoas, inseridas em determinado tempo e espaço.

                  No entanto, apesar de se basear na realidade, na cultura própria de um 

tempo, a literatura muitas vezes a extrapola, dando livre curso à ficção.
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“O Regionalismo situa-se  na literatura de 

maneira relevante, tomando assento, em 

primeiro plano no quadro da ficção . Os 

aspectos de sua temática oferecem argumentos 

para que o coloquemos em lugar de destaque. 

O que anima, o que lhe dá vida é nosso povo, 

nosso meio, nossos problemas, nosso modo de 

ser e de viver. O sentimento de nacionalismo 

que desperta em nós, acorda-nos a percepção 

para as grandes realidades. E fá-lo de maneira 

clara, eficiente “. ( ALMEIDA: 1985, 15 ). 

                  A literatura goiana apresentou a sua visão do coronelismo em contos, 

novelas e romances. Enquanto fato histórico, o coronelismo marcou uma época, 

imprimindo características peculiares nas pessoas e na sociedade. A imagem do 

coronel nas obras literárias é forte, rústica e a clientela encontra-se sob o seu jugo 

opressor.

                  Alguns autores foram selecionados e utilizados como fonte de pesquisa. 

O critério que orientou a seleção foi a incidência do autor em trabalhos publicados e 

dissertações; e também o fato de sua obra permitir comparações com outras obras 

referentes à temática do coronelismo. Os autores apontados pela seleção foram sete: 

Élis ( 1979 ), Macedo ( 1975 ), Póvoa ( 1980 ), Ramos ( 1984 ), Bernardes ( 1995 ), 

Maranhão ( 1973 ) e Audin ( 1963 ).
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2-O FATO TRÁGICO, A MARCA DE SANGUE NO   

CORONELISMO: VISÃO GERAL DAS OBRAS 

LITERÁRIAS GOIANAS. 

                  As obras literárias investigadas têm como principal característica o fato de abordar 

fatos trágicos ocorridos no contexto do coronelismo. As tramas nos contos, novelas e 

romances  privilegiaram a descrição de fatos históricos sangrentos, ocorridos no Estado de 

Goiás, nas cidades de Dianópolis e Boa Vista.

                  Os autores criam a trama a partir de tipos sociais reais. Aspectos de ordem geral 

são captados. A criação é própria de cada autor, mas não é uma ficção descompromissada. Os 

livros se referem a um fato histórico reconhecível, cuja existência é comprovada por 

documentos. A criação fictícia dos autores adquire um estatuto referencial, pois resulta em 

muitos casos de pesquisa histórica. A trama narra ou descreve acontecimentos que ocorreram 

na República Velha, período de vigência do coronelismo.

                  O cenário descrito é o sertão. Os personagens possuem variadas índoles. Os 

autores traçam o perfil físico e psicológico dos personagens, a descrição é detalhada. A ação 

histórica caracterizada pelos autores Bernardo Élis, Póvoa, Macedo, Maranhão, é trágica, 

sangrenta  acontecimentos referentes ao Duro ( Dianópolis ) ou  ( Boa Vista ). No geral as 

obras unem realidade e ficção.

                  Os autores Ramos, Bernardes e Audrin retratam em suas obras hábitos, costumes e 

crenças do sertão, em maior ou menor escala. A trama escrita por eles não está comprometida 

com a narração ou descrição de fatos trágicos, embora seja feita menção a eles.
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                  O gênero que predomina nas obras é político, policial; faz alusão a um momento 

histórico específico ( República Velha ), a grupos sociais, à política, propriamente dita, entre 

situação e oposição.
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2.1-VISÃO PARTICULARIZADA DO FATO TRÁGICO NAS 

OBRAS LITERÁRIAS.

                  Na obra “O Tronco “, Élis ( 1979 ) cria a trama principal do romance, a partir de 

um fato histórico - o conflito ocorrido na cidade do Duro ( hoje Dianópolis ). O coronelismo 

nesta obra é identificado com a violência, a marca de sangue, através de um conflito 

envolvendo coronéis e o governo estadual.

                  O que dá início à trama é o inventário de Clemente Chapadense, nome fictício, 

baseado em fato real. Os personagens de Élis mesclam dados fictícios com caracteres reais; no 

romance, os personagens mais importantes são : o coletor, o juiz, coronéis Pedro Melo e Artur 

Melo, residentes no Duro, juizes Hermínio e Calmon, enviados pelas autoridades goianas para 

presidirem a primeira e a segunda comissão que haviam sido enviadas ao Duro para apurar os 

fatos e prender os coronéis.

                  O que inicia o conflito entre as autoridades do município e os coronéis Melo é o 

fato do coletor fiscal Vicente Lemes questionar a veracidade do inventário de Clemente 

Chapadense. A exigência de que o inventariante completasse o rol de bens, sob pena de a 

coletoria Estadual o fazer, foi o estopim para que os Melos se sentissem afrontados, pois eram 

os mandões locais e não estavam dispostos a aceitar afronta do coletor Vicente Lemes e do 

Juiz Valério Ferreira.

                  Vicente encontra-se numa situação difícil, matutava
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‘... - Se a gente  não aceitar o rol 

como está Artur vai gritar que 

estamos perseguindo ele, se a gente 

aceitar, ele denuncia que estamos 

com roubalheira”. ( ÉLIS: 1979, 6 ).

                  Era de conhecimento de todos os habitantes do Duro, o prestígio dos coronéis 

Artur e Pedro Melo desde Pirenópolis até Boa Vista. Porém, a situação agora era diferente . O 

coletor  e o Juiz eram homens de confiança de  Eugênio Jardim, anteriormente aliado dos 

coronéis Melo, mas que por força da situação política, havia rompido aliança com eles, 

pretendendo esmagar o poder dos antigos partidários.

                  Artur inicialmente, tenta convencer Vicente a aceitar o inventário, apelando para o

parentesco que os unia, eram primos , não havia sentido consentir em disputas entre famílias. 

Contudo, diante da oposição de Vicente, opta pelo uso da força, coerção física através dos 

jagunços Tito,  Resto-de-Onça e Aleixo. Obriga o coletor Vicente e o juiz Ferreira a aceitarem 

o inventário. Diante do ocorrido, desrespeitados no uso de suas atribuições legais o coletor e o 

juiz enviam relatório a Goiás pedindo providências.

                  Élis mostra em seu romance como fatos que podiam ser corriqueiros resultam em 

embates violentos, sangrentos entre coronéis e autoridades estaduais que lhes faziam 

oposição. Quando coronéis e autoridades estavam unidos por aliança partidária, o resultado 

era diferente.
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                  A primeira comissão é enviada ao Duro, chefiada pelo juiz Hermínio para resolver 

a situação. Porém, o juiz chega ao lugarejo com poucos soldados, sendo facilmente intimidado 

pelos coronéis Melos que dispunham de  muitos homens ao seu poder.

( ... ) “Tais fatos serviram para ensinar a Valério 

Ferreira o que era a justiça  e a lei. ( ... ) - Ferreira 

tratou de unir-se aos coronéis opositores dos Melos, 

contratou seu cabra de confiança, dando-lhe um 

rifle papo amarelo, botou na cintura um punhal e 

uma garrucha. E já não foi sem tempo”. ( ÉLIS : 

1979, 16 ).

                  Élis aponta a fragilidade da justiça e da lei na República Velha, mostrando que a 

aplicação das mesmas estava vinculada ao fato do delito ser cometido por coronéis ligados à 

oposição . Se a situação fosse o inverso, nenhuma providência seria tomada para coibir o 

abuso, a arbitrariedade, o desrespeito às autoridades constituídas. No coronelismo a “ lei ”que 

realmente imperava era a dos mandões locais que contavam com o apoio do governo estadual, 

a eles tudo era permitido, aos inimigos e adversários não restava alternativa; o jeito era aliar-

se a outros coronéis opositores para tentar sobreviver aos desmandos da oligarquia dominante. 

Na verdade o que interessava era o poder, os meios de atingi-lo pouco importavam.

                  Élis descreve com detalhes a lógica que regia o coronelismo: o pacto, a 

reciprocidade, a capacidade de atender as demandas públicas ou particulares, os arranjos 
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coronelísticos, o jogo político e suas artimanhas, a  quebra dessas regras significava cisão, 

ruptura, perseguição política, e conseqüente  perda do poder.

