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RESUMO 

 
A pesquisa analisou o processo de formação do espaço do município de Iporá-GO, 
especificamente a estrutura fundiária, que foi formada em meados do século XX e 
que ainda mantém traços  originais. Por meio de fontes teóricas, trabalho de campo, 
pesquisas em documentos e relatos, buscou-se compreender os principais fatores 
que contribuíram para a implantação do modelo fundiário desconcentrado no 
município, que antes de sua emancipação política, pertencia ao Município de Goiás. 
Esse processo é marcado por disputas de poder e articulação política que pôs fim ao 
comando regional dos coronéis Odorico Caetano Teles e Joaquim Paes de Toledo, 
que concentravam mais de 100 mil hectares de terras nas proximidades onde se 
situa hoje a cidade de Iporá. Com a Revolução de 1930 a era Vargas se instalou no 
Brasil e em Goiás consolidou-se com Pedro Ludovico Teixeira, como Interventor 
Federal, que adotou uma política municipalista intervindo nas prefeituras existentes, 
emancipando alguns outros povoados e distritos e nomeando aliados políticos para 
os cargos públicos. No Oeste Goiano, Israel Amorim foi nomeado representante do 
Estado em 1938, para coordenar o processo de implantação do distrito de Iporá, que 
já se iniciava sob o comando dos coronéis Odorico e Quinca. O plano foi 
desconcentrar a propriedade da terra, vendendo pequenos lotes com pagamento 
parcelado e emprestando o próprio dinheiro para o custeio. Para isso foram 
divulgadas propagandas nas mídias disponíveis naquela época, promovendo 
rapidamente a atração de pessoas e povoando a região, formando assim um distrito, 
que mais tarde elevou-se a município. Israel foi um político influente na região, 
elegendo-se primeiro Prefeito de Iporá em 1949 e Deputado Estadual em dois 
mandatos de 1955 a 1963. Porém, ao tentar voltar à prefeitura de Iporá em 1956, 
perdeu o pleito por uma diferença de dois votos. Sendo Deputado Estadual da 
situação, fracionou o município de Iporá, numa espécie de retaliação política, 
retirando mais da metade do seu território e criando outros quatro municípios: 
Amorinópolis, Israelândia, Jaupaci e Moiporá. Em 1962, Israel tentou sem sucesso o 
terceiro mandato de Deputado Estadual, decretando o fim de uma era política. 
Mesmo sem essa força e sua interferência, as propriedades rurais continuaram 
desconcentradas ao longo desse tempo. Os anos de 1970 e 1980 marcaram a 
ocupação, por parte dos agricultores, do cerrado goiano, com programas de 
incentivo de produção dos governos estadual e federal como a Empresa Goiás 
Rural, a Política de Garantia do Preço Mínimo, Polocentro, Sudeco, etc. visando 
povoar, ocupar e “desenvolver” o Centro Oeste brasileiro. Iporá pouco foi 
beneficiado e a estrutura fundiária implantada no início de sua criação, perdurou, 
com predominância da pequena propriedade voltada para a pecuária e, de forma 
desconcentrada ainda permanece até os dias atuais, de modo distinto ao ocorrido na 
formação geral de Goiás e do Brasil. 
 

Palavras Chave: Estrutura Fundiária. Iporá. Apropriação capitalista da terra. 

Formação espacial. Pequena propriedade. 
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ABSTRACT 

 
The research analyzed the formation process of the city space of the Iporá-GO, the 
agrarian structure to be specific, which was formed in the mid-twentieth century and 
retains original features. Through theoretical sources, fieldwork, research documents 
and reports, we sought to understand the main factors that contributed to the 
implementation of the decentralized land model in the municipality that before the 
political emancipation belonged to Goiás. This process is marked by Power disputes 
and political articulation that ended the regional command of the colonels Odorico 
Caetano Teles and Joaquim Paes de Toledo, which concentrated over 100 thousand 
hectares of land near where is now the city of Iporá. With the 1930 Revolution, the 
Vargas age settled in Brazil and Goiás was consolidated with Pedro Ludovico 
Teixeira, as Federal interventor, which adopted a municipalist policy intervening on 
existing municipalities, freeing some other villages and districts, and appointing 
political allies to the public office. In the Oeste Goiano, Israel Amorim was appointed 
state representative in 1938 to coordinate the deployment process the Iporá district, 
which had already been started under the command of colonels Odorico and Quinca. 
The plan was to decentralize the ownership of the land, selling small plots with 
deferred payment and lending their own money to fund. For this advertisements in 
the media that were available were carried out at the time, quickly promoting the the 
attraction of people and populating the region, thus forming a district, who later rose 
to a municipality. Israel was an influential politician in the region, electing the first 
mayor in Iporá in 1949, and State Representative for two terms, from 1955 to 1963. 
However, when trying to return to Iporá’s city Hall in 1956, he lost the election by a 
margin of two votes. As State Representative of the situation, he fractionated the 
municipality of Iporá in some kind of political revenge, removing more than half of its 
territory and creating four other municipalities: Amorinópolis, Israelândia, Jaupaci e 
Moiporá. In 1962, he unsuccessfully tried a third term of State Representative, 
decreeing the end of a political age. Even without the political strength and its 
interference, the farms continued decentralized over that time. The 1970s and 1980s 
marked the occupation of farmers from the cerrado goiano, with production incentive 
programs of the State and Federal governments like the  Empresa Goiás Rural, the 
minimum price guarantee policy, Polocentro, Sudeco, etc. aiming to occupy and 
"develop" the Brazilian Midwest. Iporá was very little benefited, the land structure 
implemented in its initial creation, persisted, especially in small properties facing the 
cattle will, and concentrated form still remains to this day, Distinguished Mode When 
the General Education of Goiás and Brazil occurred. 
 
Key words: Land structure. Iporá. Capitalist land appropriation. Space training. 

Smallholding. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta de trabalho para esta pesquisa que se apresenta com o título 

“FORMAÇÃO ESPACIAL DO MUNICÍPIO DE IPORÁ GO: apropriação capitalista da 

terra e a formação da pequena propriedade rural” foi realizar um estudo do processo 

histórico/geográfico que deu origem ao município de Iporá e a sua estrutura fundiária 

desconcentrada, analisando os principais motivos que desencadearam e deram 

origem a esse processo.  

Com a pesquisa objetivou-se compreender o processo de formação espacial 

do município, buscando estudar como as tramas e os jogos de interesses políticos e 

econômicos resultaram na formação singular do espaço agrário atual do município 

de Iporá. Importante destacar que o centro urbano (distrito) de Iporá já existia às 

margens do rio Claro, desde os primeiros sinais dos bandeirantes em Goiás e, 

posteriormente, foi refundado em outro local, no caso, onde está atualmente situado 

o sítio urbano de Iporá. Nessa mudança, esteve camuflado todo um jogo de 

interesses políticos e econômicos que redundaram na formação específica do 

espaço geográfico de Iporá, que apresenta um sítio urbano planejado e uma 

estrutura fundiária desconcentrada. 

A mudança do sítio urbano original para outro lugar ocorreu para atender 

alguns interesses. Assim, o núcleo urbano que originou Iporá passou por três 

lugares diferentes. As duas primeiras mudanças ocorreram ainda durante o período 

conhecido como o “ciclo do ouro goiano” e, posteriormente, a última já no século XX, 

para atender aos novos interesses econômicos e políticos hegemônicos na época, 

ensejados pelas transformações nacionais e regionais, consolidando a criação de 

gado bovino e a lavoura de autoconsumo no município.  Porém, a questão central, é 

tentar compreender os motivos que levaram à estruturação de um espaço agrário 

regional que apresenta uma estrutura fundiária desconcentrada, que destoa dos 

padrões implantados no Estado de Goiás e até mesmo do contexto nacional. 

Para tanto, foi preciso fazer uma retrospectiva histórica, embasada em 

autores como Palacín (1976), Palacín e Moraes (1989), Gomis (2002) e Oliveira 

(2012), desde a chegada de Bartolomeu Bueno da Silva – o Anhanguera, às terras 

que hoje constituem o Estado de Goiás, ainda no primeiro quartel do Séc. XVIII, 

quando este, antes de chegar ao rio Vermelho, local em que se situa a cidade Goiás, 
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teria errado o trajeto e aportado no rio Caiapó, permanecendo ali por algum tempo, 

crente que era o destino traçado. Dessa forma, o Anhanguera começou a conhecer 

e a explorar a região, que logo depois despertou a crônica de muitos garimpeiros. 

 É nesse contexto que surgiu o Distrito Diamantino do Rio Claro, que 

alimentou o sonho de riqueza de muitos garimpeiros por mais de duzentos anos, dos 

idos de 1733 a 1940, quando os seus últimos moradores abandonaram o velho 

distrito por conta da escassez de pedras preciosas. Muitos migraram para outras 

regiões de garimpo e, outros, permaneceram ali, mas deixaram a profissão e se 

voltaram para a criação de gado bovino e o cultivo da terra. É essa nova alternativa 

econômica que marcou a disputa de poder e alavancou a fundação de Iporá. 

De acordo com a história local, nessa fase final do garimpo do Distrito 

Diamantino, no final do Séc. XIX, a região começou a receber mais criadores de 

gado bovino, incentivados pela política de ocupação do Centro-Oeste brasileiro. Três 

coronéis destacaram-se na região: os irmãos José Paes de Toledo e Joaquim Paes 

de Toledo (Quinca Paes) e o capitão que se autodenominava coronel, Odorico 

Caetano Teles. Autores com Gomis (2002), Galli (2011) e Oliveira (2012), afirmam 

que esses três fazendeiros juntos agrupavam terras que passavam de cem mil 

hectares, e que a maior parte dessas terras não possuía documentos de lavraturas e 

as partes que possuíam não recolhiam os impostos. 

Outro personagem relevante nesse contexto da fundação de Iporá chegou à 

região diamantina em 1926. Israel Amorim veio do estado do Pará, como caixeiro 

viajante, mas logo depois passou a ser “capangueiro”1, fez fama e fortuna 

rapidamente como comerciante de pedras preciosas. Ele começou sua vida na 

região gozando de boa amizade com os principais mandatários, a ponto de construir 

uma casa na propriedade de Odorico e amasiar-se por certo período com uma 

enteada de Quinca. Porém, interesses particulares e o resultado das eleições 

nacionais de 1930, que escolheu pelo voto, Deputados Federais, Senadores e 

Presidente da República e seus desdobramentos vão colocá-los em situações 

opostas. 

A partir desse ponto, tem início o período de maior interesse dessa 

pesquisa. O resultado das eleições de 1930, que acabou no golpe de Estado 

chamado de “Revolução de 1930”, empossou Getúlio Vargas como Presidente do 

                                                
1
 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, Aurélio, se trata de comprador de diamantes e 
pedras preciosas. Espécie de atravessador. 
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país, teve ligação e reflexo direto na reestruturação política de Goiás, com a 

nomeação de Pedro Ludovico Teixeira como Interventor Federal no Estado. 

Autores como Gomis, Barbosa e Teixeira Neto (2004) e Castro (2004), 

descrevem Goiás como um Estado ainda completamente atrasado do ponto de vista 

econômico, político e social. Já Palacin e Moraes (1989) e Chaul (2009), afirmam 

que o Interventor Federal Pedro Ludovico Teixeira, ainda jovem, não possuía um 

grupo de sustentação política sólida. A estratégia escolhida por ele para angariar 

apoio político no estado, foi retirar a capital da cidade de Goiás e fundar uma nova 

capital, no caso, Goiânia. Outra medida foi emancipar alguns distritos e vilarejos que 

passariam a ter vida política própria com novos prefeitos e vereadores, permitindo 

assim formar a sua base política de sustentação pelo interior de Goiás, 

enfraquecendo o poder dos tradicionais coronéis do estado. 

