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RESUMO 

O presente estudo aborda a perspectiva da integração de Goiás no Império, tendo 
como recorte temporal o momento de formação e consolidação do Estado nacional 
brasileiro. É necessário discutir a relação entre poder local e central no Império para 
identificar o papel da região e, então, compreender a necessidade que a Província 
de Goiás possui com relação à integração. Assim, tomamos por empréstimo os 
conceitos de “lugares luminosos” e “lugares opacos” com o objetivo de perceber 
dentro da hierarquia interprovincial o lugar de Goiás. Defendemos a hipótese de que 
Goiás necessitava integrar-se não por estar na  condição de isolamento – este se 
caracteriza como uma das estratégia que compõe os projetos de integração – mas 
por ser uma província opaca, que representava pouco interesse para o Império. 
Impulsionar o progresso material da província significava para a elite política conferir 
importância à Província de Goiás no conjunto da nação, superar sua  opacidade. A 
perspectiva da integração se manifesta por muitos meios, seja na tentativa de 
atualização dos acontecimentos do centro pela elite em Goiás, seja pelos discursos 
que procuram chamar a responsabilidade do Estado em relação ao desenvolvimento 
da Província. Contudo nossa ênfase é atribuída à perspectiva de integração 
presente nos projetos dos presidentes da Província, com interesse especial  para o 
projeto de Antonio Candido da Cruz Machado, por se tratar de um projeto peculiar 
no bojo dos demais. Num período em que os projetos de integração contemplam até 
de maneira obsessiva que o desenvolvimento material da Província depende da 
navegação, Cruz Machado privilegia a construção de estradas, via de comunicação 
tratada como objeto secundário dentro dos projetos de integração e  
que em seu projeto passa a ser protagonista.  
 
 
 
Palavras–chave: Império, integração, Goiás. 



ABSTRACT 

This study is about the perspective of Goiás integration on the Empare, at the  period 
of formation and consolidation of the brasilian national Estate. It´s necssary to 
consider the relation between the local power and the central power on the Empare 
to identify the importance of the region and begin to undertand of necessity of the 
Goiás Province had about the integration. We take the conceptions of  “shining 
places” and “obscure places” to realize inside of interprovince hierarchy  the 
imortance of Goiás. We defend the supposition that Goiás needed the integration, 
not because it was isolated – this is one of the strategies that form the projects of 
integration – but  Goiás used to be a obscure province, that didn´t  representated that 
too much interest to the Empare. Stimulate the material  progress of  the province 
meaned to the political elit give too much importance to the Goiás Province on the 
conjunct of nation, it was more than its obscurecy. The perspective of the integration 
is manifested in many ways, it coud be in the trial to update the central happenings  
to the Goiás elit, or it coud be abaut the speechies that tried to call    the Estate´s 
responsability in relation to the  province development. However, our emphasis is 
attributed to the perspective of integration presente on the province´s president 
projects, special interested at the project of Antonio Candido da Cruz Machado, to 
deal about a singular project in a period that the integration projects says in a 
obsessive way that the province´s material development depends of the navegation, 
Cruz Machado says about the importance of the roads constructions, a way of 
communication treated like a secundary object inside the integration projects, and in 
his projects it is going to be the protagonist. 
 
 
 
Key–Words:  Empare, Integration, Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho possui como campo de interesse a reflexão acerca do 

lugar da Província de Goiás no Império brasileiro e o papel de suas elites políticas 

com relação às tentativas integracionistas. O nosso objeto circunscreve-se ao 

período de formação e consolidação do Estado Nacional brasileiro, tomando por 

marco inicial a Independência do Brasil e marco final um governo de Província 

específico, a saber o de Antonio Candido da Cruz Machado, que presidiu a Província 

de Goiás de 8 de maio de 1854 até 28 de julho de 1855, período em que o Império 

do Brasil já se consolidara. 

O objetivo principal desse estudo é o enfoque nas tentativas de 

integração da Província de Goiás no conjunto da Nação, em relação à Corte e 

também no âmbito interprovincial. Enfatizaremos as vias de comunicação com 

atenção especial para o estudo de caso específico do governo Antonio Candido da 

Cruz Machado. Para tanto buscaremos apreender a articulação existente entre 

centralismo político e descentralização regional e por meio da legislação do Império 

compreender a lógica do poder na província de Goiás. 

Temos como hipótese central que a articulação de Goiás com o centro 

político do Império ordenou as representações políticas e sociais acerca da região. 

Nessa perspectiva o pretenso isolamento, tantas vezes, reiterado no conjunto da 

documentação oficial é parte de uma estratégia de inclusão da região no corpo do 

Império. De modo que, a Província de Goiás, a nosso ver, esteve situada dentro dos 

chamados “lugares opacos” no interior da geografia do poder no Império, enquanto 

que outras províncias constituíram-se em “lugares luminosos”.1 Surgindo desta 

situação a necessidade de integração econômica da Província de Goiás por parte de 

sua elite política.  

Mencionamos o aspecto material da Província de Goiás para mostrar a 

preocupação da elite local com o desenvolvimento econômico da mesma. Havia sim 

                                           
1 Os termos “lugares luminosos” e “lugares opacos” são utilizados por Milton Santos e María Laura 
Silveira em O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 
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um discurso do progresso para a Província com ênfase para o comércio via 

navegação fluvial. Consideramos, também, as limitações do controle do governo 

central em relação ao poder local, o que permitiu certa autonomia das elites locais, 

que cooptaram-se ao governo central visando tanto o desenvolvimento material da 

província quanto a projeção política das mesmas o que contribuiria para a superação 

da condição de “lugar opaco”, nos planos nacional e inter-regional. 

Ao lidarmos com a região faz-se necessário apreendê-la na condição de 

produto e produtora de classificações sociais, a sua existência dá-se a partir de atos 

de classificação que pressupõe as divisões e visões de mundo para legitimar-se e, 

então, “fazer existir aquilo que se nomeia através do discurso” (BOURDIEU, 1998, p. 

117). A ciência, ao classificar, impõe novas divisões e por conseguinte produz outras 

visões acerca das divisões sobre as quais se direciona. Assim, a ciência como luta 

pelo princípio de divisão legítima conforme determinados interesses promove 

alterações no campo da divisão social, “os veredictos mais neutros da ciência 

contribuem para modificar o objeto da ciência” (p. 120).  

A região será por nós entendida como um espaço de poder2; sem que sua 

compreensão, no entanto, esteja restrita às balizas de uma história puramente local 

devendo configurar-se na esteira das articulações que aquelas (as elites políticas 

locais) estabeleceram com o poder central, de tal maneira que nossa proposta possa 

assentar-se na dinâmica região–nação, percebendo a região como assinala Milton 

Santos (1997, p. 46)  não como “uma entidade autônoma”, mas como “um mar de 

relações, formas, funções, organizações, estruturas, etc., com seus mais distintos 

níveis de integração e contradições”. Também buscaremos o alicerce interpretativo 

na base da relação orgânica que comporia como apresenta Vera Alice Cardoso Silva 

(1990, p. 46) a idéia de Teoria de Sistemas, neste caso: 

O conceito de sistema pressupõe integração de partes que compõe uma 
unidade significativa de relações e movimentos [...] A região só se entende, 
então, metodologicamente falando, como parte de um sistema de relações 
que ela integra. 

                                           
2 Entendemos como “espaço de poder” a idéia de que é a partir da relação estabelecida com o Centro 
que se define a Região no que diz respeito às relações de poder dentro da hierarquia inter-regional. 
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E ainda como destaca Janaína Amado (1990, p. 08) a região se definiria 

como  

a categoria espacial que expressa uma especificidade, uma singularidade, 
dentro de uma totalidade: assim, a região configura um espaço particular 
dentre de uma determinada organização social mais ampla, com a qual se 
articula. 

Uma idéia sistêmica parece avançar sobre aquelas interpretações que 

associam a construção do poder nacional à noção de entidade sobreposta a um 

suposto mosaico constituído por um agregado de regiões diluídas. A esse respeito 

Ilmar Mattos (1990) refere-se à historiografia voltada para o século XIX como 

possuidora de tendências que obliteram a região. 

Negar a especificidade da região consiste, em primeira instância, num 

projeto político da época em proceder a unidade político-administrativa e territorial – 

tanto para a montagem desse Estado para conferir-lhe espaço de formação de uma 

identidade nacional, quanto da necessidade de organicidade interna – para fazê-lo 

funcionar, segundo os interesses do centro decisório como forma de manutenção do 

controle. 

Partindo da concretude do processo de formação social brasileiro e de 

sua historicidade político-econômica tem-se que o poder está disposto 

hierarquicamente para as regiões gerando inter-regionalmente o binômio: “lugares 

luminosos” e “lugares opacos” o que determina que algumas regiões se sobressaíam 

em importância ao passo que outras menosprezadas no conjunto da nação 

apareçam como menores. A historicidade das primeiras chegam até nós como mais 

relevantes para o processo de construção da nação, de maneira que seu desenrolar 

histórico confunde-se com a história da formação do Estado Nacional, enquanto as 

segundas são vistas em sua historicidade de forma acessória, portanto não 

confundindo a sua história com a da nação, senão de forma difusa. 

Tal binômio – que norteia as relações político-econômicas determinando 

frações de poder, importância e consequentemente os graus de participação no 

projeto nacional – aparece manifesto no pensamento de parte dos nossos 

intelectuais, como expõe Amado (1990, p. 13) a historiografia nacional passa a 

caracterizar-se como do centro em que: “muitos intelectuais nascidos e criados em 
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metrópoles, como São Paulo e Rio, demonstram um enorme desconhecimento das 

outras regiões e da historiografia aí produzida (há exceções! Há exceções!)”. Esta 

ignorância revela “descaso e desprezo, sendo a expressão de uma atitude 

etnocêntrica.” (p. 13). Isso demonstra que o binômio do qual estamos tratando não 

se dá apenas no âmbito da força do capital, todavia reflete-se no campo das idéias – 

produto e produtoras de estigmas – e na forma das imagens construídas e timbradas 

para cada região. 

Só se pode construir uma efetiva história do Estado Nacional brasileiro à 

medida que se evidencie o processo de regionalização e de identidades que formam 

a percepção do conjunto e de suas partes. Nesse sentido buscaremos a fisionomia 

política da Província de Goiás no século XIX, visto os tipos de ocupação do poder se 

processarem de diferentes formas dentro de um mesmo país como sugere 

Schwartzman (1988). 

Quanto à estrutura o trabalho segue a perspectiva que parte do geral para 

o particular. Optamos por transcrever as citações na linguagem do texto original, ou 

seja, da época em que foram escritos. Este trabalho está dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo observaremos a bibliografia já produzida a respeito da 

construção nacional no intuito de acompanhar as diversas conjunturas políticas 

embricadas no processo de edificação do Estado. Analisando a historiografia com 

vistas no século XIX e como suas distintas perspectivas teórico-metodológicas têm 

se dirigido a esta questão. Interessa-nos aqui proceder a caracterização desse 

Estado, aventando sua herança portuguesa, que mesmo constituído em espaço 

político próprio o Estado Nacional brasileiro vê em suas feições traços da política 

administrativa portuguesa, como por exemplo, sua tendência centralista, 

hierarquizada e patrimonial como expõe Schwartzman; a forte burocracia, a 

homogeneidade ideológica das elites conseguida por meio dos estudos e da 

formação superior3 em Coimbra, especialmente do Direito. O rodízio regional e por 

cargos públicos, dentre outras características herdadas. Nesta parte, ao lado dessas 

considerações, exporemos, de modo propedêutico, a permeabilidade da Província 

de Goiás no que tange aos acontecimentos “nacionais”. 

                                           
3 A formação superior – que até aproximadamente meados da segunda metade do século XIX 
concentrava-se em Coimbra – era condição sine qua non para ocupação de cargos públicos. 
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Assumimos como problema de investigação, ainda no primeiro capítulo, 

as formas de participação da elite política goiana no processo de formação do 

Estado Nacional. Desse modo, a primeira questão que se coloca diz respeito à 

situação da região frente a um Estado centralizado, bem como o lugar que Goiás 

representa no plano da hierarquização, visto Francisco Iglésias (apud 

SCHWARTZMAN, p. 106) acentuar que “não se sente na monarquia o espírito de 

região influindo no governo, como é comum na República”. Não partilhamos, todavia, 

da idéia de que Goiás assistira passivamente aos episódios constitutivos da nação, 

mas que destes participara, embora minimamente.  

Num Estado centralizado que visa a unidade política do país em que 

“ordem e liberdade constituída são os princípios que dominam o processo político 

brasileiro”, (RODRIGUES, 1982, p. 58) de que maneira se apresenta o poder em 

sua forma familística, local e particular? Segundo Schwartzman centralização e 

descentralização coexistem à época do Império, a ênfase dada à primeira insere-

se tanto num ideal de nação quanto nas necessidades pragmáticas de formação do 

Estado de abafar os intentos caudilhistas dos sertões. Na versão patrimonial do 

Estado – locus de favores e proteção estabelecendo relações de dependência – 

esse poder local que compõe a região, apesar de sua especificidade política, 

apenas ganha expressão quando cooptado. Nabuco de Araújo (apud 

RODRIGUES, 1982, p. 54) expressa-se a esse respeito na Câmara, em 1853, da 

seguinte forma:  

A missão do governo e principalmente do governo conservador, não é 
guerrear e exterminar famílias, antipatizar com nomes, destruir influências 
que se fundam na grande propriedade, na riqueza, nas importâncias sociais 
(muitos aprovados); a missão do governo deve ser aproveitar essas 
influencias no interesse público, identificá-las com a monarquia e com as 
instituições, dando-lhes prova de confiança para que possa dominá-las e 
neutralizar suas exagerações.  

A segunda questão colocada diz respeito ao sentido de conjunto que 

dispõe Goiás como parte integrante da nação e ao tipo de sentimento nacional que 

lhe atribui a idéia de pertencimento, para que tenhamos a medida da forma de 

participação nas cenas da Independência, do sentimento anti-lusitano, dos 

acontecimentos políticos do período regencial e na década subseqüente. 
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Evidenciamos a região e a importância da sua historicidade como 

contributo para se pensar uma história política nacional, já que é parte integrante, 

como apresenta Schwartzman (apud SILVA, 1990): 

não se pode ignorar o peso do regionalismo na evolução política de um país 
como o Brasil, dada a natureza limitada do controle do governo central 
sobre o poder local durante o período de formação do Estado Nacional. 

O enfoque será dado ao caráter dessas elites locais revelando grupos 

políticos que aqui se forjaram, as disputas pelo poder, os projetos político-

ideológicos, os discursos estratégicos, analisando entre as lacunas deixadas pelo 

limitado controle exercido pelo poder central as formas de poder particular 

estabelecidas na Província. 

O segundo capítulo procura compreender o que foi a Província de Goiás a 

partir da legislação do Império, afunilando questões que são mencionadas no 

capítulo anterior e dizem respeito à dialogicidade região–nação. Assim, procuramos 

verificar como a Província se organiza internamente com o objetivo de apreender o 

poder local, para isso abordamos a relação entre a província e o município dentro da 

legislação. Para se ter a dimensão do estado da administração pública da Província 

de Goiás é necessário montar um quadro que nos ajude a pensar sua estrutura e 

seu funcionamento. Há poucos estudos referentes à história administrativa de Goiás 

no século XIX, dar ênfase a essa questão significa ampliar a compreensão sobre 

Goiás do século XIX, como expõe Americano do Brasil: “A história da província está 

ainda inédita o largo período que medeia entre 1824 a 1889” (MEMÓRIAS 

GOIANAS, v. 3,1986, p. 11). 

O terceiro capítulo trata de um governo de província específico, com a 

finalidade de estabelecer uma espécie de estudo de caso, em que interessa 

aprofundar num projeto de integração determinado após uma abordagem mais geral 

acerca das tentativas integracionistas manifestas pelos dois capítulos anteriores. 

Escolhemos o governo de Antonio Candido da Cruz Machado que esteve à frente da 

administração em Goiás por apenas quinze meses. A escolha do governo Cruz 

Machado e de seu projeto de integração respeita à ênfase atribuída às estradas de 

carros, tendo neste período um elemento bastante favorável à Província, que foi a 

chegada de um engenheiro mandado pelo governo central, trata-se da figura de 
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Ernest Valée. Sem deixar de lado a navegação – pauta importante na sua 

administração – o diferencial deste governo parece estar na preocupação com as 

vias terrestres sempre relegadas a um plano secundário pelo enfoque dado à 

navegação, já que as vias terrestres eram pensadas como aquelas que demandava 

mais custos encarecendo os produtos, neste sentido para os administradores era 

melhor desenvolver a navegação, tanto do sul da província para comunicá-la a São 

Paulo e Minas, quanto a do norte por onde se fazia o contato com o Pará. Para este 

propósito Cruz Machado apresenta uma tônica diferente dos outros governadores 

quando põe acento às estradas como sendo, ao lado da navegação, um dos 

principais meios de melhoramento material da Província. 

As fontes utilizadas neste capítulo correspondem à documentação oficial 

como correspondências, avisos e decretos do Governo central, decretos e leis da 

Assembléia Legislativa provincial, também periódicos como A Matutina 

Meiapontense, Correio Oficial, Revista Oeste e os documentos impressos como os 

relatórios de presidente de província contidos nas  Memórias Goianas.  

Utilizamos a bibliografia produzida sobre o tema, a legislação do Império e 

aquela preconizada pela própria Província, juntamente com a documentação oficial, 

de modo a viabilizar a abordagem acerca das estratégias de governos locais, da 

atuação das elites goianas no constructo do espaço político regional e dos arranjos 

políticos que as mesmas constituem, bem como o discurso integracionista. Tais 

esforços concorrem para uma perspectiva diversa de compreensão da história da 

construção nacional, não mais restrita aos grandes centros hegemônicos como 

admite a historiografia tradicional. A ênfase dada à região neste trabalho está 

direcionada para a questão de que esta como parte integrante, é também 

construtora do espaço da nação, neste caso em especial do espaço político. 

Temas regionais não se revelam importantes apenas para a historiografia 

local, mas tornam-se importantes para a reflexão histórica apresentada pelas 

macroabordagens, ao passo que, tanto as pode testar; quanto contribui para a 

revisão no campo das representações que iluminam determinados espaços em 

detrimento de outros que são obscurecidos 
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Capítulo 1 

A FORMAÇÃO DO ESTADO NACIONAL BRASILEIRO, O PAPEL DA 

REGIÃO E AS RELAÇÕES COM A PROVÍNCIA DE GOIÁS 

O empreendimento colonizador assente na empresa açucareira – 

responsável pela montagem do sistema colonial português em terras americanas – 

imprime um novo sentido à região (colônia). Conforme Mattos (1990) o arranjo de 

relações sociais que nesta se constituiu esteve fincado no tripé: colonizador, colono 

e colonizado. Os primeiros são os responsáveis, como agentes monopolizadores, 

pelo empreendimento da empresa colonial garantindo o monopólio administrativo e 

comercial. Promotores da “aventura colonial” resguardam ao colono o direito à 

propriedade e manutenção da face colonial. Os segundos são ainda nos dizeres de 

Mattos “o primeiro produto da colonização” – potencializadores da máquina colonial. 

Já os colonizados tanto podem, grosso modo, enquadrarem-se nas veias do 

clientelismo se possuidores de liberdade ou alargarem os números da população 

escrava no caso de expropriados do poder sobre si mesmos. 

A transmigração da corte para a capital colonial acentua a importância da 

região sudeste, particularmente do Rio de Janeiro como sede do governo, o que irá 

afetar o sentido da hierarquização regional existente na colônia agravando-a. Desde 

a mudança da Capital o Nordeste decai em importância derivando daí sua 

característica de “região problema”. O reflexo que tal situação acarretará na 

organização do Estado Nacional será mensurado posteriormente. 

A elevação do Brasil a Reino Unido traduz os ânimos repulsivos ao estado 

de colônia e explica em parte, num primeiro momento, a adesão da elite brasileira à 

Revolução Constitucionalista do Porto junto à tentativa de instalação de uma 

monarquia dual, contudo, frustrara frente ao desejo recolonizador das Cortes 
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portuguesas que irá incitar no Brasil a ânsia pela definitiva ruptura com o sistema 

colonial. 

Num contexto de sérias inquietações em que diversas revoltas já haviam 

buscado a perspectiva da independência, sob pressões internas das forças 

independentistas e externas das Cortes portuguesas com intuito recolonizador, 

D.Pedro é levado a decidir-se pela Independência recebendo o auxílio das 

Províncias do sul que já permitem antever a hegemonia de que gozam no processo 

emancipatório brasileiro. De acordo com Rodrigues (1982) a emancipação do Brasil 

não foi um acontecimento isento de participação popular, mas, ao contrário, os 

brasileiro tiveram um papel tão diligente no episódio quanto o que se assistia no 

restante da América Latina. Para o autor em várias regiões do Brasil houveram lutas 

em favor da Independência que causaram derramamento de sangue no solo 

brasileiro. O acontecimento é referido como “guerra de Independência”. 

Embora a Independência gesta para o Brasil um espaço político próprio 

não rompe com a antiga estrutura econômica colonial: o latifúndio e o escravismo, 

fatores que irão contribuir para a característica instável do Estado Imperial observada 

por Mattos (1990), que mostra o paradoxo da expansão quando da recunhagem da 

moeda colonial, dada as pressões inglesas pelo fim do tráfico de escravos. 

Forma-se um espaço político próprio, que incorpora em sua anatomia 

política heranças do Estado português. Conforme expõe Faoro (1976) o Estado 

brasileiro se constrói a partir dos “escombros” político administrativos legados por 

Portugal. Segundo Schwartzman (1988) o Estado português caracterizaria-se por 

apresentar uma estrutura política centralizada, burocrática e patrimonialista. A forte 

burocratização e centralismo presentes neste Estado seriam decorrentes, de acordo 

com Carvalho (1981), de uma “revolução burguesa abortada” como fora o caso de 

Portugal. Nessas sociedades o Estado teria um papel ativo caracterizando uma 

“macrocefalia” administrativa. 

Ao proceder a colonização Portugal transplantara sua forma de 

administração política para o Brasil, a tentativa de implantar sesmarias fracassou e 

em 1548 instala-se o primeiro Governo Geral. À época da emancipação política se 

chegou até mesmo a pensar que:  
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O espírito da independência, com estímulo prestado pelas câmaras locais 
ao príncipe, a aprovação do texto constitucional por elas, fariam supor que o 
espírito municipal conquistaria lugar de relevo nas novas instituições 
políticas. (FAORO, 1976, p. 305).  

Contudo, “o município seria apenas uma peça auxiliar do mecanismo 

central” (p. 306). Isso porque as províncias deveriam estar submetidas a um 

executivo forte para atender ao ideal de pátria única. 

O Estado brasileiro aparece na versão neopatrimonial, como coloca 

Schwartzman (1988). De acordo com o autor o patrimonialismo se caracteriza pelo 

poder arbitrário e pela instabilidade. Esse tipo de Estado aparece como locus de 

favores e proteções estabelecendo laços de dependência e procedendo a cooptação 

política tanto do poder particular quanto da oposição. 

Schwartzman (1988) chama atenção para o fato de que o Estado 

brasileiro desde sua gênese mostra-se autoritário e tutelador, estabelecendo 

vínculos de dependência que lhe permitia o controle sobre a participação política. 

As raízes do Estado brasileiro encontram-se na forma de organização 

político administrativo de Portugal e são caracterizadas pelo autor como patrimonial. 

De acordo com Schwartzman, a estrutura centralizada, burocrática e patrimonialista 

do Estado português fora herdada pelo Estado brasileiro compondo, assim, dentre 

outros elementos sua face arbitrária e instável que persiste em toda a história 

política brasileira. 

É importante salientar que a obra de Schwartzman não trata 

especificamente do Estado Imperial, mas remonta a este como forma de ressaltar a 

feição neopatrimonial do Estado brasileiro e seu autoritarismo manifesto, aliás, com 

o militarismo. 

Schwartzman revê, ao propor uma análise estrutural da história do Estado 

brasileiro, perspectivas teóricas que enfocam este objeto do ponto de vista das teorias 

de representação, vê no Estado não apenas o locus de interesses particulares, 

contudo lhe confere, com certo cuidado, uma determinada autonomia. Outro aspecto 

revisto ainda que indiretamente em resposta à questão do centralismo, grande parte 

da bibliografia já produzida sobre o século XIX dimensiona apenas a questão de que o 
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Estado Imperial fora centralizador, Schwartzman chama atenção para um Estado em 

que centralização e descentralização coexistem, nesse ponto o autor ressuscita a 

região alijada pela bibliografia. Enfatiza, dentro de um Estado controlador, um campo 

de autonomia local, em que se desenvolve o espaço do poder particular e familístico e 

isso devia-se ao fato, por outro lado, dos tipos de ocupação e suas acomodações 

locais o que conferia uma peculiaridade política local. 

Em suma o que o autor procura é caracterizar o Estado brasileiro, observa 

neste o poder arbitrário e a instabilidade, sendo que a origem desse tipo de Estado 

estaria nas raízes portuguesas do patrimonialismo. 

Para Faoro (1976) o centralismo do Estado brasileiro – soma da herança 

portuguesa com as necessidades de unidade política do país e ordem interna – está 

calcado na autoridade e na cooptação haja vista as muitas forças centrífugas que 

haviam de ser controladas. Porém a política centralista do Estado brasileiro apresenta-

se desde o início maculada por pressões locais, por ameaças tal como a atitude 

recolonizadora portuguesa, que é vista como golpe contra a unidade territorial. Como 

expõe Faoro a centralização se traduz no “amalgama monárquico que procura 

sedimentar as províncias mal agregadas”, posto que se deseja as mesmas unidas ao 

centro, então o Estado veste a feição onipotente, superior, insondável e tuteladora. 

Ainda segundo o autor citado, o período regencial se exibe com 

roupagens muito mais autoritárias e arbitrárias com o objetivo de combater as 

tendências separatistas, as quais aparecem também como produto dos anseios por 

integração política, pois o predomínio estava com as províncias do sul. As forças 

localistas dilatavam-se e as ameaças separatistas que fermentam o turbulento 

período da Regência colocam-se, outrossim, como táticas de luta por participação no 

Império. Portanto, as revoltas regenciais, em suas motivações, exprimem por um 

lado os anseios por integração política. Por outro lado, as propostas dos liberais 

demonstram desconfiança em relação à centralização bragantina. Embora as duas 

obras liberais com vistas a “autonomia” local: o Código de Processo Penal 

(29/11/1832) que garante aos municípios atribuições judiciárias e policiais e o Ato 

Adicional (12/08/1834), se enquadrarem dentro da proposta de reformas, estas não 

deveriam, sob nenhum aspecto, ameaçar a integridade nacional, pois tanto liberais 

quanto conservadores primavam por este último elemento. A idéia de 
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descentralização liberal não envolvia a fragmentação municipal, não vem 

acompanhada da autonomia provincial, porém, ainda assim os conservadores se 

referiam ao projeto liberal que se apoiava no modelo norte-americano como demônio 

que os liberais mesmos criaram. Sobre o final do período regencial comentou 

Visconde do Uruguai que tudo estava fora de lugar (apud SCHWARTZMAN, 1988). 

Contudo, há que se perceber na coexistência as forças centralizadoras e 

descentralizadoras e na relação que as mesmas exercem com o predomínio da 

primeira acolhendo a segunda por via da cooptação. No entanto, as autoridades 

locais não desapareceram, ainda assim são vinculadas ao poder central como 

sugere a Lei de 31de dezembro de 1841. 

O exposto procurou sinalizar o diálogo entre as interpretações 

apresentadas sobre a formação do Estado Nacional brasileiro, buscando apreender 

como os teóricos apontados analisam dentro da história política brasileira esse 

processo formativo e o tipo de fisionomia que o Estado brasileiro admite. 

Ao apresentar algumas analises a respeito da formação e natureza do 

Estado Nacional brasileiro, optamos por valorizar aquelas que apresentam uma 

relação de mútua dependência entre o poder central e o local, como por exemplo os 

estudos de Uricoechea e Schwartzman. O nosso interesse em abordar estes autores 

reside em buscar o papel da região no Império e em especial o lugar específico da 

Província de Goiás.  

 

 

1.1 – O lugar da região no Império 

 

A respeito da cultura política4, como assinalamos, a entendemos nos 

termos da peculiaridade que assume a historicidade política brasileira que deságua 

                                           
4 De acordo com Bobbio a expressão cultura política tem-se alargado por via dos recentes estudos de 
ciência política. O termo intenciona designar “o conjunto de atitudes, normas, crenças, mais ou menos 
largamente partilhadas pelos membros de uma determinada unidade social e tendo como os 
fenômenos político”. 
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num tipo de Estado não condizente com o padrão do Estado moderno baseado nas 

formas burocrático racional-legal. Conforme Weber (1999) o poder racional-legal é 

determinado por seu caráter impessoal, configurando-se pela hierarquização dos 

cargos e pelo saber especializado. 

O termo cultura política procura encerrar a especificidade do Estado 

Imperial e de sua elite política resultantes de uma historicidade política que teve em 

seu seio no decurso do período colonial o transplante da política administrativa 

portuguesa como nos mostra Faoro (1976). Especificidade esta que abarca a relação 

entre os poderes central e local, em que não escapa nem o mesmo uma “província do 

sertão”. Goiás está inserido nos meandros desta cultura política, tanto na sua 

correspondência com o poder central quanto nas formas de tecer sua política local. 

A estrutura político-administrativo portuguesa caracterizava-se pela 

predominância de uma forte burocracia confundida com sua elite política, onde sua 

aristocracia  

dependia cada vez mais do emprego para sobrevivência, donde sua 
dependência do Estado e seu crescente caráter parasitário. Além disso, o 
serviço público, ela teve que dividir emprego e influência com a nobreza de 
toga composta principalmente por legistas. (CARVALHO, 1981, p. 29) 

Daí a importância que os juristas e magistrados vieram a exercer “na 

política e na administração portuguesa e posteriormente brasileira. Tratava-se de 

uma elite sistematicamente treinada, sobretudo graças ao ensino do direito na 

universidade de Coimbra” (p. 29). 

Carvalho (1981) a fim de dar conta da especificidade político-

administrativo que se desenvolveu no Brasil com sua origem na política portuguesa, 

mas particularmente na formação de sua elite política para, com efeito observar a 

construção do Estado por essa mesma elite, efetua estudos comparativos nos quais 

busca perceber as demandas, ou contextos históricos que permitiram a 

diferenciação entre as elites de determinados países no caráter de sua formação, ou 

seja, procura apreender a influência que as estruturas políticas, “particularmente do 

Estado”, possuem na formação e manutenção das elites. Neste caso expõe que “Em 

termos de formação de elites políticas, as várias combinações deram origem a elites 

também distintas”, assim o formato da elite política depende do tipo de Estado que a 
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comporta. Daí percebe diferenças entre elites políticas de um país para outro. Onde 

predominou a burocracia o perfil da elite política consistiu na maior dependência do 

Estado, do emprego público para a sua sobrevivência, donde sobreveio seu 

“crescente caráter parasitário” (p. 29). Nos lugares em que predominaram os 

partidos e os parlamentos a elite política “tiraria seu poder de outra fonte que não o 

Estado” (p. 26). No primeiro caso temos os Estados que, de acordo com o autor, 

tiveram abortados sua revolução burguesa, como o exemplo de Portugal. No 

segundo aqueles cuja a revolução burguesa fora bem sucedida como Inglaterra e 

Estados Unidos. A importância do estudo comparativo de Carvalho está em 

compreender a especificidade da elite política portuguesa a partir da análise do tipo 

de Estado e, consequentemente, chegar à elite política imperial no Brasil do século 

XIX, posto que esta última é herdeira da primeira. Herança esta que contribui para 

um tipo determinado de cultura política. 

Consideramos por cultura política no Estado Imperial, as relações 

estabelecidas entre os poderes central e local. Comecemos por admitir o lugar da 

região no Império. 

Constatamos que se no âmbito das representações a região aparece no 

discurso subsumida, no campo da cultura política esta influi significativamente na 

política imperial, posto que o governo imperial, cujas decisões partiam do centro 

viabilizador do projeto fundacional, só foi possível devido ao apoio conseguido junto 

as elites locais por meio dos compromissos. A Perspectiva centralizadora ao 

minimizar a importância da região não oferece margem para a análise da estrutura 

política do Império, portanto torna-se necessário realçar os laços que aproximam 

região e poder central. 

Carvalho (1997) observa que grande parte dos trabalhos dedicados aos 

estudos de poder local e sua relação com o Estado nacional no Brasil, apresentam 

problemas na utilização de conceitos básicos como mandonismo, feudalismo, 

clientelismo, patrimonialismo e coronelismo.5 Constata o debate antigo na historiografia 

brasileira em que os autores ao pensarem a história política brasileira assume posturas 

                                           
5 Carvalho procura explicitar o significado de cada um desses conceitos por considerar que há 
imprecisões e confusões conceituais. 
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polarizadas. Quando o pêndulo está apenas na região tem-se as teses feudalistas e 

seus expoentes como: Nestor Duarte (1939). Teses que postulam a independência do 

senhoriato rural em relação ao Estado. Quando aquele aparece ao contrário das teses 

feudalistas, assente no centro, vê o Estado como todo poderoso obliterando a região, 

como exemplo apresenta-se o trabalho de Raimundo Faoro (1976).  

De acordo com Carvalho (1997) o trabalho que melhor consegue perceber 

a dinâmica existente entre os poderes central e local e que aproxima-se de Leal 

(1997), na visualização desta relação, é o apresentado por Fernando Uricoechea 

(1978). Este autor supera o pêndulo acima mencionado à medida em que se 

aproxima da idéia de compromisso. O Estado português e posteriormente o 

brasileiro sustentaram sua administração pela recorrência ao poder privado e ao 

serviço litúrgico. Nestes termos é que o autor pensa o Estado patrimonial, o 

compromisso assume a forma de barganha. 

O esquema proposto por este trabalho como o mais adequado a 
interpretação desta questão durante o Império é o que concebe a interação 
da autoridade central com o poder local como um processo complexo, 
composto de antagonismos relativos, identidades relativas, e autonomias 
relativas entre os dois autores. O Estado gozava de uma relativa autonomia 
que lhe permitia eventualmente antagonizar grupos privados e vice-versa. 
Simultaneamente, compartilhava-se de algum grau de identidade com 
grupos privados que tornavam possível a esse poder antagonizar outras 
facções, e assim sucessivamente. Nem um monismo administrativo, nem 
um monismo agrário podem capturar dialeticamente todos esses aspectos 
do processo histórico. (URICOECHEA, 1978, p. 108) 

A análise de Uricoechea encontra a perspectiva de Carvalho que vê o 

Estado pela sua incapacidade de chegar a periferia, instado na condição de manter 

compromissos com os poderes locais:  

na ausência de suficiente capacidade controladora própria, os governos 
recorriam ao serviço gratuito de indivíduos ou grupos, em geral proprietários 
rurais, em troca da confirmação ou concessão de privilégio. (CARVALHO, 
1981, p. 122) 

 Expõe Uricoechea (1978, p. 112) que:  

em momento nenhum foi o Estado capaz de governar efetivamente sem 
fazer acordos com grupos privados para contar com sua cooperação [...] um 
governo viável, em outras palavras, dependia do reconhecimento por parte 
do Estado, das demandas e interesses locais que só podiam ser ignorados 
à sua conta e risco.  
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 A guarda nacional é um exemplo de instituição patrimonial que 

promovera a ligação entre governo e proprietários rurais. Esta instituição 

correspondia aos interesses de ordem do governo e, em contra partida, fora 

poderoso instrumento de controle dos chefes locais sobre a população. A guarda 

fora primordial para a manutenção do poder local. 

A cooptação política dos chefes locais deixa claro o peso do regionalismo 

no governo imperial, pois não era possível governar sem a colaboração dos chefes 

locais e que a ordem no interior não poderia ser conseguida ausentando-se desta 

colaboração. Isso oferece-nos a medida da capacidade de controle do governo 

central no âmbito do local.  

Visto a importância da região na estrutura política do Império, faz-se 

necessário verificar sua atuação na história política brasileira. 

Para Leal (1997, p. 71) o período colonial assistiu a uma “autonomia extra-

legal” dos chefes locais os quais mantinham o controle sobre as câmaras municipais.  

A Coroa sancionava usurpações, praticadas através das câmaras pelos 
onipotentes senhores rurais. Legalizava-se, assim, uma situação concreta 
subversiva do direito legislado, mas em plena correspondência com a ordem 
econômica e social estabelecida nestas longínquas paragens. Seria difícil 
conter estas manifestações do poder privado em uma estrutura cuja unidade 
fundamental – que imprimiu seu selo no conjunto das demais instituições – 
era o extenso domínio rural. (PRADO, Jr. apud LEAL, 1997)  

Caio Prado vê nas câmaras municipais da colônia a protagonista da 

administração geral ainda que constitua-se como órgãos locais, não havia, pois, uma 

nítida separação entre governo geral e local. 

Alguns autores identificam o século XVIII como o momento em que a 

Coroa procura enfraquecer o poder local, cujas medidas neste sentido reforçam-se 

no século XIX. Leal (1997) ao trabalhar com a legislação do Império fará o 

encaminhamento da análise nas seguintes prerrogativas: o Império concentra em si 

uma tendência centralizadora e, isso pode ser apanhado pelo estudo da legislação 

do período, porém admite entre a legislação e a prática política há guardadas 

determinadas distâncias. Isso aproxima-o da perspectiva de Uricoechea com relação 

aos compromissos já mencionados por nós.  
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Caso a análise do Estado Imperial sobre as disposições que o poder 

central – lembrando que o referencial que o coloca para a posição de centro é o 

projeto fundacional – mantém com o poder local seja concentrada na legislação e 

nas medidas centralizadoras, o que aparecerá como produto da mesma é a ênfase 

no projeto e não o diálogo, que se instala a partir dessas relações que, a nosso ver, 

constitui suas articulações e tensões o conteúdo da Nação. 