                  Élis, ao narrar no Tronco a chegada da segunda comissão no Duro,  ilustra o tipo 

de código que regia as relações entre coronéis e seus adversários políticos.

( ... ) “A cada instante Artur Melo se convencia de que 

Carvalho ali estava porque achava que assim devera 

proceder. Estava ali por deferência a eles Melo. Tanto 

era assim que não mandou o oficial de justiça. Veio em 

pessoa. Era uma honra, por sem dúvida. Então não 

saberia o juiz que a Grota era uma fortaleza, com mais 

gente e mais armas do que o destacamento policial do 

Duro?

Por trás de tudo havia alguma coisa que Artur não 

entendia. Novamente voltava a tomar corpo a idéia de 

um acordo. De há muito vinha teimando com o pai que 

melhor seria fazer um acordo com Carvalho, pois aquele 

juiz não era graça não. Agora, naquele momento, isto 

lhe voltava à cabeça. A luta estava saindo cara. Havia já 

meses que mantinham homens em armas, sem nada 

produzirem.

( ... ) Para agravar, na Grota eles estavam praticamente 

prisioneiros. A polícia mantinha, no diário, piquetes 
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pelos arredores, impedindo a saída e a entrada de gente e 

de coisas. Por mais de uma vez, tinha havido 

escaramuças de parte a parte. ( ÉLIS: 1979 , 84 _.

                  No código cultural do coronel, a lei , a norma ganham outros significado, 

apresenta-se através do derramar de sangue, da “honra “, da violência, do dever cumprido, da 

obediência servil, da arrogância do potentado local. A lei para o coronel deve ser usada para 

satisfazer suas ambições. Nesta lógica, o coronel se une aos correligionários políticos para 

alcançar seus objetivos, mas rompe com eles quando se julga preterido, prejudicado. O 

mesmo ocorrendo com o governo estadual; se fosse conveniente dava apoio ao coronel, caso 

contrário, o apoio era retirado e o antigo aliado era perseguido, exterminado. É o que ocorre 

na cidade do Duro onde a família e os amigos dos coronéis são assassinados no Tronco por 

ordem da política estadual.

                  Ao descrever o coronelismo em Goiás, Élis se inspira em um fato histórico, sua 

construção literária utiliza recursos próprios da arte literária. Termos regionais são largamente 

utilizados. A trama se prende a fatos históricos,  os nomes dos personagens são fictícios, mas 

a cronologia e os fatos descritos são reais, comprovados por documentação histórica, como o 

cerco ao Duro, o massacre dos Wolney, seus familiares e amigos.

                  Póvoa, na obra “Quinta-Feira Sangrenta “, faz o histórico de Abílio Wolney , 

realçando sua inteligência e atuação política no norte de Goiás, para depois analisar as razões 

que possibilitaram a perseguição das autoridades estaduais goianas aos Wolney e aos seus 

protegidos. O autor procura explicar o motivo da cisão havida entre Abílio Wolney e os 
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Caiado em 1912. O motivo da cisão foi o fato de Abílio ter optado pela ala de Gonzaga Jaime, 

contrariando os interesses de Ramos Caiado.

                  Póvoa apresenta em sua obra os dados biográficos de Abílio Wolney, sua atuação 

política em Goiás e posteriormente em Barreiras, na Bahia. Os dados sobre o massacre 

ocorrido no Duro são descritos. O autor parece se preocupar em registrar a “verdadeira” 

versão dos fatos. Utiliza depoimentos e cartas das pessoas que estiveram direta ou 

indiretamente envolvidas no conflito ocorrido no Duro, nos anos de 1918 e 1919. Todavia, a 

narração do fato ocorrido no cartório apresentada por ele diverge das demais obras que tratam 

do assunto:

“( ... ) com efeito, há indícios de que as autoridades

locais prestigiavam todos os atos de hostilidade ao 

coronel Abílio Wolney e aos seus amigos.

O caso da viúva D. Rosa Belém, que estava sendo 

espoliada pelas autoridades, segundo se alegava, foi 

apenas mais um ato de hostilidade, mais um dos 

desmandos de que fala Casemiro Costa, a gota que faria 

transbordar o oceano”. ( PÓVOA: 1980, 18 e 19 ) .

                  Póvoa analisa a relação entre coronéis e governo estadual, realçando o fato de ser 

comum no coronelismo, o  governo esmagar a oposição. Porém, o autor parece estar tão 

preocupado em justificar a atuação política de Wolney, que se esquece do fato de que sendo 
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coronéis, mandões locais, dispondo de poder político e econômico, os Wolney estavam 

acostumados a ver suas ordens acatadas, a ter privilégios e a cometer arbitrariedades.

“( ... ) A disposição da cúpula política que dominava o 

Estado está retratada em o Democrata de 31 de julho de 

1918, quando, fazendo um apanhado dos homens do 

norte, qualifica os chefes políticos de Bandidos. ( ... ) o 

rompimento político foi a causa primordial da 

tempestade que desabaria depois “.( PÓVOA: 1980, 15 ).

                  Póvoa reconhece que a tragédia ocorrida no Duro foi motivada pelo rompimento 

político entre os Wolney e os Caiado, mas insiste na idéia de que “as autoridades conseguiram 

o que pretendiam: uma violência da parte do coronel Abílio”. ( PÓVOA : 1980, 20 ).

                  No entanto, a análise da República Velha e da própria organização do coronelismo 

nela, evidencia o fato de a violência ser empregada cotidianamente por ambas as partes: 

situação e oposição. Não se trata portanto de condenar o governo e justificar a posição dos 

Wolney, mas de entender que,  para se atingir o poder e nele permanecer na lógica do 

coronelismo, os fins justificam os meios. 

                  Macedo, também no livro - “Abílio Wolney: um coronel da Serra Geral”, descreve 

a história do principal Wolney, chefe político do Duro. Tomando como ponto de partida a 

crendice popular, Macedo explica como o povo da região norte de Goiás vê o coronel Wolney 

- figura de homem  e imagem da onça cavaleira.
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Eu soube, no Duro, que muitos homens e mulheres 

idosos acreditavam que, nas entranhas da onça cavaleira 

do jardim, estava encarnada a alma do coronel Abílio 

Wolney, chefe político, potentado da região. Dos fins do 

século passado às primeiras décadas deste, a família 

Wolney era a mais rica e mandona no norte de Goiás. 

Governava o sertão do Duro com mão de ferro. Tornara-

se poderosa através do árduo trabalho na criação e na 

agricultura. E eram eles, os Wolney, autodidatas muito 

inteligentes e capazes”. ( MACEDO: 1975, 16 ) .

                  Macedo apresenta os dados biográficos de Abílio, em seguida traça o perfil físico e 

psicológico dos principais personagens do enredo. Explica o motivo da cisão entre Abílio e 

Ramos Caiado, argumentado que daí em diante os ânimos sempre vão se acirrar. Descreve 

minuciosamente os acontecimentos ocorridos no Duro, a tragédia e o fato de o coletor não ter 

aceito o rol do inventário, pois o mesmo não trazia a relação de todos os bens. Comenta  a 

intervenção de Abílio no cartório e o uso da força para atingir seus objetivos.

“E Abílio decide enfrentar o assunto. Juntamente com o 

pai e alguns jagunços vai ao Duro, invade o cartório, 

segura o juiz municipal Manoel  de Almeida, grita bem 



120

120

alto que quer solução rápida para o inventário bate com 

o coice da carabina na mesa do magistrado, ameaça, 

discute, exige e  o juiz, intimidado pelos dois coronéis, 

pai e filho, e mais os jagunços cede”. ( MACEDO : 1975, 

24 ).

                  O restante da descrição feita por Macedo sobre o ocorrido no Duro é semelhante à 

feita pelos autores Élis ( 1979 ) e Póvoa ( 1980 ). Porém, as obras de Póvoa e Macedo, ao 

descreverem a trajetória de Abílio Wolney, não se prendem unicamente ao massacre ocorrido 

no Duro, descrevem a sua atuação política em Barreiras e a anistia recebida por ele em Goiás 

por ter combatido a coluna Prestes.

                  Sinteticamente foi apresentada a visão literária dos autores Élis, Póvoa e Macedo, 

que tiveram como preocupação a interpretação do coronelismo a partir de um fato acontecido 

em Goiás. A visão literária do fenômeno não diverge da história. É dada prioridade a análise 

das bases de sustentação  do coronelismo: o pacto e a reciprocidade. O código que permeia as 

relações é o “ajuste violento “, intitulado por Franco ( 1969 ), “Código do Sertão “.