Todavia o período do governo Vargas marcou o fim “oficial” do coronelismo 

no Brasil, que vinha desde a época do Império. No ano de 1936, os coronéis Odorico 

e Quinca, por medo de perder o controle político da região do velho Distrito 

Diamantino do Rio Claro, tiveram a ideia de transferir o núcleo urbano do distrito 

para outra localidade, de forma que ficasse dentro dos domínios de suas terras. Vale 

ressaltar que nessa época o Cel. José Paes já havia falecido, fato ocorrido no ano 

de 1920. 

Porém, essa ideia de criar um novo povoado, constituiu-se na verdade numa 

estratégia para a manutenção do poder político na região. A criação de uma nova 

cidade atrairia novos moradores interessados em ter acesso a terra. Assim, por meio 

do loteamento das grandes propriedades em glebas menores, venderiam as terras e 

se cercariam de gente para continuar garantindo votos, perpetuando o seu domínio 

político sobre a região. 

Para colocar essa proposta em prática sem levantar suspeita dos seus reais 

interesses capitalista e político, os coronéis procuraram envolver a participação da 

comunidade do distrito centenário na discussão, dando a entender que se “tratava 

de uma vontade popular”. Porém, na arte do jogo político, Pedro Ludovico descobriu 

essa “manobra” e buscou um aliado político na região: Israel Amorim, a quem 

nomeou para coordenar e implantar o novo distrito, que surgiu inicialmente com o 

nome de Itajubá. 

Desta forma, nomeado pelo interventor, Israel Amorim colocou em prática a 

mesma proposta dos coronéis, que consistia em lotear as terras da região e 
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repassá-las a pequenos proprietários rurais, o que atraiu em curto espaço de tempo, 

grande contingente de migrantes, aumentando assim consideravelmente a 

população local, o que serviu para acelerar o processo de emancipação política de 

Iporá no ano de 1948.  

Essa ação não permitiu a formação de grandes latifúndios e por 

consequência, de poderosos fazendeiros, que por ventura, mais tarde, poderiam 

tornar-se seus adversários políticos. Nesse sentido, Israel Amorim criou um 

município para sua própria governança, o que deu resultado, pois o mesmo, além de 

ser eleito o primeiro prefeito de Iporá em 1949, manteve-se no poder, chegando até 

a Assembleia Legislativa de Goiás por dois mandatos consecutivos, na 3ª e 4ª 

legislatura, entre os anos de 1955 a 1963.  

Outro fato que mereceu destaque e que procuramos entender com a 

pesquisa, foi a manutenção da estrutura fundiária de pequenas e médias 

propriedades rurais. Mesmo com a decadência política de Israel Amorim, no fim dos 

anos de 1950 e, tão logo com a Revolução Verde que transformou a estrutura 

produtiva do campo em Goiás, a qual teve como prerrogativa a intensificação da 

concentração de terras, acompanhando uma tendência que desde o período colonial 

esteve presente no país, Iporá pouco se beneficiou desses programas e manteve a 

sua estrutura fundiária do início de sua formação. 

Sendo assim, não se beneficiando com incentivos dos governos estadual e 

federal como: Política de Garantia do Preço Mínimo e POLOCENTRO, criados na 

década de 1950; SUDECO, criada no final da década de 1960 e Goiás Rural, criado 

no início de 1970, não houve um processo de reconcentração fundiária, uma vez 

que a formação do solo na região é irregular, fazendo as terras de Iporá mais 

apropriadas para a criação de rebanho bovino, que era uma tendência daquela 

época. O processo de implantação Agropastoril ocupou grandes extensões de terras 

por toda a região Oeste de Goiás, mas Iporá continuou com suas pequenas 

propriedades e, a cada ano, elas vêm sendo redivididas, estando totalmente à 

avessa ao processo fundiário regional e brasileiro. 

Iporá desde a sua criação como município, exerceu influência regional 

político, social e econômica em parte das cidades da atual região do Oeste Goiano, 

uma das Regiões de Planejamento do Estado de Goiás. Porém, o seu raio de 

influência não atinge a todos os quarenta e três municípios componentes dessa 

região, também chamada de “Eixo GO-060”. 
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Para a compreensão da área de estudo, foi necessário recorrer ao conceito 

da REGIC - Regiões de influência das cidades, divisão territorial usada pelo IBGE, 

desde 1966, para compreender a relação de dependência entre as cidades, e que 

caracteriza Iporá como Região Imediata de Articulação Urbana, pertencente à 

Região Ampliada de Articulação Urbana de Goiânia. 

Sendo assim, Iporá ainda exerce essa influência regional como no caso da 

prestação de serviços, saúde, educação, comércio, lazer e segurança, elementos 

que o IBGE utiliza para definir a Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas. 

Diante disso, foi preciso considerar a participação desses municípios, que permitiu, 

em alguns casos, como no desenvolvimento econômico regional, comparar o papel 

de Iporá e dos municípios circunvizinhos. 

Para referenciar esse trabalho, buscaram-se relatos de pessoas que 

acompanham o processo do desenvolvimento do Município e Região nessas últimas 

seis décadas, além de documentos históricos. Também foi realizada revisão 

bibliográfica acerca do tema com a leitura de autores da Geografia e História como 

Arrais (2010), Borges (2007), Campos (1987), Castro (2004), Galli (2011), Gomes, 

Barbosa e Teixeira Neto (2004), Gomis (2002), Freitas e Lima (1997), Martins 

(2004), Nardoque (2002), Oliveira (1991), Oliveira (2012), Palacín (1976), Palacín e 

Moraes (1989), Prado Júnior (1961), Santos (1988), Souza (1985), Souza (2008) e 

outros que retratam a formação e construção do espaço territorial goiano e 

brasileiro. 

Outra parte da pesquisa ocorreu no campo, com documentos e acervos 

públicos como prefeituras, museus e institutos além dos particulares; visitação a 

inúmeros lugares, diálogos com pessoas que presenciaram a evolução de Iporá 

nessas últimas seis décadas, além de propriedades rurais, feiras livres, e 

entrevistas, que puderam oferecer respostas às poucas mudanças observadas ao 

longo das últimas décadas na estrutura fundiária do município. 

Esse trabalho está organizado em quatro capítulos sendo que no primeiro é 

feita uma apresentação da localização atual do município, que é o objeto de estudo 

e também expõe o contexto histórico da ocupação da região de Iporá que está 

associada diretamente ao processo de ocupação do estado de Goiás, com a 

chegada do Anhanguera no Sec. XVIII e o processo de exploração de diamantes 

que se deu na região, principalmente nos rios Claro e Pilões. 
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No segundo capítulo foi feita a análise sobre o jogo político que se formou 

em torno da ideia da transferência do antigo Distrito Diamantino para a localidade 

em que se encontra hoje o sítio urbano de Iporá, em que envolveu a posse da terra 

para a projeção da cidade, tendo como protagonistas, por um lado, os coronéis 

Odorico e Quinca Paes, mentores da ideia da transferência e a intervenção do 

estado por meio de Israel Amorim, que acabou coordenando o processo de 

estruturação e implantação de Iporá. 

No terceiro capítulo são abordadas as ações políticas e as práticas usadas 

por Israel Amorim para povoar a região à custa de muita propaganda e as vantagens 

oferecidas aos trabalhadores rurais para que pudessem vir para a região. O atrativo 

principal era a terra que ele vendia em pequenos lotes e de forma parcelada, sendo 

que ainda agiotava o dinheiro para o custeio da lavoura. O trabalhador pagava a 

terra sempre na colheita com a sua produção, tendo o próprio Israel Amorim como 

comprador, no caso, um “atravessador”. 

Por fim, é apresentado um panorama do município de Iporá em comparativo 

regional com dados atuais que o apresentam ainda com costumes rurais e uma zona 

rural com predominância de pequenas propriedades, em que a pecuária é a principal 

atividade econômica, com suas atividades voltadas para a produção de leite, ainda 

de forma tradicional com pouca tecnologia e a compreensão de que há um conjunto 

de fatores que contribuem para a permanência da pequena propriedade em Iporá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2 - O PROCESSO DE OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO  

 

 O município de Iporá localiza-se a Oeste de Goiás, com área territorial, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, de 1.026,384 km². A sede 

administrativa está distante 216 km da cidade de Goiânia, a capital do Estado, com 

acesso pela rodovia GO-060. Limita-se com os municípios de Amorinópolis, 

Arenópolis, Diorama, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci e Moiporá, conforme observa-se 

na figura 01. 

 

Figura 01 – Localização do Município de Iporá (2014) 

 

 

De acordo com o IBGE (2010), Iporá possui uma população total de 31.274 

habitantes, sendo que desse total, 28.545 (91,27%) são residentes na cidade e 

outros 2.729 (08,73%) residem na zona rural. São 1.024 estabelecimentos rurais no 

município, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 2006. A economia do 

município baseia-se na Agropecuária e no comércio varejista, que além do mercado 

interno, atende a demanda dos municípios vizinhos distantes aproximadamente 100 

km. 
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Para compreender como ocorreu a ocupação da região Oeste de Goiás, é 

preciso uma releitura histórica dos fatos preponderantes na ocupação do território 

goiano, que teve início em meados da segunda década do século XVIII, não 

podendo dissociar assim o contexto histórico dessa região com o contexto histórico 

da ocupação do estado.  

Nesse sentido, conhecer a história de Goiás é de fundamental importância 

para entender o processo de ocupação da região de Iporá, que é o objeto de estudo 

nessa pesquisa. Portanto, nesse capítulo, apresentam-se os passos iniciais para a 

ocupação da região, que começou a ser explorada com a garimpagem de diamantes 

na região do rio Claro, por volta de 1733, de forma clandestina, logo após a chegada 

da bandeira mineradora de Bartolomeu Bueno da Silva – conhecido como o 

“Anhanguera”. 

Entretanto, o efeito imediato da mineração na região de Pilões foi a 

concentração de garimpeiros, o que deu origem ao Distrito Diamantino do Rio Claro, 

que durou cerca de dois séculos e, que posteriormente, com o declínio da 

mineração, a maioria desses mineradores migrou-se para outras zonas de garimpo, 

mas, o sonho de riqueza continuou nas pessoas que ficaram, que porém procuraram  

dedicar-se a outras atividades, como comerciantes, agricultores e criadores de gado 

bovino. Sendo que essa última atividade, no início do século XX, passou a ser a 

principal atividade econômica da região, como se vê no decorrer do capítulo. 

 

2.1 - A ocupação de Goiás e o papel dos Bandeirantes neste processo 

 

Seria pretensão relatar nestas páginas, a saga da viagem de Bartolomeu 

Bueno da Silva, quando chegou à porção espacial em que atualmente está situado o 

estado de Goiás, para apossar-se das minas de ouro descobertas pelo seu pai, meio 

século antes. São muitos os trabalhos, principalmente de História, que se dedicaram 

a retratar esta longa viagem, que durou cerca de três anos. Dentre os autores, 

destacam-se Palacin (1976), Palacin e Moraes (1989) e Gomis (2002). 

Assim, de acordo com Palacin e Moraes (1988) e Gomis (2002), Bartolomeu 

Bueno partiu de São Paulo no ano de 1722, com sua comitiva para uma viagem que 

teoricamente deveria ter tido uma duração mais curta. Porém, ele se perdeu pelo 

trajeto logo após atravessar o rio Corumbá e tomou rumo ao norte vagando por 

alguns estados, como Pará, Maranhão e Mato Grosso. A longa marcha que durou 
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cerca de três anos e as intempéries provocaram baixas na comitiva, mas o 

Anhanguera não desistiu de seu objetivo, que era chegar ao rio Vermelho, local em 

que se situa hoje a cidade de Goiás. 

Essa busca pelas minas de Goiás está relacionada à Guerra dos Emboabas2 

no início do Século XVIII, que forçou a Coroa Portuguesa a desmembrar a capitania 

de Minas Gerais de São Paulo. Ainda segundo Palacin (1976), essas duas 

capitanias, principalmente em Minas, centrava-se a produção de ouro, o que fez com 

que os paulistas, ao perder o território mineiro, adentrassem o sertão brasileiro para 

explorar as novas jazidas, descobertas em Goiás e em Cuiabá, no final do Século 

XVII. 