A extrapolação da legislação e das medidas – é claro sem descartá-las – 

nos possibilita enxergar uma outra situação política para o período tratado, uma 

outra situação que prevê uma “esfera de atribuições, que resultavam muito menos 

da lei que da vida” (LEAL, 1997, p. 85). Para sinalizar esta questão basta mencionar 

que medidas como as nomeações em substituição a cargos antigos como forma de 

controle das elites locais por exemplo, não implicaram a tibieza do poder local, ainda 

assim refletia o compromisso com este último. Expôs Carvalho (1981, p. 124) que 

“não é de surpreender que a nomeação, recaísse no mesmo tipo de gente que era 

eleita para juiz de paz de quem os novos funcionários herdaram as principais 

atribuições”. As funções criadas em 1841 interpretadas pelos liberais como 

esmagamento do poder local de delegados, delegados substitutos, subdelegados e 

subdelegados substitutos de polícia exerceram suas funções à luz do 

patrimonialismo. Torna-se patente que dentro desse pressuposto havia toda uma 

preocupação em torno da confiabilidade naquele que ocupador do cargo público 

deveria inspirar, ora, daí sairia toda a tessitura política baseada não nas 

competências e na impessoalidade; entretanto esta se firmaria na pessoalidade, que 

dentro da nossa história constitui um tipo de política baseada no código da 

confiabilidade. A fala que se segue de José Rodrigues Jardim como presidente da 

Província de Goiás denota o teor dessa cultura política.  

Sendo de grande importância que os Empregados da Secretaria reunam a 
huma regular conducta, boa letra, e aptidão, não julgo despensavel que 
sejao da confiança da Authoridade, perante a qual tem de servir, por quanto 
já mais servirá bem o Empregado, que lhe for opposto. (MEMÓRIAS 
GOIANAS, 1986, v. 3, p. 40)  

A confiabilidade seria condição básica para a fixação dos aliancismos, 

para a perpetuação das familiocracias no poder político, para a formação dos 

conchavos políticos interelites, nas disputas e entrecruzamentos dos grupos políticos 
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locais, no fechamento do círculo da política local pelas famílias tradicionais por 

intermédio principalmente dos matrimônios.  

 Os presidentes de Província – criados para atender aos propósitos de 

controle sobre o poder local – permitiram que o poder central fosse consolidado por 

meio de uma concentração de poder sobre a Província. Todavia a criação dos 

mesmos não representou o controle efetivo em nível local, posto que, obstáculos 

como as distâncias, por exemplo, faziam com que entre a nomeação deste e o 

empossamento do cargo levassem meses. Isso possibilitava a inalteração do quadro 

local pelas famílias tradicionais, oligárquicas da região, ora, o vice-presidente 

acabava em virtude da demora do presidente em assumir seu posto, por vezes, 

controlando a cena política por mais tempo que o próprio presidente. Para o caso da 

província de Goiás, nos informa Bertrand (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 5, p. 13) 

que durante os 65 anos de Império os políticos locais ocuparam o poder 34 anos 

contra 31 dos políticos estrangeiros.  

Por meio dos vice-presidentes as lideranças locais continuavam a tecer a 

política, visto seus elementos serem recrutados das famílias tradicionais da região. A 

presença do presidente indicado pelos ministérios – figura alienígena à politica local 

– também não significou profundas alterações no quadro político que o 

acomodaram, isso devido as alianças que os representantes das elites políticas 

locais estabeleciam com o recém chegado presidente. De tais aliancismos dependia 

a predominância de grupos políticos em relação a outros acirrando as rivalidades 

interelites locais. Queda dos gabinetes e a reorganização dos cargos públicos. 

Informa-nos Moraes (1974, p. 33) que “presidentes e vice-presidentes 

dominavam toda a conjuntura política, dispondo sobre a câmara de deputados 

impondo sobre a vereança, que homologava apenas os candidatos oficiais”. Com os 

vice-presidentes, chefes políticos poderosos da região, “deveriam tratar os 

presidentes para poder governar em paz a província” (QUEIROZ, 1976, p. 38). De 

acordo com Moraes (1974, p. 33):  

excepcionalmente um vice-presidente fazia oposição ao presidente; de 
modo geral, conciliavam-se interesses, casavam-se idéias, juntos decidiam 
o destino da província, juntos perseguiam o inimigo partidário e juntos 
distribuíam favores.  
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Indicamos a participabilidade do regional na conjuntura política do 

Império. Contudo, a participação não se deu de forma homogênea devido a 

hierarquização interprovincial.  

A desigualdade da províncias em termos populacionais e de riqueza levava 
ao maior favorecimento de umas em relação as outras. A origem provincial 
dos ministros já indicava tal desnível entre as províncias (CARVALHO, 
1981, p. 103) 

Se pensarmos que o chamado “político nacional” de Carvalho era aquele 

que necessariamente atingisse o ministério, o que integrava-o ao clube fechado da 

elite dirigente responsável pela montagem do Estado e, portanto arquiteto da Nação, 

e se concluirmos como nos indica os números levantados por Carvalho os quais 

apontavam que “mais ou menos 80% dos ministros em todo o período provinham de 

seis províncias entre as dezenove que existiam” (p. 105), estaremos diante de um 

fato: o desequilíbrio favorável às grandes províncias. 

Mediante o fato da heterogeneidade na participação política da vida 

nacional por parte das províncias como fica a província de Goiás neste contexto? 

Antes de mais nada é preciso destacar que participar da vida política é participar do 

projeto de Nação é, portanto integrar o centro das decisões, logo significa estar 

incorporado ao perfil de elite política responsável pela “construção da ordem” nos 

dizeres de Carvalho. 

Para Carvalho (1981) a menor integração de uma elite política local na 

vida nacional se refere à sua alienação em relação a forma da chamada elite política 

nacional. De acordo com este autor o político nacional era aquele que tomava as 

decisões no governo central, a quem estava dada a tarefa de construir a Nação.  

É necessário perceber que tipo de elite se tem no Brasil Império, para isso 

iremos nos reportar ao estudo de Eul Soo Pang (1979), pois é neste trabalho que 

Carvalho busca referencias para caracterizar a elite imperial brasileira. O objetivo do 

estudo de Pang, ao trabalhar “Os mandarins do Brasil Imperial”, está em apontar 

para uma “teoria geral da formação da elite política imperial”, corresponde a 

percepção do sistema adotado pela monarquia a fim de desenvolver ou engendrar 

sua elite própria, assim reconhecer o perfil desta elite política. O que o autor espera 

com a teoria sobre a elite política é apreender o seu papel, a sua função, a sua 
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ideologia, para isso utilizará do conceito “mandarim6” de forma a representar uma 

espécie de “tipo ideal”. Na concepção desse autor o estudo da elite política é um dos 

caminhos para a compreensão do período imperial.  

O autor toma emprestado o termo mandarim para acentuar a similaridade 

entre a elite política brasileira e aquelas de outros países, principalmente os 

funcionários políticos chineses. Diz o autor que:  

Em anos recentes, entretanto, os estudiosos têm empregado o termo 
mandarim em acepção análoga, para descrever o recrutamento e a 
formação de um agente político centralizadamente controlado, bem como 
seu papel na unificação do país e na definição de uma ideologia nacional, 
tende a justificar a continuação do sistema social, econômico e político 
vigente. (PANG, 1979, p. 106) 

Assim, o mandarim se caracteriza por se tratar de um agente político “com 

funções específicas e uma ideologia nacional” (p. 106). Esta ideologia deve estar 

atrelada ao projeto Monárquico Constitucional constituído a duras penas pela 

independência e sancionado pela maioridade.  

Qual seria, então, a teoria da formação da elite que Pang adota para 

reinterpretar o “Brasil do século XIX”? Repetimos que esta se pauta pelo tipo ideal 

do mandarim. Não que a elite política brasileira fosse idêntica à chinesa, o que o 

autor pretende acentuar são as similitudes, encontrando, assim, um padrão 

semelhante entre as duas elites, e, por isso, pode tornar cognoscível seu objeto.  

Pang apresenta a classe dos mandarins caracterizada pela formação 

sócioeconômica e educacional semelhante. Para fazer parte desta classe é 

necessário educação formal e passar por estágio administrativo, a fim de formar uma 

“elite socialmente homogênea e nacionalmente orientada” (p. 107), o mandarim 

respeita ao “agente político de visão nacional” (p. 108). Os elementos do 

mandarinato consistem na formação e na carreira, cujos componentes são: 

recrutamento, educação superior, circulação geográfica, e o estágio “como agente 

imperial em nível providencial” (p. 106).  

                                           
6 De acordo com Pang o termo mandarim é tradicionalmente associado com os funcionários políticos 
e civis da China. Constitui num “educado agente político, com funções específicas e uma ideologia 
nacional”. 
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Em que aspectos a elite político brasileira se assemelha e se diferencia 

dos mandarins chineses? As semelhanças, segundo o autor, estão na ocupação dos 

cargos, em ambas as sociedades dava-se pela eletividade ou pela nomeação por 

parte do Imperador; no objetivo da “administração interna” do império, ou seja 

justificar o governo vigente; nos pressupostos da circulação geográfica; na promoção 

da carreira; e na garantia de uma visão que fosse nacional.  

Depois de completar seu treinamento formal na capital nacional, os 
mandarins chineses alternavam-se nas várias províncias a serviço do 
governo nacional ou dinastia, e por este processo adquiriam uma visão 
geral da realidade nacional (PANG, 1979, p. 108, grifo do autor). 

Quanto as diferenças, a mais expressiva, comenta Pang, diz respeito ao 

recrutamento que no Brasil fora mais limitado. Na China a elite política era recrutada 

por meio de exames abertos para todos. No Brasil o recrutamento dava-se pelo 

critério da educação universitária, ou pela carreira militar, esta última paralela à 

primeira.  

A elite política brasileira era recrutada da elite social “fundamentalmente 

composta pelos grupos associados à economia de exportação” (p. 109), portanto, “a 

aristocracia fundiária e os negociantes engajados na importação e no comércio de 

exportação” (p. 109). Essas elites concentrava-se nas províncias vinculadas à 

economia de exportação, a saber: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Pernambuco e 

Minas Gerais. Estas eram consideradas como centro demográficos e econômicos do 

Império, neste rol das províncias mais importantes a de Goiás não estava presente, 

se pegarmos uma lista da elite política goiana, principalmente até a fundação das 

faculdades no Brasil, pouquíssimos foram os goianos possuidores de educação 

superior, pelas distâncias e pelos enormes gastos para bancar os estudos em 

Coimbra. Somente “alguns afortunados filhos de ricos fazendeiros ou de opulentos 

capitalistas eram enviados para o Velho Mundo e buscavam educar-se na famosa e 

decrépita (Universidade de Coimbra)” (FIGUEIREDO, apud PANG, 1979, p. 138). 

Pang observa que entre os anos de 1800 e 1830 dos 180 brasileiros em Coimbra, 

apenas dois eram goianos. De maneira que a elite goiana se encontrava alocada 

mais nos quadros da admissão à elite brasileira por via da carreira militar 

“seguramente um privilégio dos estratos mais altos” (PANG, 1979, p. 108), ou seja, 

as famílias ricas da região.  
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Quem compõe, no Brasil, a chamada classe dos mandarins? Segundo 

Pang seus componentes são: os membros do Conselho Estadual, os Ministros do 

Supremo Tribunal, os senadores do Império, os deputados gerais, os presidentes de 

Província. Hierarquicamente, depois do primeiro ministro o cargo mais elevado 

consiste no de senador. Do Senado, podia o imperador, recrutar os elementos para 

formar ministérios, para conselheiros de Estado, para presidente dos Conselhos de 

Ministros, ou seja, o chamado Conselho de Estado do Segundo Reinado que teve 

seu regimento provisório em 1842 – será assunto do segundo capítulo.  

Conforme o autor o clímax da carreira de mandarim está na organização 

de um ministério imperial. Pois ao primeiro ministro cabe “administrar o Brasil em 

nome da Coroa” (PANG, 1979, p. 116).  

Colocando-se acima da política provinciana, o Primeiro Ministro protegia os 
privilégios imperiais nas províncias, através da escolha judiciosa de seus 
presidentes e de outros administradores locais. (p. 116-117)  

A carreira pressupõe, para o mandarim, a oportunidade de elevação de 

níveis dentro dessa hierarquia na elite. Pang apresenta uma gradação: o primeiro 

degrau seria a Assembléia Provincial, passando pela Assembléia Geral, pela 

Presidência de Província até chegar ao Senado.  

A formação do político nacional pressupunha o enfraquecimento dos elos 

com sua província natal, muito colaborou para isso, como nos mostra Pang, a 

circulação geográfica de elites.  

O autor destaca três níveis de circulação: a interprovincial, a regional e a 

nacional. No primeiro nível geralmente os dignatários procediam a uma circulação 

interna, ou seja, dentro da própria província natal, é o que Carvalho (1981) 

denominou de circulação por cargos. É neste nível que se encontra no Império a 

maioria da elite política goiana. Veja o caso de José Rodrigues Jardim, antes de 

figurar nos demais níveis chegando ao Senado, iniciou no serviço público aos 

dezesseis anos, sentou praça no 1º Regimento de Cavalaria Miliciana onde foi 

promovido ao posto de capitão (entrou na elite política pela carreira militar, 

característica das províncias do interior do País), fora reformado em sargento-mor do 

mesmo Corpo; tesoureiro da Casa de Fundição; procurador da Fazenda; deputado 
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secretário da Junta Provisória; membro do Conselho Geral da Província; membro do 

Conselho Administrativo; isso dentre outros cargos.7E foi também presidente e vice-

presidente da Província de Goiás.  

Outrossim encontramos políticos goianos nos dois demais níveis, 

inclusive o próprio Rodrigues Jardim. Muitos foram deputados gerais; João Augusto 

de Pádua Fleury, por exemplo, fora desembargador dos Tribunais de Relações do 

Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.  

Este segundo nível de circulação, consiste na administração das 

províncias de uma mesma Região.  

O terceiro nível destaca-se como ápice da carreira, corresponde na 

abrangência de regiões diferentes. Neste já se pode falar em político nacional, posto 

que em seu estágio por regiões diversas conclui-se que terá ganho experiência e 

conhecimento amplo do país, podendo, assim, tomar decisões nacionais, e estas, 

por sua vez, apenas podem se dar por via dos cargos mais elevados na hierarquia 

dos mandarins.  

Posto isso, podemos dizer que, a Província de Goiás dispôs de um 

autêntico político nacional, a saber, André Augusto de Pádua Fleury.  

Detenhamo-nos a alguns dados de sua bibliografia.8 André Augusto de 

Pádua Fleury nasceu em Cuiabá, Mato Grosso em 9 de abril de 1930, era filho de 

Antônio de Pádua Fleury e de Augusta Rosa Gaudie Ley. Seu pai encontrava-se 

dentro do nível de circulação regional o qual foi deputado geral por Mato Grosso. Em 

Cuiabá casou-se e teve cinco filhos, dentre os quais André Augusto; como apresenta 

Augusta Faro Fleury de Melo (2001) no artigo, “Um goiano no 2o Império”.  

Pádua Fleury chegou em Goiás com quatro anos de idade, estudou em 

Pirinópolis, viajou com seus pais várias vezes para a Corte, no Rio de Janeiro seu 

pai “granjeou preciosas amizades” e desta forma “conseguiu alguns benefícios para 

Goiás” (MELO, 2001, p. 121). Para complementar os estudos, tomou aulas avulsas e 

                                           
7 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos Livros Manuscritos; livro103, p109. 
8 Biografia apresentada por Augusta Faro Fleury Melo em artigo na Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás. 
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freqüenta “com certa deficiência de presença, o Colégio Pedro II” (p. 126), formou-se 

em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco.  

Percebe-se que Pádua Fleury, então, possuía formação superior e, algo 

muito importante, que eram as relações as quais já dispunha na Corte. Após formar-

se retornou a Goiás “Mal acabara de chegar em Goiás, o jovem advogado dotado de 

gênio ativo e empreendedor, não ficou a mercê das mordomias da casa paterna e 

fez uma destemida opção: a magistratura” (p. 127).  

Pang (1979) coloca que o Direito consistia na melhor porta de entrada 

para os jovens que aspiravam a carreira política. Pádua Fleury foi logo nomeado 

para juiz municipal de Santa Cruz de Goiás, explicita Melo que em 1857 o mesmo 

abandona este cargo e segue para a Corte, “indo advogar e trabalhar com afinco na 

Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça” (MELO, 2001, p. 127) tendo como 

companheiro Joaquim Nabuco.  

Na Corte conhece Paulina de Faro com quem se casa em 1859. Quatro 

meses antes de se casar escreve aos pais pedindo a permissão dos mesmos e 

fornecendo-lhes informações sobre a moça escolhida e sua família, André Augusto 

de Pádua Fleury deixa muito claro o peso dos entrecruzamentos familiares na 

época, e a necessidade de estabelecer alianças por matrimonio. Na carta apresenta 

toda a família da moça, sua ascendência, a posição social de seus membros e 

expõe que o pai de Paulina também estava a tirar informações a respeito dos Fleury. 

Alguns trechos demonstram bem o exposto.  

Sua família é muito bôa e das primeiras d’esta Corte.  

Nabuco acha que esta aliança me convém muito. Eu não estou cego, não.  

Sua educação me agrada. Ela aparece na alta sociedade, [...] Seu pai é 
fazendeiro e proprietário. (MELO, 2001,  p. 128-129) 

Paulina, filha de Camilo José Pereira de Faro que fora membro do 

Conselho Imperial e considerado “moço fidalgo da Casa Imperial” (JAYME, 1952, p. 

65), conhece o futuro marido em casa de Nabuco. Isso mostra o quanto André 

Augusto estava bem relacionado na Corte, ampliando suas oportunidades.  

De fato as ampliou. Foi deputado por Goiás em várias legislações. 

Nomeado para exercer o cargo de presidente das Províncias do Ceará, Espírito 
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Santo e Paraná, neste ponto já está alocado no terceiro e mais importante nível da 

circulação geográfica. Fora Conselheiro do Império; atingiu o posto de Ministro da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Gabinete de Paranaguá; dirigiu a 

Faculdade de Direito de São Paulo; recebeu do Imperador D. Pedro II, de quem era 

amigo a incumbência de realizar importantes missões no exterior, onde estudou 

sistemas penitenciários.  

Pádua Fleury foi um dos primeiros criminalistas do Brasil [...] Foi depois 
designado para estudar em países europeus o sistema penitenciário, tendo 
permanecido vários anos da Europa.  

[...] 

O relatório por ele apresentado traz importantes dados sobre criminologia e 
abundantes informações relacionadas com os trabalhos do Congresso de 
Estocolmo, onde ele se apresentou como representante do Governo 
Imperial Brasileiro. (CURADO, 1965, p. 13) 

O sexto filho de André Augusto nasceu em Paris, no ano de 1850, numa 

destas viagens. Como ressalta Augusta Faro, em 1885 fora “escolhido para presidir 

a Câmara Geral dos Deputados” e “elevado à condição de membro do Conselho 

Imperial” (MELO, 2001, p. 136) em 1883. Faleceu em 25 de novembro de 1895 no 

Rio de Janeiro.  

Por que dissemos no início que se tratava de autentico político nacional o 

Conselheiro André Augusto de Pádua Fleury? Ora, agrupava todos os requisitos dos 

quais Pang apontou para o pertencimento à chamada “classe dos mandarins”, a 

saber: a educação superior e a carreira política. De acordo com Melo: 

ocupou cargos vários, cujas decisões formam fundamentais – enfim foi uma 
personagem ativa, dinâmica, atuante na Corte em ações e transformações 
num tempo marcante da história brasileira. (MELO, 2001, p. 124).  

Outro que também ascendeu a um cargo nacional foi José Rodrigues 

Jardim. Como já dissemos o Senado constituía num posto elevado na carreira do 

mandarim, cujos membros deveriam ter completado o treinamento, contudo, diz 

Pang, o Senado se compôs também por médicos, oficiais militares, comerciantes, 

fazendeiros e altos eclesiásticos.  

José Rodrigues Jardim alcançou o Senado, esteve alocado no grupo dos 

oficiais militares que a este posto chegaram. Entretanto para Carvalho o capitão 
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Rodrigues Jardim não é considerado como político nacional. Em seu estudo a 

classificação para designar homens “com atitude muito mais favorável ao poder 

público” (CARVALHO, 1981, p. 77) está debaixo da designação de “políticos”, 

segundo o autor compõe-se de “pessoas marcadas por sua intensa e longa 

experiência política” (p. 77). Entendemos que Carvalho aponta por “longa 

experiência política” aquela que se define no âmbito mais elevado de formação e 

treinamento, na carreira de mandarins, ou o que faz com que este atinja o status de 

mandarim. Essa questão torna-se patente pelo seu exemplo de “político”, o qual 

Pang denominou “mandarim”. De acordo com Carvalho, que toma por exemplo dois 

senadores, Araújo Lima, Marquês de Olinda e José Rodrigues Jardim; o primeiro 

seria representante da categoria denominada por Carvalho de “político”, posto que 

formado em Direito Canônico em Coimbra, exerceu os cargos de deputado, regente, 

senador, conselheiro de Estado, várias vezes presidente do Conselho de Ministros. 

O segundo não caberia na classificação de “político”, pois mesmo sendo proprietário 

rural como o primeiro, não possuía educação superior,9 não fora ministro e 

comparecia muito pouco às sessões do Senado. Carvalho, explica:  

O principal objetivo dessa categoria especial é distinguir donos de terra 
sem educação superior envolvidos apenas esporadicamente na política 
nacional, de outros com educação superior e uma longa vivencia política 
(1981, p. 77).  

Admitindo esses pressupostos, somos por considerar que André Augusto 

de Pádua Fleury comporta satisfatoriamente a classificação de “político”, para 

Carvalho e a de “mandarim” para Pang.  

Falamos dos níveis de circulação geográfica, apresentando a situação da 

Província de Goiás frente à mesma, procurando demonstrar em que níveis 

poderíamos encontrar a elite goiana, e constatamos que a mesma se figurou nos 

três, porém com intensidade diferente, restringindo-se basicamente ao primeiro e 

segundo nível. Os dados que confirmam essa assertiva encontramos no livro n.103 

da documentação manuscrita. Outro exemplo nos é oferecido por Costa (1978) 

                                           
9 A respeito de políticos goianos podemos considerar que alguns nomes não deixaram a desejar 
quanto a classificação de “político” exposta por Carvalho, por exemplo: José de Assis Mascarenhas 
estudou em Coimbra. Os três  goianos que foram presidentes da Província de Goiás estiveram à 
altura do posto que ocuparam no tocante aos requisitos e exigências que o mesmo admitia.  
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quando apresenta os diversos cargos pelos quais passou o Comendador Joaquim 

Alves de Oliveira, cargos que configuram a circulação regional. Joaquim Alves foi 

“tesoureiro do Arraial de Meia Ponte, juiz ordinário, juiz de órfãos, juiz de paz, juiz 

municipal, inspetor da instrução pública, delegado do governo provincial em Meia 

Ponte” (COSTA, 1978, p. 58)  

Agora, outro aspecto deve ser abordado com respeito às funções da 

circulação geográfica e suas implicações na relação nação–região, Corte–

províncias.  

De acordo com Pang (1979) a circulação geográfica possuía três funções: 

enfraquecer o elo com a província natal, criar uma perspectiva nacional, tomar 

decisões a partir de um conhecimento mais amplo do país.  

Tal fato nos induz a pensar acerca da característica metonímica do 

projeto nacional; conforme Mattos (1990), um projeto fluminense. O rodízio dos 

presidentes por várias províncias tinha o objetivo de lhes conferir visão nacional, a 

fim de nos cargos mais elevados tomarem decisões nacionais. Neste sentido 

acreditamos que o projeto nacional não perde sua característica metonímica, uma 

vez que a dita “visão nacional” não partia da região que fala sobre si mesma, 

fazendo isto significava atribuir autonomia demais à província. A voz da região partia 

de um elemento a ela estranho, de um presidente de outra localidade. Todavia, as 

províncias encontravam interstícios na estrutura do Império. Esses presidentes de 

província, mecanismo de controle da autonomia da região por parte da Corte, 

ficavam, às vezes, pouco tempo nas províncias para as quais eram designados por 

nomeação. Assim o conhecimento que viria a compor essa visão geral do país não 

poderia prescindir das elites locais, tanto o conhecimento da região, quanto à própria 

governabilidade. Se não podemos negar o projeto metonímico do Império, no 

entanto é possível postular o papel dinâmico das partes no projeto de Nação que se 

esboçava.  

as elites provinciais freqüentes pediam favores aos mandarins” era “membros 
das elites regionais ou das oligarquias provinciais, e ali mantinham interesses 
econômicos (PANG, 1979, p. 118)  
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A citação acima revela a outra ponta da relação que as elites locais 

precisavam estabelecer com os mandarins para conseguir benefícios, principalmente 

com aqueles naturais da província; aqueles que atendiam aos interesses provinciais, 

ou seja, os deputados e os senadores.  

Temos, então, apesar dos esforços para sobrepujar as províncias em 

favor da unidade nacional, que voltarmos à questão de que a região influi 

significativamente na política imperial. Neste sentido, concluímos que a Província de 

Goiás não se encontra isolada no contexto da Nação, esta mantém ligações com a 

Corte a partir de suas elites políticas, estabelece vínculos na condição de região 

política, embora seja necessário precisar o sentido específico desses vínculos.  

Carvalho (1981) ao trabalhar com o tema das elites políticas no Brasil 

Imperial, primeiro apresenta algumas abordagens que procuram compreender o 

“fenômeno das elites políticas, para então demonstrar sua perspectiva de análise”10.  

Carvalho explicita que embora Mosca (1967) tenha “elaborado mais o 

tema, não chega à formulação mais precisa das relações entre elites e mudanças 

sociais” (CARVALHO, 1981, p. 24). Enquanto Carvalho procura ver a influência do 

Estado na formação de suas elites políticas, acusa Mosca de associar o predomínio 

das elites de determinado tipo – guerreiros, plutocratas, sacerdotes – ao controle de 

uma força social correspondente – força, riqueza, religião.  

Não é por acaso que Carvalho inicia seu estudo sobre a elite política 

brasileira, precedendo a uma análise do surgimento das elites políticas vinculando-

as ao Estado, daí o estudo comparativo. Seu campo de interesse está no surgimento 

das elites, especificamente em como o Estado participa da sua formação. 

                                           
10 Ressalta Gaetano Mosca (1967) e a sua conceituação sobre elite política. Carvalho Enfatiza que tal 
teórico consegue figurar uma visão mais ampla acerca das elites políticas, posto que vinculam elite e 
dinâmica social, produzindo, assim, uma interpretação mais rica que, aquelas que se pautam pela 
pergunta “Quem governa?” preocupadas em identificar os grupos que estão no poder.  

Mosca postula a teoria da classe política dirigente, tida como método das Ciências Políticas que se 
fixa em questão sobre a formação e organização da classe dirigente. Não consistia num método 
novo, todavia se expandiu no final do século XIX, na via da atribuição de poder, ou seja, o controle de 
uma determinada força social, seguindo os pressupostos do evolucionismo que dava idéia de 
sucessão de sistemas até chegar às sociedades avançadas. Neste esquema teria o sistema feudal, 
onde as partes do Estado reservam para si autonomia, a exemplo dos antigos impérios orientais e 
estados muçulmanos.  
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Determinados tipos de Estado engendram certo tipo de elite, é isso que o autor tenta 

mostrar verticalizando para o caso brasileiro do século XIX.  

No intuito de compreender a elite política imperial no Brasil do século XIX 

utilizamos os estudos de Pang (1979) e Carvalho (1981), procuramos localizar a elite 

política goiana dentro do quadro que o primeiro apresenta para caracterizar a elite 

política nacional segundo o critério dos níveis de circulação, em que destacamos a 

figura de André Augusto de Pádua Fleury como representante goiano no estágio 

mais elevado de circulação geográfica, e acrescenta Carvalho (1981), também por 

cargos, a saber o da circulação nacional. Entretanto faz-se necessário uma melhor e 

mais ampla reflexão sobre a elite política goiana que nos ajude a definir o seu perfil.  

Expõe Pang (1979) que a elite política nacional é recrutada da elite social 

composta pelos grupos vinculados à economia de exportação, de forma que nos 

indagamos sobre o recrutamento da elite local em Goiás, e mais queremos saber 

quem é essa elite. 

Ao voltarmos para alguns autores da historiografia goiana do século XIX, 

as informações dispostas são de uma elite ligada às atividades como a agricultura e 

a pecuária que se firmaram no cenário econômico da região após o longo refluxo 

econômico decorrente da crise da mineração. 

Com a paulatina substituição das atividades mineradoras pela pecuária 
extensiva e pela agricultura praticada em latifúndios, evoluiu para o 
predomínio de famílias que ‘no transcorrer do século XIX, assumiram as 
lideranças regionais formando verdadeiros clãs político- econômicos, dentro 
da relativa riqueza goiana para os padrões locais’. Destarte, à associação 
pelo o acesso à educação, dentro de clãs familiares, os quais evoluíram 
para oligarquias. (COSTA, 1977, p. 148, grifo do autor)  

Esse tipo de economia irá favorecer “uma elite de foros aristocráticos – 

porque possuidoras de terras – cujos segmentos se revezavam no poder em lutas de 

cunho pessoal, mas de pouco ou nenhum conteúdo ideológico” (p. 148). A elite 

social da qual é recrutada a elite política em Goiás no século XIX é pois a dos 

proprietários de terras. As lutas de cunho pessoal demonstram o interesse para 

tomar parte na chefia do poder local frente aos interstícios que o controle imperial 

deixava. É nesse sentido que o “pouco conteúdo ideológico” das elites dominantes 

fica expresso quando tratarmos de sua participação no processo de independência. 



 38 

Nas províncias ligadas à economia de exportação havia uma maior 

concentração na elite social de profissionais liberais, do alto clero e oficiais militares. 

Em Goiás, onde o acesso à educação superior nunca atingiu durante o Império 

números expressivos teve na composição de sua elite elementos do clero e os de 

carreira militar. Os profissionais liberais apareceram a partir principalmente da 

segunda metade do século XIX. Contudo, estão na maioria ligados à propriedade da 

terra, compondo as oligarquias locais. 

Em Goiás, cujo acesso à educação superior não era o mesmo das 

províncias mais ricas e populosas, as patentes constituíam um objeto de status e 

adesão à elite imperial, bem como servia de uma espécie de premiação do Governo 

Imperial pelas demonstrações de lealdade das elites locais “lealdade à monarquia 

era assegurada pela generosa distribuição de títulos nobiliárquicos, comendas e 

patentes” (VIANNA apud PANG, 1979, p. 125).  

É certo que tal citação referenda às formas de controle do Governo 

Imperial em relação às elites locais, todavia nos interessa outro aspecto, ou seja, de 

que maneira em Goiás se dá uma determinada composição da elite a partir das 

relações de lealdade-concessões-controle. O enorme número de chefes políticos 

integrantes das famílias ricas da região e detentores de patentes compõe a 

expressiva maioria dos membros juntamente com os clérigos até a segunda metade 

do XIX. Vejamos o exemplo da Junta Provisória e dos vice-presidentes que 

assumiram o poder em Goiás. O governo provisório, do qual já falamos, se constituiu 

do coronel Álvaro José Xavier; do capitão e depois coronel José Rodrigues Jardim; 

de Raymundo Nonato Hyacinto; do capitão João José do Couto Guimarães; do 

sargento-mor Joaquim Alves de Oliveira; do Padre Luiz Gonzaga de Camargo 

Fleury; do sargento-mor Inácio Soares de Bulhões. 

Bretas (1991, p. 188) nos informa que nos vinte anos que sucederam a 

Independência havia realmente “poucos homens possuidores de alguma cultura ou 

ilustração para dirigir a Província, no período que vai de 1822 a 1845”. No entanto os 

cargos mais importantes da Província deveriam contar com os homens ilustrados da 

mesma, que: 

tiveram que se revezar na Presidência da Província, na Secretaria do 
Governo, na Junta da Fazenda, no Conselho Geral, no Governo da 
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Diocese, na assembléia Provincial, na Assembléia Geral, no Senado do 
Império, no magistério, na magistratura. (BRETAS, 1991,  p. 188) 

A Presidência de Goiás que ficou de 1831 a 1845 sob comando de 

homens naturais da Província, teve no poder três goianos os quais atendiam aos 

requisitos que caracterizam a elite política no Império. José Rodrigues Jardim por 

sua formação “Aprendeu a ler e escrever na casa paterna, e latim, língua nacional e 

francês com o padre-mestre Luiz Antônio da Silva e Sousa” (p. 188). Luiz Gonzaga 

de Camargo Fleury, conhecido pela sua ilustração, foi redator-chefe de A Matutina 

Meiapontense D. José de Assis Mascarenhas, foi de acordo com Bretas, o primeiro 

magistrado goiano, bacharel formado pela Universidade de Coimbra.  

Os vice-presidentes seguiram este mesmo perfil. Todavia, é a partir da 

segunda metade do século XIX que se amplia o número de homens com formação 

superior em Goiás, seguindo a tendência de outras províncias brasileiras. É nesta 

época que os filhos das famílias que controlavam a cena local passaram a concluir 

seus estudos nas faculdades criadas no Brasil, nas províncias litorâneas, a partir daí 

tem-se um número maior de títulos de bacharéis e médicos nas províncias, rapazes 

formados nas faculdades de Direito e Medicina. Apresentamos um quadro com os 

vice-presidentes de Goiás, durante o Império, que demonstra a formação da escala 

mais alta de políticos goianos. 
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Quadro 1 – Lista dos Vice-Presidentes da Província de Goiás 

Ocupação Nome 
Data de posse e de 

exoneração do cargo 
1º Padre Luiz Bartolomeu Marques  14/08/1831 – 31/12/1831 
2º Capitão José Rodrigues Jardim 01/03/1841 – 13/11/1841 
3º Professor de Direito do 

Liceu e Coronel da Grada 
Nacional 

Francisco Ferreira dos Santos 
Azevedo  

19/03/1842 – 10/06/1842 
09/11/1842 – 17/10/1843 
29/03/1844 – 30/06/1844 

4º Comendador  Antônio de Pádua Fleury  19/02/1848 – 11/06/1849 

5° Bacharel  Antônio Augusto Pereira da Cunha  25/04/1854 – 08/05/1854 
6º Bacharel  João Bonifácio Gomes de Siqueira  01/08/1857 – 08/10/1857 

05/11/1862 –08/01/1863 
05/04/1864 – 27/04/1865 
29/04/1867 – 11/10/1868 
06/10/1870 – 25/04/1871 

7º Doutor Theodoro Rodrigues de Moraes 25/06/1878 – 22/07/1878 
14/01/1879 – 18/03/1879 
28/12/1880 – 01/12/1881 
09/12/1881 – 20/06/1882 
20/07/1882 – 22/02/1883 

8º Tenente-Coronel Antônio José Caiado  25/10/1853 – 06/02/1884 
25/10/1853 – 06/02/1884 
03/09/1854 – 01/11/1884 

9º Desembargador  Júlio Barbosa de Vasconcelos 17/10/1885 – 01/01/1886 
27/02/1886 – 14/08/1886 

10º Doutor  Antônio Pereira de Abreu Júnior 09/08/1887 – 09/08/1887 
11º (2º Vice-Presidente) 

Brigadeiro  
Felicíssimo do Espirito Santo 11/08/1887 – 20/10/1887 

03/01/1888 – 06/01/1888 
20/02/1888 – 06/03/1889 

Fonte: Cronologia dos Governadores de Goiás de 1722 a 1975. Secretaria da Educação e Cultura. Goiânia, 2 ed., 1961. 

 

Como explica Moraes (1974) a vice-presidencia constituía o posto mais 

elevado o qual podia os naturais da Província aspirar e, observando esta lista, 

percebemos que geralmente o poder local concentrava nas mãos das mesmas 

famílias, basta analisar os sobrenomes.  
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1.2 – O sentido da integração 

Pensar os projetos de integração em Goiás no período do Império nos 

remete a duas questões: O que leva as elites políticas a buscarem a integração e 

qual o propósito dos projetos pelas mesmas desenvolvidos? Procuremos refletir 

sobre essas questões sob a luz de um dado: o sentimento de isolamento da 

Província de Goiás em relação ao Centro. Primeiramente há que se deixar claro que 

os projetos visam a integração econômica, desse modo que o elemento com o qual 

iniciamos a nossa reflexão se refere a crise da mineração em Goiás, para tanto o 

texto de Sandes (2001) nos ajuda numa aproximação com essas questões.  

Ao trabalhar a formação de Goiás como região Sandes (2001) expõe que 

a descoberta do ouro insere Goiás numa nova perspectiva, a de “uma nova região 

colonial, vê-se, então, que a mineração estabelece para Goiás o nexo colonial, 

nesse sentido constitui fator de integração. Seguindo este ponto de vista a crise da 

mineração representou a ruptura do nexo colonial, da conexão com o Centro, 

ligação esta que no Império Goiás precisa restabelecer sob um novo signo, expresso 

sob a potencialidade da natureza como representação positiva do sertão. 