                  Os autores Bernardes ( 1995 ) e Maranhão ( 1963 ) descrevem também o fato 

trágico no contexto do coronelismo. Bernardes cria o enredo sobre um lugar fictício “Santa 

Rita “, com a finalidade de dar uma idéia da formação dos municípios goianos. O personagem 

Estevo, habitante de Santa Rita, narra a história do lugar. Maranhão escreve suas memórias 

sobre a história de Boa Vista. Atenção especial é dada à chamada Revolução de Boa Vista, 

conflito pela disputa de poder envolvendo o padre Lima e Leão Leda.
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                  O cenário das obras de Bernardes e de Maranhão é o Sertão, as tramas unem 

realidade e ficção. Os perfis físico e psicológico dos personagens são traçados pelos autores.

                  Estevo, o personagem central de “Santa Rita”, inicia o enredo trazendo à memória, 

a forma como o arraial foi construído. - Comenta que desde o início os coronéis Pereira 

Moreira estiveram presentes no lugarejo, tomando as decisões sobre a vida, a organização 

social e política do arraial, apesar de existir um conselho, na prática, quem dá as ordens são os 

coronéis.

“(...) Do conselho dos notáveis do arraial somente fazem 

parte dois vogais que não pertencem a essa Parentalha 

dos  Pereira Moreira. O chefe, o que manobra, é o mais 

velho tratado por Zezão Viligato  Pereira Moreira, a 

quem todos obedecem. O conselho discute tudo, mas na 

hora de decidir, quem dá a palavra se consente ou não é 

seu-Zezão”. (  BERNARDES: 1995, 13 ).

                  É Estevo quem comenta e esclarece tudo o que ocorre no arraial,  usando a 

linguagem dialetal do interior goiano. Bernardes, através do personagem Estevo, descreve 

com naturalidade o universo próprio do homem do sertão, seu cotidiano, hábitos, crenças, etc. 

Fatos corriqueiros, próprios do coronelismo  são abordados por Estevo, as relações 

incestuosas consideradas rotineiras são comentadas. Estevo conta que os Pereira Moreira 

confiscaram as terras do arraial, seus cabras “limparam ”o terreno, seus inimigos foram 

perseguidos e aniquilados. Através de falcatruas, Zezão Vigilato formou seu patrimônio.
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                  Ao narrar a trajetória do coronel Chiquinho, patriarca dos Pereira Moreira, 

Bernardes faz comentários que dão margem para que possam ser feitas comparações entre 

seus personagens: ( os coronéis de Santa Rita - Pereira Moreira ) e os personagens do livro de 

Élis ( os Melos ) e também os do livro de Macedo ( os Wolney ).

( ... ) Enquanto teve forças e pôde labutar, ele foi seo -

Francisco Vigilato Pereira Moreira, chamado por muitos 

de coronel Chiquinho. Teve largas influências no 

Jalapão, tido como homem poderoso do sertão da Bahia. 

Vinham cabras entrar na sua sombra, fugindo de 

perseguição. Mesmo ele tendo vindo escaramuçado pelos 

primos, aqui nos campos  do Passa Três foi o maioral “. 

(BERNARDES: 1995, 41 ).

                  A atuação da Igreja é construída no conto Santa Rita, através do personagem Padre 

Belote. Figura forte que passa a residir no arraial acompanhado do sacristão Ronaldo. Nos 

seus sermões, o padre Belote reclama do fato de no arraial não ter escola, exige providências 

dos mandões  locais. A contragosto o padre é atendido, a escola é criada. No entanto, o padre 

não goza da afeição do conselho de notáveis, que o julga intrometido nas questões típicas do 

arraial. Esperam uma oportunidade para expulsá-lo do lugar. O pretexto utilizado para a 

expulsão do padre ocorre quando o arraial fica sabendo do relacionamento homossexual do 

sacristão com o padre. O escândalo é oportuno, o padre é expulso junto com o sacristão. O 

conselho trata de pedir outro padre para Santa Rita que agora vem sob encomenda.
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( ... ) “Esse padre que veio pra cá agora é outro em 

comparação com o padre Belote. Quando me perguntam 

eu digo minha opinião que com esse os homens do 

conselho e todo esse povo dos Pereira Moreira vão se dar 

bem. O sistema dele, de não cuidar de mais nada a não 

ser rezar as missas, batizar menino e fazer casamento, 

quadra bem aos nossos chefes “. ( BERNARDES: 1995, 

79 ) .

                  O padre substituto de padre Belote é frei Germano, que fora as atividades 

pastorais, auxilia a população com remédios fitoterápicos. Bernardes ao relembrar as 

imposições do conselho, as arbitrariedades cometidas pelos homens notáveis, o medo da 

população de contrariar as ordens dos Pereira Moreira, o cerco à Santa Rita e o fato da 

população ter sido posta “debaixo de ordem “, entra em questões comuns do coronelismo, 

permitindo que sejam feitas analogias entre os fatos descritos em Santa Rita e os ocorridos no 

Duro ou em Boa Vista.

                  Maranhão, na obra Setentrião Goiano, tece considerações sobre o universo, o 

homem, a terra, criaturas e criador, para depois dar curso às suas reminiscências sobre a 

história de Boa Vista. Os personagens que povoam as lembranças do autor são : Abílio 

Araújo, Padre Lima, Leão Leda e José Dias. A trama narrada é a Revolução de Boa Vista, 

ocorrida na Reqública Velha. Maranhão tece algumas considerações sobre as façanhas 

cometidas por Abílio Araújo, em seguida, dedica-se a explorar detidamente a luta ocorrida 
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entre Padre Lima e Leão Leda. Maranhão registra os fatos que abalaram Boa Vista e que 

ficaram gravados na sua memória. Ao discorrer sobre os trágicos acontecimentos do Grajaú, 

Maranhão analisa a disputa política entre os chefes locais e justifica a saída de Leão do lugar 

para ir residir em Boa Vista. Em Boa Vista, Leão Leda vai encontrar ferrenha oposição do 

padre João Souza Lima, que luta acirradamente para manter seu domínio na região.

                  Os fatos descritos por Maranhão ( 1963 ), envolvendo os personagens Leão Leda e 

José Dias, não estão de acordo com os resultados comprovados pela historiografia, uma vez 

que não é este o compromisso da literatura. Como já foi afirmado neste trabalho, a criação 

literária tem compromisso com a arte e a ficção. Maranhão, ao que parece, quis registrar em 

sua obra o fato da violência e do terror servirem de bandeira para justificar questões de mando 

ou hegemonia política; registrou as suas memórias décadas depois do ocorrido em Boa Vista. 

A tônica do coronelismo no período da República Velha é construída por Maranhão através da 

luta pelo poder entre os mandões locais, o pacto e a reciprocidade envolvendo coronéis e seus 

partidários.

                  Através dos autores que tiveram a preocupação de descrever o coronelismo em 

Goiás, a partir do fato trágico ocorrido no Duro ou em Boa Vista, foi possível perceber como 

a literatura goiana abordou o coronelismo. Que tipos de questões receberam na descrição do 

fenômeno coronelístico maior consideração. A descrição do coronelismo feita pelos autores 

literários Élis, Póvoa, Macedo, Bernardes e Maranhão confirma os eixos de análise que 

determinaram a abordagem histórica do coronelismo. Sendo difícil determinar quem recebeu 

mais influência: a historiografia da literatura ou o contrário. Contudo, apesar desta 

constatação, as abordagens histórica e literária são diferentes. A literatura busca privilegiar 
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dados culturais, elementos que interagiram para compor o cotidiano, o imaginário e a 

mentalidade peculiar do coronel e  de sua clientela.

                  Posteriormente, esta discussão será retomada e aprofundada neste trabalho.
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3 - O SERTÃO GOIANO, SEUS HABITANTES E 

PARTICULARIDADES.

                  A origem da palavra “Sertão” para Szturm, no texto “Por uma poética visual do 

Sertão” , seria contemporânea ao descobrimento do Brasil. É uma palavra de fonte 

etimológica duvidosa, o termo sertão evoca ecos desérticos.

“( ... ) De um ponto de vista histórico, esta região implica 

isolamento físico, psíquico e cultural”. ( SZTURM : 

1995, 93 e 94 ) .