Porém, em Cuiabá, demandava tempo e dinheiro para escoar a produção, 

uma vez que, só existiam dois caminhos: a navegação pelo rio Paraguai ou por 

terra, passando pelo sul de Mato Grosso. Palacin (1976) e Gomis (2002) retratam 

que estrategicamente, a ocupação de Goiás resolveu a logística com um novo 

trajeto que encurtou a distância entre São Paulo e Cuiabá. Palacin (1976) ainda 

enumera três razões que influenciaram a exploração em Goiás. 

 

Em primeiro lugar, buscar um caminho por terra para substituir a longa e 
difícil via fluvial para Cuiabá. [...] instalação da Intendência e mais tarde a 
capitanias de Goiás [...] abertura, manutenção e aperfeiçoamento do 
caminho de Goiás através de Vila Boa. (PALACIN, 1976. p. 16) 

.  

 

Todavia, a missão que deveria ter sido simples, já que Bartolomeu Bueno 

tinha as informações para se chegar ao destino da antiga Vila Boa, acabou sendo 

uma tarefa difícil e árdua. Gomis (2002) observa que além de se perder pelo trajeto, 

em primeiro momento, que os direcionou para o norte e, ao refazer a trajetória, 

tomando o oeste como rumo, a comitiva errou novamente e seguiu além do ponto de 

chegada, parando às margens do rio Pilões (Caiapó). 

A figura 02, o mapa da rota do Anhanguera, retrata, de acordo com os 

estudos de Gomis (2002), a trajetória feita pela Bandeira de Bartolomeu Bueno da 

                                                

2  Conflito armado ocorrido na região das Minas Gerais entre os anos de 1707 e 1709, envolvendo os 

bandeirantes paulistas e os emboabas (portugueses e imigrantes de outras regiões do Brasil). O confronto 
tinha como causa principal a disputa pela exploração das minas de ouro recém descoberatas na região das 

Minas Gerais (http://www.historiadobrasil.net/emboabas/). Acesso em 04 de maio de 2015 

 

http://www.historiadobrasil.net/emboabas/
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Silva. Pelo mapa é possível observar como se deu de forma desarranjada a saga do 

deslocamento. 

 

Figura 02 – A rota da Bandeira do Anhanguera no Século XVIII 
 

 

 

O erro cometido pelo Anhanguera, segundo Gomis (2002), contribuiu para 

uma “confusão” no contexto histórico de Goiás. Isso porque os pesquisadores 

interpretam de forma equivocada os fatos daquela época com a atualidade. Para o 

autor, o rio dos Pilões, relatado pela comitiva do Anhanguera, seria, na verdade, o 

rio Caiapó, e apresenta elementos de quem conhece in loco e estudou a região para 

tal afirmativa. 

 

[...] Imediatamente o Anhanguera veio fazer o reconhecimento da região, 
em 1733. Ao chegar ao principal afluente direito do Rio Claro, pressupôs ser 
o mesmo rio que pesquisara, por volta de 1724, e que nomeara de Pilões 
(Caiapó). Esse engano acabou por criar confusões aos que pesquisam os 
documentos antigos de Goiás, visto que as crônicas da bandeira do 
Anhanguera constam as cabeceiras do rio Pilões nas proximidades de 
Caiapônia (GOMIS, 2002, p. 31). 
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O atual rio dos Pilões nasce da junção de dois braços. Um que sai do 

Município de São João da Paraúna e outro que nasce no Município de Mossâmedes 

e se encontram nas proximidades do limite divisório dos municípios de Moiporá e 

Córrego do Ouro e corre paralelo ao rio Claro, até desaguar neste, próximo a cidade 

de Jaupaci. 

Ainda de acordo com Gomis (2002), Urbano do Couto, um dos cronistas da 

comitiva do Anhanguera, entre os relatos, descreveu uma “pedra redonda”, alta 

como torre de Babel, com escadaria natural que poderia abrigar a formação de vinte 

mil soldados. A serra, no sentido leste/oeste, tão alta que parecia ir às nuvens. Outra 

característica, é a vista do alto da “pedra redonda”, se observava um “abismo”, uma 

planície com mato e, ao meio, dois rios, que fazem barra com um terceiro rio, onde 

se encontravam quatorze pilões e uma tapera3, o que fizera Bartolomeu Bueno 

pensar que se tratara do local mapeado por um de seus cunhados, levando-o a 

afirmar que era o legítimo rio dos Pilões. 

 

Todas essas informações geográficas e topográficas são características das 
nascentes dos rios Caiapó e Bonito, nas proximidades da cidade de 
Caiapônia e estão lá para serem conferidas. Nessa região, o Anhanguera, 
portanto, esteve acampado, durante o transcorrer de 1724, a pesquisar a 
bacia hidrográfica do Caiapó, à procura de ouro (GOMIS, 2002, p. 25). 

 

 

Não bastasse a “confusão” de desencontros da rota durante sua viagem à 

Goiás, Bartolomeu Bueno, pelo que constata em Gomis (2002), continuou a fazer 

confusões com os locais e rios. Primeiro em 1724, imaginou que o rio Caiapó seria o 

rio Pilões. Quase uma década depois, já em 1733, ao chegar ao rio Claro, imaginou 

tratar-se do mesmo rio que cometera tal equívoco, o que Gomis (2002) afirma 

dificultar a interpretação real dos fatos históricos de Goiás do século XVIII. 

Gomis (2002) ainda descreve o trajeto final do Anhanguera: depois de 

descobrir que estava equivocado em suas convicções, rumou ao nordeste goiano, 

passando pelo rio Claro, seguindo um conjunto de serras: da Barraca, da Gurita e do 

Morro Partido e, depois seguiu a Serra Dourada até chegar às tão sonhadas minas 

de Goiás no ano de 1725, local em que logo depois, fundou o arraial de Sant’Anna, o 

primeiro do estado, hoje a cidade de Goiás. 

                                                
3
 Habitação abandonada, casa arruinada, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio (2001) 
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Portanto, fica evidente que durante o processo inicial de ocupação de Goiás, 

que a atual região central do Oeste passou a ser conhecida pelos mineradores e, 

que pouco tempo depois, passaram a explorá-la também, sendo as primeiras ações 

para a sua ocupação, que aconteceu de forma vagarosa, como se vê a seguir. 

 

2.2 - A criação do Distrito Diamantino do Rio Claro 

 

De acordo Palacin e Moraes (1989), com a “febre do ouro” desencadeou a 

chegada de mineradores em busca do metal precioso e a consequente fundação do 

arraial de Sant’ Anna, que mais tarde se tornaria Vila Boa e posteriormente Cidade 

de Goiás, provocou na região uma grande aglomeração de pessoas, em busca da 

lenda do Eldorado dos Goyazes. Para Gomes, Barbosa e Teixeira Neto (2004), a 

descoberta do ouro pelos bandeirantes atraiu inúmeras pessoas para as minas, 

criando assim lugarejos sem planejamentos o que os tornavam desconfortáveis por 

serem dispostos ao longo dos córregos e ribeirões nas encostas de morros. 

A mineração foi, portanto, uma atividade econômica responsável por criar as 

primeiras cidades do estado, como Goiás, Pirenópolis, Santa Cruz, Anápolis... Como 

os rios e córregos possuíam ouro de aluvião,4 vários arraiais foram surgindo em 

decorrência do garimpo. Conforme Palacin (1976), o arraial de Sant’Anna influenciou 

o surgimento de outros arraiais como o de Barra (Buenolândia, Distrito do Município 

de Goiás), Ferreiro (inexistente), Anta (Jeroaquara, Distrito de Faína), Ouro Fino 

(inexistente) e Meia Ponte (Pirenópolis). 

Sendo assim, a notícia de que o ouro era de fácil acesso e em grande 

quantidade, provocou uma verdadeira corrida em busca do metal precioso, que 

transformou arraiais em vilas e as vilas, com a chegada das pessoas, acabavam por 

se transformar em cidades. Entretanto, quando o ouro esgotava, os mineradores 

partiam em busca de novas minas, deixando em taperas suas habitações. Portanto, 

os mineradores migravam de acordo com a quantidade de ouro, partindo para áreas 

em que o ouro se apresentava de forma mais abundante.  

Por certo que, ao analisar a formação territorial, tanto de Goiás, como da 

Região de Pilões, ambas são partes do mesmo enredo, uma vez que Goiás tem, na 

segunda metade do Século XVIII, um aumento significativo de sua população, tendo 

                                                
4
 Aluvião: ouro encontrado as margens do rio (Palacin, 1976). 
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em vista que a mineração trouxe para Goiás inúmeros migrantes de várias regiões, 

contribuindo para o aumento populacional e abrindo caminho, assim, para a 

dinamização econômica, conforme demonstram Gomes, Barbosa e Teixeira Neto 

(2004). 

A exploração do ouro no século XVIII transformou Goiás em uma capitania 

economicamente importante para a Coroa Portuguesa. Além do ouro, segundo 

Palacín (1976), por volta de 1733 nas imediações dos rios Claro e Pilões, foi o 

primeiro lugar a se descobrir diamantes na capitania. Contudo, na época, a 

exploração da mineração de diamantes era proibida pela Coroa portuguesa. Foi 

somente no começo do Século XIX, que teve início a mineração franqueada nas 

terras de Pilões e Rio Claro. 

Ainda de acordo com Gomis (2002) e Palacin (1976), em 1725, como 

restaram poucas pessoas na comitiva do Anhanguera e, para dar a notícia da 

descoberta aos governantes, Bartolomeu Bueno voltou a São Paulo no final do mês 

de outubro, levando consigo amostras de ouro de cinco córregos. Foi preciso refazer 

sua comitiva e ainda no final desse mesmo ano, regressou para Goiás, fundando 

logo em seguida o Arraial de Sant’Anna. 

Todavia, três anos depois, o governador da capitania de São Paulo, a qual 

pertencia Goiás e Mato Grosso, determinou a abertura da trilha do Arraial de 

Sant’Anna a Cuiabá. Conforme foi dito, havia interesse dos governantes daquela 

época nessa rota que diminuiria o trajeto entre São Paulo e Cuiabá e a ocupação de 

Goiás fez parte dessa estratégia. Foi por essa trilha que a região do Oeste de Goiás 

começou a ser povoada. Deste modo, tendo em vista que o transporte terrestre da 

época era feito a pé ou por tropa, estruturaram-se rotas em que se construíram 

pousadas para receber os tropeiros, em distâncias que eram medidas de acordo 

com o tempo. Nesse caso, a distância que separava cada pousada era em torno de 

um dia de viagem. 

De acordo com Gomis (2002), foi nessa rota, por meio das pousadas, que 

surgiram os primeiros vestígios das cidades de Itapirapuã, Novo Brasil, Fazenda 

Nova, Israelândia, Diorama, além do Distrito Diamantino do Rio Claro, que originou 

mais tarde Iporá, contribuindo para o início da ocupação e povoamento do Oeste de 

Goiás. Foi dessa forma, de acordo com Palacín (1976) e Gomis (2002), que teve 

início a pousada do rio Claro, numa casa simples de pau-a-pique, mas que aos 

poucos foi recebendo novos moradores e logo se espalhou o boato de que ali, 
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existia diamante, o que coube a Bartolomeu Bueno investigar e confirmar, 

comunicando tal descoberta ao Rei de Portugal. Com a notícia, da noite para o dia, a 

pequena pousada se transformou em “formigueiro humano”, um arraial dos “fora da 

Lei” (PALACIN, 1976, p. 71-72). 

Assim, a cidade originou-se da combinação de dois processos em 

momentos distintos. No primeiro, o povoado ou o aglomerado humano, formou-se 

em torno do sonho de ficar rico com os diamantes que diziam “correr” sobre a terra. 

O outro foi a repressão militar, em que a Coroa Portuguesa ordenou para proteger a 

região diamantina da ação dos garimpeiros, já que naquele momento, era proibida a 

extração de diamantes. 