Não é nossa intenção nesse trabalho discutir o aspecto empírico da crise 

ou se ela existiu somente no olhar do viajante, do cronista impregnados pelos 

princípios de civilização européia que não os permitia enxergar o modus vivendi 

próprio do sertão, mas reconhecer na sensação de isolamento, tão presente no 

discurso político das elites goianas uma estratégia de inserção. Assim a própria crise 

passa a figurar como substrato para a construção de discursos que visam a 

integração econômica de Goiás ao Centro. Desse modo “a crise formula uma 

discursividade específica distanciando-se de uma questão empírica” (SANDES, 

2001, p. 20). Dentro desta perspectiva Sandes aponta para a constituição de um 

imaginário que tem na “imagem da ruína” – vista as descrições pelos cronistas de 

“estradas abandonadas, cidades em ruínas, pontes destruídas, receitas em queda” 

(p. 21) – o referencial que alimenta o “desejo de inserção na esfera da economia” 

(p.21). 

A compreensão da crise, a nosso ver, exige um olhar atento à constituição 
da narrativa histórica, descortinando estratégias discursivas e simbólicas, 
que sugerem a elaboração de projetos de integração da região ao projeto 
do Império. (SANDES, 2001, p. 21) 
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As estratégias discursivas tanto a da decadência quanto a da exageração 

conclamam a ação integrada do Estado. As elites políticas goianas demonstram por 

meio dos seus discursos de integração que o desenvolvimento material da Província 

depende do chamado “braço forte do Estado”. Daí o discurso da decadência sugerir 

a memória do fausto passado e o discurso da exageração propor a idéia da “região 

que potencialmente tudo podia”, precisando apenas ser explorada em suas 

potencialidades, que ali fosse dado novo vigor impulsionado pela ação do Estado. 

No discurso das elites se apresenta um tempo indeterminado, cujas referências são 

a memória de um passado glorioso e a perspectiva de um porvir que reencontre a 

velha ponta que constitui na integração econômica para recuperar a perspectiva da 

prosperidade material numa província onde “nada se carece fora dela” (CUNHA, 

MATTOS apud SANDES, p. 21) necessitando apenas ser potencializada pelo 

Estado.  

Aliás o discurso de exageração, tão comum aos cronistas do século XIX, 
definia uma estratégia de inclusão do chamado sertão ao poderoso braço 
do Estado. Incluir, integrar, exagerar foram estratégias políticas presentes 
em Goiás em boa parte do século XIX e XX. Em meados do século XIX, 
Couto Magalhães sonhava com a navegação entre os rios Araguaia e 
Tocantins. A estratégia da inclusão transformava a paisagem-natureza em 
elemento inexorável de um destino manifesto, potência que se transfiguraria 
em ato, como obra do Estado. (SANDES, 2001, p. 22) 

Os discursos procuram chamar a atenção do Estado para os recursos do 

sertão, para a natureza exuberante como potencial de desenvolvimento material da 

província, com a finalidade de diluir a idéia de sertão como “reserva de valor para o 

futuro”. Os relatórios da presidência da Província ao apontarem para o discurso da 

centralidade citam a questão: como pode uma Província tão central não merecer 

maior atenção por parte do governo imperial. 

Goyaz, Snrs. dotado providamente pela Natureza, tem em seo seio todos os 
elementos de grandeza. As suas faculdades não tem sido desenvolvidas; 
porisso o seo estado de decadencia he conhecido”. (Falla, que ao Concelho 
Geral desta Provincia dirigio em sua installação o Illust. e Exm. Sr. Marechal 
de Campo Miguel Lino de Moraes, Prezidente da Provincia)11 

 
Um aspecto que não pode ser desconsiderado quando tratamos dos 

projetos de integração para Goiás é o fato deste integrar a especialidade sertão, que 

                                           
11 Arquivo Histórico Estadual, seção de periódicos, A Matutina Meiapontense, n.º 31, 001–131. 
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exige um tipo de relação com o Estado imperial e procura apresentar como 

importante o aproveitamento dos recursos e riquezas do interior do Brasil. É 

necessário um discurso de valorização das paisagens centrais visto que a Nação 

brasileira se auto-representa dentro do paradigma europeu, dessa forma ao 

imaginar-se dentro dos padrões de civilização européia a Nação brasileira estranha 

o sertão. Este último dentro da “geografia valorativa do mapa nacional” (SOUZA, 

1997, p. 39) estaria identificado como “Brasil a ser”. A auto-representação da Nação 

nos moldes europeus tem a ver com o que Sandes coloca sobre a impregnação “das 

categorias classificadoras e ordenadoras advindas dos gesto de conquista.” 

(SANDES, 2001, p. 21).Que teriam produzido um determinado tipo de identidade 

para os países colonizados. Souza (1997) quando aborda a “geografia valorativa” 

para o Brasil destaca o binômio litoral que enuncia o “espaço-território” que pertence 

“plenamente ao espaço-nação”, ao contrário do sertão que dentro dessa valorização 

dos espaços aparece como o incógnito, “em sua incompleta condição de parte do 

ideal nacional” (SOUZA, 1997, p. 39.). O sertão é visto nesse sentido como espaço 

vazio, identificado à idéia de barbárie, habitat de aborígenes selvagens, lugar do 

nada. Portanto as elites políticas que se inserem nessa especialidade precisam 

produzir discursos que apresentem a potencialidade do sertão. 

O que as elites procuram é a aproximação com o Centro, o melhoramento 

material da Província pressupõe o encurtamento das distâncias. Deste modo o 

sertão aparece como espaço que deve ser incorporado pelo Estado. 

Consideramos que as estratégias discursivas no propósito de viabilizar os 

projetos de integração conclamam “o braço forte do Estado” na medida em que as 

elites políticas goianas assumem como postura ideológica a “crença de que Goiás se 

reergueria aos cuidados d’El Rei Nosso Senhor” (OMEGNA, 1971, p. 113), cabe ao 

“Rei resolver todos os problemas sejam eles grandes e graves, sejam miúdos e 

simples” (p. 113). O soerguimento econômico de Goiás significava para as elites a 

retomada do progresso. Um progresso que no seu imaginário estancou-se pela crise 

da mineração. Logo, o que se percebe é que essas elites vêem o desenvolvimento 

econômico da região como obra a ser empreendida pelo Estado. O discurso da 

decadência expressa bem essa colocação, nele as elites admitem uma impotência 

frente ao abatimento econômico de uma região que pede os socorros do Estado, 
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que deve revestir-se do papel de alavancador dos projetos para a melhoria material 

da Província. Os incentivos deveriam partir do Estado. 

O discurso da exageração parece completar o da decadência, se este 

último chama o “braço forte do Estado”, o primeiro procura justificar que a ação do 

governo central no sentido de desenvolver Goiás vale a pena. Isso porque justifica o 

investimento na Província a partir da ênfase no seu potencial natural, na riqueza de 

seus recursos, daí uma colocação do gênero “falta quase tudo para dar algum vigor 

ao comércio da comarca de Goiás; mas os elementos existem na província; nada se 

carece fora dela; nada é impossível, [...]” (CUNHA, MATTOS apud SANDES, 2001, 

p. 21). Nesse sentido percebemos que “A elite goiana, através de uma política 

regional, construiu a integração e a articulação entre a Nação e a região goiana, 

como uma forma de buscar o desenvolvimento e o progresso [...]” (PEREIRA, 1995, 

p. 69). 

 

 

1.3 – A Província de Goiás e sua relação com os acontecimentos do Centro 

A imitação prepara o curso para um novo rio, afirmação que se apresenta 
verdadeira para a realidade goiana. Copiar o Brasil litorâneo, incorporar o 
Leste, significava adquirir civilização, promover o pertencimento daquela 
região ao Brasil, fazer-se respeitar como um conjunto que se inseria em um 
conjunto maior, a Nação brasileira. 

Eliane Martins Camargo Manso Pereira 

 

É importante salientar os reflexos, em Goiás, dos acontecimentos que 

desenrolavam-se no Centro. A medida em que as notícias do Rio de Janeiro chegam 

à Goiás há neste toda uma movimentação com o objetivo de participar daqueles 

eventos. Mas esta participação não significa o envolvimento direto. O que nos 

interessa, no entanto, é o seu significado para Goiás e demonstrar o espírito de 

adesão que permeabiliza para a região os acontecimentos do centro. É certo que a 

participação destes eventos em Goiás não demanda apenas do “espírito de adesão”, 

mas dos interesses das elites locais dos quais trataremos mais adiante. Há, 

outrossim, as manifestações de rebeldia ao Centro. 
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Neste capítulo abordaremos desde a independência até a regência em 

Goiás. Não temos aqui a intenção de proceder um estudo aprofundado do período 

de 1822 a 1840, mas verificar como Goiás dialogou com os eventos nacionais neste 

momento. Quanto a participação de Goiás na página da Independência 

começaremos por seus antecedentes. Conforme informa Moraes (1974) Goiás, em 

1809, fora dividido em duas comarcas, a do Sul com sede na capital e a do Norte em 

São João das Duas Barras, e designado para o cargo de ouvidor da comarca do 

norte Joaquim Teotônio Segurado o qual posteriormente irá organizar e instalar, 

como expõe Lacerda (1970), um Governo Provisório em Cavalcante em 14 de 

setembro de 1821. 

Em 4 de outubro de 1820 é empossado no cargo de governador geral o 

Brigadeiro Manoel Inácio Sampaio. Lacerda explica que Sampaio enfrentou na 

capitania de Goiás um clima de insatisfação ao seu governo, sentimento que se 

acirrava quanto maiores fossem as notícias “dos acontecimentos que ocorriam no 

Rio de Janeiro, após o juramento das bases da Constituição” (LACERDA, 1970, p. 

19). A autora expõe que a antipatia com relação a Sampaio era proveniente, em 

linhas gerais, do fato de que: 

Em Goiás não teve condições de demonstrar sua capacidade de 
administrador, tanto pelo clima de revolução reinante no país, como, ainda, 
por sua inépcia em conduzir os negócios políticos. (LACERDA,1970,  p. 20)  

Isso nos remete a dois aspectos. O primeiro revela que a elite goiana 

estava a par do que acontecia no Rio de Janeiro incluída no que a autora chama de 

clima de revolução imperante no país, é certo que as notícias chegavam atrasadas, 

muitas vezes de forma indireta por meio de homens que com destino a outra 

capitania por Goiás passavam. Assim foi o caso do Coronel da Milícia Antônio 

Navarro de Abreu, que a caminho de Mato Grosso passou por Goiás e forneceu 

informações sobre a instalação de um Governo Provisório em São Paulo, ou por 

meio de Jornais do Rio de Janeiro como a Gazeta da Corte, por notícias advindas 

das capitanias limítrofes como Bahia e Pará, e também por tropeiros. Por outro lado, 

mostra a capacidade de articulação política das elites goianas. Elas se constituíam 

na chance da elite goiana assumir o poder em Goiás, daí as facções, as dissenções 

estimuladas pela perspectiva de por fim ao Governo Geral na Capitania naquele 

momento representado por Sampaio. 
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Dentro do primeiro aspecto podemos considerar que a insatisfação com 

relação a Sampaio dava-se por ser este um representante das Cortes de Lisboa e 

das suas aspirações recolonizadoras, haja vista a capitania ter por esse tempo 

adeptos do dualismo – os que se conformavam muito bem com aquilo que ansiava a 

elite nacional até certo momento, entusiasmada pela Revolução do Porto, até, então 

entendida como liberal; havia independencistas como o grupo do padre Bartoleomeu 

Márquez, e, também republicamos como Manoel Antonio Galvão que fizera oposição 

a Álvaro José Xavier nas eleições para a junta governativa eleita a 8 de abril de 

1822. Sobre tais grupos escreve Moreyra (1973, p. 261-262):  

Um pequeníssimo grupo de letrados, liderados pelo Padre Luís Bartolomeu 
Marques e pelo Capitão Felipe Antonio Cardoso, aspiravam à separação 
total de Portugal. Um grupo menor ainda, cujos mentores eram o Juiz de 
fora Manoel Antonio Galvão e o secretário do governo Pedro de Alencastro, 
procurou disseminar idéias republicanas na capital. 

Acima desses pequenos grupos existia um grupo maior que veio a 
predominar, formado pelos homens mais influentes da capital e de Meia 
Ponte – que representava os grandes proprietários do sul – e no qual 
pontificavam o Padre Luís Gonzaga de Camargo Fleuri e o Capitão José 
Rodrigues Jardim. 

Em artigo publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 

Goiás, Moraes (1977) coloca que as juntas provisórias foram um produto do 

movimento liberal que intentou a diminuição da autoridade portuguesa e que Goiás 

não ficara de fora, ainda que tinha consistido numa das últimas capitanias a 

implantar uma junta provisória, tanto pelo fato de que as informações chegavam de 

modo tardio, quanto pela resistência de Sampaio em ordenar a eleição da Junta 

posto que esta significava o enfraquecimento de seu poder político na capitania. 

As notícias de que em São Paulo havia sido instalado um governo 

provisório estimularam “os Capitães seguidores do Padre Marques, Felipe Antonio 

Cardoso e Xavier de Barros a decidirem sobre um golpe que há muito, vinha sendo 

planejado pelo grupo” (LACERDA, 1970, p. 22). O golpe fora denunciado à Sampaio 

e foram o seus membros rechaçados para o norte da capitania. Regina Lacerda dá 

informações sobre os planos do grupo de Bartolomeu Marques para o Norte de 

Goiás. 
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Essa dispersão que, em resumo transferiu quase todos para o Norte, veio 
favorecer a segunda opção que tinha em menti: - caso o movimento 
fracassasse na Capital, a aclamação do governo provisório se daria na 
comarca de S. João das Duas Barras a do norte goiano – e se declararia 
rompimento com a comarca da capital. (LACERDA, 1970, p. 23). 

Isso nos faz perceber que era um “movimento revolucionário” – posto que 

carregado pelas idéias independencistas – em compasso com o clima que pairava 

no cenário nacional, compondo-o. E, mais, estes homens agora almejam a criação 

de um governo provisório na comarca do Norte e conseqüente separação desta em 

relação a do Sul. Essas idéias encontraram terreno fértil no norte da capitania de 

Goiás, visto o ressentimento que neste se fazia sentir com relação a comarca do sul, 

por esta última concentrar os benefício da capitania. Lacerda expõe que o norte se 

pôs em favor da luta pela Independência sensibilizado pelas correspondências de 

Luiz Bartolomeu Marques e Felipe Antônio Cardoso, bem como por suas prisões, 

ficando à cargo de Joaquim Teotônio Segurado, ouvidor de Cavalcanti, a instalação 

de um governo provisório. Logo se criou um governo provisório na Comarca do 

Norte, em 14 de dezembro de 1821, a do Sul só viria a ser criada em 30 de 

dezembro do mesmo ano, sendo substituída pela eleita em 8 de abril de 1822, por 

motivos que discorreremos adiante. 

Por que Joaquim Teotônio Segurado, já que este não era um “legítimo 

independencista” (p. 30) e sim dualista, adepto da união dos três reinos: Portugal, 

Brasil e Algarves? Explica-nos Lacerda que o motivo estava atribuído ao prestígio de 

Segurado junto a população, ao seu interesse em defender aquela região, à sua 

inimizade por Sampaio. 

Enquanto no Norte da capitania se vê a instalação de um governo 

provisório. No Sul Sampaio não tem mais como conter a criação de uma junta. A 

princípio Sampaio tenta justificar a não aplicabilidade em Goiás do decreto de 18 de 

abril de 1821 que traz a não oposição do governo central às juntas, explicando que o 

juramento da constituição e a nomeação dos deputados seguiram pacificas. Daí 

seria desnecessário sua aplicação naquela capitania “todo e qualquer outro 

procedimento seria ilegal, negou-se a ordenar eleição da junta” (MORAES, 1977, p. 

34). Refere-se, outrossim, por um lado ao ministro português das intenções 

separatistas em relação ao Reino Unido por parte do grupo de Bartolomeu Marques; 

por outro lado se dirigia ao povo procurando alertá-los contra os ditos “mal 
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intencionados”, tecendo intrigas de ambos os lados. Todavia, a situação dentro e 

fora da capitania não lhe deixou outra opção a não ser instalar um governo 

provisório. 

A fim de garantir o governo da capitania, Sampaio resolve instalar a Junta 

por convocação urgente, neste caso “Aproveitando-se do impacto que conseguiria 

causar com aquela convocação repentina, conseguiu Sampaio, de sufragante, 

eleger-se Presidente de tal Junta” (LACERDA, 1970, p. 25)  

Todavia, como havíamos exposto o Governo Provisório constituía-se na 

chance das elites locais tomarem o poder na capitania. Assim as dissenções 

internas à própria Junta refletiam a oposição à Sampaio, agora presidente da Junta. 

As pressões contra Sampaio o fez demitir-se da presidência em 8 de janeiro de 

1822, ou seja, dias depois de assumir este cargo. 

Mediante demissão de Sampaio quem assume a presidência é o Ouvidor 

Paulo Conceiro de Almeida Homem, o qual não continuou no cargo por manifestar 

simpatia à Sampaio. Desse modo, a Junta administrativa interina estava composta 

por Francisco Xavier dos Guimarães Brito e Costa (presidente), Antônio Pedro de 

Alencastro, João José do Couto Guimarães, Inácio Soares de Bulhões, Luiz da 

Costa, Freire de Freitas, Raymundo Nonato Hyacinto e Alvaro José Xavier. Da Junta 

do Governo Provisório em 8 de abril de 1822 assume a presidência o coronel Alvaro 

José Xavier, sendo seus membros João José do Couto Guimarães, José Rodrigues 

Jardim, Ignacio Soares de Bulhões, Raymundo Nonato Hyacinto e padre Luiz 

Gonzaga de Camargo Fleury. A junta governou até 13 de setembro de 1824 quando 

toma posse o primeiro Presidente Caetano Maria Lopes Gama. 

De acordo com Lacerda esta Junta não tinha um caráter independencista 

talvez porque entre seus membros havia portugueses conservadores. Com relação a 

este fato apresenta Moreyra (1973, p. 262): 

Esse grupo, moderado, nunca teve iniciativas próprias relativas à 
independência, limitando-se a agir conforme a situação evoluiu no Rio de 
Janeiro. Seus objetivos eram ter o mando na Província e mate-la unida, 
conforme qualquer orientação governamental. 
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Nas eleições para formação deste novo governo provisório a oposição ao 

grupo de José Rodrigues Jardim, grupo vencedor, era feita por Manoel Antonio 

Galvão, ouvidor interino que se pusera contra a junta anterior e imbuído de idéias 

republicanas teve como aliado o coronel graduado Antonio Pedro Alencastre. As 

perseguições do grupo vencedor não se fizeram tardar, a junta pede a ambos que se 

retirassem para o Rio de Janeiro a fim de garantir o sossego da província. José 

Rodrigues Jardim que era Deputado Secretário manifesta estar persuadido de que o 

ouvidor interino Galvão e o coronel Alencastro se tratavam de homens perigosos 

“pois disseminavam a desordem na Comarca de Palma, Trahiras, S. José, 

perturbavam Pillar”.12 Alencastro à essa época era procurador da Fazenda Nacional 

da Província de Goiás, cargo que a Junta o impede de continuar exercendo. 

Daí percebemos que no Norte da Província se concentravam as idéias 

mais ameaçadoras, aquelas que se opõe à do grupo dos moderados, a saber as 

independêncistas e as republicanas, sendo esta última considerada a mais perigosa. 

Por isso a Junta chamava a atenção do povo do norte “Briosa porção dos Goyanos, 

não mancheias a gloria de Vossa Pátria: suspendei os passos que vos conduzem ao 

poercipicio, sede Goyanos, sede Heroes, sede Portugueses”.13  

Os soldados de linha de guarnição da cidade de Goiás insistiam em não 

largar as armas enquanto Galvão não se retirasse da província,14 o que revela o 

clima de hostilidade e perseguição após a instalação da junta. 

Tendo conseguido no sul ascender ao poder, ao grupo moderado cabia 

agora assegurar a unidade da Província ameaçada pelo norte, onde também já 

havia um governo provisório. Atendendo à ordem de uma unificação pacífica a Junta 

mandou para o norte o padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury. Neste momento o 

norte da Província vivia um período de inquietações, Segurado havia seguido para 

Portugal, por efeito da sua eleição à deputado constituinte, a sua capital foi 

transferida de Cavalcanti para Natividade. Quando da chegada de Camargo Fleury 

no norte já havia se espalhado as notícias vindas da Bahia sobre a Proclamação da 

Independência. Logo, as aspirações independencistas do grupo do qual fazia parte o 

                                           
12 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos Livros Manuscritos, Livro n. 103. 
13 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos Livros Manuscritos, Livro 98, p. 8. 
14 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos Livros Manuscritos, Livro 98, p. 10. 
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coronel Felipe Antonio Cardoso concretizaram-se, todavia o desejo separatista fora 

suplantado, pois o ofício de 23 de junho de 1823 enviada por José Bonifácio alertou 

da proibição da “multiplicidade de governo em uma só Província” (MORAES, 1977, 

p. 36) recomendando, assim a união do Norte em relação ao Sul. 

Exporemos algumas considerações sobre a participação de Goiás na 

independência, ou do reflexo desta última nesta província atribuídas por autores que 

devotaram esforços para a compreensão deste tema. 

Segundo Lacerda as notícias da independência foram recebidas com 

grande entusiasmo, sobre a qual “O Governo se manifestou de público com muita 

alegria”. “A cidade inteira vibrava de contentamento” (ALENCASTRE apud 

LACERDA, 1970, p. 35) 

Neste caso, sabe-se, que o governo do qual a citação faz referência e que 

aparece no texto de Lacerda diz respeito ao Governo Provisório, aquele que não 

detinha postura independencista delineada. Isso comprova o fato de que o chamado 

grupo moderado realmente “nunca teve iniciativas próprias relativas a 

independência, limitando-se a agir conforme a situação evoluía no Rio de Janeiro” 

(MOREYRA, 1973, p. 262). O autor dá ênfase ao perfil do governo provisório em 

Goiás, e mais que isso, nos interesses que moviam os seus membros, menos 

ideológicos do que voltados para o domínio da política local. De acordo com ele tal 

grupo durante o processo independencista “utilizou todos os meios para tomar o 

poder, mas que nunca se mostrou inclinado a levar suas iniciativas além de limites 

aprováveis pela Corte” (p. 262).  

Para o autor a independência era preocupação, em Goiás, apenas de um 

reduzido número de homens, como procura enfatizar em seu estudo estes não 

“expressaram o pensamento político dominante”. Tanto assim, que não foi o grupo 

independencista nem civil liderado pelo padre Luís Barlomeu Marques, nem o militar 

sob o comando do capitão Felipe Antonio Cardoso o qual conseguiu estabelecer um 

governo provisório. 

A respeito de Goiás dentro do cenário nacional à época da independência 

coloca Moraes (1977, p. 33):  
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Aqui o reflexo dos acontecimentos políticos em prol da independência 
atingiu apenas a alguns elementos ligados à administração, ao exército, ao 
clero, e a uma minoria de famílias ricas e poderosas que aspiram o poder 
político. 

Tanto no Sul quanto no Norte da província a maioria daqueles que estavam 

à frente dos movimentos ou pretendendo comando político constituíam-se nos 

representantes de famílias mais influentes na região. Moreyra (1973) a tal respeito 

informa sobre alguns nomes, menciona que o capitão Felipe Antonio Cardoso integra 

no norte uma das famílias mais ricas daquele lugar, a qual constituía-se dos  

maiores exportadores de gado de Arraias e São domingos, por este fato 
estava Cardoso bastante inteirado dos acontecimentos acerca da 
independência, já que por meio de seus tropeiros recebia notícias da Bahia 
e de Pernambuco. (MOREYRA, 1973, p. 257) 

Aborda Moreyra que o norte de Goiás pelo ressentimento com o sul da 

província e pela proximidade com o nordeste do Brasil se identificara mais com este 

último. Menciona, também, Joaquim Teotônio Segurado, cujo prestígio no norte 

acentuou-se frente a seu casamento e conseqüente inserção na família dos Pereira 

de Lemos. 

Informa o autor que Segurado chega a Goiás em 1805 onde fora 

transferido para a ouvidoria do Norte. Nota-se, então, a necessidade do elemento 

externo à região – Segurado era português – de se articular com a elite local 

estabelecendo vínculos, neste caso por via de contração de matrimônio. Isso 

significa que, ainda que a administração ou o poder político estivesse nas mãos de 

portugueses, estes não podiam prescindir dos vínculos com a elite local, um 

exemplo mais claro disso fora o relacionamento que com esta elite estabeleceu 

Sampaio, que rapidamente fora destituído de poder após a tentativa de presidir a 

Junta. No Sul dentre outros nomes temos o de José Rodrigues Jardim e o de Luiz 

Gonzaga de Camargo Fleury dos quais faremos menção em outro momento. 

Conquistada a independência, no vislumbre do domínio político local, a 

elite goiana se defronta com antigos obstáculos: os portugueses. O sentimento 

antilusitano que pairava sobre a nação não deixou de ser apercebido em Goiás, 

muito embora ressalte Palacín (1986) que o número de portugueses nesta Província 

fora ínfimo, sendo pouco expressiva sua presença, o que nos leva a crer que a 
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repulsa antilusitana em Goiás consta muito mais de uma estratégia afim de atualizar 

aqui os conflitos da Corte, seguindo o rol do mimetismo empregado pelas elites 

locais. À princípio se tem a “situação de resistência dos portugueses, as manobras 

de Portugal”, a tal respeito expunha Cunha Mattos: 

Desenganem-se Vossas Excelências que Portugal, sejam quais forem as 
formas de governo que abraçar não perde de vista a recolonização do Brasil 
se não a força da nossa armas gloriosas.15  

Lacerda (1970, p. 38) menciona, ao referir-se a Cardoso, que este não 

teria parado com o 7 de Setembro, ainda lutava “contra a presença dos portugueses 

na Província de Goiás”. Isso significa a apropriação de uma estratégia por parte dos 

setores locais que usam o discurso da ameaça portuguesa com a finalidade de 

ocupar o poder local. 

Podemos dizer que, em Goiás, o comandante das Armas, coronel 

Raimundo José da Cunha Mattos, nomeado para este cargo pelo governo imperial, 

representou na Província de Goiás o interesse da integridade territorial tão cara à 

formação nacional brasileira. Estava sob os auspícios da integridade do Império 

brasileiro, tendo nesta Província alvo externo (a resistência portuguesa e as 

agitações nas Províncias do Norte que fazem fronteira com Goiás) e alvo interno (o 

hostil indígena). Ambos os alvos deveriam ser combatidos. 

Em resposta a um ofício, sobre a defesa da integridade nacional, dirigido 

a Caetano Maria Lopes da Gama, primeiro presidente de Goiás, Cunha Mattos nos 

deixa transparecer que estava imbuído da idéia de formação nacional. 

sei as opiniões políticas de grande número de Indivíduos tenho observado que 
fora da Província remetterão, e talvez ainda agora se remettão innumeraveis 
impressos incendiários contra o governo de S.M.I e contra a integridade do 
Império do Brasil, vejo-me a todo momento perseguido pelas hostilidades dos 
Índios Selvagens, devo estar alerta, e prompto a afrontar qualquer tentativa de 
homens vertiginosos que conspirem contra a integridade do Império, e ainda 
mesmo da Província, e não quero hum dia dizer – eu não esperava.16 

 

                                           
15 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, caixa 11 of. n. 63 de 18 de novembro 
de 1823). 
16 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, caixa 12, pcte. 1, doc n. 33). 
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Contudo, Cunha Mattos era português, fato que o antipatizava junto à elite 

local que tanto evocava o sentimento antilusitano, quanto desejava o poder, o 

executivo local e os cargos ocupados pelos chamados portugueses adotivos. 

De dezembro de 1824 a outubro de 1831, Goiás tivera dois presidentes 

portugueses. O segundo foi Miguel Lino de Moraes que somado ao fato de ser 

português e ao clima antilusitano nacional o qual não deixava de refletir na Província 

de Goiás apregoava a idéia de mudança da capital. Recebeu oposição da Câmara 

com o mesmo indisposta, e a hostilidade do povo. 

Em dezembro de 1830 o marechal Miguel Lino de Moraes, como 

apresenta a Revista Oeste, em artigo dedicado a este presidente, fez um 

pronunciamento dirigido a Assembléia Geral no Rio de Janeiro no qual se colocara à 

favor da transferência da sede do governo: 

Eu não posso deixar de emitir uma idéia de que estou possuído, à vista dos 
mapas que tenho consultado, e de alguns estudos sobre as localidades da 
província, que o removimento da capital para traíras, ou, talvez, para o 
Arrarial de A’gua quente, quando se não quisesse atender alguns edifício 
que ali se acham, seria um grande passo no aumento desta província, tanto 
por ser ponto mais central, na confluência dos dois rios das Almas e 
Maranhão. (REVISTA OESTE, nº 19, 1944, p. 25).  

A revista ainda informa que no contexto do 7 de abril: “A tropa tomou as 

armas e saiu dos quartéis reunindo-se a população favorável à deposição do 

Presidente” (p. 24) 

Com a deposição de Miguel Lino de Moraes abre-se caminho para o que 

há muito era almejado pela elite goiana: a conquista do executivo provincial. Tem-se, 

para Goiás, durante o período regencial a presença de quatro presidentes de 

província goianos. O primeiro é o padre Luiz Bartolomeu Marques que permaneceu 

no comando da Província por curtíssimo tempo, assume em 14 de outubro de 1831 

e o deixa em 30 de dezembro do mesmo ano. Neste período, fez demitir todos os 

portugueses, porém não obteve, segundo Ferreira (1980), apoio do governo central. 

Não é de se estranhar que logo dois dos velhos conhecidos de padre 

Marques desde os tempos da luta pela independência o sucedesse na ocupação do 

cargo de presidente, a saber o coronel José Rodrigues Jardim e o padre Luiz 
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Gonzaga de Camargo Fleury, membros do antigo Governo Provisório. Isso devido 

tanto ao predomínio exercido na política local, aproveitando as oportunidades 

abertas no período da formação do Estado Nacional brasileiro, quanto pelas 

demonstrações de adesão à Corte. Ao contrário de Bartolomeu Marques, seus 

governos tiveram fôlego. 

Internamente ambos os presidentes conseguiram conciliar “as forças 

políticas”, na Província Gonzaga Fleury, que pelos tempos da Independência já 

consistia em “mentor e porta-voz do homem de maior fortuna da província, Joaquim 

Alves de Oliveira, sargento-mor e comandante de Meia Ponte” (MOREYRA, op. cit, 

p. 262); agora, no período regencial, antes de assumir a presidência da Província 

fora o redator do primeiro jornal goiano, A Matutina Meiapontense, de propriedade 

do mesmo Joaquim Alves de Oliveira. Isso nos faz constatar que a teia das relações 

entre determinados grupos locais estava bem amarrada. 

O padre Gonzaga foi substituído por outro presidente goiano, José de 

Assis Mascarenhas cujo governo se estende de setembro de 1839 a outubro de 

1845. 

A presença de presidentes goianos durante a regência enfatiza o caráter 

de descentralização política deste período, o que não significa macular a integridade 

do Império e nem a unidade territorial cara tanto aos conservadores quanto aos 

liberais. É nesse período que se tem a vigência de leis liberais, tais como o Código 

de Processo criminal de 1832, e o importante Ato Adicional de 1834. leis que 

oferecem maior autonomia para as províncias. 

O jornal A Matutina Meiapontense17 que circulou de 1830 a 1834 

expressa bem, em Goiás, as idéias anti-absolutista – se posicionou contra o 

absolutismo português – e o sentimento libertário, embora não manifestasse, de 

                                           
17 De acordo com Lena Castello Branco Ferreira Costa, em Arraial e coronel, o jornal circulou às 
terças e sextas- feiras, podendo ser assinado nas capitais das províncias de Goiás, Mato Grosso, no 
arraial de Traíras, na Comarca do norte em Goiás e na cidade de São João del Rei em Minas Gerais. 
Nota-se que foi um jornal que conseguiu sobreviver por um tempo razoavelmente considerável se 
comparado a alguns jornais da Corte que circularam às vezes por apenas semanas, e também um 
jornal que abrangeu não só Goiás, mas as províncias vizinhas o que revela as relações 
interprovinciais estabelecidas pela Província de Goiás com as províncias limítrofes. Na verdade o 
jornal constituiu num importante elemento de integração intra e interprovincial, sem falar no seu papel 
de integrar Goiás à Corte, recebendo inclusive as notícias do exterior. 
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modo algum, caráter insurreto. Na Província de Goiás o jornal se colocou como 

reflexo das idéias da Revolução francesa. Possuidor de princípios constitucionais, 

procurou dar registro de acontecimentos nacionais e estrangeiros e divulgar atos do 

governo. 

deveria A Matutina publicar, prioritariamente, os Atos Oficiais dos 
governos Imperial e Provincial, tanto de Goiás quanto de Mato Grosso. 
Estamparia, outrossim, discursos de interesse para a Província, proferidos 
na Corte por Deputados e Senadores. Notícias ‘nacionaes e extrangeiras’ 
seriam reproduzidas dos ‘melhores periodicos’; publicar-se-iam ‘todas 
correspondencias, vindas com as formalidades legaes’. Nas suas 
atividades, socorrer-se-ia A Matutina de ‘sabias doutrinas’ expedidas por 
periódicos do Rio de Janeiro, desde que ‘ verdadeiramente amigos do 
Imperador e do Brasil (COSTA, 1978, p. 36-37)  

 Pereira (1995, p. 71-72) destaca A Matutina Meiapontense como um 

projeto de integração dessa elite goiana “Era necessário, através do espírito das 

luzes, transformar esse sertão goiano em uma terra onde houvesse progresso”. Aqui 

a idéia de progresso está associada à idéia de civilização, que por sua vez se 

vincula a perspectiva de integração ao Império brasileiro. 

Como disse a autora o proprietário do jornal pretende demonstrar 

conhecimento sobre o país que habita. A Matutina parece consistir num projeto de 

integração que visa modificar a imagem de Goiás no cenário nacional, contribuindo 

para diminuir a percepção da Província como “vazio demográfico” de “economia 

débil”. 

De acordo com Palacín (1986) A Matutina seguiu a família dos jornais 

liberais, sobre seu perfil ideológico mencionou: 

Ideologicamente se filiavam ao liberalismo moderado, propugnador da 
monarquia constitucional, defensor dos direitos do homem e das garantias 
do cidadão. Esse tom moderado do início foi paulatinamente mudando para 
a denuncia ao poder arbítrio e à oposição ao Imperador, até desembocar na 
abdicação e na regência. (PALACIN, 1986, p. 52) 

Palacín explica que em Goiás a ideologia liberal ficou reduzida ao 

estamento dirigente que substituíra a administração colonial, mais precisamente à 

capital e Meia Ponte, onde sua elite procurou se mostrar como composta por 

legítimos amigos da Pátria, liberais adeptos do 7 de abril. Isso era demonstrado 

pelas duas sociedades patrióticas. Em Meia Ponte criou-se em 1832 a Sociedade 
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Defensora da Liberdade e Independência Nacional, e na capital a Sociedade 

Conciliadora e Filantrópica, fundada pelo, então, ouvidor José de Assis 

Mascarenhas, o qual viria a ser, como já mencionado o quarto presidente goiano da 

província de Goiás. Estas sociedades seguiam a iniciativa do liberal Evaristo Ferreira 

da Veiga, o qual criou no Rio de Janeiro a Sociedade Defensora da Independência.  

Vejamos o pronunciamento da Sociedade Defensora da Liberdade, e da 

Independência Nacional em ofícios expedidos na 1ª sessão a 29 de janeiro de 1832: 

SENHOR. – A Sociedade Defensora da Liberdade, e Independência 
Nacional, instalada no dia 22 do corrente neste Arrayal de Meyaponte, 
Provincia de Goyaz, possuida dos mais ardentes desejos pela Causa do 
Brasil, e disposta a empregar todos os meios legaes ao seo alcance para 
a mantença da Ordem, justa obidiencia às leis, e devido respeito as 
Authoridades Constituidas, se apressa a elevar aos Pés do Augusto 
Throno de v. M. I. seos mais sinceros protestos a firme adhesão ao ao 
Systhema de Governo Representativo – Monarchico – Constitucional – 
Hereditario que ora se acha adoptado pela Nação; e quando assim 
cumpre com este dever, faz subir igualmente ao Alto Conhecimento de v. 
M.I. a união de sentimentos, e firme resolução que tem tomado a presente 
Sociedade de prestar a mais decidida cooperação para a conservação da 
tranquilidade publica, desgraçadamente perturbada na na epoca actual em 
diferentes pontos do Imperio. (A MATUTINA MEIAPONTENSE apud 
JAYME, 1971, p. 295) 

Segundo Palacín (1986), tanto os jornais liberais, quanto as sociedades 

patrióticas foram um fenômeno em quase todas as Províncias do Império, dentro as 

quais aparece Goiás. Costa (1978) ao estudar Meia Ponte expõe que a Sociedade 

ali instalada fora criada afiançando protestos de firme adesão ao “Governo 

Representativo Monárquico Constitucional Hereditário” como declara a carta que o 

conselho da Sociedade Defensora da Liberdade endereçou à Sua Majestade 

Imperial em 29 de janeiro de 1832. A autora ainda nos lembra que a sociedade 

comunicou sua criação por correspondências enviadas ao presidente da Província 

de Goiás, à Câmara Municipal da capital, aos juízes de paz de Goiás e às “demais 

Sociedades congêneres existentes no país” (COSTA, 1978, p. 39).  
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Capítulo 2 

A LEGISLAÇÃO IMPERIAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

PROVINCIAL 

Neste capítulo, sintetizaremos a relação das leis com o debate região e 

nação. A princípio preocupamo-nos com a questão de como a legislação do Império 

organiza a província e o município, com o objetivo de entender político-

administrativamente a região no âmbito de sua hierarquia interna. Num segundo 

momento enfatizamos a relação entre Província e poder Central, para a seguir 

tratarmos especificamente da figura do presidente de Província. 