                  Szturm argumenta que para entender a poética visual do sertão é preciso 

estabelecer marcos. Estes marcos são definidos de acordo com os declives de algumas partes 

da zona rural, da paisagem, das características antropológicas, como hábitos e costumes.

Sertão é o cenário do coronelismo. É comum o uso da terminologia cultura sertaneja, para 

especificar o homem do interior, seus costumes e hábitos peculiares.  

                  Amaral ( 1986 ) explica que a recorrência à noção de sertão, na produção cultural 

brasileira, alcança relevância a partir do advento da República. O termo passa a ser descrito 

simultaneamente como  um “espaço geográfico” , “um tempo” , “uma forma de organização 

social” , “um conjunto de características culturais ou um locus simbólico de nacionalidade” . 

Através de dois autores o Sertão é imortalizado e passa a servir de referência para  todos os 

autores que procuram descrever ou compreender a multiplicidade de  significados abarcados 
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pela palavra sertão, no Brasil, nas ciências e nas artes de modo geral: Euclides da Cunha ( 

1963 ) e Guimarães Rosa ( 1967 ).

                  Euclides da Cunha toma o Sertão como lugar geográfico, como ecossistema, que 

determina uma diferenciação das atividades técnico-econômicas. Uma sociedade parada no 

tempo “imóvel tempo abre a rústica sociedade sertaneja, despeada do movimento geral da 

evolução humana” . ( CUNHA: 1963, 114 ).

                  Guimarães Rosa utiliza a palavra Sertão como realidade que condensa uma 

pluralidade de significados “O Sertão tem muitos nomes” , “O Sertão é o Sertão” , “O Sertão 

está em toda parte” , “O Sertão está dentro de nós” , etc. ( ROSA : 1967 ) .

                  Os autores literários em Goiás, Élis, Póvoa, Macedo, Ramos, Audrin, entre outros, 

ao abordarem o coronelismo no Estado, recorrem ao Sertão como cenário, como palco de suas 

obras. Élis apresenta o sertão em sua especificidade, como um lugar próprio no interior, lugar 

que dá origem a uma identidade sertaneja entre soldados, jagunços e camponeses. Póvoa 

utiliza o termo sertão associado à força, violência, coronéis do sertão. Macedo dá ao termo 

sertão, um lugar geográfico - “Sertão do Duro, hoje Dianópolis, fica muito além da Chapada 

dos Veadeiros,  prá lá das Cabeceiras do Tocantins, diante do rio Paranã”; Ramos delimita os 

traços da economia sertaneja: dentro do tempo histórico e do espaço social do sertanejo, 

definindo a sociedade sertaneja como agrária.

                  A palavra sertão aparece em suas “Obras Completas” e em “Tropas e Boiadas” , 

indicando lugar, espaço.

                  Audrin tem o sertão como inspiração, como objeto de preocupação. Define o 

Sertão como um lugar geográfico, habitado por um homem específico, o sertanejo, “Os 

sertanejos a que nos referimos e que chamamos “nossos “ não são os sertanejos em geral, e 
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sim aqueles que vivem nas zonas centrais, tão mal conhecidas, banhadas pelos Rios 

Tocantins, Araguaia, Xingu e seus numerosos afluentes”.  Bernardes usa a palavra sertão 

como lugar geográfico, faz alusão a interior, vida campesina.

                  Os autores Ramos ( 1984 ) e Audrin ( 1963 ), mais do que os outro autores citados, 

têm como objetivo em seus escritos o Sertão e seus habitantes. Há a nítida preocupação de 

apresentar suas visões sobre a realidade de vida no sertão, descrevendo o homem em seu 

habitat e ações próprias do seu estilo de vida. Considerações são feitas sobre o coronelismo, 

só que o objetivo é o homem próprio do sertão e não o coronelismo e suas implicações.

                  Ramos descreve de forma minuciosa o sertão goiano. Almeida ( 1985 ) argumenta 

que a inspiração de Ramos é resultado de sua vivência, de sua nostalgia e amor às coisas do 

sertão. “O seu conteúdo é forte, carregado de significado, pois revela com acurada percepção 

o universo sertanejo”. 

                  Segundo Almeida ( 1985 ), Ramos garimpa, na realidade da vida do sertão, os 

aspectos humanos dos seres em ações diversas, e ao fazer isto revela ao Brasil aspectos 

geográficos e sociológicos da realidade goiana. Na novela “Gente da Gleba” , os personagens 

são construídos de forma a revelar aspectos físicos e psicológicos.  A trama envolve o leitor, 

mexe com suas emoções, produzindo reações de revolta, desejo de justiça, raiva ( porque a 

justiça não pune os grandes fazendeiros ), etc.

                  O relato de Ramos, nesta novela, tem como personagem central Benedito dos 

Dourados, mais conhecido por “ Sô Dito”  . Benedito ainda menino vai morar com o coronel e 

sua esposa D. Luiza. Mulher trabalhadeira , a quem ele chama de “Dindinha” . Trabalhava a 

semana toda, embora gozasse de certa liberdade, era homem de confiança do coronel. 



129

129

Labutava duro na fazenda, quando tinha oportunidade, gostava de ir ao arraial, à missa do 

Divino, encontrar os amigos, jogar truco e namorar Chica.

                  Era Benedito quem levava e trazia notícias ao coronel; ao chegar na fazenda, corria 

para contar as novidades ao coronel e entregar as encomendas:

“- Benção. O fazendeiro tirou as cangalhas que pusera 

para ler, chupou uma última fumaça à ponta sarrosa  do 

cigarro e fez um gesto vago, _ Deus o abençoe. Não me 

manda nada o Major? - Trago aqui na patrona as cartas 

do correio e um maço de jornais. O major mandou dizer 

que rompeu com o partido, à vista das últimas eleições. 

O resto vem aí relatado na carta”. ( RAMOS: 1984, 103 

).

                  Ramos tece comentários sobre o cotidiano do camarada, o ajuste de trabalho, a 

religiosidade sertaneja, o comportamento do coronel em relação à parentela e empregados. 

Benedito era obediente, servil. Estava sempre pronto a acatar as ordens sem questioná-las; 

“nesse pé achou as coisas e elas assim deveriam continuar até que assim Deus fosse servido”. 

( RAMOS: 1984, 123 ).

                  Ramos retrata um sertanejo oprimido, acabrunhado, sem perspectivas de mudança 

de vida, preso ao ajuste de trabalho, incapaz de “saldar sua dívida”. Um sertanejo que só 

dispunha de duas alternativas: ter respeito ( temor do seu patrão, aceitar as regras do jogo ), ou 
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encontrar outro patrão que resolvesse saldar a sua dívida dando-lhe a chance de se tornar seu 

camarada. As condições de ajuste de trabalho eram as mesmas - verbal e garantida pelo braço 

armado do patrão.

                  Audrin, no livro “Os Sertanejos que eu Conheci “, ocupa-se inteiramente do 

homem do sertão, seu mundo, relações sociais, religião, superstições, suas lutas, contatos com 

os índios, ajuste de trabalho, etc. Audrin apresenta um sertanejo diferente daquele consagrado 

pela literatura. O sertanejo com o qual ele conviveu é alegre, nada lhe falta. “( ... ) Tais são os 

sertanejos que conhecemos. Que ninguém , pois, os tenha como os “Jeca-tatus “ do autor de 

Urupês. Nem os trate de párias, dignos apenas de compaixão, senão de desprezo! Aceitam 

corajosos a luta pela vida, não como condenados a miserável destino “. ( AUDRIN : 1963, 9 ).

                  Audrin descreve a vida, o trabalho, as condições, de sobrevivência, o uso da 

farmacopéia vegetal, mentalidade e costumes dos sertanejos. Vê o sertanejo como sendo o 

resultado de um curioso “aglomerado ético, fusão de tipos múltiplos : goiano, baiano, 

piauiense, cearense, maranhense , paraense, que se mesclam com negros e índios”. O modo de 

ser do sertanejo é singular, oscilando do comportamento fatalista ao despreocupado entregue a 

excessos. Do corajoso ao supersticioso. De homem bom e caridoso, a jagunço sem piedade.

                  Outros assuntos que direta ou indiretamente dizem respeito à vida do sertanejo são 

avaliadas pelo autor. A descrição feita por Audrin  é minuciosa, critériosa, retrata a 

convivência harmoniosa que ele teve com os sertanejos.
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4 -  A RELAÇÃO CORONEL / CLIENTELA - VISÃO LITERÁRIA.