Desta forma, ao saber da notícia dos diamantes na capitania de Goiás, o Rei 

de Portugal ordenou que uma guarnição militar, formada por quarenta e quatro 

homens, se dirigisse para o local para impedir a ação de mineradores. Porém, relata 

Palacin (1976), que ao chegarem os policiais foram recebidos por cerca de 

oitocentos garimpeiros armados. O pelotão teve que recuar e, somente mais tarde 

que os militares conseguiram retirar os garimpeiros. 

Todavia, como a missão era guardar o local, coube aos militares, não 

somente retirar os garimpeiros, mas também de instalar uma brigada, para que a 

ronda e a vigília pudessem ser cumpridas. Assim, o vilarejo começou pelas mãos de 

garimpeiros, tendo também uma forte influência militar, que esteve presente no local 

desde o ano de 1733 até 1801, quando foi liberada a extração de diamantes. 

Para Gomis (2002), mesmo com a presença dos militares, o garimpo de 

diamantes prosseguiu na região de forma clandestina, devido a alguns fatores, como  

a forma do relevo e o baixo efetivo militar para fiscalizar aquela vasta extensão, que 

pelas condições naturais também favorecia a atividade clandestina. 

 

A vastidão, contudo, do sertão, com suas florestas, cerrados, serras e 
furnas, dificultou a atuação de uma vigilância mais efetiva. Por isso, a 
mineração clandestina sempre ocorreu na região, praticada por pequenos 
grupos de aventureiros que circulavam pelas picadas secretas que davam 
acesso aos córregos e ribeirões diamantinos (GOMIS, 2002, p. 34). 

 

 

Percebe-se que ao buscar elementos teóricos norteadores para a 

compreensão histórica da fundação de Iporá, depara-se com três versões 

diferenciadas. O processo histórico da chegada do Anhanguera até o início do 
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garimpo no rio Claro, parecem bem próximos, porém, quanto ao contexto da 

formação do Distrito do Rio Claro, os elementos não são tão claros, apresentando 

pontos de vista históricos diferentes. 

Gomis (2002), que tem servido como fonte bibliográfica para este trabalho, é 

um autor natural de Iporá, considerado pelo meio acadêmico e a crítica local como 

importante historiador e pesquisador da Região, ele, por sua vez, afirma que o 

primeiro arraial, foi Pilões, iniciado com a chegada dos irmãos Brant, que se 

instalaram nas proximidades da pousada do Rio Claro em 1746. No local já existia o 

Quartel de Pilões e logo começaram as construções dos primeiros casarões e a 

igreja de Nosso Senhor do Bonfim, cuja data oficial de criação do distrito é de 1748. 

Entretanto, essa data também faz parte da tese de Magalinski, apud Mapa 

Municipal de Iporá (1985). Porém, esse autor faz uma afirmativa cronológica no 

sentido inverso de Gomis (2002). Para ele, primeiro foi o povoado de Comércio 

velho e, que tempos depois, foi transferido de local, recebendo o nome Rio Claro. 

“Devido ao elevado grau de impaludismo ali existente, o distrito se esvaziou”, 

(MAGALINSKI apud MAPA MUNICIPAL DE IPORÁ, 1985) e, mais tarde, já na 

década de 1930, a cidade foi reconstruída em outro local, onde ela está situada 

atualmente. 

Sobre essa mudança da localização do sítio urbano de Iporá, Oliveira (2012) 

afirma que isso ocorreu de fato. Porém, que o povoado começou com nome de 

Arraial do Bonfim e, posteriormente, recebeu o nome de Pilões, em 1746. Ainda de 

acordo com esse autor, tempos depois, o povoado teve perda de população com a 

escassez de diamantes no local e foi transferido para as margens do rio Claro, na 

segunda metade do século XVIII. A alta carga tributária foi responsável por afastar 

os garimpeiros e o distrito do Rio Claro também foi se esvaziando e passou a 

receber o nome de “Comércio Velho”. 

Oliveira (2012), que baseia seus estudos pelos registros e atas da Igreja 

Católica, também é natural de Iporá e estudioso de sua história, ainda afirma que 

são poucas as obras que tratam de apontar o Arraial do Bonfim, como o primeiro 

nome do lugar. A esse respeito, Taunay (1931, p. 45) relata que “no ano de 1746 

deram-se os primeiros achados, sendo então fundado o arraial do Senhor do Bonfim 

ou de Pilões, hoje do rio Claro, a 20¾ léguas da capital”.  

O local do antigo Distrito Diamantino do Rio Claro, mostrado na figura 03, 

passadas cerca de oito décadas, desde o início do processo de sua transferência 
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iniciado em 1936, o que se observa na atualidade como vestígio humano, apenas 

uma cruz de madeira, deixada pela Igreja Católica e cinco mangueiras, com galhos 

retorcidos, sinalizando que há muito tempo faz parte daquela paisagem, atualmente 

forrada por pastagem de braquiária. 

 

Figura 03 – Local do antigo Distrito Diamantino do Rio Claro 

 
                     Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2014 (arquivo pessoal) 
 

A cruz de madeira que aparece em destaque na figura 03, em meados da 

primeira década do século atual, já apresentava sinais de que ruiria em virtude da 

ação do tempo e recebeu um revestimento de concreto em três dos seus quatro 

lados. Esse processo, segundo informações verbais na secretaria paroquial de 

Iporá, foi patrocinado pela Igreja Católica e recebeu o nome de “petrificação do 

cruzeiro”, com finalidade de se evitar que o mesmo viesse a ruir. 

 

2.3 - A crise no garimpo e o “abandono” da região 

 

O contexto histórico da ocupação de Goiás, desde o início, é retratado com 

muita propaganda. O alarde inicial coube ao “primeiro” Anhanguera, ao descobrir 

ouro na região do rio Vermelho no final do século XVII. Este, por sua vez, fez-se 

acreditar que havia ouro em abundância nas terras de Goyaz. Meio século depois, 

coube a seu filho, o “segundo” Anhanguera, ambos de nome Bartolomeu Bueno, 
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propagar que havia ouro por todos os cantos e, posteriormente, assim também foi 

com os diamantes, em meados do século XVIII. 

No entanto, o ciclo do ouro em Goiás foi bem curto e a Coroa portuguesa, 

orientada pelas autoridades locais, já sabia que o esgotamento das jazidas era 

iminente. Logo no primeiro ano de exploração, a quantidade de ouro não rendeu o 

esperado. O segundo ano de atividade foi o melhor da história da mineração na 

então província. 

 

[...] Remetendo estas quarenta e uma arrobas para a Fazenda Real, Dom 
Marcos de Noronha fez questão de desenganar a Corte sobre o seu 
significado. Tratava-se, escrevia, de um ano excepcional e não se podia 
esperar que se repetisse. [...] A situação das minas não era nada 
promissora, como o governador não se cansava de repetir para quem 
quisesse escutá-lo (PALACÍN, 1976. p. 71). 

 

 

Desse modo, o que se viu nos anos seguintes, foi a diminuição acentuada 

da produção do ouro. Mesmo assim, a mineração ainda deu lucro por cerca de 

cinquenta anos, divididos em três períodos: “[...] A mineração foi um negócio 

próspero até 1750, um empreendimento arriscado, mas ainda rendoso entre 1750 e 

1770, um negócio ruinoso depois desta data”. (PALACÍN; MORAES, 1989, p. 22). 

Ainda de acordo com esses autores e conforme se observa na figura 04, a 

extração de ouro pelos escravos nos dez primeiros anos de atividade, rendia quase 

400 gramas de ouro no ano; posteriormente, nos quinze anos seguintes, essa cifra 

baixou para cerca de 300 gramas por ano, sendo esse o primeiro período 

compreendido entre 1726 a 1751; já no segundo período, de 1752 a 1778, a 

extração de um escravo não chegava a 200 gramas de ouro no ano e, o terceiro 

período, de 1779 a 1828, que marca a decadência da mineração em Goiás, a 

produção pouco passava de 100 gramas por ano. 
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Figura 04 – Produção de ouro por escravo-ano 

 
Palacin e Moraes (1989, p. 22) 
Org. Antônio Teixeira Neto, adaptação Washington Silva Alves (2014). 

 

 

A promessa de riqueza que se propagara ainda no início da exploração das 

minas, a partir das primeiras décadas do século XIX, transformou-se rapidamente 

em pobreza e abandono do Estado. Goiás passou por um longo período de 

transição, em que desapareceu a economia mineradora de alto teor comercial para 

dar lugar à “economia agrária, fechada, de subsistência, produzindo apenas algum 

excedente para aquisição de gêneros essenciais, como: sal, ferramentas e etc.”. 

(PALACIN; MORAES 1989, p. 46). 

Todavia o garimpeiro não tinha residência fixa e na medida em que surgiam 

novas minas, migrava de acordo com a perspectiva de enriquecimento. Diante disso, 

antes mesmo do fim do ciclo do ouro, muitos já haviam migrado para as terras dos 

rios Claro e dos Pilões, iludidos pela facilidade de apanhar alguns diamantes que 

“brotavam na terra”, conforme  disse o  entrevistado de número 11. 

Mas os diamantes também não foram tantos assim. Palacin (1976) retrata 

que logo no primeiro ano de exploração foi decepcionante e no segundo ano, os 

irmãos Caldeira Brant5 retiraram seus escravos e ameaçaram romper o contrato com 

a Coroa portuguesa. Porém, Gomis (2002) contradiz essa informação. Para ele, tudo 

não passou de um plano arquitetado pelos irmãos Caldeira Brant para dar um golpe 

                                                
5
 Contratantes junto a Coroa portuguesas, em 1749, para explorar as minas de diamantes na região 

de Pilões (Palacin, 1976). 
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na Coroa e, que até o momento, “muitos historiadores contam essa farsa como 

legítima” (GOMIS, 2002, p. 45-46). 

Para comprovar a tal “suposta farsa”, Gomis (2002) busca cinco pontos de 

argumentação para validar sua hipótese: 1) o estudo geológico da área pelos 

portugueses; 2) a experiência dos mineradores contratantes; 3) a permanente 

fiscalização da área por parte da Coroa portuguesa até o fim do período colonial; 4) 

a reabertura do garimpo a partir da Revolução de 1930 em que os diamantes 

voltaram a aparecer e, por fim, 5) lembra que nas décadas de 1980 e 1990, os rios 

Caiapó, Claro e Pilões foram invadidos por dragas para uma garimpagem 

mecanizada e lucrativa. 

Se por um lado, conforme já citado que Magalinsk apud Mapa Municipal de 

Iporá (1985) e Oliveira (2012) compartilham da ideia de que o povoado, antes de 

tornar-se Iporá, mudou três vezes de lugar e, que essas mudanças foram em busca 

de diamantes, é uma afirmação que tanto no primeiro como no segundo local, houve 

o esgotamento da pedra preciosa. Por outro lado, Gomis (2002) apresenta, segundo 

ele, uma prova documental, do estudo que os portugueses fizeram e mapearam a 

área diamantífera. 

A figura 05 trata-se do mapa das terras da região diamantífera do Rio Claro, 

do ano de 1750, elaborado a partir de informações contidas em relatórios detalhados 

de uma expedição de reconhecimento da área que abrangia as bacias dos rios 

Caiapó, Claro e dos Pilões, ordenada por D. João V, logo após receber a informação 

da descoberta dos diamantes (GOMIS, 2002). 

No mapa, ainda de acordo com o autor, consta a demarcação de sete locais, 

onde foram construídas igrejas e quarteis e, que só foram explorados bem depois, 

no início do século XX e que originou povoados que mais tarde tornaram-se os 

municípios de Aurilândia, Israelândia, Ivolândia e Jaupaci. 
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Figura 05 – Mapa das Terras Diamantinas do Rio Claro 1750 

 
Fonte: Gomis (2002) 

 
 

Diante o exposto, percebe-se que, o garimpo trouxe uma acentuada leva de 

pessoas para o Estado de Goiás. Porém, em cerca de cinquenta anos, essas 

pessoas já estavam desiludidas com o “ouro fácil” que não se concretizou e por isso 

rumavam para outros lugares ou procuravam outro meio de sobrevivência. 