A legislação precisava atribuir forma ao Estado Nacional brasileiro em 

gestação nas três esferas: nacional, provincial e municipal. Assim, nos é possível 

compreender o significado da província brasileira no século XIX, e então, observar 

como Goiás se organiza no Império do ponto de vista político-administrativo. 

Neste interesse e atentando para nos situarmos dentro do recorte 

temporal por nós proposto, começaremos com a legislação do período de 

emancipação brasileira até a Lei de interpretação de 1840. 

No intuito de dar lugar às considerações acerca da Província no Império, 

dispondo sobre sua hierarquia interna com a finalidade de responder à questão do 

poder local, faz-se necessário abordar duas esferas, a provincial e a municipal, a 

primeira representada pela assembléia legislativa provincial e a segunda pelas 

câmaras municipais. 

O que se procura evidenciar é a disposição interna do poder local, visto a 

Província se dividir – como constantemente apresentam os relatórios de presidentes 

de província no ítem “divisão civil e eclesiástica” – em comarcas, e estas em 
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municípios, estes em freguesias que por fim se subdividem em distritos. Posto assim 

tem-se que as assembléias provinciais situam-se na capital da Província, de forma 

que circunscreve-se no âmbito da comarca. 

Para percebermos a relação entre província e município no que tange ao 

poder local, há que se tratar primeiro do município, do seu lugar na história política 

brasileira, através da “função política” das câmaras municipais. Estas últimas, no 

entanto, estão circunscritas ao espaço da vila, da cidade, portanto, a referência às 

mesmas parece conveniente. 

O estudo de Omegna (1971) a respeito da cidade colonial interessa a este 

trabalho por suas considerações sobre o surgimento das cidades, sua fisionomia, e 

seu aspecto político. De acordo com o autor as cidades surgem no Brasil de forma 

espontânea, mas também são fundadas por interesses religiosos, econômicos e 

políticos. No geral as cidades e vilas possuíam um crescimento irregular, com pouco 

planejamento, haja vista a pouca atenção que, como expõe o autor, o português 

atribui às Ordenações Filipinas a qual postula atribuições e posturas para as cidades 

e confere-lhes planos urbanísticos. 

Cresciam elas pelo avizinhamento gradual dos diversos núcleos isolados, 
formados pela livre iniciativa de particulares. E aqui erguia alguém a casa; 
além, outro edificava uma tenda; acolá se levantava uma capela ou 
armazém. (OMEGNA, 1971, p. 9)  

O não atendimento às Ordenações Filipinas, juntamente com o 

crescimento irregular das cidades faz com que a administração municipal tome para 

si a responsabilidade de criar posturas para “corrigir todos os defeitos da fundação” 

(p. 10), um deles consistia no “traçado irregular das ruas” que ligavam os edifícios, 

como nos mostra Omegna. 

O autor classifica as cidades que foram surgindo como: ópido, cujo motivo 

para seu nascimento é a ocupação “posição estratégica”; castrense, a qual provém 

de improvisações de acampamentos; urbe sede, aquela que deveria sediar o 

governo; doméstica, diz respeito à aglomeração de agricultores dispersos, cuja 

família seria a gênese da vila. A cidade também surgia quando um proprietário de 

terras fazia uma doação de parte de sua propriedade a um santo; outro fator 
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importante para o surgimento das cidades é o econômico, a tal aspecto oferecemos 

relevo. 

Assim, a construção das cidades brasileiras nunca perdeu de vista o interesse geral da 

economia do Reino e o particular dos colonos. Por isso mesmo a cidade que surge já está incutida 

dentro de um esquema econômico. (OMEGNA, 1971,  p. 78). 

Quanto ao local para o estabelecimento das cidades, o autor aborda que 

preferencialmente a “eleição do sítio” levava em consideração os seguintes 

aspectos: o fácil acesso a outras cidades, a fertilidade das terras e as condições de 

defesa. Sobre este último destaca o autor a preferência do português por lugares 

altos. Ao referir-se às vilas expõe: “Quase tôdas eram postas no cimo de um morro”, 

isso contraria as condições sanitárias que advertiam para não se eleger “para 

cidades lugares altos pelo mal que trazem os ventos” (p. 11). Não é apenas nisto 

que as cidades brasileiras contrariam o plano urbanístico das Ordenações, que 

procura regular sobre as ruas, praças e muros. 

A respeito da fisionomia das cidades se faz importante apreender a visão 

que estas produziam de si mesma, partindo deste pressuposto perceber como as 

mesmas procuravam se organizar. 

Um dado relevante apresentado pelo autor é a cidade como portadora de 

um sentimento de civilidade, que a pudesse distinguir do campo, como um espaço 

que carregasse o desejo de constituir-se como uma nova cultura. Tanto que a figura 

dos muros, como no modelo medieval, serviria para separar o espaço do civilizado 

do espaço da barbárie. De acordo com o mesmo autor no Brasil o perfil da conquista 

dispensou os muros, já que foi dada ênfase à lavoura. Teria os muros sido 

resguardados ao imaginário dos moradores das cidades e vilas, constituindo-se num 

símbolo de segregação entre estratos sociais, definindo status a partir da 

“diferenciação social pelas variações espaciais” (p. 20). 

Por pequenas que fôssem as primeiras vilas coloniais, por muito rala que 
parecesse a tessitura de sua estratificação social, desde cedo vai-se 
verificando o surgimento das áreas naturais destinadas a raça, a classe, a 
ofícios e a atividades diferentes. (OMEGNA, 1971,  p. 21) 
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Isso vai gerando com o passar do tempo dentro da vila a idéia de áreas 

com maior ou menor valor. Todavia, há uma preocupação em manter as vilas, posto 

estas não constituir uma concentração demográfica acentuada, nem deter os 

estratos sociais mais importantes ou possuir “elemento ou interesse que lhes 

justifique a continuidade”. O autor registra os esforços do Senado da Câmara com a 

finalidade de sustentar a vila. “São freqüentes as ordens do Senado da Câmara para 

que os moradores venham morar na vila e proibições de demandarem o Sertão” (p. 

14). 

Em seu estudo Omegna não traça uma distinção entre cidade e vila, 18 

encontramos em outro autor cujos esforços se debruçam sobre o município, uma 

tentativa de explicação para distinguir os dois termos. De acordo com ele a 

diferenciação era muito mais no sentido eclesiástico do que político-administrativo. 

Como os bispos, que eram então nobres de primeira grandeza e príncipes 
titulares, não podiam residir, nem o Papa o consentiria, em Vilas, porque 
estas não se fundavam em terras próprias, quando se criaram os Bispados no 
Brasil. O Rei, na qualidade de grão-mestre da Ordem de Cristo, emancipou a 
terra empregado no serviço da Fé, elevando à categoria de Cidades as Vilas 
destinadas à Séde Episcopal (BANDECCHI, 1972, v. 44, p. 514).  

Quando o texto fala de terras próprias está se referindo àquelas “livres de 

encargos ou de direitos senhoriais”.  

Estabelecemos a diferença entre vila e cidade com o objetivo de constatar 

as implicações políticas numa e noutra, que ficam mais aparentes à época do 

Império com a lei de 1º de outubro de 1828, a qual define o número de vereadores 

para uma e outra. 

Dirigindo nossa atenção para o que consiste propriamente nosso objeto, o 

poder político do município, representado pelas câmaras municipais, passemos ao 

estudo destas últimas. Mas, antes é preciso ressaltar que a vila tem um papel 

importante na história política brasileira, posto que constitui um elemento para o 

governo regular na colônia como mostra o trabalho de Omegna. O grupo, por 

exemplo, que leva a cabo a cidade, diz o autor, é o mesmo que irá compor o Senado 

                                           
18 No dicionário encontramos que o termo vila serve para designar uma concentração demográfica 
superior ao de arraial e inferior ao de cidade. 
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da Câmara. De acordo com ele é a cidade que fixa, e em sua fixação engendra um 

determinado tipo de institucionalização, “De saída, a cidade se confunde com o 

Estado. Só ela é o Estado. O Estado é só ela” (OMEGNA, 1971, p. 96)  

Conforme Bandecchi (1972, v. 44) destinava-se ao Brasil as Leis da 

Metrópole, tanto as Ordenações que consistiam no Direito do Reino, quanto as Leis 

especiais feitas para o Brasil, com destaque para os Regimentos. Havendo tido, 

outrossim, o chamado direito local, que era uma expressão, ou da administração 

colonial visando interesses específicos da Colônia, ou das câmaras municipais 

destinado às necessidades do Município. O direito local das Câmaras Municipais, diz 

Bandecchi, emana mais dos usos e costumes locais, não cabendo aqui a literal 

fixação das atribuições municipais postas pelas Ordenações. 

Nem se argumente que havendo já as Ordenações e as Leis Extravagantes, 
os usos e costumes perderam sua grande expressão como fonte do direito, 
porque no caso em foco, lembrando o jurisconsulto Pêro Borges, deve se 
levar em consideração que as Ordenações foram feitas tendo em vista os 
povos de lá e não os de cá. (BANDECCHI, 1972, v. 44, p. 509).  

As Ordenações, apresenta Bandecchi, eram bastante flexíveis com 

relação aos usos e costumes, em caso da lei chocar-se com o costume, este último 

prevaleceria. O direito local, então, firmou à força política das Câmaras, uma certa 

autonomia no que se refere aos interesses municipais, e uma participação que 

extravasava os limites do Município. A esse respeito, o autor cita a experiência das 

municipalidades portuguesas, com a finalidade de atribuir uma herança à força 

política do município no Brasil, as quais “participavam dos negócios do Reino 

através dos procuradores do povo, escolhidos por elas” (p. 504, grifo do autor). No 

Brasil colonial as Câmaras tinham o direito de se dirigirem diretamente ao Rei, 

“sôbre todos os fatos inclusive queixas contra o governador” (p. 510). Já no Império 

não há essa prerrogativa, posto que temos casos em que a câmara deve dirigir-se 

ao Governo por intermédio do presidente ou vice-presidente de Província.  

Outro aspecto interessante foi o chamado “espírito liberal das Câmaras”. 

Como apresenta Omegna (1971) há na cidade e na vila uma distribuição das tarefas 

de governo entre um maior número de pessoas. 
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A pobreza e pequenez das vilas coloniais deram-lhes um outro papel 
importante: a atribuição a maior número de pessoas, distribuídas por 
camaras sociais mais diversas e por mais ampla área geográfica, das 
tarefas de govêrno e do trato dos interesse públicos. (BANDECCHI, 1972, v. 
44, p. 509) 

Dessa maneira o autor fala de um autogoverno exercido pelo município. 

Bandecchi (1972, v. 44, p. 513) expõe que ao contrário da administração colonial 

composta pelos donos de terras, as câmaras “não estavam abertas somente para a 

chamada nobreza”. Até porque como Omegna (1971) coloca há na vila e na cidade 

uma maior estratificação social do que na fazenda onde a oposição se dava entre o 

senhorio rural e escravos. 

Nas vilas modestas, os homens de tôdas as classes eram conduzidos ao 
Senado da Câmara, às práticas democráticas pelo regime eletivo, de 
responsabilidade perante o povo e perante os pares (OMEGNA, 1971, p. 
38). 

As cidades mais ricas dispunham da atenção da Côrte, agrupando-se aos 

“centros de lusitanização do continente, e consequentemente não apresentando a 

mesma característica de autonomia de que gozavam as cidades pequenas” (p. 39). 

O que vimos até aqui foi que o município se afiançou do poder local, 

constante de uma tradição que lhe conferiu força política. porém, a autonomia das 

câmaras foi engendrando desconfianças as quais conduziram ao enfraquecimento 

do município no Império. Segundo Bandecchi (1973, v. 46) o poder local no Império 

fora mudando de assento, do município para a Província. Para este autor os projetos 

liberais de descentralização deram ênfase mais à Província como foi o caso do Ato 

Adicional de 1834. 

É exatamente essa questão da localização do poder local, a partir da 

discussão sobre uma hierarquia interna dentro da Província que mobiliza nossa 

atenção daqui por diante. 

Já fizemos referência ao município, passemos agora à província, para 

posteriormente conjeturar a relação que se estabelece no Império entre estas duas 

dimensões do poder local. 



 63 

Até o decreto de 20 de outubro de 1823, as províncias brasileiras estavam 

organizadas sob a forma de governo definida pelas juntas provisórias. Tal decreto 

aboliu as juntas e previu a criação da presidência de província e dos conselhos 

administrativos.  

De acordo com este decreto se estipulava um novo formato para o 

governo das províncias. Os três primeiros artigos já definem:  

Art. 1º - Ficam abolidas as juntas provisórias de governo, estabelecidas nas 
províncias do Império do Brasil por decreto de 29 de setembro de 1821. 

Art. 2º - Será o Governo das províncias confiado provisoriamente a um 
Presidente e Conselho. 

Art. 3º - O Presidente será o executor e administrador da província, e como 
tal estreitamente responsável: será da nomeação do Imperador, e amovível, 
quando o julgar conveniente. (BONAVIDES; AMARAL, 1996, p. 466). 

O presidente poderia decidir alguns assuntos prescindindo do conselho, 

contudo o artigo vinte e quatro define os objetos dos quais o presidente deverá tratar 

em conselho. O conselho conta de seis cidadãos eleitos da mesma forma que os 

deputados à Assembléia Geral, suas sessões não são permanentes e acontecem 

uma vez ao ano estendendo-se por dois meses, isso caso o presidente não 

precisasse convoca-lo extraordinariamente.  

A carta constitucional de 1824 não altera significativamente este quadro 

proposto pela Assembléia Constituinte para o governo das províncias, ao contrário, 

reafirma a entrega do governo provincial a um presidente e conselho, contudo este 

último passa a se chamar Conselho Geral Provincial. O Ato Adicional de 1834 é que 

irá promover uma sensível mudança quando substitui os conselhos provinciais pelas 

assembléias legislativas provinciais. A justificativa para a substituição foi oferecida 

pelos liberais sob a consideração de que os conselhos de Província faziam parte de 

projetos centralizadores “que preparavam os negócios a decidir pelos presidentes” 

(BASTOS, 1996, p. 102). Tais Conselhos, no entanto, voltariam em 1841 não mais 

como corporações eletivas e sim por nomeação do poder executivo, o que procurou 

atribuir-lhe mais força. Quanto aos presidentes de Província marcam, além das que 

já estão dispostas, outras atribuições para os mesmos. Altera também a forma de 

escolha dos vice-presidentes de Província, no decreto de 20 de outubro de 1823 

estes eram escolhidos pelo critério de número de votos recebidos pelos 
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conselheiros, desse modo o conselheiro mais votado era escolhido para vice-

presidente. Sendo extinto o conselho pelo Ato Adicional os vice presidentes passam 

a ser escolhidos da seguinte forma primeiro a Assembléia Legislativa Provincial 

escolhe por escrutínio secreto seis cidadãos dentre um número maior de candidatos, 

ou seja através de uma eleição realizada na Assembléia. Os seis nomes são por sua 

vez enviados ao Imperador, por meio do presidente, com informações sobre os 

nomes indicados na lista, e as eleições aconteciam de dois em dois anos. Vejamos 

como está disposto na lei: 

Art. 6º - A Assembléia Legislativa provincial nomeará seis concidadãos para 
servirem de vice-presidentes, e um no Impedimento do outro. A lista deles 
será levada ao Imperador por intermédio do presidente da província e com 
informação deste, a fim de ser determinada a ordem numérica da 
substituição; entretanto, servirá de vice-presidente o que estiver em primeiro 
lugar na lista ou na falta deste os Imediatos. Tanto a lista dos eleitos pela 
Assembléia Legislativa provincial como a enviada pelo governo será 
remetida por cópia à Câmara Municipal da capital, para esta chamar a quem 
competir na falta do presidente. E quando o primeiro nomeado se achar 
multo distante da capital, será chamado para substituir aquele que se seguir 
na ordem da nomeação, e que mais pronto estiver, o qual somente servirá 
enquanto se não apresentar outro que o preceda na, ordem numérica da 
lista, e assim sucessivamente até o primeiro dela. 

Art. 7º - A Assembléia Legislativa provincial renovará esta eleição cada dois 
anos, podendo reeleger os mesmos (BONAVIDES; AMARAL, 1996, p. 628). 

A lei de 12 de agosto de 1834 que substitui os Conselhos por 

assembléias legislativas provinciais prevê que esta com fim de atribuir maior 

autonomia à Província, sem contudo ferir os interesses da unidade territorial do 

Império seria composta por 36 membros nas Províncias mais populosas e por 20 

nas demais, sendo este último o caso de Goiás. 

O Ato Adicional liberou as províncias da tutela da Assembléia Geral, o 

parágrafo 7, 2ª parte, artigo 10 do Ato enfatiza alguns pontos que competem às 

assembléias legislar sobre a criação, supressão e nomeação para os cargos 

municipais e provinciais, bem como o estabelecimento de seus ordenados. O Art. 9º 

determina às assembléias a “maneira de propor, discutir, deliberar, dando liberdade 

de poder fazer como os extintos Conselhos Gerais com maioria absoluta de votos”. 

Após o Ato Adicional ser apresentado à Regência pela Câmara dos 

Deputados para a sua promulgação, a mesma Regência:  
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Dá Instruções aos presidentes das províncias para a boa execução das leis 
de 14 de Junho de 1831, que marca as atribuições. dos mesmos 
presidentes, e de 13 do agosto de 1834, que reformou alguns artigos da 
Constituição do Império. (BONAVIDES; AMARAL, 1996, p. 633) 

As atribuições do presidente de província designadas pelo Ato Adicional 

não contradizem os interesses do projeto centralizador, conforme Bastos (1996) a 

Lei reúne “dous princípios antinômicos: uma legislação local executada por 

funcionário estranho à localidade”. Mas quando nos referimos a não contradição de 

uma lei liberal aos interesses conservadores de centralização, isto se refere a 

questão de que o Ato Adicional conserva um pressuposto básico dos auspícios da 

unidade, quando admite a função controladora do presidente da província, “confiava-

se o poder executivo a um delegado do governo central. Só os vice-presidentes 

entraram na esphera provincial sendo bienalmente escolhidos pelas assembleas” 

(BASTOS, 1996, p. 124).  

Segundo este autor o fato da nomeação dos presidentes pelo Governo 

central incomodou alguns liberais e fez surgir vários projetos entre os anos de 1832 

e 1834 voltados para eleição dos presidentes, nenhum desses projetos obtiveram 

maioria, os mesmos coincidiam apenas ao colocar que a escolha e a demissão dos 

presidentes fossem realizadas pelo governo central, mas a partir de listas tríplices. 

Bastos (1996) relaciona alguns exemplos tais como o projeto do deputado Paula 

Albuquerque, de 26 de maio de 1832 propondo que os presidentes de província 

fossem escolhidos pelas câmaras municipais em listas tríplices e nomeados a partir 

desta disposição pelo poder executivo, podendo também serem demitidos pelo 

governo; do deputado Fernandes da Silveira, de 9 de julho de 1834, propôs “em 

emenda ao projeto do Ato Adicional (BASTOS, 1996, p. 128) que os presidentes de 

província fossem, a exemplo do que colocou o deputado anterior, nomeados a partir 

de listas tríplices, mas tais listas deveriam agora serem organizadas pelas 

assembléias e não pelas câmaras. Pouco mais tarde, em 4 de agosto do mesmo 

ano, este mesmo deputado sugere em outra emenda que os presidente sejam 

nomeados tais como eram os senadores; já o deputado Cornélio Ferreira França, em 

27 de junho de 1835, coloca que “Os presidentes de província serão nomeados pelo 

Imperador sobre proposta de três cidadãos brasileiros feita pelos eleitores no mesmo 

tempo que se elegerem os deputados às assembléas provinciais” (p. 128). No 

entanto nenhum desses projetos foram adiante.  
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Não tendo sucesso os projetos para a eletividade dos presidentes, os 

mesmo continuaram sendo nomeados segundo critério de confiança, de fidelidade 

ao Trono, os textos das cartas de nomeação expressam bem essa questão. Carta de 

nomeação de Caetano Maria Lopes da Gama, primeiro presidente da Província de 

Goiás de 13 de dezembro de 1824 a 23 de outubro de 1827, escrita no Palácio do 

Rio de Janeiro em 25 de novembro de 1823: 

Caetano Maria Lopes Gama, Amigo. Eu o Imperador Constitucional, Defensor 
Perpetuo do Império do Brasil vos Envio muito saudar. Tem do Consideração 
aos vossos distinctos merecimentos, patriotismo e adhesão a Sagrada Cauza 
deste Império, e mais qualidades recommendaveis, que concorrem na vossa 
pessoa, e que vos constituem digno da Minha Imperial Contemplação: Hei por 
bem nomear-vos Goiaz, em virtude da Carta de Lei de 20 de Outubro do 
corrente ano, de cujo lugar tomareis posse com as formalidades que se 
acham estabelecidas, a qual vos será dada pelo actual Governo Provisório 
que desde então não continuará suas sessõens, recebendo delle, e da 
Câmara da Capital as notícias, que forem convenientes ao Serviço Nacional, 
e procedereis immediatamente a eleição do conselho da Província na forma 
determinada pela mesma Carta de Lei [...]19 

Exposta a fisionomia da Província, é preciso lembrar que o município lhe 

fora subordinado. A subordinação em questão atende bem aos interesses do projeto 

fundacional do Império que identifica o município ao poder local, submetê-lo à 

Província encontra os interesses nacionais de centralização, haja vista os 

presidentes das mesmas estarem à serviço do poder central, figurando como 

delegados do poder imperial. 

A legislação do Império procurou enfatizar a dependência das câmaras 

municipais às províncias. A principal lei que convergiu para esse interesse é a de 1º 

de outubro de 1828. Bandecchi ressalta que nem a Constituição foi tão restritiva 

como a lei de organização das câmaras municipais, pelo contrário, a Carta de 1824 

no que tange às câmaras teria sido mais “sábia” não ferindo sua estrutura básica, 

seus três artigos dedicados ao município eram amplos, não fixava número de 

vereadores e dispunha sobre o direito das câmaras ao governo econômico e 

municipal, garantindo o “direito de todo cidadão intervir nos negócios de sua 

província [...]” o artigo 167 da Magna Leia emprega claramente a palavra gôverno, 

quando estatui que compete às Câmaras o governo econômico e municipal das 

Cidades e Vilas” (BANDECCHI, 1973, v. 46, p. 117, grifo do autor). 

                                           
19 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx.12, pcte. 1, doc. 8-1824. 
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O autor assinala que a lei de 1828 consiste numa “lei orgânica 

centralizadora que dava uniformidade às Câmaras, estabelecendo a forma de 

eleição dos vereadores, fixando suas funções e a de seus empregados” (p. 116). A 

partir dessa lei a eleição para vereador é definida, se padroniza pelo artigo 1º o 

número de sete vereadores para as províncias menores e de nove para as maiores e 

o artigo 2º prevê eleições de quatro em quatro anos nas paróquias dos Termos, 

Cidades ou Vilas.20 “Estatuia o seu artigo 1º, que as Câmaras das Cidades se 

comporiam de nove vereadores e as das Vilas de sete e um secretário cada” (p. 

116). 

Bandecchi expõe que além de uniformizar as câmaras, as vincula em 

termos de subordinação ao poder central. Para o autor a Lei de 1º de outubro fere a 

Constituição em seus artigos 71 e 72 que reconhecia (art. 71) ao cidadão o direito de 

intervir nos negócios de sua província e que são imediatamente relativos aos seus 

interesses particulares; preconizou que tais interesses fossem exercidos pelas 

câmaras dos distritos e pelos conselhos (art. 72). Já o artigo 167 reconhecia que às 

câmaras compete o governo econômico e municipal das cidades e vilas, Bandecchi 

entende a palavra governo como caracterizando “um poder por si, e com os recursos 

da própria inteligência” (p. 117). O artigo 24 da Lei de 1828 declara que “as câmaras 

são corporações meramente administrativas, e não exercerão jurisdição alguma 

contenciosa” (BONAVIDES; AMARAL, 1996, p. 570). A autonomia municipal fora 

atrofiada pela Lei de 1º de outubro de 1828. Um documento de 1831 ordena que as 

câmaras procedam a nomeação de inspetores com a finalidade de as tutelar e que 

remetam à presidência informações do estado das mesmas para serem enviadas à 

secretaria do Império. O artigo 78 da lei de 1º de outubro já preconizava a 

subordinação das câmaras aos presidentes das Províncias “primeira autoridade 

dela” (BANDECCHI, 1973, v. 46, p. 128). Esta foram subordinadas também aos 

conselhos gerais, pelo artigo 46 da lei em questão a:  

Câmara dará anualmente conta aos Conselho Geral, depois que as tiver 
tomado ao procurador, fazendo-se então publicar pela imprensa, onde a 

                                           
20 De acordo com Bandecchi as Ordenações Filipinas eram flexíveis com relação ao número de 
vereadores, variando entre três e quatro, as eleições se realizavam nas oitavas de natal e a 
legislatura se dava trienalmente. Com as modificações trazidas pela Lei Orgânica fica definido o 
número de vereadores, diferenciado entre cidades e vilas, as eleições passam a se realizarem no dia 
7 de setembro e a legislatura passa para quatro anos.  
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houver, e na falta por Editais afixados nos lugares públicos, e o Conselho 
Geral proverá sobre elas como achar conveniente. Aparecendo algum 
alcance, proceder-se-á imediatamente à sua arrecadação assim como às 
rendas, e quaisquer dívidas que se deixam de cobrar, pesa de responderem 
pelos prejuízos resultantes de sua negligência.21 

As câmaras foram submetidas a “um rígido controle exercido pelos 

conselhos gerais, pelos presidentes de província e pelo Governo Geral” (LEAL, op. 

cit, p. 93). As atribuições administrativas a que foi relegada separou-se das judiciais. 

Dentre suas funções administrativas os artigos 66 e 71 da lei de 1º de outubro de 

1828 podem ser tomados como exemplo.  

Art. 66 - Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia, e economia 
das Povoações, e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão 
por suas Posturas sobre os objetos seguintes: 

1. Alinhamento, limpeza, Iluminação e desempachamento de ruas, cais e 
praças, conservação e reparos de muralhas feitas para segurança dos 
edifícios e prisões públicas, calçadas, pontes, fontes, aquedutos, chafarizes, 
poços, tanques, e quaisquer outras construções em beneficio comum dos 
habitantes ou para decoro e ornamento das povoações. 

2. Sobre o estabelecimento de cemitérios fora do recinto dos templos, 
conferindo a esse fim com a principal autoridade eclesiástica do lugar; sobre 
o esgotamento de pântanos, e qualquer estagnação de águas infectas; 
sobre a economia e asseio dos currais e matadouros públicos, sobre a co-
locação de cortumes, sobre os depósitos de imundícies, e quanto possa 
alterar e corromper a salubridade da atmosfera. 

3. Sobre edifícios ruinosos, escavações e precipícios nas vizinhanças das 
povoações; mandando-lhes por divisas para advertir os que transitam; 
suspensão e lançamento de corpos, que possam prejudicar, ou enxovalhar 
aos viandantes; cautela contra o perigo proveniente da divagação dos 
loucos, embriagados, de animais ferozes ou danados e daqueles que, 
correndo, podem incomodar os habitantes, providências para acautelar, e 
atalhar os incêndios. 

4. Sobre as vozerias nas ruas em horas de silêncio, injúria e obscenidades 
contra a moral pública. 

5. Sobre os daninhos e os que trazem gado solto sem pastor em lugares 
aonde possam causar qualquer prejuízo aos habitantes ou lavouras, 
extirpação de répteis, venenosos ou de quaisquer animais e insetos 
devoradores das plantas: e sobretudo o mais que diz respeito à polícia. 

6. Sobre construção, reparo e conservação das estradas, caminhos, 
plantações de árvores para preservação dos seus limites à comodidade dos 
viajantes, e das que forem úteis para sustentação dos homens, e dos 
animais ou sirvam para fabricação de pólvora e outros objetos de defesa. 

7. Proverão sobre lugares, onde pastem e descansem os gados para o 
consumo diário, enquanto os Conselhos os não tiverem próprios. 

                                           
21 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa. Cx.17, pcte.2. 
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8. Protegerão os criadores e todas as pessoas, que trouxerem seus 
gados para os venderem, contra quaisquer opressões dos empregados dos 
registros e currais dos Conselhos aonde os haja ou dos marchantes e 
mercadores deste gênero, castigando com multas e prisão, nos termos do 
título terceiro, art. 71, os que lhes fizerem vexames e acintes para os 
desviarem do mercado. 

9. Só nos matadouros públicos ou particulares, com licenças das Câmaras, 
se poderão matar e esquartejar as reses; e calculado o arrobamento de 
cada uma rês, estando presentes os exatores dos direitos impostos sobre a 
carne, permitir-se-á aos donos dos gados conduzi-los depois de esquar-
tejados e vendê-los pelos preços que quiserem e onde bem lhes convier, 
contanto que o façam em lugares patentes, em que a Câmara possa fis-
calizar a limpeza e salubridade dos talhos e da carne, assim como a 
fidelidade dos pesos. 

10. Proverão igualmente sobre a comodidade das feiras e mercados, 
abastança e salubridade de todos os mantimentos e outros objetos ex-
postos à venda pública, tendo balança de ver o peso e padrões de todos os 
pesos e medidas para se regularem as aferições; e sobre quanto possa fa-
vorecer a agricultura, comércio e indústria dos seus Distritos, abstendo-se 
absolutamente de taxar os preços dos gêneros ou de lhes por outras 
restrições à ampla liberdade, que compete a seus donos. 

11. Excetua-se a venda da pólvora e de todos os gêneros suscetíveis de 
explosões e fabricos de fogos de artifício que pelo seu perigo só se poderá 
vender e fazer nos lugares marcados pelas Câmaras e fora do povoado 
para o que se fará a conveniente postura, que imponha condenação aos 
que a contravierem. 

12. Poderão autorizar espetáculos públicos nas ruas, praças e arraiais, uma 
vez que não ofendem a moral pública, mediante alguma módica gratificação 
para as rendas do Conselho que fixarão por suas posturas. 

Art. 71 - As Câmaras deliberarão em geral sobre os meios de promover e 
manter a tranqüilidade, segurança e saúde, e comodidade dos habitantes; o 
asseio, segurança, elegância e regularidade externa dos edifícios e ruas 
das povoações e sobre estes objetos formarão as suas posturas, que serão 
publicadas por editais, antes e depois de confirmadas. (BONAVIDES; 
AMARAL, 1996, p. 574-575). 

De acordo com Leal (1997, p. 94) a expedição de posturas pelas câmaras 

deveriam passar por confirmação dos conselhos gerais das províncias os quais as 

podiam alterar ou até mesmo revogar. Em determinados casos, como os de matéria 

puramente econômica e administrativa “cabia recurso, na Corte, para Assembléia 

Geral; nas províncias, para os conselhos gerais e presidentes e através destes para 

o Governo” como mostra o artigo 89: 

Art. 89. Em todos os casos, em que esta lei manda às Câmaras, que se 
dirijam aos presidentes, devem elas, na província, onde estiver a Corte, 
dirigir-se ao Ministro do Império; nela também se dirigirão à Assembléia 
Geral nos casos, em que nas demais províncias houverem de dirigir-se aos 
conselhos gerais; e enquanto estes se não instalarem farão suas vezes os 
das províncias. (BONAVIDES; AMARAL, 1996, p. 577). 
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Acerca das nomeações dos empregados a Câmara deverá nomear o seu 

secretário o qual cuidará da escrituração e do seu expediente, um procurador que 

tem por competência arrecadar e aplicar rendas e multas destinadas ao Conselho, 

dar conta da despesa trimestral; um ou mais fiscais e seus suplentes aos quais 

compete a vigilância das posturas das câmaras, a ativação do procurador para 

desempenho de seus deveres, executar as ordens da Câmara. 

A Câmara não se dirige diretamente ao Governo Imperial ou aos 

ministérios, esta ponte deve ser estabelecida pelo presidente de província ou seu 

vice-presidente. Para exemplificar o exposto dispomos de dois casos na Província 

de Goiás, o primeiro em que o presidente Antônio Cândido da Cruz Machado 

oferece resposta ao ofício que lhe fora dirigido pela Vila de Palma a 6 de outubro de 

1854.  

Tenho presente offício que Vmces me obrigarão em data de 6 de junho 
último acompanhando um offº fechado do Exmº Ministro e Secretario 
d’Estado dos Negócios da Guerra afim de que por intermédio desta 
Presidência chegasse, ao seu destino. Em conformidade do desposto nos 
Art.os 1º e 3º do Decreto de 27/08/1849 tanto os offos dees q. qer 
autoridades ou Repartições, com os requerimtos ou representações que das 
Províncias se tem de enviar as Secretarias d’Estado, são sempre 
Remettidas por intermédio do Presidente da Província, e não se dão 
andamento algum aos que de outro modo são dirigidos, o Presidente da 
Província deve os Remeter acompanhados de todas as informações que 
possão esclarecer a matéria e orientar o governo sobre a justiça ou injustiça 
das pretenções, bem cmo sobre a necessidade de convenienti ou utilidade 
das medidas ou providencias que forem propostas ou reclamadas. Portanto 
Vmas não podem dirigir-se diretamente as Secretarias d’Estado como 
fiseram, pois importa isto enviar-se ao Presidente da Província em offº 
fechado para mandar pôr no Correio à Camada Municipal da Villa de Palma 
para a qual Cruz Machado enviou ofício, dando-lhe juízo sobre a obra.22 

O segundo caso nos apresenta o governo de Miguel Lino de Moraes, 

onde uma câmara da Província pede isenção do Imposto da Décima sobre os 

prédios urbanos regulado pelo alvará de 27 de junho de 1808. A Câmara oferece 

alegações para não aplicar o imposto: “q. ainda incluindo todos os arraiaes e 

povoações do mesmo Município, estes não apresentarão tal vez um rendimento 

igual à despeza”.23As razões desta Câmara seriam entregues ao vice-presidente 

para que fosse levado ao conhecimento do Imperador, bem como no primeiro caso 

                                           
22 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, Livro 309, p. 41. 
23 Idem, p. 41 
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que a ponte é feita pelo presidente de Província que chega a advertir a Câmara para 

não se dirigir diretamente ao poder Central. 

Bandecchi declara, ao tratar do ato adicional “que o espírito federalista, no 

Brasil, tinha os olhos voltados mais para a Província do que para o Município” 

(BANDECCHI, 1973, v. 46, p. 123). Para o autor o Ato Adicional é produto de um 

movimento liberal cujas câmaras foram agentes importantes da sua elaboração, fato 

não considerado na promulgação da lei que as lesou. 

Este projeto consta de trinta artigos dos quais cinco destinam-se à 

administração municipal, sendo três com destaque para a subordinação das 

câmaras (do governo local) ao governo provincial  

O artigo 1º da Lei de 12 de Agosto de 1834 ou Ato Adicional declara que 

as Assembléias Gerais passarão a substituir os Conselhos provinciais a partir desta 

sob o título de Assembléias Legislativas Provinciais, estabelecidas em todos as 

Províncias. Das competências da Assembléia o artigo 10 expõe que compete à 

mesma legislar dentre outras atribuições sobre a polícia e economia do município, 

sobre a fixação das despesas municipais e provinciais, sobre a fiscalização do 

“emprego das rendas públicas provinciais e municipais e das contas de sua receita e 

despesa”, sobre “a criação, supressão e nomeação para empregos municipais e 

provinciais” (p. 126).  

A Lei n.º 40 de 3 de outubro de 1834 enfatizou o artigo 78 da Lei de 1º de 

outubro de 1828 quanto à subordinação das Câmaras ao Presidente de Província 

“que as Câmaras estão obrigadas a cumprir escrupulosamente tôdas as ordens que 

lhes expedirem os Presidentes das Províncias, aos quais são subordinadas” (p. 128) 

Para Tavares Bastos os artigos 10 e 11 do Ato Adicional buscaram 

conferir à Assembléia e não ao presidente a superintendência sobre a Câmara 

(BASTOS, 1996,  p. 149), a seu ver muito justo. O autor não considera, como expõe 

Bandecchi, que o Ato aniquilara as Câmaras, posto que para Tavares Bastos estas 

já estariam aniquiladas. 

O Ato Adicional, para Bandecchi, propiciou uma concentração dos 

negócios do Império em suas capitais o que concorreu para a tibieza das 
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municipalidades. Esta lei suprimiu a de 27 de agosto de 1830 artigo 4º que delegava 

às câmaras a demarcação dos limites das cidades e vilas, as divisões territoriais 

passam em 1834 às Assembléias. Embora com essas medidas de controle, mesmo 

que nos projetos considerados liberais descentralizadores, a preocupação com o 

poder local era latente com relação a sua participação na própria Assembléia. 

Outro projeto de descentralização, mas que na opinião de Bandecchi 

fortalecia a Câmara, ao contrário, do Ato Adicional, diz respeito ao Código de 

Processo Criminal de 1832 que se estendeu até a Lei n.º 261, de 3 de dezembro de 

1841 que subordinou os chefes de polícia municipais ao delegado e subdelegados 

nomeados ou pelo Governo central ou pelo provincial, com funções também 

judiciárias. O juiz de paz que teve seus poderes ampliados pelo Código de Processo 

Criminal de 29 de novembro de 1832 teve suas competências restringidas em 1841, 

ao passo que se elevou as competências do Juiz de Direito. Desde a Constituição 

de 1824 o Juiz de Direito era vitalício nas comarcas e nos termos exercia mandato 

de quatro anos. 

O código de 1832 estabelece um juiz de direito em cada comarca 

nomeado pelo Imperador, nos termos havia um conselho de jurados e as juntas de 

paz, as quais reuniam juizes de paz. A Lei de 1841 extinguiu o júri e as juntas, 

subordinando as autoridades policiais ao chefe de polícia. 