                  Segundo Sevecenko ( 1983 ) , o estudo da literatura conduzido no interior de uma 

pesquisa historiográfica, preenche-se de significados peculiares. A literatura desnuda 

conflitos, revela tensões, mágoas, traz no seu íntimo um anseio de mudança, embora seu 

compromisso seja maior com a fantasia do que com a realidade. A literatura é para Sevecenko 

um canal que traz em seu bojo a possibilidade, o “vir-a-ser”.

“As décadas situadas em torno da transição dos séculos 

XIX e XX assinalaram mudanças que foram registradas 

pela literatura, mas sobretudo mudanças que se 

transformaram em literatura. Os fenômenos históricos 

se reproduziram no  campo das letras, insinuando modos 

originais de observar, sentir, compreender, nomear e 

exprimir”.  SEVECENKO : 1983, 237 ) .

                  Para Sevecenko, a produção literária como um processo de busca do 

conhecimento, seguiu o caminho trilhado pelo processo histórico, “o defrontou e até mesmo o 

negou ao dar curso ao seu próprio caminhar “. A literatura tornou-se veículo viável a 

decifração das “teias culturais “; das representações, na medida em que retrata uma época, 

uma sociedade envolvida por relações de produção e consumo, inseridas em um contexto 

histórico específico.
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                  Em Goiás,  a literatura fez a sua abordagem do fenômeno coronelístico. A maior 

parte dos autores teve a preocupação de retratar os fatos trágicos, a luta acirrada pelo poder, as 

regras, os costumes que asseguravam o pacto, a reciprocidade; aspectos referentes ao trabalho, 

ao cotidiano, à religiosidade.

                  Ao abordar a relação coronel / clientela, prioridade foi dada à análise do contrato 

verbal de trabalho, ao ajuste e à dívida. A transição do voto de cabresto ao voto mercadoria 

mereceu pouca consideração por parte da  literatura. A relação do coronel com sua família e 

clientela foi em larga escala descrita. A análise da família reforça o dado histórico de que os 

casamentos se davam entre parentes consangüíneos. O casamento era um dos meios de acesso 

a bens e fortuna. A mulher e os filhos estavam submissos à vontade do chefe da família. A 

prostituição envolvendo patrões com as chamadas “crias da casa “, enteadas ou mesmo filhas, 

era comum. O incesto é largamente considerado nas obras literárias e nas descrições dos 

cronistas e viajantes que visitaram Goiás no século XIX e início do XX . ( ver: ROSA: 1974 e 

LEAL: 1980 ).

                  Élis ( 1979 ) , ao considerar a relação de trabalhos entre coronel e a clientela, 

argumenta que o pessoal que trabalhava para os fazendeiros não recebia qualquer pagamento, 

comumente trabalhavam em troca de comida e moradia. Além da outra jornada de trabalho o 

camarada era obrigado a ser um braço armado do coronel.

( ... ) “Não vou obedecer de jeito nenhum ao chamado do 

coronel Artur. Bem que ele mandou no meu retiro falar 

pra mim assim que era para comparecer na Grota. - O 

vaqueiro fez uma pausa, o cigarro chupado clareou o 
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ambiente debilmente. - Levar cavalo e repetição. ... -

nova pausa: - Esse negócio de rifle, eu logo pensei 

comigo, é pra proeza, como aquele ataque no cartório em 

quadra de Reis... Naquela eu fui, porque desconhecia, 

mas não me pegam mais ... jeito nenhum”. ( ÉLIS: 1979, 

41  e 42 ).

                  Os personagens Belisário e Casemiro conversam sobre o procedimento do coronel. 

Ponderam o fato de haver exploração no trabalho e a exigência de se tornar cabra do coronel. 

Era comum nas fazendas de todos os criadores o sistema de quarta, de cada quatro bezerros 

nascidos, um pertencia ao vaqueiro. Porém, o fazendeiro sempre encontrava um meio de 

prejudicar o camarada. Quando o camarada requeria o que era seu ou fugia do ajuste, era 

caçado como escravo, recebia chibatadas e podia ser morto pelo coronel. Os outros 

camaradas, mesmo não concordando com o fato, ficavam quietos, não ousavam retrucar ou 

condenar o coronel. O coronel era a lei, ao camarada restava pouca alternativa.

“Baianinho era cativo do coronel Batista, a quem ficara 

devendo um despropósito. Dívida fantástica, dívida 

inventada pelo coronel. Baianinho comprava uma 

rapadura, o coronel assentava duas em sua conta; no 

mercado a rapadura custava quinhentos réis,  nos 

assentamentos do coronel cada rapadura custava o 

dobro. Com cinco anos Baianinho devia tanto que não 
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pagaria ainda que trabalhasse o restante da  vida”. ( 

ÉLIS : 1979, 57 e 58 ).

                  A exploração, o abuso do poder, o roubo, eram elementos constantes na relação 

coronel / clientela. Ramos ( 1984 ) descreve com detalhes a vida do camarada sob o jugo do 

coronel. O camarada tinha tolhida  a sua liberdade pelo ajuste do fazendeiro. O empregado na 

lavoura ou na criação, quando recebia salário, a soma era irrisória para prover as suas 

necessidades. Diante da falta de recursos, o jeito era tomar dinheiro emprestado do patrão. 

Cada quantia dada pelo fazendeiro era um elo que prendia o camarada definitivamente ao 

serviço; incapaz de saldar a dívida, o trabalhador perde seu direito de ir e vir. Malaquias era 

camarada do coronel, fugiu porque percebeu que nunca resgataria sua dívida. O coronel 

encarregou Benedito de ir buscá-lo,  os meios pouco importavam, o tempo também não. 

Obstinado como todo sertanejo, cedo ou tarde Benedito havia de encontrar Malaquias. O 

diálogo entre os dois personagens da novela de Ramos esclarece bem a situação:

“- Seu Dito fez mal, não devia aceitar aquela 

incumbência... Tempo de cativo e capitão-do-mato já 

passou... Estava no seu direito  de ir para onde bem 

queria... Labutava na fazenda, trabalhando dia e noite 

como mouro; e no fim, que é que via? Dívidas e mais 

dívidas, o patrão de  ano em ano mais exigente e 

desalmado; enfim, aquela vida de cachorro de camarada. 

De resto, sem garantia no trato. O patrão abusava de sua 
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falta de letra, esticando como lhe parecia na conta, 

transtornando os seus arranjos de abatimento do fim do 

mês; e ela a danada, a espichar, a espichar, que nem 

mesmo um imperador era capaz de resgatá-la! Ora, 

nesse pé, não podia haver seriedade no ajuste”. ( 

RAMOS: 1984, 145 ).

                  O personagem Benedito ouviu a conversa, ficou muito encabulado, mas o que 

podia ele fazer, pensou: nada o impediria de levar Malaquias de volta, mesmo que no íntimo 

desejasse o contrário . Ao chegar na fazenda, Malaquias apanhou calado. “- Tens para hoje a 

tua conta veremos o resto depois. E olha que não sou dos mais vingativos, fosse noutra 

fazenda e a tua medida seria acrescentada...”( RAMOS: 1984, 150 ).

                  Era costume os fazendeiros chicotearem os empregados quando eram contrariados 

por estes. “Os camaradas assistiram a tudo calados, nenhuma palavra ou censura se ouviu “. O 

comportamento do coronel era autoritário, exigia ser atendido prontamente. Ao menor deslize 

o camarada era punido. No código que regia a conduta do coronel não havia lugar para 

desobediência ou questionamento de sua vontade, isto se aplicava aos seus familiares e 

clientela. Segundo Ramos, o fato do camarada cumprir todas as ordens do coronel não 

significava que seria poupado. Benedito teve o seu destino marcado pela castração quando o 

coronel requereu para si Chica, a namorada de Benedito. “... Estava consumada a operação, já 

aquele pastor, intrometido não sairia mais pela redondeza a importunar-lhe as potrancas de 

estima ...”( RAMOS: op. Cit, p. 164 ).
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                  Audrin ( 1963 ) reconhece a existência de contratos de trabalho entre patrões e 

empregados. Contudo, acreditava que “o sertanejo em geral é mau pagador” e que há patrões 

espertos que gostam de usar o trabalhador.