De acordo com Gomes, Barbosa e Teixeira Neto (2004) e Palacín e Moraes 

(1989), essa crise da atividade mineradora que era a principal fonte econômica do 

estado, impôs a Goiás um quadro de estagnação política, administrativa e 

econômica que durou mais de um século e meio. Essa situação de “atraso” marcado 

por baixa dinamicidade econômica só chegou ao fim a partir de 1930, com o governo 

de Getúlio Vargas. 
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O Brasil Império (1822-1889) foi um período histórico que para Goiás, 

passou quase que “despercebido”, ou seja, sem grandes acontecimentos relativos a 

essa província, que nascera com a promessa de muita riqueza e que com a 

decadência do ouro, foi caindo no esquecimento administrativo, ficando, segundo 

Palacín e Moraes (1989) e Castro (2004), em profundo descaso e esquecimento 

político. 

Portanto, o “esquecimento” e descaso com Goiás refletiu, obviamente, 

também na região dos rios Claro e Pilões, sensível a partir do abandono das minas 

de diamantes por parte dos garimpeiros e dos contratantes, conforme demonstrado 

por Gomis (2002) e Palacín (1976). Nos registros pesquisados, o ouro se fazia 

presente em alguns pontos da Província de Goiás. Por outro lado, a zona 

diamantífera, nesses registros, só relata a Região de Pilões. “Os que foram 

descobertos até agora em Goyaz pertencem quase exclusivamente à bacia do 

Araguaia e, mais particularmente aos rios Caiapó e Claro, e seus afluentes”. 

(TAUNAY, 1931, p. 45). 

 

2.4 - A chegada dos paulistas e a criação de gado  

 

O incentivo à agricultura em Goiás vem desde os tempos coloniais. Com o 

fim do ciclo do ouro, segundo Cavalcante (1999), a Coroa portuguesa passou a 

incentivar a produção agrícola na capitania, reabrindo picadas, caminhos e a 

navegação, que antes estavam interditados e a isenção de impostos por longo 

período. 

Porém, o início da agricultura foi desanimador em razão de vários fatores 

que não permitiram o avanço e a expansão do setor. De acordo com Palacín e 

Moraes (1989), os principais fatores que dificultaram a expansão da agricultura 

foram o sistema de avaliação e a cobrança do dízimo; a ausência de mão de obra; a 

falta de mercado consumidor e a dificuldade no transporte. 

Após o ciclo do ouro, muitos migraram para outras regiões, levando consigo 

o mesmo sonho que trouxeram de ficar rico. Outros tantos, em meio ao sonho e 

diante da necessidade da sobrevivência, procuravam fazer o cultivo de uma roça 

destinada ao próprio sustento e à criação de algumas reses bovinas e de outros 

pequenos animais. Hora ou outra, pegavam a bateia, de forma que não deixavam de 

alimentar a esperança em encontrar ouro ou diamante. Foram esses insistentes na 
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mineração, os primeiros desbravadores do Cerrado goiano, na busca pela riqueza 

que foram ficando e povoando o território. 

 

O mineiro médio preferia ver no fenômeno da decadência um efeito apenas 
do esgotamento das jazidas, enquanto o governo tendia a destacar a 
sonegação dos quintos pelo contrabando. Por isso o mineiro continuava 
sonhando – sonho que cada vez se tornava mais remoto – que novos 
descobertos ressuscitariam os dias gloriosos do passado (PALACÍN, 1976, 
p. 175). 

 

 

Desta forma, como a mineração estava em decadência e a atividade 

agrícola começava a se expandir, as fazendas foram sendo implantadas para o 

cultivo de alimentos. Gomes, Barbosa e Teixeira Neto (2004) afirmam que a 

atividade agropastoril teve influência na formação de fazendas, na elaboração de 

paróquias e loteamentos rurais, que com o tempo se transformavam em povoados 

e/ou cidades. 

Entretanto, o processo de ocupação da região central do Oeste do Estado, 

que se iniciara com o ciclo do ouro, também foi abandonado com o fim da mineração 

e a sua reocupação, segundo Gomis (2002), se iniciou no começo do século XIX, de 

forma tímida e discreta, ganhando força a partir do processo de Independência do 

Brasil em 1889, com a chegada de migrantes vindos, principalmente do nordeste 

brasileiro, de Minas Gerais e de São Paulo. 

 

Esses pioneiros implantaram imensas fazendas de criação de gado, 
verdadeiros “domínios semifeudais”. Por exemplo, apenas a senhora Ana 
Barbosa – herdeira do Capitão Barbosa, comandante da Guarnição do 
Registro do Araguaia e requerente da Fazenda Poções – era proprietária 
das terras que iam do rio Claro ao Caiapó e se estendiam até o Araguaia. 
Terras que fazem parte atualmente dos municípios de Diorama, Jaupaci e 
Montes Claros de Goiás (GOMIS, 2002, p. 62). 

 

 

Para Gomes, Barbosa e Teixeira Neto (2004, p. 63-64), a criação de gado 

veio com a mineração. Eles afirmam que “[...] Uma coisa está ligada a outra [...]”. 

“[...] A mineração dependia da atividade agropastoril para abastecer as minas [...]”. 

Essa afirmativa apresenta-se também na obra “Goyaz”, de Visconde de Taunay 

(1931) que, talvez, tenha sido quem melhor descreveu a paisagem da capitania 

goiana. 
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O gado vacum
6
 é abundantíssimo, volumoso, alto, de chifres grandes e 

abertos nas pastarias do sul, menor nas do norte. Este é levado para o 
mercado do Pará; aquele vem para o sul e abastece em parte o matadouro 
do Rio de Janeiro, apesar do exorbitante imposto de l$000, que por cada 
vez paga o boiadeiro para poder fazê-la atravessar a nado o rio Paranaíba, 
divisa de Goyaz com Minas Gerais (TAUNAY, 1931, p. 27). 

 

 

A esse respeito, Prado Junior (1961) salienta que a criação de gado era 

destinada ao consumo de carne e que não se desenvolvia atividade de produção 

leiteira. Havia, segundo o autor, um grande consumo de carne bovina por todo 

território nacional, apontando, por exemplo, que no início do século XIX, em São 

Luís do Maranhão abatiam, anualmente, 06 mil bois e, que no ano de 1828, na 

cidade de Belém, onde residiam apenas 13 mil habitantes, foram consumidas 11 mil 

reses, o que mostra a importância da carne na dieta alimentar durante o período 

colonial. 

 

Excluída a estreita faixa que beira o mar e que pertence à agricultura, a 
área imensa que constitui hoje o país se divide, quanto aos fatores que 
determinaram sua ocupação, entre a colheita florestal, no Extremo-Norte; a 
mineração no Centro-Sul; a pecuária no resto. Das três, é difícil destacar 
uma para o primeiro lugar desta singular competição. Mas se não a mais 
grandiosa e dramática, é a pecuária pelo menos a mais sugestiva para 
nossos olhos de hoje. (PRADO JÚNIOR, 1961, p. 182). 

 

 

Assim a expansão da pecuária despertou os fazendeiros paulistas, que 

viram em Goiás uma oportunidade econômica e passaram a migrar em busca de 

terras de fácil acesso.  Nos primeiros anos do século XX, de acordo com Gomes, 

Barbosa e Teixeira Neto (2004) e Castro (2004) a economia goiana era estritamente 

agropecuária. 

Na região do Distrito Diamantino do Rio Claro, no final do Século XIX, de 

acordo com Gomis (2002), chegaram três grandes fazendeiros: Odorico Caetano 

Teles e os irmãos José Paes de Toledo e Joaquim Paes de Toledo, que compraram, 

e tomaram propriedades, concentrando as terras da região, amparados e protegidos 

pelos poderosos grupos políticos que governavam Goiás. “Esses “coronéis” 

                                                
6
 Adjetivo de dois gêneros: va-cum (vaca + um). Relativo à vacas, bois, bezerros... Gado bovino 

(Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, 2001). 
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reinavam absolutos em seus domínios de aproximadamente vinte mil alqueires7” 

(GOMIS, 2002, p. 65). 

De acordo com Gomis (2002), J. Silva e M. Silva (2004) e Ribeiro (2005), as 

famílias chegavam com suas caravanas, vindas principalmente do Sudoeste, onde 

surgiram os primeiros núcleos urbanos: Mineiros, Jataí, Rio Verde, Quirinópolis e 

Caiapônia. E, ao centro, a cidade de Goiás. No Oeste, destacavam-se o Distrito 

Diamantino do Rio Claro e Registro do Araguaia. Portanto, havia um “vazio 

populacional” e poucos núcleos urbanos na região Oeste de Goiás até o final do 

século XIX, conforme pode- se observar na figura 06. 

 

Figura 06 – Núcleos Urbanos no Oeste de Goiás até o Final do século XIX 

 
 Fonte: J. Silva e M. Silva, 2004, p. 26. 
 

 

No início do processo de ocupação da antiga região dos Pilões, como a 

atividade econômica era a extração mineral, não houve significativas preocupações 

com a propriedade das terras, o que só veio a aparecer em meados do século XIX, 

com a decadência da mineração e o despertar para a agricultura. Além disso, some-

                                                
7
 Medida de terra goiana que equivale a quatro vírgula oito hectares (Dicionário on line da Língua 
Portuguesa). 
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se ao fato de que na época a terra não tinha valor, mas sim os escravos. Isso mudou 

com a Lei de Terras em 1850, que determinou que o acesso à terra a partir de então 

deveria se dar mediante pagamento.  

 Porém, os relatos apontam fazendas grandiosas. Um dos entrevistados, de 

número 05, contou que seu pai, para fugir dos impostos, que segundo ele, valia mais 

que a terra, “gambirou8 cerca de nove mil hectares por um cavalo e um boi”. Ribeiro 

(2005, p. 25) relata ainda que os Paes, família de origem paulista, “[...] doaram áreas 

a perder de vista a quem quis naqueles chapadões de Montividiu e Rio Verde, só 

para se livrarem dos impostos”. 

De acordo com Palacin e Moraes (1989) e Castro (2004), a origem desses 

impostos está na conquista da posse da terra, ainda no sistema das Sesmarias, em 

que consistia à igreja controlar e organizar os registros da posse das terras e cobrar 

o dízimo eclesiástico, por meio do regime de Padroado9, que era na verdade o 

imposto sobre a produção agrícola, que vigorou até a Proclamação da República. “O 

aumento do imposto territorial rural em substituição às taxas de exportação elevou, 

gradativamente, a carga tributária sobre a propriedade fundiária, sobre caindo nos 

latifúndios e afetando o preço da terra” (SOUZA, 2008, p. 15); 

Por outro lado, ainda segundo Castro (2004), no início do século XX, as 

fazendas do Sudeste Goiano, por meio de abertura de estradas e ferrovias, foram 

beneficiadas pela comunicação com Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e 

passaram a exportar gado, gerando lucro a seus proprietários e, consequentemente, 

começaram a ser valorizadas. Mas em contrapartida, as terras mais centralizadas e 

ao norte do estado não receberam esse benefício e não apresentavam alto valor 

comercial. 

 

2.5 - O poder dos coronéis e a chegada de Israel ao Distrito do Rio Claro 

 

 Em quase todos os países, a figura do coronel está relacionada ao poder 

militar de alta patente. Porém, no contexto histórico brasileiro, segundo Campos 

(1987), a figura do coronel além das forças armadas esteve ligada à sociedade civil. 

                                                
8
 Negócio feito em espécie de permuta. 

9
 Negociação entre Espanha e Portugal com a Igreja que assumiu as questões jurídicas no período 

da expansão ultramarina, cabendo aos Reis Padroeiros arrecadar os dízimos eclesiásticos para 
promover a igreja (Dicionário Informal on line) 
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Nesse contexto, no segundo quartel do Século XIX, durante o Governo Regente10, 

as patentes foram comercializadas de acordo com poder econômico de cada 

pessoa.  