As províncias deveriam observar a legislação do Império, comum a todas 

elas, conferindo-lhe um certo padrão, contudo as mesmas podiam estabelecer uma 

legislação própria. No caso da Província de Goiás a Assembléia Legislativa 

Provincial, no ano de 1835, decretou:  

Art.1º - As leis, Resoluções da Assembléia Legislativa Provincial e os 
Regulamentos, e Instruçõens do Presidente da Província adequados à sua 
exceção serão impressos em formato de quadro pequeno com o título de = 
Livro da Ley goiana = o qual será dividido em tomos, contendo cada um 
deles a Legislação de hum anno. 

Art 2º - As resoluções sobre as contas, e orçamentos das Câmaras 
Municipais serão inseridas em suma no mesmo livro. 

Art 3º - Estas Leis, e Resoluções serão numeradas pela Assembléia 
Legislativa, quando forem remetidas à sanção ou publicas. 
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Art 4º - Quando o Presidente designar à sanção a alguma Ley, será a 
numeração das que tiver um se o poder por elle alterado, comunicando 
immediatamente à Assembléia. 

Art 5º - Os Regulamentos, e Instruções do Presidente será da mesma forma 
numerados, mas esta numeração será distincta da das Actas Legislativas. 

Art 6º - As Leis, e Resoluções, ou Regulamentos e instruções serão, depois 
de conferidas com o Authografo pelo Secretario do Governo, publicadas no 
mesmo dia, em que forem entregues na Secretaria do Governo, e 
começarão a abrigar no Cap. da Provª e se o termo quinze dias depois de 
sua publicação, quantos corresponderem a trez légoas de distancia da 
Capital alem das quinze mencionadas. A fracção que excede a uma légoa, 
corresponderá também a hum dia. 

Art 7º - Leis particulares começarão a abrigar vente quatro horas depois que 
forem publicadas, a afixação nos lugares públicos em que tiverem de ser 
observadas. 

Art. 10 - O Presidente da Província fará remetter as Câmaras e Juízes de 
Paz exemplares de todas as Leis, Resoluções, Regulamentos Instruções.24 

Destacamos dez artigos dos quais versam no interior do Livro da Lei 

goiana do ano de 1835. 

Bandecchi considera que a legislação do Império foi injusta com as 

câmaras municipais, haja vista o fato do apoio prestado por estas últimas à causa da 

Independência “Em tôda a luta da Independência, a presença das Câmaras 

Municipais foi marcante e vanguardeira” (BANDECCHI, 1972, v. 45, p. 475). As 

Câmaras participaram do processo de emancipação brasileira constituindo um 

elemento importante dada a sua tradição que lhe outorgava força política. Estas 

apoiaram a audiência de 9 de janeiro de 1822 e como explicita o autor no “momento 

culminante da emancipação política do Brasil” (p. 475) as câmaras tomaram “atitude 

decisiva” dirigidas pela câmara do Rio de Janeiro. 

Para Bastos (1996) o Ato Adicional consistiu na experiência em que a 

Província governou-se a si mesma. Árduo defensor do Ato Adicional, Tavares 

Bastos, expôs que os laços de subordinação das municipalidades à Província fora 

produto muito mais das paixões surgidas pela animosidade entre província e 

município do que propriamente pela legislação. A lei quanto às municipalidades, diz 

Tavares Bastos, deixa estas últimas à cargo das assembléias, de sua competência, 

entretanto, isso deve estar de acordo com as exigências municipais, não 

subordinando as câmaras. 

                                           
24 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 19,  pcte.2. 



 74 

Organizados as municipalidades por lei de cada assembléia, não sobre a 
base do imaginário typo comum, attender-se-iam certamente as condições 
peculiares de cada localidade. As leis municipaes seriam as cartas de cada 
povoação doadas pela assembléa provincial, alargadas conforme o seu 
desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, 
administrar-se-ia de perto. (BASTOS, 1996,  p. 147) 

A esse respeito, no que tange a legislação e a prática, enfatiza Bandecchi 

(1973, v. 46, p. 118) “E isto acontecia notadamente em relação à Província que via 

no elemento municipal um entrave ao seu poder político ou seja à sua supremacia.” 

 

 

2.1 – A Província de Goiás e as instituições do Império 

 

Conforme a Constituição de 1824, “os representantes da Nação Brasileira 

são o Imperador e a Assembléia Geral composta da Câmara dos deputados e do 

Senado ou Câmara Alta”. Essa constituição determinou para os conselhos gerais 

das províncias, criados no ano anterior, o número de 21 membros para as províncias 

mais populosas, e de 13 para as demais, sendo este último o caso da Província de 

Goiás. Os conselhos poderiam intervir nos negócios das províncias, ter eleição no 

mesmo momento que se fizesse o dos representantes da nação e do mesmo modo. 

Este constaria de presidente, vice-presidente, secretário e suplente, a idade acima 

de 25 anos; cabia-lhe projetos locais, propostas, discussão e deliberação sobre os 

negócios mais interessantes de suas províncias, após sua extinção é restabelecido, 

com alterações, pela Lei n.º 234 de 23 de novembro de 1841, após o projeto de 

criação do Conselho de Estado do segundo Reinado de 25 de agosto de 1841 em 

lugar do de 13 de novembro de 1823. 

Trataremos do Legislativo e do Conselho de Estado no que se refere a 

abordagem das instituições do Império, sendo estas as mais importantes. 

Conforme Porto (1989) a Constituinte de 1823 já versava sobre uma 

Assembléia Geral, composta da sala dos deputados e do Senado. Neste projeto a 

escolha dos senadores não tinha relação com o domicílio dos mesmo, ou seja, as 
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províncias. De acordo com o autor o projeto definitivo não desvincula a escolha dos 

nomes de senadores e deputados das províncias a que pertencem, todavia não 

constitui uma legislação eleitoral que subordine a escolha dos nomes aos 

respectivos domicílios. 

A composição primeira do Senado se deu em 1826, data, outrossim, da 

primeira legislatura da Câmara dos Deputados. O Senado frente a esta ultima 

constituía papel secundário. A Câmara dos Deputados dispõe de 20 legislaturas de 

1826 a 1889. No que se refere às eleições, o número dos eleitos era estabelecido 

pelo maior ou menor número da população das províncias, quanto mais populosas 

maior seria o número de eleitos. 

De acordo com o artigo 41 da Constituição: “cada província daria tantos 

senadores quantos forem a metade de seus respectivos deputados” (PORTO, 1989, 

p. 136). De maneira que a Província de Goiás manteve dois deputados e um 

senador no período de 1826 a 1889.  

Neste mesmo período a cadeira de senador por Goiás foi ocupada por: 

Marechal de Campo Francisco Maria Gordilho Veloso de Barbuda – Marquês de 

Jacarepaguá (1826 a 1836); José Rodrigues Jardim (1837 a 1842); Conselheiro 

José Antônio da Silva Maia (1843-1853), tendo como sucessor o Dr. José Inácio 

Silveira da Mota, nomeado em 1855. 

A nomeação dos senadores era realizada a partir de listas tríplices 

advindas das câmaras das capitais das províncias, contudo pelo fato da legislação 

eleitoral não vincular as indicações ao domicílio, principalmente na sua “composição 

inicial”, algumas nomeações, conforme nos informa Porto (1989), nem se quer 

constavam nas listas vindas das Províncias, estas representações de elementos 

externos à Província causou contestações “vultos sem qualquer ligação ou mais 

estreito contato com as Províncias que passariam a representar” (PORTO, 1989,  p. 

125). 

O número de representantes na Câmara dos Deputados e no Senado, a 

nosso ver, caracterizava dentro da hierarquia interprovincial a importância política da 

Província no contexto do Império, bem como dos grupos familiares que tinham entre 

seus membros estes representantes nacionais que lhes conferia maior poder de 
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domínio local. Não fosse assim não haveria o desejo por maior representatividade o 

qual está associado ao discurso da promoção dos interesses da Província, por aí se 

vê que ambas as questões parecem estar casadas, a da promoção provincial e 

política-familial. Como exemplo apresentamos alguns trechos do projeto de 

representação que a Assembléia Legislativa de Goiás, por intermédio do Deputado 

Francisco Domingues Ferreira de Souza apresentou à Assembléia Geral.  

A Assembléa Legislativa Provincial de Goyaz, empenhada, como he do seu 
dever, em promover os interesses da província, em eleval-a aquelle grao de 
explendor, e prosperidade, de que he digna pelos immensos recursos com 
que adotou a natureza: convencida de que a principal medida, para se 
conseguir tão desejado, como justo fim, depende de vós augustus e 
digníssimos senhores representantes da nação, [...] 

Hé indubitável, augustos e digníssimos senhores representantes da nação, 
que uma província goza de maior, ou menor importância na sociedade, e 
principalmente no parlamento, conforme o número de seus representantes; 
porque quanto maior é este número, são mais bem discutidos os interesses 
da província e demonstrada com evidência suas necessidades, e então o 
corpo legislativo compenetrado da verdade, toma decisões justas e 
apropriadas às circunstâncias peculiares da província, das quaes não 
podem estar ao fato os representantes das outras províncias do Império. 
Com quanto não exista um senso exato da população da província, contudo 
é fora de dúvida que ela conta para mais de 165 mil almas livres. 

[...] 

Tem emigrado milhares de famílias desde 1840 das províncias da Bahia, 
Piauhy, Maranhão, para os municípios do norte, e de Minas Gerais, e São 
Paulo para as do Sul. 

[...] 

A Assembléa Legislativa Provincial de Goyaz, convencida das justiças que 
lhe assiste a vista das razões, que vem a expender, pedi-vos augustos e 
digníssimos representantes da nação, que com tanto zelo tendes tratados 
os negócios do Império [...] 

Se quando a população da província era de 60 mil almas, lhe foi concedida 
dar dois deputados e um senador, hoje que ela dá muito mais do duplo da 
população, parece de justiça que o número de seus representantes seja 
também duplicado.25 

No segundo Reinado tem-se a criação de um novo Conselho de Estado 

em 1841. O seu regulamento n.º 124, de 5 de fevereiro de 1842, que continha o seu 

regimento provisório, colocava no capitulo primeiro a sua divisão em seções: art. 1º - 

O Conselho de Estado será dividido em quatro seções: 1º) Dos Negócios do Império; 

2º) Dos Negócios da Justiça e dos Estrangeiros; 3º) Dos Negócios da Fazenda;4º) 

Dos Negócios da Guerra e da Marinha.  

                                           
25 Instituto de Pesquisa dos Estudos Históricos do Brasil Central, Correio Oficial n.100, 1838, p.4 
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Cada um desses ministérios se comunicavam com os órgãos 

correspondentes nas províncias ou diretamente com o Presidente, através das 

cartas de Conselhos de Ministros. Dispomos de trechos de uma carta com data de 

27 de outubro de 1853 do “Marquês de Paranaguá. Dr. Honório Hermeto Carneiro 

Leão – presidente do Conselho de Ministros de sua Majestade, o Imperador. D 

Pedro II”, para Francisco Mariani, presidente da Província de Goiás (20/12/1852 – 

25/04/1854). 

Pertence-me significar a v. Excia o pensamento do governo Imperial a 
semelhante respeito. “O ministério a que presido não quer impor às 
províncias candidatos, mas nem por isso renuncia à parte de influência que 
lhe compete em objeto tão importante, como é a eleição de deputados e 
senadores.  

Essa influência ele entende exercer escolhendo dentre os 
candidatos que por si mesmo se apresentem aqueles a aquém 
deva dar o seu apoio, e designando aqueles que, ou por 
incapacidade ou por pertencer a oposição, devem ser excluídos 
pelos amigos do governo”. (GODOY, 1975, p. 195-196) 

 
Esta carta que é um exemplo de comunicação entre o Conselho de 

Ministros e os presidentes de província, revela, outrossim a função desses últimos, 

na posição de delegados do Governo Imperial com o objetivo de vencer eleições. 

 

 

2.2 – Presidentes de província e elite local 

 

O artigo 5º do Ato Adicional define o papel de controle que o presidente 

deve exercer na província, informando ao Governo Central da situação e dos 

negócios ou de qualquer alteração nas províncias. O governo pede informações 

sobre: o estado sanitário, a instrução pública, o número de presídios, a agricultura, o 

comércio, a segurança, a indústria de mineração, agrícola e fabril, das estradas e 

pontes principais (conservação, melhoramento, as que convém abrir ou construir); 

obras públicas gerais e provinciais que recebem auxílio do Tesouro Nacional, 

aldeamentos, filantropias. O presidente deve remeter ao governo imperial : 
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copias authenticas de todas as actas das Assembléias Parochiaes que se 
reunirem para nomear os Eleitores que procederem à eleição de um 
senador por essa Província, bem como de todo o processo da eleição 
secundaria e não simplesmente as das actas de apuração feita nos 
Collegios, por assim o ter já requisitado o Senado em offício de 11 de maio 
do anno próximo passado.26 

Os relatórios de presidência de província que são dirigidos anualmente às 

assembléias legislativas das províncias são remetidos ao Tesouro Nacional, 

remetendo-se também a coleção de leis, procurando ter a Corte conhecimento das 

realizações e das publicações oficiais e particulares da província. “Convindo que na 

Biblioteca Publica d´esta corte se tenha conhecimento dos periódicos e das obras 

tanto particulares como officiaes que se imprimem n´essa província”. 

Os comunicados pedindo informações e a confecção de relatórios partem 

dos ministérios do Império e do Palácio do Império. 

Rogo a V. Exª. se digne remetter-me uma relação das Villas d’essa 
Província, comprehendendo-se nesse número as que tem sido 
recentemente creadas pela Assemblea Geral, para que à vista d’ella me 
possa regular com toda a exactidão na distriuição das Leis”. 

Secretaria d’Estado dos Negócios do Império”. “A Séc. Est. Neg. do Imp. 
Manda exemplares de Decretos que regulam os Distritos para as eleições 
de Senadores e Deputados pela Província, e de demarcação dos limites das 
Vilas, na criação de algumas novas extinção de outras”. 

Palácio do Império “tenho de recommendar a V. Exª. a maior brevidade 
possível na remessa, por 1ª e 2ª via, dos Orçamentos das Despesas.27 

Assim, por intermédio do presidente de província o Governo Imperial 

procura estar a par do que acontece nas províncias na promoção do controle para a 

manutenção da unidade. Por sua vez, os presidentes têm que estar informados da 

província, bem como controlá-la, também com esse objetivo o parágrafo 10 do 

Decreto de 9 de dezembro de 1835 declara: 

Entre os objetos que muito convém promover, merece ser mencionada a 
creação de delegados dos presidentes em todas as povoações, como o meio 
mais próprio de serem breve e exactamente informados do que se passa em 
todos os pontos do território sujeito à sua administração, de inspecionarem e 
vertirem as autoridades locaes; de fiscalisarem a conducta dos funcionários 
subalternos, e de assegurarem a pronpta e fiel execção das suas ordens; mas 
para se colher toda a vantagem que desta instituição se deve esperar, é 
indispensável que as pessoas nomeadas para servirem aquelles cargos, 

                                           
26 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 101, doc.8, 1854. 
27 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx 18, pcte. 2. 
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sejam escolhidos entre a classe mais estimável dos respectivos lugares, e 
que contem com alguma estabilidade. (BASTOS, 1996, p. 87) 

Esse decreto visa conferir instruções sobre a execução do Ato Adicional 

aos presidentes de província. Contudo, o controle da Província, por mais que o 

império intentasse submeter as elites locais passava pela colaboração destas últimas, 

o que fica claro é o fato de que ao mesmo tempo que as elites locais precisam 

submeter ao Governo da Província tanto para a aquisição de cargos por meio das 

nomeações quanto para estabelecerem comunicação com o Governo Central, muitas 

das vezes, são essas elites quem possuem um histórico de dominância local, que 

conhecem a província e que atendem à rotatividade na administração provincial, que 

tinha como propósito não permitir a ligação deste – o presidente – aos interesses 

locais, conferindo uma atmosfera de “neutralidade”, acabou gerando para estes 

presidentes uma espécie de dependência desta elite local. Então, constituía-se entre 

presidente de Província e elite local uma relação de subordinação e dependência, já 

que como disse Tavares Bastos os homens designados para as províncias eram 

muitas das vezes inexperientes, em alguns casos recém saídos das academias, 

portanto desconheciam a realidade local para a qual foi-lhes confiada a administração. 

O fato de serem estrangeiros e, por vezes, ficarem pouco tempo na administração 

praticamente os obrigava à dependência da elite local. Note-se para tanto o caso das 

nomeações que consistem numa atribuição de controle do Governo provincial, 

entretanto, as indicações para estas nomeações partem dessas elites locais: 

apresento igualmente a v. Excia. o nome do Tenente Silvério Teixeira de 
Mendonça, que segundo informa pessoa fidedigna, reúne as qualidades 
necessárias para bem executar as funções de colletor.28 

A citação acima diz respeito à indicação do provedor da Fazenda da 

Província de Goiás para a ocupação do cargo de coletor datada de 1855. o mesmo 

provedor Felippe Antônio Cardozo de Santa Cruz pede exonerações: 

Achando-se o colletor do Município de Jaraguá Antonio Borges de Carvalho 
Avançado em idade e com a saúde fragilíssima, além de ter caráter-bondoso, 
julgo conveniente aos interesses da Fazenda que se lhe conseda exoneração.29 

                                           
28 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, Livro 328 p.35. 
29 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, Livro 328 p.35. 
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O provedor propõe a nomeação de Francisco Policarpo de Amorim. Estes 

casos, abundantes na documentação consultada, exemplificam as indicações de 

nomeação ou pedidos de exoneração de um órgão de província – A Provedoria de 

Fazenda Provincial. Cada órgão da província na pessoa de quem os dirige ou 

administra mantém essa relação com o presidente, no que toca às nomeações e 

exonerações com respeito ao seu órgão respectivo. Entretanto o controle se 

expressa por meio das elites que ocupam estes cargos administrativos e que devem 

estar subordinadas ao princípio de lealdade e adesão ao Governo Imperial, mas são 

elas as conhecedoras da localidade. Os presidentes de província a princípio tomam 

conhecimento do estado da província por meio do relatório do seu antecessor, 

obrigação prescrita pelo Aviso de 11 de março de 1848, com o qual deve informar 

acerca do estado dos negócios públicos. Em geral, no início e final de governo, os 

presidentes ao se dirigirem aos deputados da Assembléia Legislativa Provincial no 

envio do relatório ou agradando-lhes por sua felicitação pedem ou agradecem 

coadjuvação, apoio e lealdade e em contrapartida expõe o discurso de promoção da 

prosperidade da Província, o que agrada à elite local. 

Assim que toma posse o presidente se dirige à Assembléia Legislativa 

Provincial e à Câmara da Capital comunicando de sua posse, este comunicado à 

Câmara da Capital se dirige por cópia às demais: 

Nomeado por carta Impérial de 25 de fevereiro ultimo Presidente d’ esta 
Província, prestei hoje o competente juramento, passando-me a administração 
della o seu mui digno 1º Vice-Presidente o Ex. mo. Dr. Antonio Augusto Pereira 
da Cunha: o que comunico a Vmces para sua inteligência e que fação constar 
no seu Município – Idêntico as demais Câmaras da Província.30  

Por sua vez as câmaras municipais se dirigem ao presidente de província 

empossado:  

Esta Câmara, que, aproveitando-se da ocasião, apresenta a v. Exa. o voto de 
sua lealdade, e mais sincera obediência à Destincta Pessoa de V. Exa’ (nota). 
E ao Governo Imperial: c. of. nº 38-1837 p. 4, a Câmara confiada no seu zelo 
a prol da felicidade pública [...] sera prompta e fiel observadora de quaisquer 
determinações, que forem compatíveis aos interesses da Nação.31 

                                           
30 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, livro 321, p. 31. 
31 Trata-se da Câmara de Meia Ponte a 7 de julho de 1855, dirigindo-se a Cruz Machado. Arquivo 
Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx.104. 
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A Assembléia Legislativa se pronuncia à respeito das nomeações: 

A Assemblea Legislativa Provincial de Goyaz tem a honra de levar perante o 
Augusto Throno de V. M. I. seos respeitosos votos de agradecimentos pela 
Nomeação, que V. M.I. Houve por bem fazer do Benemérito, cidadão. D. 
José de Assiz Mascarenhas para Presidência desta Província. [...] 

A Assemblea Legislativa protesta a V. M. I. seos mais puros votos de 
submissão, respeito e fidelidade a Sagrada Pessoa de v. M.I, , e da mais 
firme adhesão ao Systhema de Governo, que felizmente nos rege.32 

Embora fosse este um governo goiano, este tipo de discurso revela a 

adesão ao Governo Imperial que passa pela aceitação do presidente nomeado. 

Quando nos referimos à elite, no caso específico deste estudo à elite 

política da Província de Goiás, não queremos dar um tom de homogeneidade à 

mesma, não evidenciando as rixas e disputas de determinados grupos ou das 

oposições que se fizeram sentir com relação à determinados governos de Província, 

como fora o caso do Marechal Miguel Lino de Moraes, que teve tropa e população 

favoráveis à sua deposição, já que os “donos do poder” local controlam também a 

população. Logo, parece mais apropriado utilizar o termo: elites locais, que dá 

visibilidade às tessituras do poder local. Sobretudo porque a ascensão e queda 

deste ou daquele gabinete modificava a configuração político-administrativa nas 

províncias. Todavia, quando se observa a rotatividade dos cargos dentro da 

Província a partir dos sobrenomes, constata-se a predominância de alguns grupos 

por largo período da vida política na Província por meio de seus representantes. 

Determinadas famílias mantinham seu poder entrecruzando sobrenomes por 

casamentos endogâmicos ou exogâmicos e parentesco por afinidade e assim 

acumulavam cargos dentro e fora da província.33 

                                           
32 Protestos de fidelidade da Assembléia à Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, em 21 de outubro 
de 1839. Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 27.  
33 Teodoro Rodrigues de Moraes era genro de Antônio de Pádua Fleury, tio de João Bonifácio Gomes 
de Siqueira, cunhado de André Augusto de Pádua Fleury, primo de José Xavier de Almeida e 
sobrinho afim de Luiz Gonzaga do Carmo Fleury – Godoy p. 190. Rodrigues de Moraes, primeiro 
médico da província, natural de Jaraguá, cuja família cruzou-se com a dos Bulhões e a dos Fleury, 
governou a Província como vice-presidente por cinco vezes. Antônio de Pádua Fleury fora 
comendador do Império, dep. geral por Mato Grosso e Goiás e presidente das mesmas províncias, 
dep. provincial por Goiás. Gomes de Siqueira exerceu inúmeros cargos importantes na capital da 
Província: Juiz, chefe geral da polícia, administrou a província como vice-presidente por seis vezes, 
em 1865 foi nomeado Desembargador da Relação da Corte, foi sucessivas vezes deputado 
provincial. A combinação dos sobrenomes revela as oligarquias que controlam a política local. 
(GODOY, Claro Augusto. Fragmentos do Passado. Goiânia. Gráfica O Popular, 1975).  
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2.3 – Presidente de província: ponte entre elites locais e a Corte 

 

Importante se faz colocar que o fluxo das informações da Corte para a 

Província não possui um único caminho, no caso do presidente de província, tem-se 

os jornais que informam sobre os eventos que estão acontecendo no centro, 

publicam as proclamações e decretos; os estudantes que saem da província e 

entram em contato com os acontecimentos fora da mesma. Para o caso de Goiás 

Carvalho (1981) informa que entre 1772 e 1872 1,20% dos estudantes desta 

Província foram matriculados em Coimbra; representantes da elite assumem cargos 

na Corte, chegam à Câmara dos Deputados ou ao Senado, estabelecendo diálogo 

com o centro. Ainda assim o presidente de província constitui um importante 

interlocutor entre elite local e o centro e vice-versa. Nosso interesse aqui não são as 

várias idéias que chegam à província, como ideais de oposição ao Governo Central 

e por conseguinte ao provincial, mas perceber o caminho da comunicação feita por 

intermédio do presidente da província, não deixando, porém, de lado a questão de 

que o Centro se comunica, também, diretamente com órgãos político-administrativos 

da Província principalmente por meio de seus ministérios e secretarias. 

Em geral, os presidentes iniciam os seus relatórios oferecendo 

informações sobre a família real, a Corte lhe envia as notícias: “Presidente da 

Província de Goiás: Eu o Imperador vos Envio muito saudar. Foi Deos Nosso Senhor 

Servido Abençoar este Império com huma Princeza.” 34 

As cartas de Leis, os decretos eram enviados ao Presidente de Província 

com exemplares para que estes fossem distribuídos às autoridades locais, às Juntas 

de Fazenda, ouvidores, comandantes de Armas, etc. A regulação dos distritos para 

eleições de senadores e deputados, por exemplo, é realizada por decretos enviados 

com exemplares mandados pela Secretaria de Estado dos negócios do Império, que 

para tanto pede o envio por meio do presidente da relação das vilas da Província. 

Na província é a Secretaria do Governo responsável pelo repasse dos avisos.  

                                           
34 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 12, pcte. 1. 
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De ordem do Ilmo e Exmo Sr. Presidente da província passo as Mãos de v. 
S., para ser presente à Assembléa Legislativa Provincial, em Sessão 
Preparatória, as Actas das Eleições dos Senres. Deputados em os 
respectivos Collegios, e a da Apuração Geral na Câmara Municipal d’esta 
cidade.”35 

Pois, se procedia nos julgados das câmaras as eleições para nomear os 

deputados e fomentar a lista dos senadores. As leis provinciais também devem ser 

impressas em número suficiente de exemplares e serem distribuídas pelos 

diferentes encarregados da administração da justiça.36  

O Governo Imperial procede expedição dos índices dos decretos e 

portarias que avisam das notícias do Império e das nomeações na Província, a 

relação dos nomes e postos dos indivíduos já vêm pronta da Corte, das respectivas 

secretarias do Império. Por outro lado o Governo Imperial toma conhecimento destes 

indivíduos, principalmente, por meio do Presidente de Província. Mas, também por 

meio das amizades que eram contraídas na Corte, por homens da elite política local: 

“Visitou várias vezes a Corte (Rio de Janeiro), sempre levando toda a família, onde 

granjeou preciosas amizades e conseguiu alguns benefícios para Goiás (MELO, 

2001, p. 121).  

A citação acima é referente à pessoa de Antônio de Pádua Fleury, estes 

contatos com a Corte na teia das amizades constituídas faziam com que ali 

circulassem determinados nomes, a autora do artigo ainda comenta sobre alguns 

benefícios revertidos para a Província resultante dessas ligações. Outro meio de 

conseguir a nomeação para tais cargos sem o intermédio do presidente consistia no 

envio de currículo de “serviços prestados à Pátria” e que tivessem confirmação dos 

órgãos a que serviram. Entretanto, a documentação consultada revela a importância 

do presidente como canal de comunicação entre os interesses locais e o governo 

central. 

                                           
35 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 19, pcte. 2., 1835. 
36 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx .19. 1834. 
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Capítulo 3 

ANTONIO CANDIDO DA CRUZ MACHADO E O PROJETO DE 

INTEGRAÇÃO PARA GOIÁS 

carecem as provincias de impulso efficaz para estrearem uma éra nova de 
melhoramentos reaes; que nenhuma, exepto talvez o Rio de Janeiro, 
possue carta topographica digna de fé; que todas clamam por um plano de 
estradas. 

Tavares Bastos  

 

No capítulo anterior fizemos um quadro da legislação no Império não 

contemplando-a integralmente, mas nos aspectos que interessam a este estudo, ao 

seu objeto e recorte temporal – e suas implicações na administração provincial, com 

enfoque particular para a Província de Goiás. Esta terceira parte possui caráter de 

estudo de caso, em que dedicaremos nossa atenção a um único governo de 

Província, traçando em linhas gerais os aspectos de sua administração e procurando 

afunilar nas questões referentes ao projeto de integração por ele adotado. 

O governo do qual este capítulo se refere é o de Antonio Candido da Cruz 

Machado que foi nomeado por Carta Imperial de 25 de fevereiro de 1854, tomou 

posse a 8 de maio de 1854, ficando no cargo até 28 de setembro de 1855. 

Antonio Cândido da Cruz Machado, é natural da cidade do Serro, Minas 

Gerais, nascido a 11 de março de 1820 e falecido em 1890. Foi deputado e senador 

do Império, presidiu as Províncias de Goiás, Maranhão e Bahia. Escreveu alguns 

trabalhos os quais destacamos: “Memória relativa ao projeto de uma nova Divisão 

administrativa do Império do Brasil”; “Construção de estradas de Ferro na província 

do Rio Grande do Sul”; “Discurso pronunciado na câmara dos senhores deputados 

na sessão de 18 de julho de 1873”; “Criação da Província de São Francisco”; 



 85 

“Discursos proferidos na câmara dos senhores deputados nas sessões de 10 e 28 

de maio de 1873”; “Discurso em resposta as acusações feitas a S. exa. e ao povo 

baiano na sessão de 11 de julho de 1864”. (ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA, s/d, p. 

709).  

 A escolha deste governo deve-se ao perfil do projeto de integração por ele 

apresentado. Grande parte dos projetos de integração para a Província de Goiás, 

com o objetivo de desenvolver a sua prosperidade material, são levantados pela 

questão da melhoria nas vias de comunicação – tão logo facilitaria os contatos, o 

comércio, o “espírito empresarial” – suscitada, principalmente pela evocação à 

navegação fluvial, não que Cruz Machado fugisse a essa máxima, que não tivesse 

as vistas voltada para a navegação, considerava-a questão importantíssima, todavia, 

nosso interesse está em perceber o tratamento que este governo dará às estradas 

como importantes vias de comunicação, com ênfase para as estradas de carros, e 

conseqüente desenvolvimento da Província. 

A transferência da administração da Província para as mãos de Cruz 

Machado procedeu de maneira tranqüila, por meio do vice, Antônio Augusto Pereira 

da Cunha que ficou à frente da administração da Província por treze dias até tomar 

lugar o presidente, recebeu o relatório do antecessor Dr. Francisco Mariani acerca 

do Estado dos Negócios da Província com a finalidade de inteirar-se da localidade 

para a qual fora designado. Este relatório constituía-se na primeira forma, oficial, de 

tomar conhecimento da Província, por parte desses homens a ela estranhos, estes 

relatórios que informam sobre os negócios da Província, por seu turno, nutrem-se, 

no decurso da administração do Presidente, dos relatórios que cabe a cada setor da 

administração provincial enviar ao Presidente de Província. 

Em 9 de novembro do anno passado exige do Comandante do Presídio 
Januaria, que coligisse os dados, que podes se para informar a presidência 
acerca do nº de aldeãs, população, industria, e propensão das tribus do 
Araguaia para renunciarem a vida errante. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 
6, p. 19) 

Do estado das cadêas da Província, conhecido em parte por v. Exa, 
informará a v. Exa o relatório a tal respeito apresentado pelo Dr. Chefe de 
Polícia. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 23) 

Há também o pedido daquelas informações que não são delimitadas pela 

formalidade. 
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Pedi ao Sr. Deputado Antônio de Pádua Fleury, quando à pouco partir para 
ir tomar assento na respectiva Camara, que procurasse habilitar-se para me 
fornecer uma informação exacta acerca da direção mais conveniente, que 
se deveria dar a mudança indicada, afim de que eu pudesse submeter este 
negócio ao conhecimento do Governo Imperial. (p. 50). 

Nota-se, então, que quem produz as informações para o Governo Imperial 

é muito menos o seu delegado que as próprias elites nos diversos setores da 

administração imperial, em contrapartida a manutenção de seus cargos além de 

depender das mudanças dos gabinetes depende das suas demonstrações de 

adesão, tanto é que alguns relatórios, com os quais se entrega ao sucesso a 

administração da província, consta de recomendação de determinados nomes: 

Os lugares de Juiz Municipal e de Orphãos da Província continuam a estar 
vagos, me o d’esta Capital, em que foi reconduzido por Decreto de 29 de 
Julho do anno passado o Bacharel José Rodrigues Jardim, que entrou em 
exercício a 15 março deste anno. D’este Bacharel, que, segundo o juízo do 
meu predecessor, exerceu com honra o seu emprego durante o primeiro 
quadriênio. (p. 21).  

mas o constante zelo do Dr. João Bonifácio Gomes Siqueira, digno chefe de 
Polícia da Província, pelo Serviço Público, sua reconhecida inteligência, 
rectidão e prudenncia, a confiança que em alto grão me merece, e que nelle 
deposita o Governo Imperial. (p. 121).  

Em relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial, Cruz 

Machado assevera que não deu “demissão a empregado algum de qualquer classe 

[...] a fim de evitar sinistras interpretações” (p. 115). 

Indica a documentação oficial o bom relacionamento entre Cruz Machado 

e os grupos locais, conclui pela coadjuvação que tivera de “todos os funccionários 

públicos da província, na esphera de suas attribuições” (p. 317), recebeu protestos 

de lealdade principalmente da Câmara de Meiaponte. 
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3.1 – Da administração 

 

Terminadas as considerações iniciais passamos às realizações do 

Governo Cruz Machado. 

 

3.1.1 – A Tesouraria das rendas provinciais 

 

A Provedoria de Fazenda Provincial de Goiás, pela “lei provincial n.º 14 de 

5 de agosto de 1853, e regulamento de 30 de julho de 1855” passou a chamar-se 

Tesouraria das Rendas Provinciais. Pelo artigo 2º ela consta de junta administrativa, 

secretaria, tesouraria e contadoria; o artigo 4º consta das atribuições nos parágrafos: 

Parágrafo 1º - Toma conta da arrecadação. Coletorias, recebedorias, 
fixando os valores provenientes à Fazenda Provincial. 

Parágrafo 2º - suspender aqueles que não fizerem prestação de contas, não 
entregarem o documento no prazo.37  

A Assembléia Legislativa Provincial funcionou de 1º de setembro até 1º de 

novembro no ano de 1855, neste período decretou o estabelecimento de 

recebedorias com a função de fiscalização e arrecadação do novo imposto de taxas 

itinerárias que está vinculado à recuperação e construção de estradas e pontes, 

refere-se ao imposto para utilização destes últimos. Preocupado com a questão da 

arrecadação na Província, Cruz Machado, confere pelo parágrafo 1º do artigo 20 de 

1854 a fiscalização das coletorias encarregando “homens para o exame dos 

coletores”.38 A tesouraria deveria estar a par das decisões dos coletores e 

administradores das recebedorias que somavam seis na Província. O capítulo sobre 

a junta administrativa prevê que a esta cabe tratar dos negócios da Fazenda, seria 

composta pelo procurador fiscal e inspetor, o primeiro deveria informar ao presidente 

da Província as decisões tomadas pelo inspetor, o segundo é chefe da Tesouraria 

                                           
37 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 108, doc. 8. 
38 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 108, pcte. 1. 
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das Rendas Provinciais, e todos os empregados da Fazenda Provincial são 

subordinados a ele, o Inspetor, neste momento, e que aparece na documentação 

com referência, não raras vezes, de provedor, é Felipe Antônio Cardoso de Santa 

Cruz que possui relações estreitas com o Presidente. 

 

3.1.2 – Divisão civil e eclesiástica 

 

Fica a cargo do presidente levar à Assembléia Legislativa Provincial – 

responsável pelas divisões territoriais – as considerações sobre as necessidades de 

divisão de comarcas, na reorganização de seus termos e município. O argumento 

corrente para as alterações estava vinculado ao fato de facilitar a ação da justiça, 

havendo vários relatos sobre municípios separados pelas distâncias, as quais 

influenciavam nas comunicações diretas, implicando na má relação entre os 

mesmos. A respeito da divisão das comarcas do Maranhão, Santa Cruz e 

Paranahiba, ainda no governo anterior ao de Cruz Machado: 

Eu tencionava propor à Assembléia Provincial, que alterasse essa divisão, 
formando uma Comarca com os municípios de S. José, Trahiras, e Pilar, 
outra com os de Meia-Ponte, Corumbá, Santa Luzia e Formosa da 
Imperatriz, e a 3ª Com os de Bonfim, Santa Cruz, e Catalão: V. Exa porém 
dará a esta minha idéia a importância, que entender, que merece. 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 21) 

Aqui, em relatório de transferência da administração o Dr. Francisco 

Mariani passa ao vice-presidente, que o transmitirá a Cruz Machado assim que este 

tomar posse, as sugestões para que se faça as alterações que não puderam ser 

realizadas em seu governo. Cruz Machado de posse das informações expõe a 

necessidade da divisão das comarcas de Santa Cruz e Paranahyba, a esse respeito 

declara em relatório dirigido à Assembléia Provincial. 

A actual divisão das Comarcas de Santa Cruz, e Paranahyba impede a 
acção do juiz de direito d’esta última se faça sentir nos termos, que a 
formam; porquanto além de separados por grande distância, não tem entre 
si relações, e nem se comunicação directamente, e sim pelas agencias dos 
correios da primeira. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 142) 
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A legislação que oferece margem a divisão territorial dentro da Província, 

e permite desmembramento de termos e municípios de uma comarca e sua 

associação a outra é provincial, contudo qualquer alteração deve ser passada pelo 

presidente da Província ao Governo Imperial, já que as nomeações dos cargos são a 

estes últimos atribuída. 

No governo de Cruz Machado a Província ficou dividida em 8 comarcas, 

21 municípios, 44 freguesias, 47 subdelegacias, e 51 distritos (p. 216).  

 

 

3.2 – Do desenvolvimento material da Província 

 

O melhoramento material da Província de Goiás está associado ao 

desenvolvimento de suas vias de comunicação, consideradas pelos administradores 

como o melhor meio de desenvolver e levar a prosperidade à Província, a partir do 

qual o comércio acha lugar e recrudesce tanto com outras províncias quanto com a 

Corte. O encurtamento das distâncias também significa a perspectiva de rechaçar a 

imagem de isolamento da Província de Goiás. 