( ... ) “Que diremos, agora dos contratos entre patrões e 

empregados, fazendeiros e vaqueiros? São comumente 

respeitados, mas não deixando de aparecer velhacos “. ( 

AUDRIN: 1963, 161 ).

                  Os autores Póvoa, Macedo e Maranhão não tratam diretamente da relação de 

trabalho entre coronel e sua clientela. Bernardes ( 1995 ) comenta o fato dos mandões locais 

interferirem em tudo o que acontece no município ou no arraial ( ... ) “Tem aí esse conselho 

composto de 12 homens notáveis da sociedade e como eles dizem que, em certos pontos, 

atrapalha bem a vida da gente: implica com tudo; para fazer seja lá o quer for, primeiro tem 

que pedir licença ao conselho, até para capar um cavalo tem que participar aos tais “homens 

notáveis “. ( BERNARDES : 1995, 33 ).

                  A população de Santa Rita sabe que todos os homens do conselho são manobrados 

por seu Zezão Vigilato. Ele dá as ordens e todos obedecem, pois quem não o faz cai em 

desgraça, fica sem meios de sobreviver no lugar.  Passa a “viver de favor”, da caridade alheia. 

O mandão local abre ou fecha todas as portas dependendo do que lhe seja conveniente. Esta é 

a regra do jogo.

                  Os autores literários reconhecem em suas obras que a exploração permeia a relação 

coronel / clientela. Porém, não houve a preocupação de analisar a relação social coronel e 
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clientela como sendo uma relação de classe. Prevalece nas construções a idéia maniqueísta 

opondo coronel e clientela. Maniqueísta porque o coronel é sempre apresentado como 

maldoso, ruim e a clientela está sob o seu jugo. A impressão registrada nas obras é de um 

coronel que gosta de ser mandão, impiedoso, que traz a clientela debaixo de suas imposições e 

maldades . A clientela no entanto é apresentada como sendo frágil, desprotegida frente à 

opressão do coronel.

5. OS VALORES CULTIVADOS PELO SERTANEJO, O 

SENTIMENTO RELIGIOSO E AS SUPERTIÇÕES:



138

138

                  Todas as sociedades possuem antecedentes culturais que são transmitidos através 

das gerações. O ser humano nasce com certas necessidades básicas, que precisam ser 

satisfeitas para que o indivíduo sobreviva: alimentação, repouso, atividade, fuga de situações 

ameaçadoras ou conflituosas, entre muitas outras. Todo ser humano está também sujeito ao 

aprendizado de sua cultura, que determina sua maneira de ser, expressar e sentir. “até certo 

ponto, somos todos feitos sob medida, de acordo com o modelo que predomina em nossa 

sociedade” . ( BRANDÃO : 1996, 93 ).

                  A sociedade sertaneja, como toda e qualquer sociedade, cultiva valores, 

sentimentos e superstições que foram passadas de geração a geração, sendo assimilados, 

selecionados através de um processo cultural. Os valores que predominam na cultura 

coronelística já estavam arraigados à população brasileira muito antes do coronelismo se 

tornar realidade histórica. A valentia, o machismo, a “brabeza” , o patriarcalismo, a coragem, 

a violência, a honra estavam presentes na sociedade brasileira desde a colônia, segundo 

Franco ( 1969 ). O ajuste violento era empregado rotineiramente para resolver questões 

banais. A mulher enquanto solteira devia obediência ao pai, depois de casada ao marido. 

Contudo, a história está cheia de episódios que confirmam que nem sempre a mulher se 

sujeitou a ser tratada como objeto, como posse do marido.

“O discurso sobre o uso dos corpos femininos e seus 

prazeres, imposto de cima para baixo, sobretudo a partir 

do século XVII, expressa-se através de uma apologia que 
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lisonjeia a mulher submetê-la “. ( DEL PRIORE : 1992, 

16 ).

                  Arceniaga ( 1782 ) recomendava em sua “instrução às senhoras casadas” , que a 

mulher devia estar sujeita ao seu marido, reverenciando-o, não devendo tomar nenhuma 

resolução sem seu consentimento.

                  Audrin ( 1963 ) argumenta que no sertão goiano, religião e superstição caminham 

de mãos dadas. As crendices populares são passadas de pai para filho; para se proteger das 

maldades alheias, o povo busca rezas fortes, benzições e simpatias. “Uma das preocupações 

que mais comumente encontramos no sertão é o medo do “mau-olhado”, ou dos “olhos ruins”; 

é o que se chama “quebranto”. ( AUDRIN: 1963, 136 ). É comum também no meio sertanejo 

a crença na “amarração” , isto é, o povo acredita que através de uma “simpatia ou trabalho” , o 

indivíduo seja impedido de prosperar na vida, fique amarrado. As romarias, as promessas, são 

hábitos, expressões fortes da religiosidade sertaneja, entendê-las enquanto manifestação é 

essencial.

“As promessas revelam-nos a mentalidade sertaneja, 

feita da simplicidade e de lealdade ao serviço de uma fé 

inabalável na bondade e no poder de Deus e de seus 

santos. Aliás , seria difícil, se não impossível, querer 

opor-se a tal religiosidade: o povo sertanejo não 

perceberia, nem aceitaria argumentos que contrariassem 
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a sua fé e os seus costumes ancestrais”. ( AUDRIN : 

1963, 133 ).

                  Ramos ( 1984 ) destaca o peso das crendices populares no cotidiano da zona rural. 

É comum a crença em saci-pererê, em gemidos de criança pagã. A crença no “breve” , no 

“corpo fechado “. 

( ... ) “Deodato recebeu muitos tiros da polícia, porém, 

escondeu-se no mato, quando esta o procurou para 

arrancar-lhe as orelhas como era comum na época e 

dar-lhe sepultura, grande foi o espanto: - fica quieto, 

não é preciso, gastar mais munição com esta cobra 

deixa-a cá comigo. Achegou-se com cautela e afastando 

a mão do  jagunço, que procurava embalde obstá-lo, 

arrancou-lhe do peito o bentinho, junto a um patuá, cujo  

f!ôrro estava cosida a reza brava contra  bala! 

Assim que lho tirou, o homem caiu que nem fruta podre, 

para nunca mais se erguer” .( RAMOS:1984,126 e 127 ).

                  Ramos e Audrin, em suas respectivas obras, tecem ainda considerações sobre o 

gosto popular que o homem sertanejo tem de participar das chamadas devoções entre elas a 

recitação do terço e da ladainha.



141

141

                  Élis ( 1979 ) também reforça os dados sobre as crenças populares e as expressões 

da religiosidade popular.

                  Os valores cultivados no período do coronelismo também são ressaltados pelos 

autores Bernardes, Maranhão, Póvoa e Macedo, nas obras que serviam de fonte de pesquisa 

para este trabalho, que procurou de maneira objetiva retratar como foi feita a descrição 

literária do coronelismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

                  A proposta de analisar o fenômeno coronelístico através de um enfoque duplo, 

privilegiando as construções feitas pela história e pela literatura, mostrou-se fecunda neste 

trabalho de pesquisa.

                  A história foi tomada como um campo de possibilidades, de inter-relações entre a 

literatura e a cultura. A análise feita considerou a relação interdisciplinar entre estas áreas de 

conhecimento, essencial para a compreensão do coronelismo sob um enfoque que não 

centrou-se na visão político- econômica do fenômeno. A cultura, a ideologia, o imaginário 

foram empregados como conceitos singulares que auxiliaram na compreensão do 

coronelismo. A explicação do fenômeno não foi feita por meio deles, mas eles serviram para 

alargar a visão da temática e suscitar subsídios para pesquisas posteriores.

                  Pode-se perceber que a construção do fenômeno coronelístico feita pela 

historiografia foi delimitada por “conceitos, categorias chaves e questões norteadoras” que 

partiram do fato do coronelismo ter sido tratado nas construções como um assunto 

eminentemente político.

                  As visões dos clássicos ( Leal, Queiroz, Faoro, Janotti, Carone, Pang e Vilaça ), 

possibilitaram a análise da temática do coronelismo em sua complexidade e sentidos variados. 

Nas construções de um modo geral não houve preocupação com a definição dos conceitos de 

região, oligarquia e coronelismo. Pang e Campos foram uns dos poucos autores que definiram 

os conceitos de região e oligarquia.
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                  Nas construções historiográficas o sertão aparece como o local,  palco dos 

conflitos entre as oligarquias, mas não houve a preocupação dos autores em defini-lo. O sertão 

foi tratado como se fosse um conceito  possuidor  de um único sentido.