Desse modo, obviamente, sendo a maior patente e, de custo mais elevado, 

naturalmente, a patente de coronel era vendida aos mais abastados. Dessa forma, 

aquela pessoa que já era poderosa, passava ainda a concentrar mais poder. O 

coronelismo foi um evento regional, mas que atingiu muitas áreas do país. Segundo 

Campos (1987), tratava-se do fazendeiro mais rico da região. Este por sua vez, 

detinha o poder político municipal e era reconhecido pelos dirigentes políticos do 

estado. 

Desta forma, com a chegada dos três coronéis, no final do Século XIX, 

Odorico Caetano Teles, que na realidade tinha patente de Capitão, mas era 

respeitado como Coronel e, os irmãos José Paes de Toledo e Joaquim Paes de 

Toledo (Quinca Paes), esses sim, tinham patentes de Coronel, além de concentrar 

as terras, passaram a concentrar o poder. “Aos coronéis era dado todo o poder, 

como dizia no ditado popular: “tinham carta branca” nos locais onde exerciam o seu 

domínio” (J. SILVA; M. SILVA, 2004, p. 18). 

Durante o período da Velha República (1889 - 1930), a região de Iporá foi 

dominada por esses três mandarins que deixaram um rastro de poder, respeito e 

medo. Esse receio ainda está presente nos mais velhos. Foi perceptível durante as 

entrevistas com pessoas que conheceram principalmente Quinca Paes, já que 

Odorico não teve participação direta na construção de Iporá e José Paes morreu no 

ano de 1920, portanto, também não participou do processo de construção da nova 

cidade. 

Sendo assim, mesmo já passados mais de setenta anos, ao se referirem aos 

coronéis, calam-se, pensam e falam com moderação, muitas vezes até fogem do 

assunto. “Suas palavras tinha o peso de chumbo grosso e a justiça era mantida pela 

força da “lei 38-44”. [...] Faziam parte de um sistema político e cultural instituído e 

vigente em todo o país, desde os tempos coloniais” (GOMIS, 2002, p. 65). O poder 

                                                

10
 Refere-se ao governo temporário instituído em um país durante um impedimento do chefe de 

Estado. No Brasil foi de 1831 a 1840, quando D. Pedro I abdicou o Trono Imperial Brasileiro em favor 
do filho D. Pedro de Alcântara, que só tinha cinco anos e não podia governa. A constituição da época 
previa um governo regencial liderado por representantes nomeados pela Assembleia Geral. 
(www.historiatecabrasil.com) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
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dos coronéis vigorou até a revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o 

comando do governo nacional. 

Em meio a esse cenário, no ano de 1926 chegou ao Distrito Diamantino do 

Rio Claro, o paraense Israel Amorim. É bastante comum e de domínio popular em 

Iporá, que o seu fundador foi o caixeiro viajante Israel Amorim, que logo ao chegar à 

região, mudou de profissão, tornando-se “capangueiro” do garimpo e aos poucos foi 

consolidando-se como líder dos mineiros, ganhando assim notoriedade e fortuna. 

Com essa projeção, ingressou na política e foi o primeiro prefeito eleito de Iporá. 

Essa ideia está expressa em alguns autores, como Galli (2011, p. 57), “[...] é 

inconteste afirmar, que Israel Amorim é o legítimo e maior construtor dessa cidade. 

Da mesma forma que Pedro Ludovico Teixeira é o construtor de Goiânia”.  Há de se 

dizer que tudo é quase verdade. Quase, porque a criação de Iporá passou por uma 

disputa política acirrada a ponto de ter interferência direita do próprio Presidente da 

República, Getúlio Vargas. 

De acordo com Gomis (2002) e Galli (2011) e também ratificado por alguns 

dos entrevistados, Israel Amorim entrou para a história levando a fama de ter criado 

Iporá e outros municípios vizinhos e, ainda por ter feito, uma “Reforma Agrária 

Natural” no município, quando era o representante do governo do estado. Ele negou-

se a vender grandes propriedades, fracionando as terras e criando um município em 

que ocorre o predomínio de pequenas propriedades. Na verdade, o que se vê nos 

arranjos políticos foi uma longa demanda para a sustentação do poder.  

 

2.6 - O desfecho da eleição de 1930 e a sua repercussão no Oeste de Goiás 

 

Para se compreender o jogo político que se formou a partir desse ponto, vale 

ressaltar que os coronéis Odorico e Quinca Paes, faziam parte do grupo dominante 

das oligarquias políticas de Goiás, nessa época, dominado pela família Caiado. É 

nesse contexto, que o jogo político começou a se desenhar. Em 1930, no período 

das eleições, Pedro Ludovico Teixeira, tentou sem sucesso, uma cadeira de 

Deputado Federal. Lázaro Vieira, morador do Distrito Diamantino e parente de Dona 

Gercina, esposa de Pedro Ludovico, era cabo eleitoral e, como Israel Amorim já se 

tornara notável na região, Lázaro o apresentou ao então candidato, de quem Israel 

Amorim se tornara amigo (GALLI, 2011). 



42 

 

Ainda segundo Galli (2011), tanto Pedro Ludovico como Getúlio Vargas 

saíram derrotados das urnas, mas acabaram assumindo o poder com o Golpe de 

Estado de 1930. Pedro Ludovico fora feito preso político pouco antes do golpe em 

Rio Verde, cidade em que ele morava e estava sendo trasladado para a cidade de 

Goiás, na época, capital do Estado. Durante o trajeto, recebeu a notícia que se 

tornara Interventor Federal e chegou ao seu destino final, não mais como preso 

político, mas sim, como governador estadual. 

Porém, a oposição política em Goiás era praticamente inexistente, pequena 

e desorganizada, limitando-se a expressões de descontentes, segundo Palacin e 

Moraes (1989). Diante disso, é possível dizer, que o principal discurso da 

transferência da capital do Estado para Goiânia, alegando que a cidade de Goiás 

“era pequena” para ser a capital e por estar entre morros não tendo por onde mais 

crescer constitui-se apenas num discurso oficial para esconder os reais motivos 

dessa mudança. 

 

Em suma, Goiânia foi edificada sob o prisma da modernidade, embora 
ligada à estrutura fundiária. Serviu de estratégia política para seu mentor, 
Pedro Ludovico, em uma época em que o governo era provisório e o 
governante, um interventor, indo ao encontro das eleições constituintes de 
1933, que elegeriam os representantes governamentais e senatoriais em 
34. A ideia de mudança da capital era uma bandeira eleitoral que ocultava a 
face real de seu intento (CHAUL, 2009, p.104). 

 

 

Sendo assim, a Construção de Goiânia e a mudança da capital foram, na 

verdade, uma obra estratégica para Pedro Ludovico impor o seu ritmo administrativo 

e pôr fim aos governos oligárquicos, colocando a sede do poder estadual longe das 

antigas oligarquias que sempre estiveram no poder. Nesse sentido cronológico, 

precisando montar a sua equipe de governo e com poucos militantes, Pedro 

Ludovico com apoio do Governo Federal, incentivou a vinda de pessoas para o 

estado e também cooptou novas lideranças.  Reis e Vieira (2005) demonstram que: 

 

[...] Exige uma maior dinamização administrativa, que favoreça a 
concretização de propostas de colonização. Nesse momento ele começa a 
dar um maior respaldo aos municípios, e aos líderes políticos que emergiam 
imbuídos dos ideais progressistas, propostos pela revolução de 1930. 
(REIS; VIEIRA, 2005, p. 18). 
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Segundo Gomis (2002), diante desses acontecimentos e das mudanças em 

nível federal e estadual, no plano local os coronéis Odorico e Quinca Paes, 

perceberam que perderiam seus prestígios e força política, inclusive, suas terras, 

das quais não possuíam títulos legalizados (escritura) e as que estavam 

regularizadas, não se pagavam os impostos devidos.   

A ideia de mudar a cidade de local partiu dos Paes, que viram na possível 

proposta de divisão entre povoados, em que ficaria o antigo distrito de Diamantino 

do Rio Claro localizado às margens deste curso d’água com os garimpeiros, 

considerados violentos e desordeiros, já que lá estavam as lavras e, um novo 

povoado, que pudesse abrigar os agricultores e demais moradores. 

Com essa iniciativa, pensavam os coronéis, que continuariam a dominar o 

novo distrito e se livrariam de Israel Amorim, que estava em ascendência política e 

tornara uma ameaça velada. Sabendo que Israel não abandonaria seus 

companheiros no antigo povoado, Odorico conseguiu uma ordem judicial para a 

retirada dos garimpeiros de suas terras, onde funcionava o garimpo, às margens do 

Rio Claro, mas, antes que essa fosse executada, Israel Amorim dirigiu-se até ao Rio 

de Janeiro para se encontrar pessoalmente com o Presidente Getúlio Vargas, 

conforme relata Reis e Vieira (2005). 

 

Como consequência desse encontro, Israel Amorim retornou ao povoado do 
Rio Claro, portando um decreto expedido pelo governo federal de nº 1.825, 
de 21 de julho de 1937, autorizando a ele, o título legal de comerciante de 
pedras preciosas (REIS; VIEIRA, 2005, p. 28). 

 
 

Nessa viagem, de acordo Galli (2011), Israel Amorim teria conseguido atrair 

a simpatia de Getúlio Vargas, que profetizara que por ser jovem e audacioso, indo 

até o chefe maior de um Estado, teria futuro político brilhante. Até então, Israel não 

passara de um comerciante que sabia fazer fortuna como atravessador, comprador 

e exportador de pedras preciosas. Pode-se afirmar que esse foi o “incentivo” que 

colocou Israel Amorim na vida política.  

A ideia de um novo distrito, como anteriormente descrita, embora haja outras 

versões, Ribeiro (2005) afirma que a criação do novo centro urbano, teria na 

verdade partido de um dos filhos de Quinca Paes, de nome Elpídio Paes e, que teria 

o próprio Israel Amorim como parceiro na iniciativa, uma vez que o negócio seria 

vantajoso para ambas as partes. 
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Os Paes propuseram doar 100 alqueires no meio de suas terras para criar 
uma cidade. As terras valorizariam. Teriam um estoque de mão de obra e 
Israel teria um mercado cativo para vender suas mercadorias além de 
aumentar a quantidade de garimpeiros sob seu controle para lhe fornecer 
diamantes (RIBEIRO, 2005, p. 25). 

 

 

Inicialmente, como se observa em J. Silva e M. Silva (2004), Israel Amorim 

logo que chegou ao Distrito Diamantino do Rio Claro, sendo ele filho de família rica 

no Estado do Pará, procurou pelos “poderosos”. Primeiramente, esteve com Odorico 

e depois com Quinca Paes. A amizade entre eles fica evidente, ao ponto de Israel 

Amorim se amasiar com uma das enteadas de Quinca Paes e fixar residência nas 

terras de Odorico. No entanto, a amizade se rompeu, exatamente, porque Israel com 

seus negócios lucrativos enriqueceu rapidamente e assumiu a liderança entre os 

garimpeiros, despertando uma preocupação dos coronéis em perder o poder. 

 Todavia, o novo distrito, que deveria ter recebido decreto de criação, foi 

sendo protelado, uma vez que Pedro Ludovico descobriu que os mentores iniciais 

eram os coronéis, ligados ao grupo Caiado, seus principais opositores. Israel 

Amorim foi cooptado e incentivado por Pedro Ludovico a mudar o povoado e 

assumir o posto de representante do governo estadual. Era a oportunidade que 

Israel esperava para entrar na política. 

Nesse contexto político, Israel Amorim ainda foi beneficiado pelo fator 

“sorte”. O coronel Odorico, que já havia se desentendido anteriormente com Israel 

por conta das ações dos garimpeiros, ao saber de sua nomeação para coordenar o 

processo de urbanização do novo distrito, deixou a comissão e não participou mais 

desse processo. Elpídio e o seu pai, o coronel Quinca, morreram no ano de 1938. 

Elpidio foi vítima de Tuberculose e Quinca Paes foi ferido por uma vaca, no curral de 

sua propriedade e faleceu. 