O meio mais exortado pela opinião pública local diz respeito àquele da 

navegação fluvial. O empreendimento da navegação requer uma organização em 

torno dela a partir do povoamento da margem dos rios, pois este pode socorrer os 

navegantes em suas longas viagens. Uma forma encontrada para superar o 

problema das margens desertas é a criação de presídios para que nos pontos 

determinados pudessem realmente existir os povoamentos, para que pessoas de 

outros lugares da Província se sentissem atraídas para se fixarem nesses pontos era 

necessário a guarnição, o sentimento de estarem protegidas a “Carta Régia de 1811 

prevê a criação de presídios em distâncias proporcionais ao longo dos rios” 

(TIBALLI, 1991, p. 97). Essa proteção passa pelos trabalhos de incursões ao 

indígena empregando destacamentos, bem como os esforços de catequização com 

a finalidade de “inocular nos ânimos dos indígenas sentimentos de paz, hábitos de 

civilização, e os preceitos da moral christã” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 
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134). Os presídios tinham o objetivo desde o seu começo de apresentarem 

“proporções de poderem no futuro converter-se em povoações regulares”, dava-se 

ali “construção de capellas, quarteis, curraes, e todos os mais pertences 

indispensáveis em estabelecimentos de semelhante natureza” (p. 243). O perfil do 

colono era o do soldado com sua família que se fixasse no lugar e ali como 

proprietário produzisse. Portanto, os lugares em que estes deviam ter assento 

tinham que dispor de terrenos férteis, de fácil obtenção de víveres por conta das 

matas abundantes, “mattas suficientes para alimentar uma futura cidade” (ibidem, p. 

244). Note-se a descrição feita por Cruz Machado referente ao Sertão de Amaro 

Leite, território designado para a instalação de três presídios: 

Esta região é de um clima ameno, e delicioso, abundante de férteis Mattas e 
de campos tão próprios para a creação de gado vacum e cavallar, que até 
em cima dos morros se encontram lagoas imensas no meio de taboleiros 
ricos de capim de muita qualidades. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 
241) 

Nestas mesmas características estavam áreas que abrigavam indígenas, 

principalmente o canoeiro, índio averso à catequese, portanto considerado como 

problema a ser rechaçado, referidos nos relatórios como ferozes, malfeitores. Logo, 

na perspectiva do Presidente a segurança dos presídios deveria servir de base para 

a prosperidade dos seus povoadores, já que estes foram pensados para 

constituírem-se em  ”centros de povoações agrícolas e comerciais”. 

À respeito da ocupação do interior da Província manifestou o antecessor 

de Cruz Machado que “os habitantes de toda a Província só aspirão a que se 

desinfestem esses férteis campos das incursões dos selvagens, para occupal-os 

sem detença” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 41). Entretanto, Francisco Mariani39 

era contrário à reprodução dos presídios nesta região – obra viabilizada por Cruz 

Machado – e favorável a formação de linhas de destacamentos. 

A ocupação dessas regiões tanto consistiam no suporte da margem dos 

rios, quanto na ocupação dos espaços vazios do sertão, tão logo o índio constitui 

entrave, a necessidade da navegação consistia em afastar os índios por aldeamento 

                                           
39 Governo que antecedeu a Cruz Machado na administração da Província de Goiás.  
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ou por bandeiramento, o indígena obstacularizava, na perspectiva das elites, o 

progresso tanto simbolicamente produzindo a imagem do sertão barbárie, quanto 

pragmaticamente impedindo as comunicações na medida em que na luta pelo seu 

território, pela sobrevivência de sua cultura eram temidos por suas incursões inibindo 

colonos, e principalmente o comércio que exigia o translado; por outro lado muitos 

deles eram utilizados para o conhecimento da região e do percurso dos rios, o que 

auxiliava no processo de viabilização das comunicações. 

A força fixa é deste modo imprescindível para proceder a estes trabalhos 

conforme exposto no relatório. No governo de Cruz Machado a força pública é 

composta da Guarda Nacional, do corpo de Guarnição fixa e de duas Companhias 

de Pedestres, o ministério correspondente é o da Guerra, para onde são 

encaminhados, por meio do presidente, relatórios indicando as necessidades e os 

consideráveis melhoramentos na requisição de créditos, contudo o Governo Imperial 

deve dar a autorização para que a obra se execute. 

Em relatório, que o sobredito Commandante apresentou-me para ser 
transmitido ao Ministério da Guerra, acerca do estado do Quartel, suas 
dependências, indicava a necessidade de ser edificado um novo Hospital 
Regimental. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 31). 

A citação demonstra o que, em outro lugar, já expusemos sobre o papel 

do presidente como interlocutor da administração local com o poder central. Cruz 

Machado procurou organizar a Guarda Nacional na Província que a exceção da 

capital achava-se dissolvida. Este objeto deveria suprir, ainda que não atendesse as 

necessidades da Província satisfatoriamente, as deficiências de guarnição na 

Província: 

Considerando que a força de 1º linha, única existente na província não 
chegava para o serviço ordinário da guarnição da capital, e outros, q. eu as 
necessidades públicas exigião em diversos pontos, uzando da atribuição, 
que me he conferida pela carta de lei de 19 de agosto de 1850, resolvi por 
acto de 14 de julho, chamar a fazer serviço de destacamento uma força de 
setenta homens, tirados da guarda nacional do município desta capital. 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 125). 

Sobre matéria do corpo fixo levou ao conhecimento do Governo Imperial 

“a necessidade da criação de mais duas companhias de caçadores” (p. 125). Com 

relação aos pedestres deu efeito ao que já havia proposto seu antecessor, ou seja, 
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reunir as duas companhias “em um só corpo”, ligadas a um único centro de direção, 

esse objeto teve aprovação imperial comunicada à Presidência por aviso de 17 de 

julho de 1854. 

Os destacamentos, segundo denota os relatórios, tinham por finalidade 

propiciar a tranqüilidade pública, a proteção das comunicações entre o sul e o norte 

da Província, o rebatimento das incursões indígenas, a proteção das povoações já 

estabelecidas e daquelas que surgiam como método de ocupação do sertão e 

proteção das margens dos rios. 

A Província dispõe de dois tipos de créditos para obras públicas, o crédito 

concedido pelo Tesouro Nacional é destinado para obras públicas gerais, nas quais 

se incluem o melhoramento da navegação fluvial e obras militares e provinciais cuja 

parte prevê auxílio do Tesouro, podendo se enquadrar construções e reparos de 

estradas e pontes, este crédito contempla “as obras, que tiver por fim melhorar os 

meios de communicação”. Havia o crédito dispensado pelo Tesouro da Província 

estipulado pelas Leis de Orçamento Provincial. O crédito dirigido para as obras 

públicas em geral concedido pelo Tesouro Nacional possuía determinações de prazo 

para sua utilização, sobre esse crédito expôs o antecessor de Cruz Machado. 

e deixou de ser aproveitado, porque tendo eu entendido, que deveria 
distribuí-lo eqüitativamente por toda a província, exige para esse fim das 
diversas Câmaras Municipais, informações, que só chegarão ao meu 
conhecimento depois de expirado o semestre addicional do exercício, a que 
pretendia o mesmo credito. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 33). 

A recorrência ao governo de Francisco Mariani se faz necessário para 

entendermos algumas das ações de Cruz Machado, já que os governos, no caso, 

principalmente daqueles que têm uma rápida passagem pela administração da 

Província, legam ao sucessor a observação de objetos que estavam em curso em 

seus governos e não puderam ser concluídos no mesmo, a exemplo das ordens a 

cumprir advindas dos ministérios do Império as quais deve-se dar matéria pelo 

sucessor. Este foi o caso do Aviso de 10 de agosto de 1853, dirigido ao governo 

Francisco Mariani, mas tendo-se concretizado no de Cruz Machado. 

Este aviso deu resposta ao ofício de 21 de março de 1853 enviado ao 

Governo Imperial por Francisco Mariani que dispôs no referido ofício a exploração do 
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Tocantins ao invés do Araguaia “e solicitei, que fossem empregados os auxílios 

prestados para o desenvolvimento da navegação fluvial (por ora) exclusivamente em 

trabalhos sobre o Tocantins” (p. 39). 

Esta proposição fora acatada por Cruz Machado que oferecendo à 

Assembléia Legislativa Provincial por relatório considerações sobre os tópicos do 

aviso expôs: 

A navegação do Tocantins parece me o meio mais efficaz para promover a 
prosperidade da província de Goyaz: ella será sem duvida proveitosa a 
maior parte, se não a toda população da Província. (MEMÓRIAS GOIANAS, 
1997, v. 6, p. 136) 

Os argumentos do antecessor de Cruz Machado para desviar a atenção 

do Araguaia para o Tocantins, referiram-se à constatação de que a capital da 

Província achava-se em igual distância de pontos do Pará quer por uma ou outra via 

fluvial, com a vantagem dos afluentes do rio Tocantins acharem-se mais ou menos 

em contato com todas as povoações da Província. 

Esta cidade, está situada a igual distância de pontos, em que pode 
principiar a sua communicação com a Cidade de Belém por qualquer das 
vias fluciaes, do Araguaia, ou Tocantins, com a diferença, que este, por si, e 
pelos affuentes acha-se em contato mais, ou menos próximo com todas as 
povoações, de que compõe a Província, e aquele não pode aproveitar a 
nenhuma outra, se não a esta mesma Cidade. (MEMÓRIAS GOIANAS, 
1997, v. 6, p. 38). 

Percebe-se uma preocupação com as comunicações dentro da Província 

ao mencionar a importância dos afluentes em contato com as povoações da mesma, 

já que a Província de Goiás, a esse tempo, possuía uma extensão “de mais de 300 

léguas”, onde as comarcas, municípios, freguesias e distritos, eram “muito vastos e 

distantes uns dos outros” (p. 129). A esse assunto das comunicações internas Cruz 

Machado dará ênfase, principalmente, no que se refere à construção de estradas. 

Ambos os governos, de Francisco Mariani e Cruz Machado, expunham a 

necessidade do “exame, e estudos hidrographicos dos dois rios” (p. 136). Fato 

importante para a execução deste e de outros exames, bem como levantamento de 

orçamentos e feitura de plantas que conferiam aos propósitos dos melhoramentos 

materiais um caráter mais racional foi a concessão de um engenheiro pelo Governo 
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Imperial à Província, chegado à mesma ainda no governo de Francisco Mariani e de 

suma importância para o desenvolvimento dos projetos de Cruz Machado, tanto 

materializando as prerrogativas postas no governo anterior pelo aviso de 10 agosto, 

criação de presídios, quanto dando impulso ao projeto das estradas. 

O Governo Imperial attendeo à uma das mais urgentes necessidades, que 
sentia a Província para dar impulso aos seus melhoramentos materiais, 
concedendo-lhe, segundo comunicou à presidência por Aviso de 6 de Junho 
do anno passado, um hábil Engenheiro na pessoa do Mons. Ernesto Vallée. 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 29) 

Cruz Machado criou quatro presídios às margens do Tocantins como 

assinala Ferreira (1980). Foram três no sertão de Amaro Leite- Santa. Bárbara, 

Santo. Antonio e Santa. Cruz, e um na região do Lago dos Tigres- Sta. Leopoldina. 

O ponto designado para ser ocupado com os destacamentos fora Pilar, considerado 

“a entrada dos valles, do Tocantins pelo rio da almas, e do araguaya pelo rio Crixás, 

e onde a população precisará de proteção, por causa das agreções do feroz índio 

canoeiro” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 137). Pilar, também, estava próxima 

ao centro da administração, a capital, já que faz parte da comarca de Goyaz. 

Contudo os pontos a serem ocupados por presídios são, como consta no relatório, 

primeiro o Genipapo, ao norte de pilar, lugar em que: 

a uberdade do solo, e as abundantes matas permitirão aos colonos, e as 
praças obter facilmente viveres, e os raros habitantes desse lugar terão 
garantidas suas propriedades cada vez mais restringidas pelos ataques 
quotidianos dos índios canoeiros. (p. 138).  

O segundo presídio instalou-se em Amaro Leite “cujas mattas e campos 

são de extraordinária fertilidade”. E o terceiro presídio teve lugar no território do 

Descoberto, ponto em que “As populações, animadas pelas vistas proctetoras do 

governo, não tardarão a vir agrupar-se em torno dos presídios” (p. 138). 

Os lugares escolhidos para a instalação dos três presídios estão 

circunscritos ao território prescrito pelo aviso de 10 de agosto, a saber o sertão de 

Amaro Leite. Ao Presidente cabia a escolha dos locais e ao engenheiro da Província 

a indicação dos pontos nos locais apontados pelo Presidente. 

O engenheiro, além de designar os sítios azados para as povoações 
conforme os artigos 16 e 18 do regulamento de 2 de janeiro de 1851, e os 
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lugares, em que se terião de fazer os edifícios, de que trata o art. 25, 
deveria demarcar os territórios pertencentes à cada presídio. (MEMÓRIAS 
GOIANAS, 1997, v. 6, p. 242-243) 

Cruz Machado no artigo 2º do regulamento que manda criar os presídios 

incumbiu ao engenheiro Ernest Vallée o cargo de inspetor geral dos presídios, é este 

quem sob aprovação do presidente denomina os presídios do Genipapo, Amaro 

Leite e Descoberto respectivamente de Santa Barbara, Santo Antônio e Santa 

Cruz.40 

O quarto presídio a instalar-se referenda ao de Santa Leopoldina, também 

sob determinação de aviso do Governo Imperial de 27 de setembro de 1855 que 

pedia o restabelecimento do presídio. A este Cruz Machado designou outro local 

para sua edificação e não o da confluência dos rios Vermelho e Araguaia, o qual 

distava da capital trinta e seis léguas, recomendando o Lago dos Tigres que por 

seus cálculos, como consta seu relatório, deveria distar aproximadamente vinte 

léguas da capital, o que se torna mais vantajoso. 

O presidente procurou informações a respeito do lago dos Tigres, tendo 

as buscado também nos arquivos da secretaria da Presidência, onde encontrou a 

Memória do tenente coronel Ildefonso Ludovido de Almeira. Cruz Machado resolveu 

criar o presídio de Santa Leopoldina no “sítio, que o autor da memória reconheceu 

azado para n’elle fundar-se uma povoação” (p. 257), posto que este autor em 1834 

procedeu exame acerca do Lago dos Tigres. Restava, entretanto a feitura da estrada 

da capital até o Lago, o encarregado da picada expôs a Cruz Machado que a “havia 

feito com o desenvolvimento superior a vinte e oito léguas”, passando por “extensos 

tremendaes, e cerradões, e não encontrara mattas de cultura” (p. 258), negando 

este caminho, mas estava Cruz Machado “na firme crença que da capital ao Lago se 

podia fazer caminho com vinte léguas” (p. 262). Promoveu a nomeação do capitão 

Caetano Nunes da Silva para comandante do presídio Santa Leopoldina, fazendo 

partir da capital no dia 29 de abril em expedição pelo Rio Vermelho com a finalidade 

de explorar o Lago até achar o ponto indicado na Memória, onde deveria aportar, e 

começar a picada, já que dera por desconsiderada a picada anteriormente 

                                           
40 Genipapo atual Arapoema, Amaro Leite atual Mara Rosa, Descoberto atual Porangatu. 
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encarregada. A expedição contou com o comandante, o prático da picada, quatorze 

praças e animais com carregamentos (comida e ferramentas). 

Em 27 de junho o comandante regressou à capital com todas as praças 

comunicando ao presidente da possibilidade de fazer uma estrada “com a extensão 

não superior a vinte léguas, que passe por terrenos firmes, e pouco accidentados, e 

dê commodo transito aos carros” (p. 261), o que confirmara a hipótese de Cruz 

Machado. Tal constatação se deveu ao fato de que ao chegar no lugar designado 

pela Memória de Ildefonso, esta última estava de posse do comandante, para 

estabelecer o presídio, “parte da gente foi empregado na derrubada, e parte na 

picada” (p. 260), o comandante comunicou a picada aberta a outra que abria “uma 

passagem em rumo sul”, tendo por esta passado no seu regresso à capital. O 

comandante Caetano trouxe além desta informação acerca da estrada, as 

descrições do lugar indicado, explicitando sua beleza declarou: “em fim, Sr. 

presidente, quem do lugar do sítio olha e contempla o Lago dos Tigres esquece-se 

do resto do mundo!” (p. 262). Teceu considerações referente às margens do Lago 

cobertas de “mattas frondosas”, o que indica terreno fértil e madeira para as 

construções abundando em caça e o rio em peixes. Logo constituía em local próprio 

para desenvolver povoamento rico em recursos e víveres. 

Considerou Cruz Machado este lugar como prelúdio de prosperidade 

futura “será o entreposto de todo o comércio feito pelo Araguaya com os municípios 

da capital e do sul” (p. 263). 

Satisfeito com o resultado da empresa, Cruz Machado, enviou novamente 

o comandante para o Lago, em 22 de julho de 1855, dando ordem para a 

continuação da picada e indicando como o comandante deveria proceder em relação 

a esse objeto, aumentando as derrubadas, levando a efeito os recursos necessários 

à fixação do comandante, dos trinta praças e de suas famílias, as plantações, 

criações e construções para habitações provisórias e oficinas. 

Ernest Vallée ficou encarregado de fazer um mapa hidrográfico do Lago, 

examinando sua “extensão, profundidade, correnteza das águas, enseadas e 

canaes” (p. 262)”. 
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3.2.1 – O significado das vias de comunicação para Goiás e o papel das estradas 

 

Nesta parte discutiremos o que representa para Goiás as vias de 

comunicação e a importância destas quanto ao tema da integração. Como fonte 

para a observação deste objeto utilizaremos os relatórios de presidentes de 

província contidos nas Memórias Goianas do quinto ao décimo número. 

Em relatório lido na abertura da Assembléia Legislativa de Goiás a 1º de 

setembro de 1867. João Bonifácio Gomes de Siqueira expôs que:  

É esta uma questão de vida, ou de morte para a província. Sem vias de 
communicação, por onde sejao facilmente transportados os gêneros de 
exportação e importação não é possível o menor progresso. (MEMÓRIAS 
GOIANAS, 1998, v. 10, p. 169) 

Com o objetivo de apresentar a questão da viação em Goiás como 

condição necessária para os interesses da integração em suas três dimensões – 

com a Corte, com outras províncias e internamente – tomaremos, inicialmente, as 

considerações sobre as vias de comunicação contidas no relatório de Augusto 

Ferreira França, presidente desta Província. De acordo com esse administrador para 

que 

todas estas relações subsistão e progridão, é de mister que faceis e seguras 
vias de communicação aproximem os habitantes, e ponham a provincia em 
contato com as outras partes do imperio, e principalmente com o litoral. 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1998, v. 10,  p. 135).  

As relações de que fala este presidente consiste naquelas dos municípios 

entre si, bem como com outras províncias e com a Corte. As vias de comunicação 

teriam a função de viabilizar a integração intra e interprovincial, o que corroboria 

para corrigir os defeitos de sua “posição central”, tanto exorcizando o sentimento de 

isolamento quanto estimulando o comércio que traria o desenvolvimento econômico 

e o progresso para a Província. 

Ferreira França destaca que as vias de comunicação se dividem em 

marítimas, fluviais e terrestres. Goiás por sua localização geográfica dispõe apenas 

das duas últimas, e para aproveitar do comércio marítimo necessita manter relações 
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interprovinciais. Para este presidente, as Províncias que não podiam “aspirar a 

manter directas relações com os países extranhos para via do commercio maritimo; 

mas por intermedio das outras provinciais” devem contar com “um systema de 

viação rápida e commoda” (p. 136), neste caso, Goiás mais que qualquer outra 

Província do Império necessitava deste sistema. 

Goyas está colocado no centro do imperio, tendo os seus habitantes de 
atravessar sertoes extensos, e luctar com dificuldades que só com muito 
sacrifício são superadas. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1998, v. 10, p. 136) 

Ao destacar a importância das vias de comunicação para Goiás, Ferreira 

França expõe que:  

o governo deve considerar como sua necessidade mais imperiosa, a mola 
principal de sua prosperidade o desenvolvimento da navegação fluvial e o 
melhoramento das estradas que a ligam as demais provincias do imperio. 
(p. 136). 

A prosperidade da Província está identificada com seu desenvolvimento 

econômico pela animação do comércio que aumentaria as importações e 

exportações. 

Sem largas vias de communicações, como poderá a província exportar os 
produtos de seu solo [...] Sem commodas vias de communicação, como 
chegarão a província por um preço tal que os ponha ao alcance do 
consummidor menos abastado os productos extranhos e necessários a 
vida? 

[...] Os resultado factal da carencia de boas via de communicacao é o 
definhamento da agricultura e industria, e o entorpecimento do commercio, 
é a privação dos objetos que podem vir do exterior. (p. 136). 

Neste sentido as vias de comunicação colocariam a Província de Goiás 

em contato com os mercados do litoral. A exportação de Goiás consistia 

basicamente em gados, couros secos, cavalos e carne seca, o comércio com as 

outras províncias e com a Corte não era importante apenas para o escoamento da 

produção da Província, mas para que as elites pudessem usufruir das “vantagens 

das relações internacionais do império” (p. 136). Pois, a importação consistia em 

“varios gêneros da Europa, e poucos do Paiz” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 5.p. 

41) eram os chamados “productos extranhos necessarios a vida”. 



 99 

Entretanto a questão das comunicações não é restrita à esfera 

interprovincial, mas essa dificuldade é sentida, outrossim, dentro da Província por 

ocasião do comércio interno e das questões administrativas. 

A citação abaixo nos oferece uma idéia da importância das comunicações 

para Goiás nas dimensões externa e interna. 

Entretanto o interesse publico e o commercio interno da província, 
principalmente dos diferentes municipios com a capital, alem do commercio 
e communicação com a côrte e outras provincias, exigem que alguma couza 
se faça. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 9, p. 150). 

Quanto à questão do interesse público mencionado podemos apontar, 

dentre outros objetos, o prejuízo da ação da justiça acarretado pela distância entre 

os termos das comarcas “porquanto, alem de separados por grande distancia, não 

tem entre si relações, e nem se communicao directamente” (MEMÓRIAS GOIANAS, 

1997, v. 6, p. 142)  

Tendo exposto a importância das vias de comunicação para Goiás é 

preciso salientar que a preocupação presente nos relatórios de governadores da 

Província consta em abordar a necessidade de uma viação cômoda, rápida, barata e 

regular, e dispondo a Província de dois tipos viários, a navegação e as estradas, é 

consenso nos relatórios citados a predileção pela primeira. 

A navegação na Província foi considerada como o mais próprio e 

vantajoso meio de comunicação, como o melhor caminho para retirar a Província do 

abatimento, mais eficaz para o transporte, posto que vigorava a idéia de que esta 

admitia o “principio da sciencia economica da barateza do transporte dos gêneros 

por agua” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1998, v. 10, p. 223).Os rios Tocantins e Araguaia 

protagonizam esta concepção, o que contribuiu para que se acreditasse que as 

relações comerciais entre a capital de Goiás e Pará fossem preferíveis àquelas com 

o Rio de Janeiro. 

À respeito da exaltação da navegação: 

Todos vós, sabeis, melhor do que eu posso dizer-vo-lo, que so a navegação 
fluvial poderá corrigir os defeitos resultantes da posição central desta 
província, e fazer desapparecer as enormes distancias e difficuldades de 
transporte que, excluindo a possibilidade de serem levados os gêneros de 
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sua produção aos grandes mercados do paiz, tem aniquillado quasi 
completamente a sua lavoura e commercio. E minha convicção que, 
enquanto a província não possuir os meios de transporte commodo e barato 
que só a navegação pode proporcionar-lhe, serão baldados todos os 
esforçostendentes a reerge-la do abatimento a que, infelizmente se acha 
reduzida. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 7, p. 151) 

Ninguem, que medite um pouco sobre os interesses desta província, poderá 
duvidar de que o seu engrandecimento depende essencialmente da 
navegacao dos grandes rios, que a percorrem em quase todas as direçoes. 
(p. 272) 

Quasi todos os administradores desta província, de certa epoca em diante 
tem prestado mais ou menos atenção a este ramo do serviço publico, 
incontestavelmente o mais importante. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1998, v. 10, 
p. 170) 

O ramo de serviço público acima referido é o da navegação. Neste 

contexto de exaltação das vias fluviais que papel ou importância assumem as 

estradas?  

As estradas na Província são de duas espécies, as gerais e as vicinais. 

As primeiras visam a integração interprovincial, ligando a capital ao norte com o Pará 

e ao sul com as estradas de Minas Gerais e São Paulo. As segundas assumem a 

função de integrar intraprovincialmente, ao lado da navegação interna teria o papel 

na Província de “communicar os diversos pontos de seo vasto território” 

(MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 5, p. 75), ligando os povoados entre si e estes com 

a capital. 

Como a navegação era considerada o meio de comunicação e transporte 

mais “barato e cômodo” as estradas subsistem num plano secundário, neste sentido 

aparecem como auxiliares à navegação, para ajudar a derramar “por muitas 

Povoações no interior da Província” (p. 230) os produtos obtidos pelo comércio 

realizado com outras províncias via navegação, neste caso a rota das estradas 

passava por entrepostos comerciais, podendo estes serem arraiais, municípios ou 

presídios. 

Os projetos de integração priorizam a navegação, um elemento 

importante que confirma a ênfase neste objeto, são os presídios. Nos dedicaremos 

um pouco a estes últimos, buscaremos perceber a maneira como dentro desses 

projetos as estradas aparecem como meras coadjuvantes da navegação. 
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A finalidade dos presídios consiste em “animar e proteger a navegação” 

(p. 137), bem como atrair “povoadores para suas margens desertas, e fertilissimas” 

(p. 137). De maneira que neste pressuposto de “animar” a navegação os mesmos 

assumem as funções de colônias militares com vistas a oferecer proteção à empresa 

da navegação prestando socorros aos negociantes. As distâncias, a desertidão de 

vastas extensões entre os pontos de povoamento, a ameaça de ataques indígenas 

consistiam em algumas das condições as quais impunham aos negociantes 

“desastrosas vicissitudes” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 8, p. 58). 

A falta absoluta de socorros então longo trajecto obrigava os negociantes a 
conduzir nos barcos consideravel quantidade de viveres, diminuindo assim 
os lucros da empresa, tornava difficil o engajamento dos remadores, pela 
prospectiva de perigos e provações. (p. 58). 

Os presídios foram criados com a dupla finalidade de constituírem-se em 

“systema de proteção” (p. 57) e de servirem para garantir o povoamento das 

margens dos rios. 

Como núcleos de povoamento os presídios deveriam atrair as pessoas de 

outras partes da Província. Outra função é a de entreposto comercial, e neste item 

os presídios constituem um importante objeto de integração intraprovincial, posto 

que devem comunicar-se com a capital e com outros povoados com o objetivo de 

escoar os produtos do comércio com outras Províncias, principalmente com o Pará. 

O caráter de integração interna dos presídios conclama, para sua 

viabilidade o apoio das estradas. É nesse sentido que dissemos que dentro dos 

projetos de integração cuja ênfase é a navegação as estradas constituem objeto 

coadjuvante, participa de todo um sistema cujo interesse corrobora para os objetivos 

da navegação; ora os presídios são criados para favorecer a navegação e a medida 

em que se apresentam como centro para onde converge e saem produtos necessita 

de uma via de transporte que possibilite o trânsito das mercadorias. Algumas 

passagens, no item presídios, dos relatórios de presidentes de província nos oferece 

a medida desta sua função, a saber a de entreposto comercial: 

No corrente anno [1856] passarão pelos presidios mais de 15 tropas de 
maior, ou menor importancia, pertencentes a diversas pessoas, e dous 
carros de Jose Martins Pereira, morador em São José do Tocantins, para 
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Porto Imperial, em procura de gêneros importados do Pará [...] (Grifo 
nosso)  

[...] Concluirao se as estradas, que partem do presidio de S. Antonio; no de 
S. Cruz está se fazendo a nova estrada para Porto Imperial, e por fazer-se a 
picada que deve ir ter nos campos da margem esquerda do rio S. Thereza, 
procurando a Terra das Trombas, e resta acabar a que vem do Descoberto; 
no de S. Barbara terminou-se a que vai a Campinas e tiverao começo as 
outras. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 7, p. 26) 

Para facilitar a viagem das tropas, que dos dous municipios tiverem de 
conduzir sal e outros gêneros importados do Pará pelo rio Tocantins, está 
aberta a estrada com oito leguas de extensão por uma bella planicie do 
presidio ate o porto das Lavras no rio Maranhão. (MEMÓRIAS GOIANAS, 
1997, v. 6, P. 246). 

Assim como as estradas, os afluentes dos rios servem para ligar 

internamente a Província e permitir o trânsito dos negociantes, desta forma os 

presídios tanto são encarregados de construção de estradas e abertura de picadas 

quanto da confecção de embarcações, como montarias e igarités que devem ficar 

disponíveis aos negociantes. 

Este Presidio collocado nas cabeceiras do rio Canabrava, que em parte do 
anno he navegavel, possue tanto para o serviço publico, como para o 
ensaio do commercio quatro grandes igarités e cinco montarias a disposicao 
dos negociantes, o que permite ás tropas effectuar annualmente duas 
viagens a Porto Imperial, tornando-se estas mais faceis por estarem 
promptas 20 legoas de estrada com ponte em todos os corregos. 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 7, p. 91- 92). 

Que alli ficavão em construção algumas canõas de um negociante 
estrangeiro e de uma sociedade organizada entre os proprios habitantes do 
presidio, que pretendem descer em o mez de Janeiro, com carregamento de 
peixe para o Pará. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 9, p. 37). 

Os presídios, então, como “poderosissimo auxiliar ao desenvolvimento do 

commercio” (p. 37) deveriam estabelecer contatos entre si com povoados mais 

próximos e com a capital, e aqui aparecem as estradas. 

Os presídios nascem como colônias militares para o qual espera-se que 

devam as populações vir agrupa-los, e contam com ranchos que servem tanto para 

abrigar os praças e suas famílias quanto de armazéns e pouso para as tripulações. 

Devem ser estabelecidos em lugares salubres para dar efeito ao seu propósito de 

núcleo de povoamento, de solo fértil para levar a cabo a agricultura, lugar que 

possibilite a obtenção fácil de víveres para os colonos, estes últimos devem se 

aplicar à criação, visto que a exportação da Província consta basicamente do gado, 

que tanto se auto-transporta quanto oferece o couro, a carne seca, neste caso nos 
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presídios há gado vacum, gado cavalar e suíno. Por isso os presídios devem possuir 

“instrumentos necessários a lavoura, carros, bois, e bestas de carga, ralos e fornos, 

todas as ferramentas, e utensílios preciosos a carpintaria, e um bom ferreiro, solado 

do corpo fixo” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 245). Nesta citação pode-se ver 

sintetizadas as funções dos presídios. 

Os presídios têm o papel de remover as dificuldades da navegação e um 

outro aspecto que não se pode deixar de mencionar é a sua função de proteção. O 

sentido da proteção visa o povoamento das margens desertas dos rios, e a 

prestação de socorro a negociantes, bem como a povoados, daí seu caráter de 

colônia militar ou quartéis. Logo, os presídios foram criados “com o duplo fim de 

favorecer a navegação [...] e de proteger a população civilizada contra as correrias e 

aggreções dos selvagens.” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 8, p. 57).  

Os índios são vistos como um empecilho para o desenvolvimento da 

Província, como obstáculo para os projetos de integração, que precisavam ser 

removidos, “Com esse intuito forao estabelecidos diversos fortes e povoações 

destinadas a servir de escallas para aquella navegação” (MEMÓRIAS GOIANAS, 

1997, v. 7, p. 151). As “numerosas nações gentílicas” (p. 151) significavam uma 

ameaça ao comércio e à industria, elementos considerados objeto de prosperidade – 

já que como citam os relatórios estas infestavam as margens dos rios inibindo a ação 

dos negociantes, promovendo temor pertubavam a segurança individual, e, outrossim, 

interrompiam até as correspondências oficiais. Os presídios têm por objetivo tornarem-

se povoamentos regulares e com estes últimos procurar cobrir as “vastas solidões” do 

sertão, expulsando a presença indígena das terras férteis e boas para a pastagem 

alvo das incursões indígenas que segundo os relatórios as torna inúteis e portanto 

paralisam a industria. A política de aldeamento, por exemplo, é concebida de modo a 

impulsionar o comercio fluvial, já que os ataques indígenas “eram vistos pelos 

represenantantes do governo como o mais forte dos obstáculos impostos ao 

desenvolvimento econômico e ao povoamento de Goiás” (TIBALLI, 1991, p. 86). 

O indígena é constantemente referido como malfeitor, perturbador da 

prosperidade, deve ser afugentado pois ameaçam as “povoações industriosas”,  

povoações outrora florescentes por sua industria e comercio, e hoje 
reduzidas a ermo: o viajante, que discorre por essas paragens, encontra a 
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cada passo taperas – que são outros tantos fragmentos de Arraiais 
consideraveis. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 5, p. 20) 

O termo bárbaro designado para o indígena vis-à-vis o termo população 

industriosa para os “goianos” nos mostra como o projeto de integração os via. Ao 

problema indígena cabia dois tratamentos, o bandeiramento e a catequese. Este 

último constitui o sistema mais apreciado pelos administradores pois convergia para 

os interesses da Província. A catequese consistia na forma de “conversão de tantos 

milhares de indivíduos, que existem perdidos nestes vastos desertos, em homens 

uteis a sociedade” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 236). Ser útil significa 

trabalhar para a industria, oferecer braços que “supprão os escravos, os quaes tem 

tem diminuido á ponto de serem mui raros os Fazendeiros, que possuem o numero 

sufficiente para o custeio de suas Fabricas” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 5, p. 

35), empregar-se “na cultura e pesca, e alguns na tripolação dos barcos que vao ao 

Pará”. À catequese cabia “implantar no animo dos indios os sentimentos de paz, e 

alguns amôr ao trabalho” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 335) 

E todavia a civilização das numerosas hordas selvagens, que ahi vivem 
errantes pelas florestas, não importa somente para nós o cumprimento de 
um dever de humanidade, mas envolve também uma garantia de ordem 
pública e de segurança individual para a população civilisada, e um 
interesse muito positivo e immediato para a provincia, que nesses homens 
robustos poderia encontrar o supprimento de braços, que reclama a sua 
lavoura e que ainda por muito tempo não lhe será possivel obter de outro 
modo. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 8,  p. 82).  

Um artifício muito utilizado pelos missionários consistia nos chamados 

brindes.  

Lhe remetti uma porção de ferramentas, e diversos objetos, com que 
brindasse os indios no intuito de afaga-los, e de abrir com elles relações 
amigaveis, como primeiro passo para a grande obra da conversão de tantos 
milhares de individuos, que existem perdidos nesses vastos desertos, em 
homens uteis à sociedade. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6,  p. 236). 

As populações indígenas que não sucumbem a catequese são 

consideradas as mais hostis, neste caso os canoeiros são os mais temidos, segundo 

relatórios a sua não disposição à civilidade os coloca descritos como perseguidores 

da Província que assaltam sítios, fazem vítimas, atacam e destroem povoados. 
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Sabeis que a tribu feroz dos canoeiros nomade, e muito dividida (felizmente 
ella única) não parece susceptivel de civilizacao, tem um instinto bem 
pronunciado para a carnagem e a rapinas, e não se conta que um canoeiro 
adulto adoptasse os habitos do homem civilizado. (MEMÓRIAS GOIANAS, 
1997, v. 6, p. 133) 

A fundação dos presídios teria como meta garantir as “propriedades cada 

vez mais restringidas pelos attaques quotidianos dos índios canoeiros” e fazer com 

que “As populações, animadas pelas vistas protectoras do governo” (p. 138) possam 

agrupar-se nos presídios. 

O feroz canoeiro, que costumava annualmente acommeter suas terriveis 
hostilidades em algumas povoaçoes, e sitios ao norte da província, não o 
fez este anno, porque, com o estabelecimento dos presidios collocados a 
margem dos affuetes do Tocantis [...] (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 7, p. 
28). 

Os indios que out´ora povoavão as margens dos rios S. Thereza e 
Canabrava e outros tributarios do Tocantins, e viviao em aberta hostilidade 
com os habitantes dos districtos que parao ao Norte d´esta capital, depois 
da fundacao dos presídios de Amaro Leite, deixarão de exercer actos de 
barbaridade contra os habitantes d´essas paragens. (MEMÓRIAS 
GOIANAS, 1997, v. 9,  p. 148). 

O exposto revela a prioridade conferida pelos projetos de integração à via 

fluvial, e em meio a estes projetos encontramos um cuja a especificidade é 

significativa, estamos nos referindo ao projeto de Antonio Candido da Cruz 

Machado, no qual as estradas passam de coadjuvante à protagonista. Na 

concepção deste administrador são as estradas as “vias de communicação que 

offerecem maior utilidade” e “as que admittem o melhor meio de transporte.” 

(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 170) 

Um dos grandes problemas das viações seja por água ou por terra refere-

se à regularidade, Cruz Machado pretendia que as estradas permanecessem 

transitáveis durante todas as estações, por isso a necessidade de “procurar um solo 

resistente, de fácil esgoto, e em que se encontrem material necessarios a 

conservação” .(p. 170) 

A não prioridade atribuída às estradas por parte dos administradoras – o 

projeto de Cruz Machado é uma exceção – é causado pelos problemas a estas 

vinculados: a manutenção, a falta de técnicos especializados para esse tipo de 

construção, os parcos recursos.  
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Gama Cerqueira, que governou Goiás de 1858 a 1859, ao referir-se às 

estradas declara que as acha um meio de comunicação “imperfeitíssimo” visto a 

Província não dispor de recursos para “construcçoes mais solidas e dispendiosas” 

(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 7, p. 154), as estradas acabam por se caracterizar 

por suas “reconstruçoes que nunca tem fim” (p. 154), isso porque no período não 

chuvoso se procede os reparos por ocasião dos estragos acarretados pelas chuvas 

que tornam as estradas intransitáveis, reduzidas a atoleiros, também o mato 

promove a obstrução das estradas. 