                  Os autores goianos que pesquisaram o coronelismo tiveram a preocupação de 

reforçar em suas obras as argumentações dos autores clássicos. A lógica argumentativa desses 

autores foi mantida, conceitos e categorias foram usados em larga escala para explicar e 

definir o coronelismo.

                  O Estado de Goiás foi tratado de uma maneira geral nos textos como sendo um 

estado pobre, periférico, carente de participação política nos centros de decisão do país, 

entregue à sua própria sorte; local onde as oligarquias imperavam e exploravam as 

contradições resultantes da dinâmica centralismo - localismo e federação. A maior parte dos 

trabalhos considerou o coronelismo como sendo uma das conseqüências fundamentais do 

desequilíbrio entre o centralismo e o federalismo.. No geral os autores consideraram o termo 

coronel como originário da Guarda Nacional, milícia criada no período regencial brasileiro ( 

1831 ). O título de coronel era comprado pelos grandes fazendeiros, comerciantes e industriais 

locais. O título também podia ser concedido a um indivíduo por seus méritos ou serviços 

prestados ao governo.

                  O coronel foi definido pelos autores como homem forte, rústico, letrado ou não 

possuidor de bens econômicos e força política. O perfil do coronel traçado pela historiografia 

é semelhante ao que foi feito pela literatura.. 

                  Os autores admitiram que a fragilidade dos poderes centrais, estaduais e federais 

permitiu a formação da liderança dos coronéis.  O coronel, goiano, contudo diferentemente 
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dos outros coronéis, sobressaiu-se  e chegou ao poder pelo uso da força, da violência, pelo 

carisma, segundo Palacin ( 1990 e ( 1994 ).

                  A mulher quase não aparece nas descrições das obras históricas;, poucos autores se 

preocuparam em  abordar o seu papel no coronelismo. Entre eles, destacaram-se Queiroz ( 

1976 ), Janotti ( 1989 ) e Costa ( 1978 ).

                  A investigação feita pela historiografia sobre o fenômeno coronelístico partiu da 

definição de coronelismo para entrar nos mecanismos essenciais ao seu funcionamento.  O 

coronel e a clientela foram vistos principalmente através do compromisso coronelista, da 

reciprocidade, do jogo político, do voto. A engrenagem política foi explicada como parte 

importante do sistema.

                  A ideologia que perpassou a construção do fenômeno coronelístico em Goiás 

considerou dois momentos distintos: o momento em que imperavam o mandonismo local, o 

localismo, o centralismo, enfim, o coronelismo; e o momento posterior, quando ocorre a 

revolução de 30 e as mudanças ocasionadas por ela.

                  Os autores goianos em grande escala associaram o coronelismo e tudo o que ele 

representava como sendo “o velho” , “o atraso”, “a decadência”, o que urgiu ser modificado; o 

rústico, o arcaico, que deveriam ser suplantados. A Oligarquia foi identificada como sendo a 

que mantinha o atraso, a que impedia o progresso. Este primeiro momento foi o período da 

“negatividade”. Silva ( 1982 ) chama Goiás de “periferia da periferia”.

                  O segundo momento foi construído a partir da Revolução de 30 e pelo que ela 

representou em Goiás. Foi o momento da “ positividade ”, da “mudança”, do “novo”.                  

Este  momento não é caracterizado em muitos trabalhos, pois só alguns autores em suas 

respectivas obras sobre o coronelismo levam as suas análises até depois de 30.
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                  Os autores Chaul, Palacin e Silva tratam desse aspecto em suas obras. Chaul  

argumenta que  “a idéia da mudança da capital não era apenas de Pedro Ludovico; era um 

desejo de Vargas, era uma necessidade do capitalismo. Era uma dinamização da economia 

goiana, incorporando-se mais e mais à economia nacional. Era, enfim, a meta política das 

oligarquias do Sul e Sudoeste. Naquele momento, representava para o plano político do 

Estado uma bandeira de luta, um símbolo de ascensão ao poder, uma ideologia global que 

poderia estar representada na transferência da capital, enquanto essa significasse o novo, o 

progresso, a centralização e a esperança”. ( Chaul: 1988, 76 ).

                  Em outro texto Chaul também tece algumas considerações sobre a ideologia que 

ganhou força em Goiás a partir de 1930. “Os arautos de 30 em Goiás subestimaram a tradição, 

negaram o passado histórico e propuseram uma completa ruptura acreditando que 

incorporavam o novo, o moderno, em nome do progresso”. ( Chaul: 1995, 145 ).

                  Palacin ( 1986 ) apresenta em seu livro os quatro tempos de ideologia em Goiás, 

dados sobre as idéias que estavam presentes na sociedade goiana. No capítulo IV do livro 

citado acima, intitulado A Revolução de Trinta em Goiás Vista por Si Mesma, reúne 

elementos que comprovam a existência dos momentos da negatividade e da positividade. 

Palacin usa como documento básico para sua análise o relatório que Pedro Ludovico fez para 

Vargas sobre os três primeiros anos de seu governo ( 1930-1933).

                  Ao se referir à República Velha Pedro Ludovico fez menção a tudo de ruim que ela 

representou em Goiás sob o comando das oligarquias antes da Revolução de 30:  “...O antes é 

o tempo de todos os agravos . Sodoma e Gomorra, a justificação do dilúvio. Corrupção e 

opressão, negro e vermelho, nojo e revolta”( p. 81 ).



146

146

                  ( ... ) “a deposição da oligarquia  sem ideal e egoísta, que segregou este grande 

Estado dos benefícios do progresso durante dois decênios, fez reviver as esperanças do povo 

goiano, sacudiu  - o da atitude fatalista e modorrenta em que se engolfara”. ( p. 83 ).

                  Comenta que “a mudança da capital  passou a significar, para a Revolução de 

Trinta em Goiás, uma ponte tendida entre o tempo real do presente e o tempo escatológico das 

promessas em que todos os governos - sobretudo os revolucionários, - se mostram tão 

generosos”. ( Palacin: 1986, 87 ).

                  Silva ( 1982 ) ao analisar a Revolução de 30 em Goiás argumenta que a sensação 

de ruptura com o passado parece ter sido a experiência vivida por aqueles que participaram da 

edificação da nova capital. A construção de Goiânia expressava aos olhos dos outubristas a 

necessidade e uma esperança, “uma capital  acessível que irradie progresso e marche na 

vanguarda”.

                  Os posicionamentos de Chaul, Palacin e Silva confirmam a existência da tônica da 

“negatividade” e da “positividade” nas construções feitas sob o coronelismo na República 

Velha e sob a Revolução de 30. A “negatividade “esta associada ao que o coronelismo 

representou por meio das oligarquias e a “positividade” relacionada às mudanças , ao 

desenvolvimento resultante de um novo momento político-econômico que forçou novas regras 

para o jogo, obrigando as oligarquias a se reorganizarem para participarem da situação que 

passava a vigorar em Goiás.

                  Outras características da análise historiográfica merecem ser destacadas. Os 

historiadores, nas construções feitas sob o fenômeno coronelístico, não chegaram a um 

consenso no que diz respeito às relações entre a autonomia municipal e a autoridade 
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coronelística; muitos seguiram a posição de Leal, que afirma que quanto mais fraca a 

autoridade municipal, mais forte era o poder coronelístico.

                  A dominação oligárquica no coronelismo sempre foi violenta. Janotti ( 1989 ) 

comenta que esta dominação podia assumir formas mais sutis de coerção, procedimentos de 

maior crueldade; variáveis de acordo com o lugar e a ocasião podiam ser empregados.

                  As relações de compadrio difundidas no coronelismo serviam para suavizar as 

distâncias econômicas entre o coronel e sua gente, mas as ordens e os desejos do coronel 

deveriam ser sempre seguidos. Caso contrário, diversos meios  de “persuasão” eram 

empregados, como a intimidação, o uso da força física, a expulsão das terras e até mesmo a 

morte do desobediente.

                  Em linhas gerais, estas foram as contribuições feitas pela historiografia e ciências 

sociais ao estudo do coronelismo. Todavia, este trabalho de pesquisa optou por um enfoque 

que registrasse as visões do fenômeno também pela literatura.

                  A literatura tratou do fenômeno coronelístico em especial através do conto, do 

romance e da novela. Nas construções dos autores literários a história serviu de motivação, 

inspiração e modelo. As criações se basearam, na maioria das vezes, em pesquisas históricas. 