Portanto, a essa altura, os governos de Ludovico e Vargas, com o Estado 

Novo, já impunham um ritmo novo de administração, com abertura de estradas, 

incentivos trabalhistas e sinalizavam para a ocupação do Brasil Central, fato que 

ocorreu com a “Marcha para Oeste” e a criação da Fundação Brasil Central, que 

contribuíram para a ocupação e povoamento do Oeste de Goiás em meados da 

década de 1940. 
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3 - TRAMAS E ARTIMANHAS POLÍTICAS E OS REFLEXOS NAS 
TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS: A CONSTRUÇÃO DE UMA “NOVA” CIDADE 
 

A transferência do antigo Distrito Diamantino do Rio Claro para o local em 

que está situada atualmente a cidade de Iporá, que se concretizou na década de 

1940, ainda apresenta elementos de embates políticos e exploração da terra pouco 

analisado pelas ciências humanas, porém com essa pesquisa pretende-se contribuir 

no esclarecimento desses pontos.  

 Nesse sentido, percebe-se que o processo da mudança do núcleo urbano, 

desde a ideia inicial, teve a cogitação da posse da terra como elemento principal no 

jogo político que se estabeleceu entre os atores da velha oligarquia política 

dominante, representados na região pelos coronéis Odorico e Quinca Paes e a nova 

elite política que estava se estabelecendo no poder, liderada por Pedro Ludovico 

Teixeira. 

No jogo político inicial, ardilosamente, os coronéis ao planejarem a mudança 

do sítio urbano, envolveram pessoas da comunidade na discussão, de forma que 

todos pudessem acreditar que tal movimento nasceu da vontade popular e, nesse 

contexto, tentaram envolver o próprio Pedro Ludovico para alcançar os seus 

objetivos que eram, exatamente, como o processo acabou acontecendo, a venda 

das terras a pequenos agricultores. 

Assim, Pedro Ludovico chegou a acreditar na ação popular, mas 

posteriormente, descobriu a manobra que fortaleceria seus opositores políticos e 

interviu no processo nomeando Israel Amorim para que continuasse o trabalho de 

coordenação da urbanização de Iporá. 

No capítulo anterior, cita-se Galli (2011) que fez um comparativo entre Israel 

Amorim e Pedro Ludovico Teixeira, ressaltando que a importância de Israel na 

construção de Iporá tem o mesmo significado que a do Interventor Federal na 

construção de Goiânia. 

Talvez seja um tanto exagerado esse comparativo do autor, mas, por outro 

lado, ao mensurar a importância de forma regionalizada ou pelo arranjo político, a 

observação pode não ser tão distante assim, uma vez que Goiânia e Iporá foram 

edificadas como resultados de projetos políticos. 
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3.1 - A proposta de um novo povoado para assegurar o poder 

 

A produção do espaço geográfico ocorre pelo trabalho humano. No entanto, 

tal produção é diretamente condicionada por decisões políticas, econômicas, sociais 

e culturais. Muitas obras e ações materializam-se no espaço geográfico, para 

responder aos objetivos de grupos ou indivíduos. Nesse caso, as transformações 

ocorridas no município de Iporá, tanto em seu sítio urbano, quanto no seu espaço 

agrário, constituem resultados diretos de ações e embates entre líderes locais e 

mudanças políticas em outras escalas (estadual e federal). 

Todavia são muitas as versões e discursos relatados pela história para a 

construção de Iporá. A Rede Municipal de Educação desse município, por exemplo, 

em 1996 elaborou e adotou até os dias atuais, uma apostila na disciplina de história 

para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental, apresentando alguns motivos que 

levaram à relocalização do sítio urbano do município. Essa versão retrata que o 

velho Distrito tornara-se violento por conta da ação dos garimpeiros, que eram 

pessoas “arruaceiras” e que também havia problemas de saúde com muitos casos 

de malária. Daí surgiu a ideia de se criar outra cidade num outro local. 

Sobre essa questão Magalinsk apud Mapa Municipal de Iporá (1985), faz 

uma rápida contextualização histórica, afirmando que, “devido ao elevado grau de 

impaludismo”, o velho distrito esvaziou-se e a população formou uma comissão para 

tratar da mudança do povoado, a ela cabia, portanto, procurar um lugar ideal para 

abrigar o novo distrito e seus moradores. 

Porém, esses argumentos frente à nova configuração da política em escala 

estadual e até mesmo federal, com a Revolução de 1930, ganharam maior força. Ao 

assumir o governo de Goiás, Pedro Ludovico, aliado do Presidente da República 

Getúlio Vargas, precisava com certa urgência criar o seu grupo de apoio político e 

tomar medidas para enfrentar o poder das oligarquias políticas, muito influentes no 

comando político do Estado. 

Neste contexto, fundar Goiânia e tirar a capital da cidade de Goiás foi uma 

das primeiras ações. Outra, em meio às medidas, foi emancipar alguns distritos e 

povoados no estado, que passou a “ter vida política própria”, com novos prefeitos e 

vereadores, garantindo novos aliados e apoio político, o que permitiu a Pedro 

Ludovico formar esse grupo de sustentação pelo interior do estado. 
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Com a vitória da Revolução de 1930, foi imposto a Goiás o governo 
provisório, composto por 3 membros, entre eles Pedro Ludovico Teixeira, 
que posteriormente foi nomeado interventor. A estratégia na época era 
habitar os locais onde ainda estava desabitado, a fim de aumentar a 
produção econômica, mas para isso era preciso infraestrutura básica 
ligando o Centro-Oeste ao Sul do país (J. SILVA; M. SILVA, 2004, p. 21). 

 

 

Sendo assim, outra estratégia adotada por Pedro Ludovico para assegurar o 

poder, de acordo com o depoimento de Bernardo Élis a Queiroz (1990) e Souza 

(1985), foi a intervenção nas prefeituras já existentes, como em Caiapônia, Corumbá 

e Rio Verde. Com essa sinalização de que se pretendia incentivar o povoamento e a 

urbanização do estado, os coronéis Odorico e Quinca Paes, de acordo com Ribeiro 

(2005), começaram a pensar na transferência do antigo distrito. 

No entanto, desde o fim do “ciclo do ouro”, nas primeiras décadas do século 

XIX, economicamente, Goiás entrou em uma depressão econômica e até o 

momento da “Revolução de 1930”, ainda encontrava-se em profundo atraso, o que 

Gomes, Barbosa e Teixeira Neto (2004) descrevem como “escondido” no coração do 

Brasil e protegido geograficamente a qualquer inimigo, localizado no centro do país, 

condição estrategicamente importante por estar em contato com as diferentes 

regiões do país. Nesse sentido, precisava desenvolver-se então para consumar a 

política da Integração Nacional de Vargas, que só se consolidou posteriormente, no 

governo de JK11. 

Portanto, há de se ressaltar que a ocupação do território brasileiro expandiu-

se com o fim do trabalho escravo e a política migratória no final do século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX, com estímulos que incentivaram a vinda de 

imigrantes europeus. A necessidade de mão de obra para a produção das fazendas 

exportadoras obrigou os fazendeiros a promessas de trabalho e a concessão de 

terras, no sul do Brasil. 

 

Toda uma política de colonização, que desembocou em núcleos coloniais 
particulares e oficiais, apareceu como uma forma de atrair os imigrantes, 
acenando-lhes com a posse da terra, que estava faltando na Europa. Era 
uma política de colonização, baseada na pequena propriedade, que se 
constituía como concessão necessária dos grandes fazendeiros (DAMIANI, 
1991, p. 41). 

 
 

                                                
11

 Juscelino Kubitschek de Oliveira foi o 21º Presidente do Brasil, de 31 de janeiro de 1995 a 31 de 
janeiro de 1961 (http://educacao.uol.com.br). 
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Todavia, Getúlio Vargas, gaúcho, natural de São Borja e com carreira 

política no Rio Grande do Sul, onde foi governador de 1928 a 1930, conhecia bem o 

processo das colônias agrícolas, já que no final do regime colonial e durante o 

império, o governo brasileiro adotou tal medida para povoar e proteger o sul do 

Brasil. Um ano após a Lei de Terras, de 1850, que estabelecia critérios para o uso 

da terra, como as colônias agrícolas e as sesmarias existentes, o governo 

provinciano do Rio Grande, promulgou a Lei 229, que estabelecia no Art. 9º, a 

concessão gratuita de terras aos colonos provindos da imigração dirigida. 

 

O governo começou a subsidiar a imigração dentro do princípio geopolítico 
de consolidação do território: imigrantes soldados para defender a fronteira. 
Entre 1824 e 1830, os registros indicam a entrada de pelo menos sete mil 
alemães. A maioria fixou-se no Rio Grande do Sul. A migração foi 
interrompida em 1830, face a uma lei que proibia a despesa com a 
colonização estrangeira, e transferia a responsabilidade para as províncias, 
que não possuíam glebas para tanto. Em 1845 o Governo Imperial retomou 
o processo com a fundação de colônias alemãs no sul do Rio de Janeiro e 
nas terras altas do Espirito Santo (ZAMBERLAM, 2004, p. 49). 

 
 

Quanto ao processo de ocupação do território goiano, já que se encontrava 

economicamente estagnado e atrasado, como descreve Oliveira (2012), foi o estado 

brasileiro, de acordo com Pessoa (1999), que recebeu a primeira colônia agrícola do 

Governo da Revolução de 1930, implantada onde se situa Ceres, no norte do Mato 

Grosso Goiano, sinalizando para a política de ocupação e povoamento do Estado 

por meio da exploração agrícola. 

No tocante a Iporá, diante de tais evidências e percebendo que as pessoas 

estavam chegando, vindas principalmente do Sudoeste, os coronéis tiveram a 

percepção de que a posse da terra poderia ser usada para a projeção de uma 

cidade, que “deveria ser edificada estrategicamente dentro dos latifúndios que 

ostentavam Quinca e Odorico, de modo que suas terras seriam valorizadas e 

posteriormente vendidas a chegantes na nova cidade” (RIBEIRO, 2005, p. 27). Tal 

fato lhes asseguraria o poder da região, mesmo sendo eles de um grupo político 

opositor.  

Ainda sobre a criação do município de Iporá, cujo processo teve início em 

1936, Oliveira (2012, p. 12), afirma “que a cidade surge com um forte aparato 

político-religioso”. Percebendo esse contexto, que havia chegado com a Revolução 

de 1930 e como estavam perdendo o comando político da região, para garantir a 
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ideia de criação de outro distrito, os coronéis buscaram influenciar pessoas adeptas 

dessa proposta, criando uma comissão para tratar do assunto, conforme retrata 

Gomis (2002). 

 

A ideia original e os planos de transferência do centenário Distrito do Rio 
Claro para o local onde hoje está Iporá surgiram das iniciativas de Joaquim 
Paes de Toledo e Odorico Caetano Teles, por razões pessoais, de ordem 
econômica e política, claramente percebidas e expostas também por eles 
em conversas entre amigos, que podem ser resumidas em três pontos 
básicos: 
Em primeiro lugar, havia a intenção de impedir a ascensão da influência e 
da liderança emergente de Israel Amorim. Aproveitando sua ausência [...] 
trataram logo de por em prática seus planos. 
A essa altura dos acontecimentos, Israel Amorim já havia se tornado um 
homem rico e poderoso, que continuamente ia conquistando a posição 
antes ocupada pelos antigos latifundiários, situação esta que lhes causava 
incômodo e aborrecimentos [...] 
A segunda razão para se mudar o antigo povoado, tinha a ver com a nova 
situação política vigente em Goiás, após a Revolução de 30. Quinca Paes e 
Odorico temiam perder suas terras numa possível invasão de posseiros 
apoiada por Israel Amorim e pelo Governador Pedro Ludovico. Prevendo 
isso, já haviam até proibido seus agregados de formar cafezais e fazer 
benfeitorias com madeira de lei, para evitar futuros litígios agrários [...] 
A saída, então, seria fundar uma cidade em lugar estratégico de suas terras 
e vende-las para futuros agricultores e fazendeiros que migrariam para a 
região [...] 
Finalmente, pesaram os interesses políticos [...] pretendiam recuperar o 
poder perdido com o advento da República Nova, após a Revolução de 30. 
Pois, uma vez que a nova cidade prosperasse, como de fato aconteceu, 
poderiam manter a hegemonia política, através do controle de lideranças 
partidárias, pretensamente assumida por parentes e amigos (GOMIS, 2002, 
p. 83). 