As chuvas causarão notaveis deteriorações nesta estrada, bem como em 
todas as outras da província construídas, em geral, por um systema que não 
pode assegurar-lhes grande duração. (p. 154) 

o mato que havia sido roçado, cresceo com tanto vigor, que acha-se hoje 
inteiramente fechado[...] esta obstruida pelo mato e cortada de rios e 
corregos. (p. 155) 

Gama Cerqueira refere-se não somente aos problemas de sua 

manutenção que parecem “nunca ter fim”, mas a sua construçao; refere-se às 

mesmas como trilhos tortuosos e quase instransitáveis, tal estado devia à falta de 

“coadjuvação de pessoas profissionaes, prescindindo quase sempre de quaesquer 

estudos technicos” (p. 273), nestas circunstancias a sua feitura dependia de “meras 

informações e noticias particulares as vezes interessadas, e sempre incompletas” (p. 

273). Desse modo tal estado de coisas resultava nos erros de construção por parte 

dos empreiteiros.  

Não tendo podido ir o proprio engenheiro traçar a diretriz da estrada, indicou 
os rumos, por onde devia ella seguir, mas aquelle empreiteiro; não sabendo 
servir-se da agulha, desviou-se delles em certos lugares, resultando d´ahi a 
perda de alguns serviços avaliados em 306 $ 011 réis. (p. 274). 

Este administrador ao enfatizar a necessidade de técnicos expõe que a 

ausência destes deixa os administradores a mercê de pessoas não idôneas 

“Tenciono mandar fazer os descortinamentos necessarios, logo que consiga achar 

pessoa idonea que se encarrega desses trabalhos” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 7, p. 

155).  

É para lamentar-se, senhores, que as nossas circunstancias financeiras não 
possão ainda comportar a despesa com o engajamento de mais um ou dous 
engenheiros, e com a creação de uma repartição especialmente 
encarregada de colligir os dados e proceder aos estudos necessarios afim 
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de que se achasse a presidencia habilitada para deliberar, com perfeito 
conhecimento de causa, relativamente a abertura, aperfeiçoamento e 
conservaçao das estradas da província e melhor fiscalisar a applicaçao das 
sommas, que annualmente se dispende com este ramo de serviço publico. 
(p. 153-154). 

Gama Cerqueira expõe que tais serviços exigem “conhecimentos 

profissionaes” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1998, v. 10, p. 92), sem os quais a 

presidencia a mercê de “meras informações e notícias particulares” (MEMÓRIAS 

GOIANAS, 1997, v. 7, p. 154) ora interessadas, ora incompletas, dos riscos de 

realizações imperfeitas das obras e dos “preços exagerados” (p. 154) requiridos 

pelos arrematantes que sujeita a presidência às suas exigências. 

Eduardo Olimpio Machado, em relatório, reclama a falta de uma diretoria 

de obras públicas, mas não propõe sua criação pela ausência de recursos para 

dispensar com essa despesa. 

O systema seguido entre nós, pelo que respeita à obras públicas, é o peior 
que pode ser: por falta de uma Directoria, a quem consulte o plano a seguir, 
a quem incumba a verificação das obras arrematadas para conhecer se 
forão feitas dentro dos termos dos respectivos contractos. (MEMÓRIAS 
GOIANAS, 1996, v. 5, p. 52). 

A Província de Goiás não dispôs de uma diretoria de obras públicas nem 

de número considerável de técnicos. Tem-se conta na Província de pouquíssimos 

engenheiros que foram enviados pelo Governo Imperial, inquestionavelmente 

necessários eram estes especialistas que detinham conhecimentos técnicos, 

contudo o número reduzido destes e o volume de obras com vista ao melhoramento 

da Província, obras por fazer, outras tantas para reparar, acabava por lhes impor 

excesso de trabalho, bem como permitia a manutenção da situação em que o 

governo da Província se via na “necessidade de acceitar obras, que seguramente 

não o serião, se lhes fosse applicado um exame severo e imparcial” (p. 52). Esse 

exame severo e imparcial somente seria possível se existisse na Província número 

suficiente desses técnicos.  

Dos engenheiros que teve a Província, um nos interessa em especial, a 

saber: Ernest Vallée. Ernesto José Carlos Vallée permaneceu na Província tempo 

significativo. Neste período serviu oficialmente a oito administradores. Oficialmente 

pelo fato de que o engenheiro já estivera na Província de Goiás antes de sua 
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nomeação pelo Governo Imperial para nesta prestar seus serviços. O engenheiro 

aparece pela primeira vez no relatório de Antonio Joaquim da Silva Gomes – 

antecessor de Francisco Mariani – como sendo o engenheiro que dirigiu o conserto 

da ponte do rio Traíras “Esse conserto foi feito em breve tempo, dirigido pelo 

Engenheiro da Companhia de Mineração, Ernesto Wallée, que muito 

espontaneamente d’elle se encarregou” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 5, p. 225). 

Francisco Mariani expôs que o engenheiro, antes de sua nomeação, 

havia dirigido “os trabalhos da Companhia de Mineração do Rio Maranhão” 

(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 29). Nomeado para a Província de Goiás no 

governo de Francisco Mariani, Vallée fora, antes de chegar à Província, proceder 

trabalhos nas minas de carvão em Santa Catarina, chegando à Província de Goiás a 

15 de fevereiro de 1854, ano posterior àquele de sua nomeação. Isso demonstra 

que a circulação geográfica de que fala Pang não é algo exclusivo da elite política, 

mas há também uma circulação desses técnicos. Com relação à chegada de Vallée 

se expressa Mariani:  

O Governo Imperial attendeo à uma das mais urgentes necessidades, que 
sentia a Província para dar impulso aos seus melhoramentos materiais 
concedendo-lhe, segundo communicou à Presidencia por Aviso de 6 de 
Junho do anno passado, um engenheiro na pêssoa do Mons. Ernest Vallée. 
(p. 29). 

Antes de Vallée a Província dispôs de um capitão de engenharia, também 

enviado pelo Governo Imperial, o Sr. João Baptista de Castro Moraes Antas, que 

ficou nesta por pouco tempo, aparece pela primeira vez no relatório de 1850 de 

Eduardo Olimpio Machado e é exonerado em 25 de fevereiro de 1852 quando por 

ordem expedida em aviso de mesma data é mandado se “recolher á Corte” 

(MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 5, p. 185) 

Os engenheiros eram concedidos com o objetivo de favorecer os 

melhoramentos materiais da Província, embora se cercassem de múltiplas tarefas, 

os administradores concebiam como sua principal função melhorar a navegação. 

Com o fim de facilitar, e promover a navegação fluvial désta Província e de 
destruir déstarte os obstaculos, que opõe ao respectivo desenvolvimento a 
sua posição geographica, enviou o Governo Imperial o intelligente, e activo 
Capitao do Imperial Corpo de Engenheiros, Doutor Joao Baptista de Castro 
Moraes Antas. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 5,  p. 135) 
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Esta citação revela também a existência de um corpo de engenheiros do 

Império. 

Por não haver uma diretoria de obras públicas na Província, Antonio 

Augusto Pereira da Cunha, cria para Vallée o cargo de administrador de obras 

públicas. Vallée permanece na Província até 1864, no governo de José Vieira Couto 

de Magalhães sobe o rio Araguaia numa expedição chegando até o Pará de onde 

segue para a Corte. Sucederam Vallée o major de engenheiros João Luiz de Araujo 

Oliveira Lobo e posteriormente o primeiro tenente de engenheiros Joaquim 

Rodrigues de Moraes Jardim. 

Tratamos especificamente de Ernest Vallée não apenas por sua 

importância na Província de Goiás, mas pelo período em que nesta esteve, o qual 

inclui todo o governo de Antônio Cândido da Cruz Machado. 

Fora o pessoal especializado para levar a cabo as obras públicas, estas 

últimas sofriam ainda com outras dificuldades para sua execução, tanto por terra 

quanto por via fluvial, percebe-se que a sua materialização depende de esforços que 

assemelham a uma verdadeira epopéia, defrontava-se com obstáculos naturais, 

doenças, equipamentos precários. Levantar cartas hidrográficas constituía numa 

aventura. 

Tendo o engenheiro se embarcado em uma montaria a 14 de dezembro no 
porto do Corrente, pouco abaixo da confluência dos rios do Ouro e das 
Arêas, desceu fazendo as observações apenas com uma bússola e uma 
sonda. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 253). 

Em oitenta e seis horas de navegação subiu pelo rio Canabrava desde sua 
barra no S. Thereza até o presídio de S. Cruz, na extensao total de 
sessenta e seis leguas. (p. 254) 

As dificuldades constituíam ainda no problema dos negociantes em 

encontrar marinhagem, os tipos de embarcação punham em risco a vida dos 

remeiros, havendo a necessidade de um mestre construtor; as doenças eram outro 

fator que contribuía para os problemas de obtenção da marinhagem “parte da 

tripolação dos barcos do Tocantins, foi victima do cholera na provinca do Para.” 

(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 7, p24). 
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Outro percalço consta dos contratos entre os proprietários dos barcos e 

os camaradas, sendo estes contratos verbais os “camaradas, que, depois de justos 

com um patrão, celebram novos contratos com outros” (MEMÓRIAS GOIANAS, 

1996, v. 5, p. 42) os donos de embarcações para  

não perder as monções de viagem; para não ver os seus barcos alagados, 
ou abandonados, se collocava dura necessidade de obedecer ao menor 
aceno dos camaradas (p. 42) 

Os donos de embarcação reclamam da insubordinação “dos remeiros, 

pilotos, e camaradas, e da inconsistência, que mostrão nos ajustes, abandonando os 

patrões quando elles mais necessitão de seus serviços, uma vez que não sejão 

satisfeitas suas exageradas exigencias. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 8, p. 89). 

Com a finalidade de escapar dessa situação pediu-se ao Governo Imperial em 1857 

a criação na Província de uma “companhia de aprendizes Marinheiros para o serviço 

das embarcações empregadas na navegação dos rios da província” (p. 89). Como 

mostra em relatório o presidente Gama Cerqueira o pedido não fora atendido. 

Por terra a situação não era menos dificultosa, faltava pessoal 

especializado que dispusesse de conhecimento técnico, as informações eram 

incompletas e imprecisas, os parcos recursos e as chuvas não permitiam que se 

desse trânsito regular às estradas. A construção de estradas constituía numa ação 

aventureira tanto quanto a obra da navegação, as estradas cortavam o sertão, 

deveria-se empreender as picadas embrenhando-se nas matas, às vezes 

desconhecidas como a mata geral que separa Canastras e a Fazendinha, da qual 

trataremos no item estrada do Norte. Os equipamentos eram precários, cita Ferreira 

ao tratar do presidente Cruz Machado que “Como lhe faltassem ferramentas para 

essas obras, determinou que os canos das velhas armas fossem transformados em 

alavancas.” (FERREIRA, 1980, p. 28). As epidemias de febres constituíam um dos 

fatores que contribuíam para escassear trabalhadores para esse serviço “as febres 

próprias da estação que atacarão todos os trabalhadores, a ponto de não ficar um só 

em pé, são as causas capitaes porque ainda não se acha concluída esta importante 

obra” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1998, v. 10, p. 151), desse modo as doenças não só 

dificultavam encontrar mão-de-obra como retardavam as obras. 
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O exposto até aqui nos serve como indicador da especificidade do 

pensamento de Antonio Candido da Cruz Machado e de seu projeto. Cruz Machado 

representa uma ilha frente ao oceano de projetos com enfoque para navegação, isso 

porque confere uma ênfase maior às estradas, ao contrário de seus antecessores e 

sucessores para os quais a navegação constitui o meio mais próprio e vital para o 

progresso da Província. Cruz Machado admite que “As vias de communicação que 

offerecem maior utilidade são sem duvida as que admitem o melhor meio de 

transporte, o melhor que possuímos, embora muito imperfeito, e o dos carros” 

(MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 170). Cruz Machado observa as imperfeições 

e os problemas da via terrestre, mas as vê como a via mais conveniente para o 

progresso da Província.  

Na apresentação do sétimo número de Memórias Goianas está colocado 

que a partir daquele volume novos elementos passam a figurar a teoria e ação 

política do governo da Província, é importante salientar que o item estradas como 

algo que merece um tópico separado para o seu tratamento começa a aparecer nos 

relatórios a partir do governo de Cruz Machado, não se pode falar de estradas na 

Província de Goiás sem antes recorrer ao seu governo, posto ser este que define um 

projeto de integração com base nas estradas. No projeto de Cruz Machado as 

estradas teceriam uma rede de comunicação dentro da Província e desta com as 

províncias limítrofes e com a Corte. Planejou retificar as estradas gerais para que 

dessem comunicação mais rápidas – encurtando as distâncias – o que dinamizaria o 

comércio interno e externo, estas estradas deveriam passar por vários povoados e 

as estradas vicinais conquanto fosse possível a estas deveria estar conectadas para 

diminuir as distâncias intraprovincial e colocá-los em contato com os mercados e 

entrepostos comerciais. Preocupou-se com as duas estradas gerais da Província, a 

do Norte que liga a capital ao mercado do Pará e a do Sul que a liga ao Rio de 

Janeiro. Por conhecer os problemas de manutenção que as estradas exigiam, 

preocupou-se com a regularidade com que as mesmas poderiam oferecer trânsito 

em qualquer estação do ano, no seu projeto dispõe sobre os terrenos pelos quais 

estas deveriam passar, estes deveriam ser firmes e de fácil escoamento para evitar 

os estragos à época das chuvas. Na estrada do sul criou a barreira da ponte do 

Bacalhau, para cobrar pedágio pela passagem dos carros, no intuito de que o 

dinheiro fosse utilizado na manutenção desta estrada. A estrada do Norte, Cruz 
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Machado fez passar pelos três presídios que mandou instalar às margens do 

Tocantins, a estes ordenou que se preocupassem mais com a feitura de estradas e 

abertura de picadas do que com as edificações, tais estradas os ligaria entre si e aos 

povoados e se encontrariam com outras estradas vicinais e com a estrada geral do 

sul.  

O projeto de Cruz Machado não pôde ser totalmente efetivado em seu 

governo, aliás os projetos no geral, embora tivessem a vista lançada à navegação, 

eram interrompidos pelo rodízio dos cargos de presidente, esperava-se que o 

sucessor observasse o projeto. No caso de Cruz Machado várias obras (estradas) 

ficaram por concluir, e são estas estradas, na sua finalização ou em seus reparos 

que aparecem nos relatórios subsequentes, ao lado, é claro de outras estradas 

vicinais. Sobre as estradas diz um sucessor de Cruz Machado. 

Seria longo enumerar os grandes serviços que há a fazer na viação terrestre 
da província: tudo ainda esta quase no estado primitivo, principalmente no 
Norte. Sendo as estradas do sul as mais transitadas pelos viandantes, as 
mais frequentadas pelo commercio, tendo por uma delas atravessado em 
minha viagem para esta província, reconheci a urgencia de melhora-la, a fim 
de prestar-se com maior facilidade ao transito publico. (MEMÓRIAS 
GOIANAS, 1997, v. 9, p. 122). 

Os sucessores de Cruz Machado reconhecem a importância das estradas 

para comércio na Província, entretanto a falta de recursos para “construcções mais 

solidas e dispendiosas” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v.  7, p. 154), a percepção de 

que este ramo do serviço público parece nunca ter fim pelos sucessivos reparos, e a 

obsessão pela navegação, não fazem das mesmas prioridades dos seus projetos; 

todavia tencionam melhorar o estado das mesmas que como mencionou Gama 

Cerqueira mais pareciam “trilhos tortuosos e quase intransivataveis” (p. 153). Afora a 

constatação do mau estado das estradas os administradores que sucederam Cruz 

Machado conheciam sua importância, principalmente a do Sul, já que no Norte o 

destaque era dado ao Araguaia, Tocantins e seus afluentes que banhavam 

determinados povoados, o que era realizado também pelas estradas vicinais 

Estando porem, convencido de que uma das principais 
necessidades da provincia é ter, senão perfeitas, pelo menos 
comodas estradas para o transporte de gêneros de commercio, 
quer interno, quer externo, tenho promovido com todo empenho o 
melhoramento da estrada do sul, pela qual se communicão com a 
capital os principaes municipios productores do sul da província, 
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sendo tambem a que communica a província com a côrte. 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1998, v. 10, p. 188) 

3.2.2 – Estradas 

 

De acordo com Cruz Machado a “facilidade de communicação e 

transportes é o principal elemento da prosperidade de um paíz” (MEMÓRIAS 

GOIANAS, 1997, v. 6, p, 173), que oferece vantagens ao serviço público, ao 

comércio e à industria, sua ênfase está assente naquelas vias que oferecem “o 

melhor meio de transporte”, ou seja o de carros. 

A atenção voltada para as estradas é o que particulariza o governo de 

Cruz Machado. Neste governo esta se une à questão da navegação fluvial para 

compor sua proposta de melhoramento material da Província de Goiás. 

Ernest Vallée dedicava-se ao interesse das estradas durante o período da 

estação chuvosa, em que o exame do rio Tocantins e dos afluentes do mesmo era 

prejudicado. À princípio Cruz Machado o havia designado para o levantamento de 

uma “carta de todo o sertão, para em vista d’ella melhor avaliar-se a topografia dos 

rios, lagos, montanhas, florestas e campos” (p. 243). Assim, numa parte do ano 

concentrava estudos acerca da navegação e outra era destinada às estradas. Ernest 

Vallée fora importante elemento na viabilização dos projetos de Cruz Machado no 

sentido de promover o desenvolvimento material de Goiás, visto o conhecimento 

produzido pelo engenheiro proceder de modo científico e subordinado aos 

interesses gerais da província. Cruz Machado queixava das descrições reunidas em 

relatórios fornecido  

por pessoas pouco práticas nesses estudos, ou por homens especiais, que 
porém apenas por si explorão uma pequena extensão, ou finalmente por 
homens hábeis, que tinha outras vistas scientificas na ocasião de suas 
excursões, (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 6, p. 141)  

Daí o papel fundamental do engenheiro no exame, no levantamento de 

orçamentos, feitura de plantas e inspeção das obras. Contudo, para o objetivo do 

progresso material da Província Cruz Machado conclama a união dos esforços, em 
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seus relatórios menciona tanto a atenção que deve ser dedicada por parte do 

governo imperial quanto de particulares. 

Cruz Machado buscou conectar a capital, por meio das estradas, ao Norte 

e Sul da Província por caminhos que fossem melhores e mais curtos. As estradas do 

norte estão em função da navegação do Tocantins e seus afluentes, no auxílio ao 

comércio que se faz através destes, no intuito de facilitar a viagem das tropas que 

conduzem produtos importados do Pará pelo rio Tocantins, como sal e outros 

gêneros. Têm essas estradas o papel de ligar os três presídios do sertão de Amaro 

Leite, e estes com os municípios que os abastecem ou seu comércio para os 

mesmos converge, como do presídio de Santa Cruz ponto para,  

onde deverão convergir todas as tropas dos municípios de S. José, 
Trahiras, Pilar e Capital, que forem transportar sal, que terá de vir 
embarcado de Porto Imperial pelos rios Tocantins, S. Thereza e Canabrava 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 6, p. 249) 

As estradas do norte apresentam-se como extensão do comércio com o 

Pará pelo rio Tocantins, como se fossem as ramificações deste comércio, e deveria 

passar pelos presídios pois estes configuram também como entreposto comercial. 

Para a navegação no norte da Província Cruz Machado procura, como menciona em 

relatório, dar auxílio e animação, concedendo por empréstimo barcos aos 

negociantes, autorizando a construção de igarités e montarias, destinando praças da 

companhia de pedestres para guardarem os barcos; as despesas eram auferidas 

pelo engenheiro e poderia sair do cofre especial para a compra do gado. Ainda 

atentando para o comércio com o Pará, Cruz Machado foi informado da expedição 

que mandou pelo rio Tocantins conduzir até o Pará um carregamento de 20 mil 

couros, que foi realizada com vinte e nove barcos das regiões do Peixe, Palma e 

Porto Imperial, e também da organização de uma sociedade que buscava comércio 

com o Pará pelo rio Araguaia, que lhe fora representada por José Freire d’Andrada e 

Faustino Rodrigues Bastos, “desejando animar o espírito de empreza”, nos dizeres 

de Cruz Machado, à pedido dos mesmo, entregou-lhes “por empréstimo, os botes 

pertencentes à fazenda publica” (p. 266), os quais seguiam a devolução após a 

viagem ter sido realizada. Nota-se que para efetuar este auxílio que “anima o espírito 

de empresa” não basta apenas o recurso material à realização bem sucedida da 

viagem, ou seja, os barcos, botes ou igarités, há uma preocupação com a proteção 
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destes comerciantes no percurso da viagem, e daí o protagonista principal dos 

temores está na figura do índio. Neste último caso da sociedade dos senhores José 

Freire e Rodrigues Bastos, além de conceder os barcos, Cruz Machado tomou as 

seguintes medidas: 

ao commandante da guarnição de Janimbú ordenei que prestasse 6 praças 
armadas, e municiadas aptas para o serviço da navegação, além de uma de 
pedestres que já havia concedido para piloto, e ao diretor geral interino dos 
índios que comprasse e entregasse alguns objectos próprio para se brindar 
as aldeãs das margens do Araguaya; e officiei, não só ao exmº presidente 
não do Pará pedindo, como aos juízes de direito, e municipal, e ao 
missionário da Boavista do Tocantins recomendando que lhes prestasse 
auxílio e protecção. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 6, p. 267) 

Após a exposição com relação as estradas como auxílio à navegação 

fluvial no norte da Província e esta última citação que apresenta as medidas de Cruz 

Machado para o desenvolvimento das vias de comunicação fluvial, passaremos a 

um breve comentário sobre as estradas do sul, posto que trataremos com mais 

vagar destas e das estradas do norte separadamente depois desta exposição 

propedêutica. 

Cruz Machado tinha como projeto encurtar a viagem de Goiás à São 

Paulo. Para tanto havia a necessidade de um novo caminho, da construção de uma 

estrada cujo percurso deveria atravessar a Serra Dourada, dirigir-se próxima de 

Anicuns prosseguindo por um terreno que se encontra entre o rio dos Bois e o rio 

Meiaponte até chegar à margem “occidental do Paranahyba”. Como consta no 

relatório, esse percurso teria aproximadamente 60 léguas de acordo com as pessoas 

conhecedoras dessa região e que teriam passado essa informação ao presidente, 

contudo não termina aqui o percurso desta estrada do sul, que deveria conectar a 

capital à São Paulo; do Paranaíba se iria até o Rio Grande com mais 30 léguas, e 

como relata Cruz Machado “e deste último ponto a São Paulo pela estrada de 

Campinas dizem-me que a distância é de 60 léguas” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, 

v. 6, p. 168-169). 

De posse de informações que se podia ir da capital a São Paulo por um 

caminho com percurso de 150 léguas, Cruz Machado conclui que se tais dados 

forem exatos poderá se realizar essa viagem em 20 dias, o que seria muito 

vantajoso, pois até aquele momento quando se tinha a “felicidade” das 
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correspondências com a Corte não demorem nas agências de correios 

intermediários estas chegam com 43 dias. Logo, esta estrada melhoraria não 

somente o comércio com a Corte, visto que sua intenção é dar condições aos 

transportes, ao trânsito dos carros, mas agilizaria as comunicações com o sul da 

Província e principalmente com a Corte. 

O estudo desta estrada, para propiciar a sua construção, ficou a cargo do 

engenheiro da Província que já havia, no governo de Francisco Mariani, dedicado 

alguns exames na parte da estrada que ia da capital até o lugar das calçadas, 

apresentando a planta e o orçamento dos reparos, o que foi aproveitado no governo 

de Cruz Machado, haja vista Francisco Mariani não ter encaminhado a obra devido a 

sua saída da administração da Província. 

Quanto as verbas para a execução da obra observou o que estava 

disposto no relatório de seu antecessor sobre haver um depósito na Provedoria com 

“saldos de créditos concedidos para auxiliar as obras que tivessem por fim melhorar 

os meios de communicação” (p. 173), além deste crédito para despesas com a 

estrada, fez-se recurso ao Governo Imperial para dar condições necessárias à sua 

execução, como o caso do aumento da verba para auxílio das obras públicas no 

valor de três contos de réis, para serem aplicados nas estradas de Campinas e 

Jaraguá, por comunicado do ministro do império no dia 2 de janeiro de 1855. 

A Assembléia Legislativa Provincial acatou prontamente o projeto desta 

estrada do sul, e procurando demonstrar adesão e apoio ao projeto de Cruz 

Machado, bem como explicitar o interesse na prosperidade da Província se dirige ao 

Governo Imperial. 

Senhor = A Assembléa Legislativa Provinvial de Goyaz convencida do vivo 
interesse e solicitude, com que o Governo de Vossa Magestade Imperial 
procura desenvolver os germens de prosperidade, que possuem as diversas 
Províncias do Império, e de que é incontestavelmente o principal, se não o 
único, meio de levantar do abattimento em que se acha uma Provìncia, 
como esta, tão central, e cuja passada grandesa consistiu exclusivamente 
uma mineração aurífera que se acha quais totalmente abandonada, já por 
estarem exhaustas muitas lavras, já pela completa falta de braço, que se 
empregarão em tais serviços, o estabelecimento de fáceis vias de 
communicação com as Províncias visinhas, que demorão sobre o Oceano, a 
fim de que os produtos agrícolas, e de criação, que promettem abundar 
neste solo –, possão ser transportados aos diversos mercados do litoral, e 
considerando que só lentissimamente, e em, muito diminuta escala se 
poderia obter a custa das rendas de uma Província, cuja divida passiva é 
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superior ao computo do rendimento de um ano, e cujas rendas annuaes 
apenas chegão para as despesas – que se fazem com a Assembléia 
Provincial, Secretária da Presidência, Provedoria, Professores de um 
pequeno Lycêo, e da Instrução primaria, e poucas mais, vem submissa e 
respeitosamente implorar a Vossa Magestade Imperial a Graça de Ordenar 
que da quota votada no orçamento do Império para obras propriamente 
Provinciaes seja concedida á esta Província a quantia que a Vossa 
Magestade Imperial aprover e parecer razoável Destinar para o 
melhoramento e factura das estradas que comunicam esta Província com as 
de Minas, e São Paulo, e Mato-grosso. 

A Assembléia Legislativa Provincial de acordo com a opinião do Exmº 
Presidente da Província emittida no relatório apresentado no acto de sua 
instalação no dia 1º de Setembro, julga que incalculáveis vantagens 
resultarão ao serviço publico, ao commercio e à industria da construção de 
uma estrada, que parta desta capital, e depois de atravessar a Terra 
Doirada se dirija pelas proximidades de Anicuns, e prosiga pelo terreno, que 
fica entre o rio dos Bois ou Anicuns e o Rio Meiaponte até a margem 
occidental do Paranahyba. Calcula-se que esta distância não excedera a 60 
léguas, e medeando, 30 do Paranahyba ao Rio Grande e 60 deste a cidade 
de São Paulo, pela estrada de Campinas, ficará esta capital longe da de 
São Paulo apenas 150 léguas quanto activamente he cerca de 200. 

O constante desvelo de Vossa Magestade Imperial pelo bem estar de seus 
súditos, garante a Assembléa Legislativa Provincial de Goyaz que sua 
supplica mande ser por Vossa Magestade Imperial benignamente acolhida. 
(Paço da Assembléa Legislativa de Goyaz 7 de Outubro de 1854.)41 

Com propósito de levar a cabo o projeto das estradas, Cruz Machado, 

celebrava, como exposto em relatório, contrato com homens práticos – hábeis neste 

tipo de trabalho – para a abertura de picadas que pudessem se converter em 

estradas regulares. Estes contratos continham normas que deveriam ser observadas 

e após a conclusão dos trabalhos o engenheiro era encarregado da inspeção, 

constatando se estes realmente se fizeram dentro das regras estabelecidas pelo 

contrato. As verbas para a construção de obras públicas realizadas por consignação 

eram provenientes da coletoria das Rendas Provinciais, bem como o pagamento dos 

trabalhadores envolvidos na abertura de estradas vinha da Tesouraria Provincial. 

 

3.2.3 – Estrada do sul 

 

Um dos trechos da estrada projetada para ligar a capital a São Paulo se 

trata daquele que vai da capital até a ponte do rio Uruhú, havia a necessidade de se 

                                           
41 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx: 96, pcte. 1. 
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refazer esse percurso, já que a estrada que se tinha até aquele momento consistia 

numa “série de trilhos intransitáveis intermeados de precipícios” (MEMÓRIAS 

GOIANAS, 1997, v. 6, p. 276). A necessidade da construção de uma estrada regular 

apropriada para o trânsito de carros da capital até a ponte do Uruhú deve-se ao fato 

de que por esse caminho “erão conduzidos quasi todos os viveres para o 

abastecimento da capital, e se fazia todo o seu commmércio com outros pontos da 

província e com o Corte” (p. 169). 

Cruz Machado determinou ao engenheiro que empreendesse estudos no 

sentido do melhoramento desta estrada, o que seguiu a exploração pormenorizada 

dos terrenos, o levantamento das plantas das seções em que fora dividida a estrada, 

no caso cinco seções, e a representação dos orçamentos feitos respectivamente a 

cada seção. Fora utilizada a planta “da parte da ponte do Bacalhau a encruzilhada 

do Ourofino” (p. 170) que o engenheiro já havia levantado no governo de Mariani. O 

passo seguinte consistia na celebração do contrato de feitura da estrada, em que 

ficou acertado com o capitão Tristão da Cunha Moraes, descrito por Cruz Machado 

como “um dos homens mais laboriosos, e intelligentes neste genero de trabalho”, 

tendo este executado os trabalhos com “zelo e intelligencia”. 

As seções da estrada ficará definidas da seguinte forma, como aparece 

no relatório (ver anexos). 

 

QUADRO 2 – As Seções da Estrada do Sul 

Designação Braças Quantias 
Da frente da cadêa a ponte do Bacalhão 1.002-5 716$ 200 
Ponte do Bacalhão – 235$ 100 
Da ponte a encruzilhada do Ourofino 2, 355-6 407$960 
Da encruzilhada até o encontro do caminho das calçadas 564-9 123$120 
Deste ponto a chapada das Arêas 139-1 88$960 
D’esta até encontrar o caminho velho acima da ladeira que     
desce para o Córrego da Cangica 

2, 284—1  2:081$840 

Deste ponto até o Córrego Fundo 316 377$200 
Do Córrego Fundo a ponte do Uruhú 2, 143—1 225$920 
Ponte do Uruhú – 72$160 
 8, 805—5 4:308$460 
Parte da estrada nova 2, 284  
Parte da estrada velha que se abandona 2, 121  
Defferença  163  

Fonte: Relatórios das estradas de 1854 ( MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 172-173) 
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Nos mapas de Esnest Vallée (ver anexos) estão designadas as seções do 

conserto da estrada de Goiás até o rio Uruhú, o que se fez foi a construção de uma 

nova estrada a partir da antiga, promovendo desvios, abandonando trechos onde o 

terreno era argiloso, buscando que esta nova direção pudesse se dar por solo firme, 

abundante em materiais, de fácil escoamento. O novo caminho possui um 

comprimento de 163 braças a mais “Esta nova direcção tem, é verdade, um 

comprimento de 163 braças mais, [...] porém o solo é firme, há materiaes em 

abundancia, e esgoto quasi em toda sua extensão por ambos os lados” (MEMÓRIAS 

GOIANAS, 1997, v. 6, p. 173). Após sua conclusão Cruz Machado expõe em 

relatório a ser passado ao seu sucessor, Antônio Augusto Pereira da Cunha, que: 

a província presentemente possúe uma bella e larga estrada para carros, 
desde a capital até a ponte do Uruhú, traçada em longas rectas, e algumas 
curvas pouco salientes sobre um solo consistente, e de pouca declividade. 
(MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 6, p. 276). 

As principais pontes da nova estrada são: a do rio Uruhú que foi 

reedificada e a do rio Bacalhau totalmente reconstruída.  

Quanto à ponte do rio Bacalhau a Assembléia Legislativa aprovou o 

estabelecimento de uma barreira na citada ponte segundo proposta da presidência e 

pela lei provincial n.º 14 de 10 de novembro de 1854 esta fora criada. A justificativa 

do presidente para a instalação da barreira consistia em que se deveria dar 

providência para os “recursos necessários tanto a conservação d’esta estrada, como 

ao melhoramento de suas ramificações” (p. 173) para tanto os que dela se 

utilizassem deveriam contribuir para sua manutenção, esta barreira então seria a 

“única passagem permitida” (p. 173). Verifiquemos agora alguns dos artigos 

prescritos pelo regulamento da barreira da ponte do rio Bacalhau.42 

O artigo 1º versa sobre a cobrança das taxas as quais deveriam recair 

sobre os carros, para estes a taxa varia de acordo com o peso da carga em arrobas. 

O artigo 3º dá ênfase às isenções que são atribuídas a animais de 

militares e funcionários públicos. Os artigos 8º, 10, e 11 demonstram a preocupação 

da presidência em relação ao cuidado com o dinheiro público, posto haver na 

                                           
42 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx. 102, pcte. 1. 
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barreira um administrador ou arrematante que fica responsável pelo recolhimento 

das taxas. Tais artigos prevêem que o administrador deve ter um livro para a 

escrituração diária das rendas, este deve constar do visto do coletor e as notas 

serão enviadas à Tesouraria das Rendas Provinciais, para a verificação de possível 

fraude por parte do administrador, já que por constituir passagem única desta parte 

da estrada do sul, há na barreira um trânsito freqüente de carros e animais. O artigo 

12 apresenta a finalidade da barreira que é a arrecadação das taxas e multas para 

emprego na conservação da estrada até o rio Uruhú. Já o artigo 13 versa sobre os 

ganhos do arrematante que seria de 15% do total. 

A outra parte da estrada do sul, que seria estendida até o Paranaíba, 

Cruz Machado expõe que foi informado da possibilidade de se abrir uma picada das 

cabeceiras de Anicuns Grande até alcançar a chamada estrada do Rogerio, próximo 

à povoação de Pouso Alto, para seguir até o Porto de Santa Rita do Paranaíba. Para 

tal empresa designou Antônio Alves de Oliveira, que como assinala em relatório, lhe 

foi indicado como prático daquelas paragens, no entanto, a empresa neste ponto da 

estrada do sul frustrou-se, pois em sua exploração deparou-se o referido prático com 

uma serra, não podendo levar a efeito a picada. 

Na documentação pesquisada não foi encontrada nenhuma referência ao 

trecho da estrada do sul entre o Paranaíba e o Rio Grande. Passemos à estrada de 

Campinas que vai da capital de Goiás até a freguesia de Campinas. Esta estrada 

como a de Jaraguá também se liga às estradas de Minas e São Paulo. Por isso são 

importantes e de enorme interesse para a Província, atraindo a atenção do Governo 

imperial, posto que por essas vias facilitam-se os transportes de “gêneros 

alimentícios, e o commércio com a corte” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 

279). Nesse sentido comunicou o ministro do império – já mencionado em outro 

lugar – com relação à verba para auxílio em obras públicas ao presidente Cruz 

Machado mencionando também sobre a navegação fluvial. 

Merecendo a Imperial approvação a deliberação que v. Exª tomou, e de que 
deu conta em officio nº 38 do 1º de julho próximo findo, não só à cerca da 
quantia de cinco contos de reis, a que se refere Aviso de 19 de Dezembro 
último que se concedeu para ser despendida no exercício de 1854-1855 
com a navegação fluvial d’essa Província, mas também a respeito de três 
contos de reis constante da carta official de 2 de janeiro d’este anno citada 
por v. Exª., e do Aviso da mesma data junto por 2ª via, que foi concedida 
para ser applicada no mesmo exercício ao melhoramento das duas estradas 
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que communica essa cidade com a Villa de Jaraguá e Araial de Campinas: 
Assim o Communico a v. Exª. em resposta aquele officio; prevenindo-o de 
que n’esta data se sollicita do Ministro da Fazenda a expedição das 
convenientes ordens, a fim de que taes quantidas sejam postas à 
disposição de V. Exª.43 

O ministério, por entender a importância das duas estradas, recomendou 

brevidade nos trabalhos. 

Apesar de citarmos também a estrada de Jaraguá e sua importância, não 

lhe daremos ênfase à estrada em virtude das poucas informações extraídas da 

documentação referente à esta estrada, o que concluímos é que não fora levada a 

efeito no Governo de Cruz Machado, quando se procedeu apenas aos exames das 

vantagens de uma nova direção em relação à que se tinha na época que assim 

como a de Campinas era descrita apenas como estando em “estado deplorável”. 

O objetivo da estrada de Campinas era o de completar a estrada do Sul, 

pois já se concentrava esforço da capital até Uruhú, agora se queria promover um 

bom caminho do Uruhú até Campinas, uma estrada que substituísse a existente, que 

de acordo com Cruz Machado era péssima e muito inclinada para leste. Tentou-se 

fazer um outro caminho contratando Tristão da Cunha Moraes, o mesmo outrora 

encarregado da estrada de Uruhú, mas nesta não obteve o mesmo êxito daquela de 

Uruhú, as tentativas de direção em que a picada se propôs não se mostraram 

exeqüíveis e o “resultado da empreza” provou a impossibilidade de abrir-se a 

estrada nessa direção. Diante deste fato, na busca de outra direção que pudesse 

viabilizar a estrada até Campinas, Cruz Machado encarregou outro prático de uma 

nova exploração que tinha por objetivo descobrir um rumo que “podesse fazer uma 

estrada sem passar por serras com dez léguas de distância” (MEMÓRIAS 

GOIANAS, 1997, v. 6, p. 280), o dito rumo fora proposto pelo prático na extensão de 

Anicuns Pequeno até Campinas. 