O fato trágico, as relações coronel/clientela via ajuste, contrato verbal de trabalho foram 

tônicas recorrentes nas  construções.

                  Os autores literários se valeram da ficção, da criação livre em suas construções 

sobre o fenômeno coronelístico. Dados interessantes sobre a cultura, a sociedade, a religião, 

os costumes foram ressaltados nos contos, romances e novelas. Os autores se mostraram 

profundos conhecedores da região, da fala, dos hábitos e costumes em geral. O sertão e suas 

particularidades estiveram presentes em quase todas as obras. Os valores cultivados pela 
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sociedade sertaneja goiana foram ressaltados; a religiosidade e as expressões de fé foram 

registradas, através do o zelo do sertanejo em pagar suas promessas a Deus e aos Santos.

                  As crenças no “breve”, no “corpo fechado”, nos “olhos ruins” caracterizaram o 

povo sertanejo como supersticioso. A facilidade do sertanejo de transformar atos corriqueiros, 

banais, em ajustes violentos. Estes fatos apareceram com grande incidência nas obras 

literárias.

As relações coronel/clientela nas construções estiveram marcadas pelo medo, pelo temor de 

ser punido pelo coronel. Os trabalhadores manifestaram tristeza, desespero de estarem presos 

à vontade do coronel por causa do ajuste de trabalho.

                  A mulher aparece nas construções literárias como diligente, trabalhadora, servil, 

dominada pelo pai ou marido. As festas, as comemorações dos dias dos santos padroeiros  

estão sempre a cargo da mulher do coronel. O coronel é a figura que financia, anima e dá 

sentido às comemorações. Os padres recebem o que é necessário para que as celebrações 

saiam a contento.

                  As relações incestuosas ganham espaço nos relatos literários; o machismo é a 

marca do período. O coronel é descrito como sendo uma figura rústica, poderosa, violenta. Em

algumas obras é nomeado, tratado pelo sobrenome ou apelido, em outros aparece 

simplesmente como o “coronel” , “o senhor” , aquele que não aceita ser contrariado, preterido 

por sua clientela ou parentela.

                  Nas descrições, o coronel sempre detém bens econômicos e é identificado como 

senhor de terras; possui poder político e mantém boas relações com deputados, prefeitos e

governadores. É um homem que não se deixa intimidar pela lei; a lei é ele próprio. Só acata a 

lei quando é obrigado, quando é impossível não cumpri-la. Luta de todas as formas para fazer 
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prevalecer a sua vontade. Se vê como homem honesto, cumpridor do seu dever para com sua 

parentela e agregados. Considera o desrespeito às suas ordens traição e por isso, pune 

severamente os que ousam desafiá-lo...

                  Estas características estiveram em maior ou menor escala nas obras dos autores 

Élis, Póvoa, Bernardes, Ramos, Audrin, Macedo e Maranhão que serviram de fonte para esta 

pesquisa.

                  Pode-se perceber que os aspectos descritos, especialmente no que diz respeito à 

cultura, vão além do que foi abordado pela historiografia. Nos relatos historiográficos não 

houve a preocupação de se adentrar no campo da cultura. A literatura fez da cultura o seu 

métier, a sua ferramenta de trabalho.

                  A literatura como arte, como estética tem chamado a si a tarefa de despertar a 

sensibilidade por meio da utilização dos recursos literários, de imagens diferentes das  

utilizadas pela história e por outras ciências. Doles ( 1976 ) afirma que a literatura e a história 

apresentam relação íntimas de intercruzamentos, de influências.

                  “Literatura e história - ambas são produto do homem e determinadas pelo seu tipo 

de vida. Dele nascem e retratam a sua vida no tempo e no espaço.

                  Literatura - reflexo de um momento histórico e, muitas vezes se antepondo à 

história num papel vaticinador  das transformações históricas.

                  Literatura - forma de reação e agente de mutações históricas, arma de crítica e, ao 

mesmo tempo, de propaganda, prestando-se a um duplo papel: Veículo de controle social e 

propaganda de novas idéias.
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                  Evolução histórica e evolução literária - ambas se processam paralelamente e, se 

muitas vezes espelham a vida do homem e como tal, são produtos dela, a sociedade e a 

história podem ser modificadas”.( Doles:1976,89).

                  Doles consegue sintetizar em poucas idéias a relação estreita que existe entre a 

literatura e a história, ao mesmo tempo em que assinala a especificidade de cada campo.

                  Na literatura o regionalismo ganhou espaço cativo, usando ou não a linguagem 

dialetal. O escritor literário, através do regionalismo, entra no imaginário da sociedade, da 

cultura e desnuda as premissas culturais que interagem para estabelecer os códigos culturais.

                  Chiappini (1995) afirma que o regionalismo é um fenômeno universal, como 

tendência literária, tanto como movimento, ou como manifestação de grupos de escritores que 

programaticamente defendem sobretudo uma literatura que tenha por ambiente, tema e tipos, 

uma certa região rural, um conto, um romance ou que traduza peculiaridades locais e 

lingüísticas.

                  “O regionalismo, como toda tendência literária, não é estático. Evolui. É histórico, 

enquanto atravessa e é atravessado pela história” .(Chiappini:1995,157).

                  Chiappini afirma que é necessário distinguir o regionalismo como movimento 

político, cultural e mesmo literário, das obras que dele decorrem direta ou indiretamente.

                  “O regionalismo tido como uma tendência mutável onde se enquadram aqueles 

escritores e obras que se esforçam por fazer falar o homem pobre das áreas rurais, 

expressando uma região para além da geografia, é uma tendência que tem suas dificuldades 

específicas, a maior das quais é tornar verossímil a fala do outro de classe e de cultura rurais 

para um público citadino e preconceituoso que somente por meio da arte, poderá entender o 
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diferente como eminentemente outro e, ao mesmo tempo, respeitá-lo como um mesmo: 

homem humano”. (Chiappini:1995,157).

                  A literatura regional desta forma  se torna veículo de difusão de uma classe que, 

afastada do poder, excluída, só pode se manifestar, falar, através da arte. O escritor literário 

com seus recursos peculiares é o porta - voz dessa classe pobre e rural. Com base nas 

reflexões que foram feitas neste trabalho pode-se afirmar que a diferença básica entre o 

discurso histórico e o literário é que o último pôde ser porta voz de uma classe que foi 

preterida do centro das decisões, que esteve à margem da história.

                  A literatura goiana que abordou o coronelismo apresentou um discurso que foi 

centrado na zona rural, no campo, onde o mundo narrado ou descrito não se localiza 

necessariamente em uma determinada região geograficamente reconhecível, como por 

exemplo Bernardes ( 1995 ) com a obra Santa Rita. Isto significa que a literatura regional não 

é um simples reflexo fotográfico de uma região, mas é portadora de símbolos para um mundo 

histórico-social. Santa Rita não é nenhum município goiano, mas dá idéia de como surgiram 

os municípios goianos.

                  Portanto, cabe perguntar, neste momento: em que medida a arte, a literatura, é 

expressão da sociedade e em que medida ela problematiza o social?

                  Dizer que a arte exprime o social é verdade, porém é preciso buscar o conteúdo 

social das obras literárias, para se ser capaz de perceber e de apreender a contribuição que a 

literatura faz à história.

                  A literatura, através da construção que fez do fenômeno coronelístico no Estado de

Goiás foi uma reorganização do fenômeno em termos de arte, deu fala à clientela e não 

simplesmente registrou a conjuntura que foi propícia ao advento do coronelismo. Retratou a 
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sociedade e a cultura durante a República Velha. Trouxe para a discussão fatos e dados que 

não aparecem nos relatos históricos, construiu um sistema e escancarou o seu funcionamento.

                  Cândido ( 1976 ) comentou que a tarefa do escritor de ficção é construir um 

sistema de objetos, atos, ocorrências, sentimentos representados ficcionalmente conforme um 

princípio de organização adequado à situação literária. Foi  isto que a literatura goiana fez ao 

construir a sua abordagem do coronelismo.

                  Superar o hiato que foi aberto entre a investigação histórica e a construção literária 

não é só necessário quanto viável, pois ambos os campos têm muito a oferecer ao estudo do 

fenômeno coronelístico, particularmente, no caso deste trabalho, ao estudo do fenômeno no 

Estado de Goiás.
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