Em relatório entregue ao seu sucessor, Cruz Machado, observa que a 

estrada de Campinas está na pendência de se descobrir um caminho que não 

oferecesse entraves e que pudesse atender às características de estrada de carros 

como no caso bem sucedido da estrada de Uruhú. 

                                           
43 Arquivo Histórico Estadual, sessão da documentação avulsa, cx.108, pc.1. 
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Quanto à exploração da estrada de Campinas, o presidente Cruz 

Machado dá instruções ao encarregado da obra Tristão da Cunha Moraes, sobre: 

Passando a estrada que communica esta capital com a Freguesia de 
Campinas por lugares baixos e atoladiços, de sorte, que na estação 
invernosa torna-se inteirame intransitável, e ligando-se ella as das Provas 
de Minas e S. Paulo, é de Maximo interesse a abertura d’ outra, que a 
substitua, e facilite o transporte de gêneros alimentícios, o commercio com 
as ditas Provas, e com a Côrte. Tendo colhido as informações, que pude, 
reconhecei que Campinas está em rumo sueste, desta capital, e portanto a 
estrada, que este rumo seguir, será a mais breve; que a actual estrada de 
Campinas, além de péssima inclina-se muito para leste, que a estrada, q. 
desta capital vai ter a Anicuns, e d’ali em diante com o nome de estrada do 
Nasario, segue até Campinas, dá grande voltas nos rumos do sul, e de é 
sueste; que com quanto entra a actual estrada de Campinas, e a de Anicuns 
exista um cordão de serraz esse cordão interrompe-se entre a estrada do 
Nasário na altura do mesmo do catingueiro adiante do ribeiroão dos Bois, e 
umas serras, que se avistão esta distância do lado do leste; e que esta 
interrupção se dá justamente no rumo de sueste, partindo desta capital: em 
vista do composto tendo resolvido encarregar a Umce da abertura d’ uma 
picada que começará alem da parte do Uruhú, e seguirá depois no dito 
rumo de sueste ate Campinas. Na abertura desta picada, q’. deverá dar 
transito a cargueiros, começará. Vmce por fazer picadas de caçador para 
reconhecer os terrenos, e reconhecida uma porção de terreno, abrirá a 
picada de cargueiro, a qual será medida. Sendo desconhecido todo o 
território da mata, havendo apenas alguns moradores do lado da Capital, e 
do lado de Campinas na entrada della, não é p. esa possível marcar 
exatame. os pontos p. onde a picada deverá passar, entre tanto, como 
pontos prováveis para sua guia, e não p. a tocar nelles infalivelme, se lhe 
designão os seguintes: a picada começará da parte do Uruhú em rumo 
sueste depois deverá seguir até o sítio do Policarpo, deixando à esquerda 
em distância de légua e meia a duas o sítio de D. Cypriana passará mais ou 
menos perto dos lugares chamados tapera do Reberço, e tapera do Antônio 
Alves, entrará na mata em rumo de sueste, volteando-se com tudo qualquer 
obstáculo, q. se encontrar, prosseguirá sempre de modo, que na altura do 
morro do catingueiro fique este a direita, e as serras q. do alto delle se 
avistão, à esquerda.44 

Entretanto, neste último ponto da citação havia a impossibilidade de 

marcar a distância da picada pelo não conhecimento completo da mata, portanto a 

picada deveria seguir rumo a sudeste, como instrui Cruz Machado, procurando um 

dito ponto do Barro Preto, local de onde o caminho para Campinas era conhecido, 

participando ao presidente das ocorrências que ali se achassem. Deveria Tristão 

levar víveres, ferramentas e trabalhadores, bem como empregar práticos, neste caso 

apresenta os nomes de Antônio Alves d’Oliveira (do lado da Capital) e de Apollinario 

Gonçalves Manso (do lado de Campinas). Também deveria apresentar ao 

presidente relatório de conclusão dos trabalhos com “declaração de extenção das 

                                           
44 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, livro 321. 
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mattas, cerrados, campos, morros e outros acidentes do terreno, rios, ribeirões, 

pontes necessarias” e as contas para que lhe fosse enviada a gratificação 

correspondente. 

 

3.2.4 – Estrada do norte 

 

Assim como havia pensado a estrada do sul, que tinha por finalidade ligar 

a capital a São Paulo por um caminho mais curto e melhor, facilitando o comércio 

com a Corte, Cruz Machado queria para o norte da Província de Goiás uma estrada 

que ligasse a Capital a Porto Imperial com outra direção e que encurtasse a 

distância. Pois, por meio de Porto Imperial se fazia o comércio com a Província do 

Pará. 

A nova estrada vai da capital até a vila de Pilar, desta até o presídio de 

Santa Cruz, passando pelos outros dois presídios, o de Santa Bárbara e o de Santo 

Antônio, daí até São José onde passavam os rios Santa Tereza e Canabrava 

afluentes do Tocantins, lugar em que Cruz Machado pensava construir um outro 

presídio, e do município de São José até Porto Imperial. O novo caminho da capital 

a Porto Imperial possui uma distância de 127 léguas, o que atribuía uma grande 

vantagem em relação ao antigo caminho que se seguia por Cavalcante e constava 

de 180 léguas e era descrito como um péssimo caminho. Comecemos pela parte da 

estrada da Capital a Pilar. 

 

3.2.4.1 – Estrada da Capital a Pilar, ou do norte45 

 

De acordo com relatório de Cruz Machado até aquele momento existiam 

dois caminhos pelos quais se podia viajar da Capital à Pilar. Um com trinta e oito 

                                           
45 Subtítulo como está disposto no Relatório de Cruz Machado. 
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léguas “fazendo-se um semicírculo da fazendinha até Pilar pelo Valle além de S. 

Patrício” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 269), e outro com trinta e seis léguas 

pela fazenda do tenente coronel Castilho, “este caminho em quase sua totalidade é 

um trilho intransitável e escabroso” (p. 269). 

Considerando a necessidade de se encontrar novo trilho “transitável” Cruz 

Machado começou a recolher informações de pessoas conhecedoras daquelas 

“paragens”, onde entre a linha de divisão das águas para o rio Araguaia e para o rio 

Maranhão e do rio das Almas que “conflue no Maranhão abaixo do ponto, em que 

está situada a Villa de Pilar” (p. 269), havia um espaço vazio entre uma e outra, e 

este em vista de ser ocupado com a nova estrada. As informações recolhidas não 

confirmaram a hipótese de Cruz Machado que por ali pudesse passar uma estrada. 

A única declaração a respeito fora a de que havia entre Canastras e a Fazendinha 

uma Mata Geral que até então não havia sido por ninguém explorada e tinha uma 

extensão entre os referidos lugares, ou seja de sul a norte, que não excedia a dez 

léguas. O que para Cruz Machado possuía uma característica de atalho para se 

viajar de Canastras até a Fazendinha de onde se prosseguiria até Pilar. 

Cruz Machado assim se referiu à informação a respeito da mata geral que 

separava a Canastra da Fazendinha: “Com este único dado reconheci que se podia 

obter a diminuição de dez a doze léguas de caminhos, era já uma grande vantagem” 

(p. 270). 

Agora a estrada até pilar passaria pela estrada de Canastras, caminho 

pelo qual Cruz Machado observava: 

e sendo a estrada da Capital a Canastras feita na margem direita do Rio 
vermelho em direção ao Cortume, e a tapera da Paulista, obtinha-se 
também a vantagem de evitar o terrível passo da serra da Carioca, e a 
passagem do mencionado rio, que nas aguas se torna caudaloso, e 
converte em paúes grande parte de suas margens. (MEMÓRIAS GOIANAS, 
1996, v. 6, p. 270). 

O novo caminho tinha como pontos pelos quais deveria passar: a tapera 

da Paulista, o sítio da Europa, Canastras passando pelo rio São Patrício até a 

Fazendinha e desta até a vila de Pilar. Foram contratados para as seções três 

empresários (expressão referida por Cruz Machado). 
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Ao referir-se à dita estrada na celebração de um novo contrato com o 

major Torquato José de Barros Cachapuz Chaves – responsável por quase toda a 

extensão da estrada – expõe Cruz Machado: 

Tendo Umª feito a picada d’esta Capital a Tapera da Paulista, que se acha 
dividida em três secções de estrada à cargo de três emprezários tendo o 
capitão Antônio José Caiado feito a picada desse ponto dos catingueiros da 
Europa havendo caminho d’ali até canastras, tendo Umª. Concluído a 
derrubada de Canastras até o rio São Patrício, e estando contractada com o 
tenente José Manoel dos Reis a continuação della até o fim da matta geral 
além do mesmo rio, e com Vmce, a picada da Fazendinha a Pilar, resta 
portanto apenas o espço entre a Fazendinha, e a derrubada contractada 
com o dito. Tenente Reis; e convido offerecer transito quanto antes ao 
público em toda a extensão da nova estrada, autoriso a Vmce a mandar 
fazer huma picada da Fasendinha, em rumo susudoeste a encontrar com a 
derrubada do Tenente Reis.46 

Sobre algumas condições do mencionado contrato falaremos mais 

adiante. A citação acima ao tratar de um novo contrato com o major Torquato revela 

o mapa da estrada do norte, as seções e os respectivos encarregados das mesmas, 

é por esse motivo que a escolhemos para iniciar nossas considerações sobre a 

estrada da capital até Pilar na sua nova direção. 

Esta estrada segue o seguinte percurso: 

- da Capital a tapera da Paulista; 

- da tapera da Paulista até o sítio da Europa; 

- deste último até Canastras;47 

- de Canastras até o rio S. Patrício; 

- deste último até a Fazendinha; 

- da fazendinha até Pilar. 

Passemos a observação mais pormenorizada do mapa da estrada da 

Capital a Pilar. Em 17 de janeiro de 1855 o major Torquato fora contratado para abrir 

uma picada da Capital até a tapera da Paulista e outra de Canastras até o rio São 

                                           
46 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livrros manuscritos, Livro. 323. 
47 Canastras (Xixá) é atualmente Itapuranga. 
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Patricio, tendo esta passado “constantemente por uma matta extraordinariamente 

grossa, e bom terreno com extensão total de quatorze mil trezentas e quarenta 

braças” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 270). Isso do seu ponto inicial até a 

margem meridional do rio S. Patrício, assim Cruz Machado a 14 de março contratou 

o major Torquato para proceder derrubada nesta extensão de três braças de largura. 

O espaço entre a tapera da Paulista e Canastras ficou designado – esta parte da 

estrada – ao capitão Antônio José Caiado que firmou contrato “de abrir uma picada 

de vinte palmos de largura, que pudesse depois ser convertida em estrada regular 

desde os catingueiros da Paulista até o sítio da Europa a esquerda do caminho 

actual” (p. 271). Este contrato foi celebrado a 25 de abril de 1855. a outra parte ficou 

encarregada ao major Torquato, picada que vai do sítio da Europa até a sesmaria de 

Candes “deixando a direita o trilho actual para torna-la mais breve, que offereça com 

modo transito aos carros” (p. 273), por contrato celebrado a 25 de julho. 

A parte além do rio São Patrício até as mediações da Fazendinha ficou a 

cargo do tenente José Manoel dos Reis, contudo seu contrato fora rescindido e 

passado ao capitão Domingos Antônio Cardoso da Santa Cruz, haja vista o capitão 

Reis não ter dado início à picada dentro do prazo previsto pelo contrato firmado a 9 

de julho de 1855. esta picada deveria pegar de onde Torquato havia parado na 

margem do rio São Patrício e seguir até a picada iniciada por este último na 

Fazendinha. 

A respeito da parte confiada a Reis, Torquato representou a Cruz 

Machado que deixou a cargo de um administrador a derrubada de Canastras até o 

rio S. Patrício por ocasião da sua ida a Pilar para proceder explorações constantes 

de outro contrato celebrado a 17 de janeiro, e o referido administrador continuou a 

derrubada para além do lugar que a mesma deveria ter sido concluída pegando 

parte da seção atribuída a Reis. 

Sobre a rescisão do contrato expõe Cruz Machado: 

O Presidente da Província, attendendo que o Tenente José Manoel dos 
Reis havendo-se obrigado por contracto de 9 de julho a continuar a 
derrubada além do rio São Patrício, não começar os trabalhos dellas dentro 
do prazo estipulado na sétima condição: resolve em virtude da mesma 
condição declarar resciso o referido contracto, e o empresário obrigado a 
repor a quantia recebida adiantadamente, e não a multa porque de sua 
participação se colliga que elle entendeu que devia explorar outro rumo, 
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para a derrubada, e desta errada intelligência proveio a infração. Cruz 
Machado.48 

Em ofício dirigido ao major Torquato, o presidente informa sobre a 

rescisão do contrato de Reis, já que em virtude da “má intelligencia, que o Tenente 

Reis deu as condições do contracto quanto a direção da derrubada”49 o dito major 

não pode dar continuidade aos trabalhos já iniciados, visto que a picada do tenente 

Reis devia findar na Fazendinha lugar de onde Torquato deveria seguir até Pilar. 

Logo o ofício o informou que o referido contrato passou para o capitão Cardoso de 

Santa Cruz, o qual deveria fazer uma derrubada com três braças de largura, 

iniciando-se na margem setentrional do rio São Patrício, onde o major Torquato 

terminara e segundo a direção atribuída por este último passando, pela Fazendinha, 

de onde o major deveria começar outra picada após as seis mil braças contratadas 

com o capitão Santa Cruz. 

Do percurso da estrada da Capital a Pilar restaria a parte da Fazendinha 

até o encontro da derrubada que tinha, a princípio ficado a cargo do tenente Reis, 

sobre tal matéria ficou encarregado o major Torquato prevendo o contrato50 as 

seguintes condições: 

1ª A picada terá de largura três braças, e passará em terrenos, que permitas 
convertê-la em estrada de carro, será feito em linhas rectas, e somente em 
curvas disfarçadas para evitar lugares alagadiços, ou grandes obstáculos; e 
deverá ficar concluída e limpa de ramos, e paos cortados até o último de 
outubro do corrente anno. 

2ª Ficará a seu cargo toda a despesa com a ferramenta, sustento, jornaes, 
rancharias e as mais que forem precisas. 

3ª Logo que Vmce encontrar a derrubada do Tenente Reis ou chegar 
estremidade septentrional da matta do Rio S. Patrício, onde ella deve findar 
porá termos a picada. 

4ª Depois da picada concluída, e limpa será medida com declaração da 
extenção: de mattas, cerrados, e campos limpos, devendo nestes ser 
assignalada com estacas em convenientes distancias. 

5ª Para seu pagamento 40 reis por braça quadrada a extensão da picada, 
que passar por mattas, e 20 rs toda a mais. 

                                           
48Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, Livro 309, p. 85.  
49 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, Livro 323. 
50 idem. 
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Concluídas as picadas era preciso convertê-las “em estrada regular para 

por ella poderem transitar carros” (MEMÓRIAS GOIANAS, 1997, v. 6, p. 274), 

mediante tal fato Cruz Machado as dividiu em seções as quais ficariam a cargo de 

administradores. Então, determinou que:  

na construção da estrada se observasse a direccção Geral da picada, 
melhorando-a nos pontos, em que se podesse passar por terrenos mais 
planos, e em linhas rectas, e somente em curvas desfarçadas, quando se 
tivesse de desviar de grandes obstáculos; que a largura jamais fosse menor 
de 20 palmos, e que fosse descortinada nos mattos em distancia de duas 
braças de cada lado, pelo menos; que para sua conservação houvesse os 
esgotos indicados pela natureza do terreno, e boeiros nas grotas, a fim de 
por elles se encaminharem as águas pluviais, sendo estes construídos de 
pedra ou madeira, conforme a abundancia deste ou d’quelle material nos 
lugares, em que se entendesse que erão necessários. (p. 274). 

No relatório que seria entregue a seu sucessor Cruz Machado expõe que 

até aquele momento as seções estavam em andamento e que a nova estrada da 

Capital a Pilar teria uma distância de 22 léguas em contraposição a antiga de 36 ou 

38 léguas. Informando ainda que “Logo que as derrubadas estivessem queimadas, e 

limpas de madeiras, o engenheiro da província teria de percorre-las, e examinar si 

as condições dos contratos havião sido cumpridas” (p. 276).  

 

3.2.5 – Estrada do norte pelo sertão51 

 

Consiste na estrada na qual se podia ir da vila de Pilar, passando pelos 

presídios de Sta. Bárbara, Sto. Antônio e Sta. Cruz, até São José “próximo da barra 

do rio S. Thereza no Tocantins” (p. 250). Esta direção fora fixada após exame o qual 

Cruz Machado mandou proceder acerca dos pontos por onde a referida estrada 

deveria passar. Nesta direção a estrada consta de uma extensão de 80 léguas, 

sendo 48 delas na extensão que passa pelos presídios até o de Santa. Cruz, nesse 

sentido de Pilar ao presídio de Santa Bárbara são 13 léguas, ao de Santo Antônio 

28, e ao de Santa Cruz 48. Das 48 léguas mencionadas, 43 delas ficaram a cargo 

dos presídio no tocante à sua construção, sendo 15 léguas para o de Santa Bárbara, 

                                           
51 Subtítulo como está disposto no Relatório de Cruz Machado. 
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19 para o de Santo Antônio e 9 para o de Santa Cruz. Do presídio de Santa. Cruz 

até o de São José na barra do Rio S. Tereza o dito presídio, como já mencionamos, 

ficou encarregado da feitura de 9 léguas desta estrada, sendo que a referida estrada 

não fora em toda a sua extensão concluída, como mostra em relatório Cruz 

Machado, explicitando as razões. 

Não resolvi determinar a construção desta parte da estrada, por que 
reservava mandar faze-la, quando se estabelecesse um quarto presídio em 
S. José, e também por não estar bem conhecida a margem esquerda do rio 
Canabrava, que pode offerecer um terreno mais consistente, por onde a 
estrada se tornaria talvez mais breve, além da vantagem de passar próxima 
das efflosrescencia salinas e nitrosas. (MEMÓRIAS GOIANAS, 1996, v. 6, 
p. 252) 

Com o objetivo de reforçar a guarnição dos presídios do território de 

Amaro Leite que fossem suficientes também para levar a cabo a construção das 

estradas que lhe foram incumbidas, Cruz Machado retirou a 1ª Companhia de 

Pedestres da povoação do Espírito Santo do Peixe distribuindo seus praças nos três 

presídios. 

O comandante do presídio de Santa Bárbara fora encarregado de 

continuar as estradas do ribeirão Passatrez até encontrar a nova estrada da Capital 

a Pilar, e a que de Campinas, em direção do norte, deve seguir a Amaro Leite para 

encontrar a estrada do presídio de Santo. Antônio, o que permitiria ligar o norte e o 

sul da Província. 

Para ligar São José e Traíras ao presídio de Santo Antônio por um 

caminho melhor que o atual e “facilitar a viagem das tropas, que dos dois municípios 

tiverem de conduzir sal e outros gêneros importados do Pará pelo rio Tocantins” (p. 

246), já que o presídio em questão era ponto de passagem das estradas dos dois 

municípios, abriu-se no governo de Cruz Machado nova estrada que veio substituir a 

antiga “com oito léguas de extensão por uma bella planície” (p. 246). Já a estrada a 

cargo do presídio de Santo Antônio em direção ao Descoberto, no momento da 

escrita do relatório que Cruz Machado deveria entregar ao sucessor ainda não 

estava concluída. Esta estrada deveria encontrar com a de Santa Cruz que se dirigia 

ao Descoberto. 
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Ainda se tinha a estrada denominada do Peixe, a qual comunicaria o 

povoado do Peixe com os presídios de Santo Antônio e Santa Cruz, porém a estrada 

até o fim do governo de Cruz Machado ainda estava por fazer, já havendo pago a 

metade da quantia pela qual fora contratado o tenente coronel José Antônio Ramos 

Jubé, a outra metade guardada na Tesouraria das rendas Provinciais aguardava a 

conclusão do caminho, sobre tal matéria pronunciou-se Cruz Machado. 

Não tendo o tenente Coronel José Antônio Ramos Jubé concluído a 
estrada, que contratou fazer, desde a fazenda do corrente até a povoação 
do Peixe, segundo representou por ser insufficiente o numero de praças, 
que se mandarão por a sua disposição, e haver encontrado grande 
estensão de mattas contra a sua previsão, o Presidente da Provincia resolve 
que fique suspensa a execução do contracto até que sendo em tempo 
examinada, e avaliada a parte da estrada, que esta feita, se decida sobre a 
sua construção.52 

A estrada do norte ainda é composta pelo caminho novo da Capital à vila 

de Pilar com extensão de 22 léguas, e pela estrada que vai da barra do rio S. Tereza 

até Porto Imperial com 25 Léguas. Logo, pode-se por esta estrada ir da Capital até 

Porto Imperial com 127 léguas, obtendo-se uma economia de 53 léguas, em relação 

às 180 que se fazia pelo caminho antigo passando por Cavalcante. E de acordo com 

a distância, em léguas, entre os pontos pelos quais passa a estrada, pode-se saber 

quantas léguas há entre a Capital e cada um dos pontos (ver mapa 5). 

 

Quadro 3 – Distância em léguas da Capital 

Capital Pontos Léguas 
Pilar  22 
Santa Bárbara 45 
Santo Antônio 50 
Santa Cruz 70 
São José 102 

Goyaz 

Porto Imperial  127 

Fonte: do autor 

                                           
52 Arquivo Histórico Estadual, sessão dos livros manuscritos, Livro 309, p.  85.  
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O mapa 5 tem a intenção não de reproduzir os caminhos exatos da 

estrada nova e da estrada velha, mas sinalizar, em ambas, seu possível traçado, 

visto a dificuldade em se achar informações mais precisas na documentação, e do 

estado dos mapas do período. Este mapa visualiza o quadro três, onde as pistas 

para a reconstituição do caminho novo são apresentadas no relatório do presidente 

Cruz Machado, e também apresentar o caminho que já existia seguindo tanto as 

informações contidas em relatório, quanto as pistas dos viajantes (CORREA, 2001). 

Tomamos o governo Cruz Machado com o objetivo de visualizar por meio 

de seu projeto das estradas um momento de aproximação com o Centro, de busca 

de conexão interna e inter-provincial tão necessária à dinamização do comércio de 

Goiás, já que este estava tão distante dos grandes fluxos comerciais, o que alimenta 

a sensação de isolamento desta Província a qual as elites ansiavam rechaçar por 

intermédio de projetos de integração. 

Os dois tipos de estradas foram priorizados no projeto de Cruz Machado, 

já que as estradas vicinais complementavam as estradas gerais derramando em 

vários povoados os produtos do comércio interprovincial formando uma rede que 

procurava conectar povoados à centros de abastecimento ou entrepostos comerciais 

como era o caso dos presídios. As estradas vicinais tinha como objetivo dinamizar 

os pequenos fluxos comerciais e os produtos a serem exportação por Goiás. Assim 

como os afluentes dos principais rios que passavam por vários povoados, as 

estradas vicinais tinham a função de promover o abastecimento–escoamento da 

Província. 

Com a crise da mineração as atividades agropecuárias tomam o cenário 

da economia goiana, os produtos para exportação era na sua maioria provenientes 

da pecuária, desse modo é necessário ressaltar a importância das estradas para 

este comércio, pois o gado se auto transporta e também aos tropeiros que trazem 

consigo os gêneros para suas trocas comerciais. À época da mineração as estradas 

eram abertas de maneira aleatória, o signo que lhes estava associado era o da 

aventura, a atividade agropecuária exige uma redefinição das estradas como meio 

indispensável ao desenvolvimento econômico de Goiás. No século XIX as estradas 

representam a diminuição da carência de comunicações, era preciso racionaliza-las 

no sentido de diminuir as distâncias, posto que “ em algumas partes aumentavam 
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mais de um terço as marchas” (CUNHA MATTOS, 1979, p. 45), e empregar gente 

especializada, os técnicos. Há agora uma necessidade de projetar tendo em vista 

caminhos melhores e mais curtos, que disponham de materiais para sua 

conservação, já que era um problema para os administradores a manutenção das 

estradas freqüentemente destruídas pelas chuvas, pelas rodas dos carros. A 

respeito da conservação das estradas Cruz Machado criou seis recebedorias, estas 

consistiam em órgãos cuja função seria destinar os recursos de sua arrecadação 

para a manutenção de estradas, criou a barreira da ponte do Bacalhau a fim de que 

o pedágio pago pelos carros que por ela passasse – passagem obrigatória da 

estrada do sul – fosse revestido para conservação da projetada estrada do sul. 

A agropecuária torna a economia goiana muito dependente das estradas, 

a ausência delas em condições de oferecer trânsito aos carros constituía impecilho 

para a produção em Goiás, já que os produtos da agricultura necessitas destas para 

a sua comercialização. 

Relativizamos o isolamento, posto que este é parte do discurso da 

decadência, Goiás estava distante dos grandes centros, precisava se integrar à 

economia nacional. Contudo a questão das distâncias não constituía uma 

preocupação restrita ao plano interprovincial, mas interna. As regiões produtoras 

dentro da Província exigem as estradas para poderem circular seu comércio na 

Província, daí a importância das estradas vicinais, já que havia problemas de 

comunicação, por conta das grandes distâncias, entre termos de um mesma 

comarca, isso para compreendermos a dimensão do problema das comunicações 

em Goiás. As estradas retirariam de Goiás o estereótipo da decadência e a 

“mostraria como grande produtor agropecuário” (TELLES, 2000, p. 39). O discurso 

da decadência e conseqüente isolamento foi a forma que as elites encontraram para 

persuadir o Governo Imperial a impulsionar a infra-estrutura de Goiás, como tática 

para dar vigor ao comércio goiano. 

Os projetos de integração em Goiás estão atrelados às prerrogativas do 

discurso fundacionista o qual preconiza a unidade do Império. Assim, as elites em 

Goiás assumem o discurso da unidade ao buscarem a integração. Integrar significa “ 

definir-se como parte do que se queria uno” (SANDES, 1998, p. 40). Todavia a 

integridade do Império não excluía as diferenças entre as Províncias, havendo, 
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então, uma hierarquia interprovincial. Para esta hierarquia podemos falar em 

Províncias opacas e Províncias luminosas com relação ao grau de importância que 

estas tinham para o Império. Posto dessa maneira não se pode pensar Goiás nos 

termos do isolamento, mas da opacidade. Dentro da hierarquia entre Províncias 

Goiás desejava sair da condição de província pouco importante para o Império, e já 

que para este o que interessa são as regiões economicamente viávei,s era 

necessário à Goiás restabelecer os nexos de sua economia com o Centro, daí a 

exigência do encurtamento das distâncias e conseqüente ênfase nas vias de 

comunicação. 

Como a região não pode possuir autonomia no Império, e sim estar 

costurada ao mesmo, a elite política em Goiás utiliza o discurso do isolamento a fim 

de evidenciar que o problema da integração não é exclusivo da Província, mas 

também do Estado. O isolamento como tática está amarrado ao discurso fundador 

da nação, posto que a idéia de isolamento vai na contramão do emblema da 

unidade, logo o problema goiano é apresentado como também do Império, daí a 

necessidade de o Governo Imperial dar impulso ao desenvolvimento da Província de 

Goiás.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compreensão do lugar da região no Império ocupou uma posição 

central no desenvolvimento dessa pesquisa. As representações regionais pareciam 

indicar uma ausência de inteligibilidade para a história de Goiás e assumimos, como 

desafio, a tarefa de remontar os laços, ainda que tênues, que aproximavam o 

distante sertão goiano do mundo da Corte, o que implica em discutir o projeto de 

nação que orientou a ação das elites políticas nacionais. 

 O projeto nacional é centralizador, a região aparece subsumida ao 

pressuposto da unidade do Império, associa a idéia de nação ao centro que o 

viabilizou. Assim, como decorrência, a história do Brasil é muitas vezes  apresentada 

de maneira metonímica. Este trabalho segue a linha dos estudos sobre história 

regional que procuram oferecer elementos com a finalidade de releitura da história 

do Brasil a partir a dinâmica da relação entre centro–região. As histórias locais, a 

nosso ver, contribuem no sentido de ampliar a noção de história do Brasil 

miticamente associada à história do centro. 

O mito é resultado do projeto fundador da nação brasileira que precisava 

justificar-se, já que a auto-representação da Corte  é pensada como um todo. Nesse 

sentido as partes são encobertas pela perspectiva da unidade, pois no Brasil não 

podia ser repetido o modelo de fragmentação assistido no processo de emancipação 

da América hispânica. 

Com o objetivo de compreender a política imperial e as relações que 

neste período se estabelecem entre centro e região utilizamos da historiografia 

brasileira autores como Pang e Carvalho que trabalharam a construção do projeto 

nacional pelas elites e autores como Schwartzman e Uricoechea que discutiram a 

dinâmica centro–região. A importância de observar o conteúdo do projeto fundador 

versus a importância da região diz respeito à  questão que se coloca neste trabalho 

que é compreender o lugar de Goiás no XIX, e desse modo, discutir o sentido da 

integração, haja vista que, apesar de o Império se representar como uno, o mesmo 

se organiza em partes que na maioria da vezes pouca relação estabelecem com o 
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centro no que diz respeito, por exemplo, as trocas econômicas. No entanto se 

estabelece uma gramática política em que a burocracia e a legislação ordenam a 

relação entre a corte e o sertão. Assim, observamos as formas de participação da 

região no Império, mesmo porque dentro dos pressupostos da cultura política 

brasileira o Estado precisa manter com o poder local uma relação de compromissos. 

Goiás está dentro desta prerrogativa por via da cooptação política e das tentativas 

de sua elite  atualizar os acontecimentos da Corte na Província. Entretanto, a 

superação das distâncias aparece como condição básica para a inclusão, a 

Província precisa vencer os obstáculos da sua posição geográfica para se ligar 

economicamente ao centro, encontrar meios de encurtar as distâncias tanto 

internamente quanto interprovincialmente, daí o enfoque dos projetos de integração 

nas vias de comunicação. 

              Este trabalho acentua que o isolamento,  os discursos de decadência e 

exageração são estratégias políticas para “iluminar” a Província, ou seja conferir-lhe 

maior importância no conjunto da nação, e chamar o “ braço forte do Estado” com a 

finalidade de promover sua infra-estrutura. 

                   Há na Província dois tipos de estradas, as gerais e as vicinais. As 

primeiras têm o mesmo objetivo da navegação dos grandes rios, ou seja, no corpo 

da Província funcionam como artérias responsáveis pelo comércio interprovincial, 

seu papel é ligá-la a outras regiões do Império permitindo que os centros comerciais 

da Província possam exportar seus produtos ao mesmo tempo em que servem para 

abastecer a mesma com os produtos das demais províncias e do comércio 

internacional feito pelo litoral. No entanto o abastecimento interno da Província, bem 

como a escoação de produtos dependem de uma rede de comunicação interna para 

a circulação dos comerciantes e de seus produtos, são responsáveis por essa 

comunicação as chamadas estradas vicinais, uma espécie de vasos capilares da 

Província, por isso são tão importantes, haja vista que possibilitam o fluxo comercial 

no interior da mesma, sua função é ligar povoados e entrepostos comerciais entre si, 

bem como se conectar aos grandes rios e às estradas gerais com a finalidade de 

viabilizar o comércio dentro da Província. 

             A navegação esteve constantemente associada ao desenvolvimento 

material de Goiás pelos administradores da Província, um indicador disso é a 
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construção de presídios. Estes exercem a função de entrepostos comerciais, com 

vistas ao povoamento da Província o que assinala os objetivos da integração interna. 

Como pontos comerciais devem, por determinação régia localizarem-se “em 

distâncias proporcionais ao longo dos rios” e possuírem um estrutura como: currais, 

ranchos, armazéns, pouso para as tripulações, quartéis, oficinas. De modo que, 

pudessem viabilizar a produção para a exportação, dar abrigo aos tropeiros e 

comerciantes, proteger o futuro povoado e as embarcações de ataques indígenas. O 

objetivo era que os presídios, também, além de servirem de base aos futuros 

povoados pudessem se comunicar com a capital e com outros povoados, 

promovendo o abastecimento interno da Província. Os presídios foram pensados 

para auxiliar o comércio fluvial, entretanto os contatos entre os mesmos e destes 

com a capital e outros povoados da Província dependia das estradas, tanto as gerais 

que por eles passava, quanto as vicinais as quais cumpriam um papel 

importantíssimo, pois a partir deles podiam ramificar-se pelo interior da Província. É 

interessante perceber que o percurso do abastecimento interno é dos presídios para 

os povoados e vice-versa, logo as estradas vicinais cumprem o objetivo do 

abastecimento dentro da Província. 

                No governo de Cruz Machado foram criados três presídios às margens do 

rio Tocantins, o de Santa Bárbara, Santo Antônio e Santa Cruz. A estrada do norte, 

em seu projeto, passa pelos três presídios, e a estes Cruz Machado incumbiu a 

feitura de estradas vicinais. 

                  O projeto deste presidente é intra e interprovincial, portanto põe ênfase 

as estradas vicinais e gerais, entretanto o que o singulariza, diferenciando dos 

demais projetos de integração para Goiás no Império é a importância que é 

conferida às estradas gerais até então postas em segundo plano frente à 

navegação. Cruz Machado redefine o mapa das estradas para Goiás, em seu projeto 

elas aparecem como suporte para a lógica da economia provincial. Para este 

administrador as estradas representam  vias de comunicação mais eficazes para 

desenvolver o comércio dentro e fora da Província do que os grandes rios, em sua 

concepção o melhor meio de transporte é o de carros, frente a isso se interessou 

não somente pela melhoria das estradas vicinais que já existiam e que 

constantemente precisam de reparos como também pela construção de outras 

estradas com a mesma função de ramificação das estradas gerais e dos principais 
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rios. Quanto às estradas gerais o presidente preocupou-se com as duas estradas da 

Província, a do sul e a do norte. Como em seu projeto o comércio interprovincial e 

com o centro ganha como protagonista as estradas gerais, foi seu interesse encurtar 

distâncias, para ambas estradas projetou nova direção que fosse mais curta e 

pudessem minimizar os desconfortos das longas viagens, muitas vezes verdadeiras 

odisséias para os comerciantes, viajantes, e quaisquer pessoas que  pela via 

terrestre tivessem que passar,  para tanto um quesito imprescindível aos novos 

caminhos dizia respeito aos aspectos favoráveis à sua  conservação.                   

              Cruz Machado conhecia as condições das estradas em Goiás, estas não 

fugiam muito do estado daquelas de outras províncias e refletia o pouco 

investimento da Corte em infra-estrutura no Império. No período da mineração a 

preocupação da Corte com as estradas dizia respeito a escoação do ouro, com o 

rompimento do nexo colonial derivado da crise da mineração as estradas e sua 

possível manutenção deixam de interessar à Corte e passam a figurar como 

interesse provincial, o problema é que no período colonial não havia uma lógica de 

abertura de estradas, estas eram abertas aleatoriamente, seguiam, para o caso de 

Goiás a rota do ouro, representando suas incertezas. O Império não dispôs de um 

projeto de estradas, uma herança da época da colônia. No entanto a Província de 

Goiás para recuperar seu nexo colonial precisou oferecer um sentido para as 

estradas, criar uma lógica diferente daquela na qual as mesmas foram concebidas 

no período da mineração. As estradas não podiam mais ser aleatórias, delas 

dependia o abastecimento e o escoamento do comércio da Província, o que se tem 

para Goiás é uma necessidade nova  que se depara com uma concepção antiga, por 

parte do Império, daí a necessidade de diversas formas de manifestações 

discursivas no interior dos projetos de integração, independente da ênfase à 

navegação ou às estradas gerais os reclamos acentuavam o problema da infra-

estrutura. 

              Pensando na conservação das estradas Cruz Machado criou um órgão  

administrativo para cuidar especialmente da manutenção destas, foram as 

recebedorias. Em seu governo criou seis recebedorias e construiu para a 

manutenção da estrada do sul a barreira do rio Bacalhau para que os carros que da 

estrada geral do sul se beneficiassem pudessem contribuir para a sua conservação. 
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              Durante o curto governo de Cruz Machado não foi possível concluir seu 

projeto de estradas para Goiás, geralmente os governos deixavam seus projetos 

para serem finalizados no governo de seus sucessores. Os administradores que lhe 

sucederam não continuaram seu projeto de estradas, contudo é a partir de seu 

governo que o tema das estradas ganha uma ênfase maior dentro dos relatórios de 

presidência em Goiás.  

              O Império assistiu a um duplo movimento, da Corte em direção à região e 

vice-versa. A Corte mantém com o poder local uma relação de cooptação, ao passo 

que se vê atrelada a um estado de compromissos, o que indica a presença da região 

no Império. Essa participação da região é hierarquizada, o que define os chamados 

“lugares luminosos” e “lugares opacos” a partir da importância econômica que cada 

província representa para a Corte, é nessa perspectiva que se dão os pressupostos 

da integração para Goiás. 
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Anexo 1 

Risco do caminho de Goiás até Areias 
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Anexo 2 

Risco do caminho da encruzilhada de Ouro Fino com Areias 
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Anexo 3 

Risco da retificação de Ourinho e  de Anicuns à Goiás 
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Anexo 4 

Risco da retificação das passagens dos córregos da Canjica e Fundo 