 
 

Diante de tais informações, esse jogo político merece melhor análise. A 

minuciosa explicação, recheada em detalhes dada por Gomis (2002) e a afirmação 

de Ribeiro (2005), de que Israel Amorim fez parte do plano inicial de transferência do 

povoado, não elucida totalmente a artimanha do processo de criação de Iporá. É 

preciso observar alguns elementos que cercam o episódio de criação do novo 

distrito conforme se apresenta na sequência. 

 

3.2 - O jogo político e a intervenção do Estado 

 

O processo de criação de Iporá, desde a ideia da transferência do antigo 

distrito até a construção da nova cidade, foi um jogo ferrenho de interesses políticos 

e econômicos, influenciado pelo contexto histórico na época. O panorama é de uma 

população inicialmente mobilizada e eufórica com a ideia de uma nova cidade e, 
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posteriormente frustrada com o desenrolar dos fatos, que acabou retardando o 

reconhecimento do então Distrito de Itajubá, nome inicialmente dado a cidade. 

Essa situação culminou e foi desencadeada em dois momentos. No primeiro, 

a proposta dos coronéis não visava atender às necessidades do povo, mas usar a 

população para atingir seus objetivos, que eram comercializar suas terras e não 

perder o controle do poder local, patrocinando, segundo Gomis (2002), a ascensão 

de parentes e aliados para os cargos públicos. O segundo momento trata-se de 

outra trama e a aflição dos moradores. Como a intenção política dos coronéis foi 

descoberta pelo Interventor Federal Pedro Ludovico, ele, por sua vez, retardou o 

cumprimento da promessa que fizera de elevar o povoado à categoria de distrito. 

Essa demora provocou uma desmobilização popular e começou a colocar 

em descrédito o poder dos antigos mandarins, porque as pessoas estavam 

motivadas com a ideia de um novo distrito e com a promessa do Interventor de sua 

regularização, teve início, logo de imediato, a organização e construção do novo 

povoado. Porém, segundo Gomis (2002), como demorava o reconhecimento legal, 

abateu sobre as pessoas do local uma incerteza quanto ao sonho da nova cidade 

tornar-se realidade. 

Estrategicamente, Pedro Ludovico protelou o processo do Decreto Lei 

exatamente para desmobilizar essa euforia popular e, com isso, ele desmoralizava e 

enfraquecia o poder dos antigos coronéis, para depois reorganizar o distrito por meio 

de um de seus aliados, que o Interventor encontrou na pessoa de Israel Amorim, 

que lhe foi fiel por toda a sua trajetória política e incorporou na região, o ideal de 

Pedro Ludovico na transição do poder em Goiás, pondo fim ao poder dos antigos 

coronéis. A escolha de Israel Amorim não foi somente por ter se tornado pessoa 

influente e em ascensão política e econômica, mas o passo inicial teria ocorrido no 

ano de 1936, quando começou um desentendimento entre Israel Amorim e o 

Coronel Odorico. 

Tanto Gomis (2002) como Galli (2011) relatam que o coronel não queria 

mais a ação dos garimpeiros em suas terras, acusando-os de lhe dar prejuízos com 

o processo de mineração. Uma dessas acusações que pesava sobre os 

mineradores, era sobre o leito de um córrego, que os garimpeiros tinham mudado 

para lavar o cascalho retirado de uma lavra. 

Odorico buscou a justiça e obteve uma liminar para a retirada dos 

garimpeiros, porém, Israel Amorim dirigiu-se ao Rio de Janeiro e por intermédio de 
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um cunhado, teve audiência diretamente com o Presidente Getúlio Vargas, que 

segundo Galli (2011), teria relatado tal fato e conseguiu o Decreto nº 1825, de 21 de 

julho de 1937, nomeando-o comprador de ouro e pedras preciosas na região, 

conforme se observa na figura 07, cópia do Decreto Presidencial. Esse documento 

impediu o cumprimento da ação judicial. 

 

Figura 07 - Decreto presidencial que beneficiou Israel Amorim 

 
Fonte: Galli (2011). 
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Todavia, não há nos registros históricos, notícias de que outra autoridade 

política dessa região tenha conseguido repetir o fato de ser recebido por um 

presidente da nação em tais circunstâncias, daí a imaginar um cidadão comum, 

saindo de um lugar distante e bater na porta do gabinete presidencial e ser atendido. 

A importância da audiência com o Presidente da Republica, portanto, é maior que o 

próprio documento.  A consequência é que “trouxe para Israel Amorim a coroação 

de sua liderança na região, junto aos garimpeiros, seus moradores, pavimentando 

seus passos rumo a projetos políticos.” (GALLI, 2011, p. 34). 

Esse episódio é um dos marcos que projetou Israel Amorim como uma 

liderança política regional. “Fato que não passou despercebido por Pedro Ludovico 

Teixeira” (GALLI, 2011, p. 51). Não se esperava que ele conseguisse a atenção de 

Getúlio Vargas e, isso significava que os coronéis imporiam mais uma vez, a sua 

força, mesmo que por ordem judicial. Obviamente, que sem os garimpeiros o 

enfraquecido seria o próprio Israel Amorim, que perderia os seus liderados ou teria 

que deixar a região, na busca de outros garimpos. 

Uma vez controlada a euforia popular e minimizado o poder dos coronéis 

Quinta Paes e Odorico, o Interventor Federal Pedro Ludovico, assumiu o projeto de 

transferência do antigo distrito Diamantino do Rio Claro para Itajubá. “O espaço 

sempre foi e é utilizado pelo Estado como uma forma de controlar a sociedade” 

(CASTRO, 2004, p. 63). Como vinha intervindo nos municípios desde que assumiu o 

governo de Goiás, em 1938, nomeou Israel Amorim, dando a ele amplos poderes 

para coordenar e implantar o novo distrito. 

Nesse contexto, de acordo com Gomis (2002), J. Silva e M. Silva (2004) e 

Reis e Vieira (2005), aos coronéis, coube aliar-se a Israel Amorim ou abandonar o 

projeto de se criar a nova cidade. Odorico, com a ascensão de Israel, abandonou o 

projeto e, desse ponto em diante, a história de Iporá relata pouco sobre o fim do 

coronel. Quanto aos Paes, de acordo com esses autores, se aliaram a Israel, no 

intuito de também se beneficiarem com as ações do governo para a região. 

No entanto, como havia em andamento um projeto para a transferência do 

velho distrito, que envolveu a participação da comunidade, articulado pelos coronéis 

Quinca e Odorico, Israel Amorim só o aperfeiçoou, dando um caráter de moderno e 

novo, que atendesse a demanda e a especulações tecnológicas futuras, uma vez 

que as cidades e distritos em Goiás, segundo Gomes, Barbosa e Teixeira Neto 

(2004), não tinham nenhum planejamento.  
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De acordo com Reis e Vieira (2005), o projeto de urbanização do novo 

distrito iniciado pelos coronéis, estava embargado por questões políticas, mas como 

as terras para a construção da cidade tinham sido doadas pelo Coronel Quinca Paes 

e um de seus filhos, com a intervenção do estado, o local permaneceu o mesmo. 

Coube assim, a Israel Amorim, representante do governo, contratar engenheiro 

urbanista que deu a cidade uma nova visão, sem as ruas estreitas e tortuosas, que 

eram comuns no estado. 

 

A cidade é a grande beneficiária desse desenvolvimento dos meios de 
transporte e comunicação trazidos pela revolução industrial [...] O século XX 
é o tempo da cidade da rede multimodal, em que o aeroporto substitui o 
papel anterior do porto. Até que chegamos à cidade da rede virtual de hoje 
(MOREIRA, 2007, p. 58). 

 

 

O projeto urbanístico da cidade coube, segundo Gomis (2002), ao 

engenheiro Virgílio Benfica, que projetara uma cidade para atender as necessidades 

e as demandas do futuro, como locomoção e transportes, com ruas largas e muitas 

praças, como se verá adiante. Ainda de acordo com o autor, a planta original se 

perdeu com o tempo, por mau uso. A figura 08 apresenta a vista aérea (panorama) 

no início da década de 1950, em que é possível observar a demarcação das ruas e 

avenidas com poucas quadras edificadas. 

 

Figura 08 – Vista aérea de Iporá no início de 1950 

 
Fonte: Iporá Doces Lembranças (grupo público) – Facebook (2014) 
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Portanto, Israel Amorim soube explorar as oportunidades que o Estado Novo 

podia proporcionar-lhe e organizou o espaço em que iria montar a sua “própria 

cidade”. Nesse contexto, a formação do município de Iporá ocorreu num arranjo 

político, com muita propaganda e o uso da terra, para atrair trabalhadores rurais com 

a promessa de serem donos do seu próprio “chão”.  

 

3.3 - Visão moderna para a cidade com projeto e planta 

 

Não iremos adentrar aqui em conceitos da Geografia Urbana, até porque, 

muitas obras já fazem essa menção. Mas, é preciso resgatar o histórico de como os 

modelos das cidades europeias chegaram a América, uma vez que os europeus, 

principalmente os espanhóis, ao chegarem nesse continente, encontraram diversas 

aglomerações urbanas, mas mesmo assim, acabaram com os modelos vigentes 

para impor sua cultura e modelos de cidade e sociedade. 

O período do Renascimento, compreendido entre os séculos XV e XVI, 

segundo Menezes et al (2008), mudou na Europa não só os movimentos culturais, 

mas, também a concepção de cidade, principalmente na Itália, em que Florença, 

Pienza e Ferrara, ganharam traços de vias retilíneas cortadas por travessas com 

mais liberdade das grandes muralhas comum nos centros urbanos europeus da 

época. 

Para efeito visual e comparativo, sem a preocupação com escalas e notas, 

observe a figura 09, modelo da carta de Pienza do século XV, com seus traços e 

ângulos, características ainda presentes nas cidades contemporâneas, introduzidas 

na América inicialmente pelos espanhóis e portugueses e que em Goiás, só veio 

aparecer no século XX. 
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Figura 09 - Modelo da Carta da cidade de Pienza no século XV 

 
Fonte: Menezes et al (2008). 
 

 

Com base nesses modelos os espanhóis edificaram suas cidades em forma 

de tabuleiro de xadrez, como na Cidade do México em meados do século XVI, cujo 

conceito urbano é uniformizado, com “quarteirões idênticos, geralmente, com forma 

quadrada, definidos por ruas ortogonais e retilíneas” (MENEZES et al, 2008). Nesse 

mesmo período, no Brasil, Tomé de Souza fundou Salvador com essas mesmas 

características, para atender à Administração Real portuguesa. 

De acordo com Garavelo e Garcia (1996) existem dois tipos de cidades: as 

planejadas e as espontâneas.  Planejadas são aquelas que surgem a partir de um 

plano de crescimento urbano. A maioria das cidades brasileiras e, principalmente em 

Goiás surgiu de forma espontânea, sem nenhum planejamento urbano, 

principalmente as cidades que se formaram a partir da mineração, com ruas 

estreitas e problemas sociais e estruturais, como a falta de água tratada e esgoto 

sanitário. 

Contudo, as cidades surgiram conforme a necessidade econômica de cada 

lugar ou espaço e, com ela veio o povoamento. O advento das cidades goianas 

ocorreu por meio da exploração do ouro, tendo também um grau de importância a 

construção de rodovias e ferrovias.  De acordo com Gomes, Barbosa e Teixeira Neto 
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(2004), as que são de integração nacional, desempenharam importante papel no 

processo de povoamento e urbanização em Goiás, a partir da construção da nova 

capital do estado, contribuindo para o surgimento de povoados nas regiões 

desabitadas e isoladas. 

A urbanização em Goiás, antes da construção das rodovias e ferrovias, 

construídas durante o Estado Novo, possuíam, segundo Gomes, Barbosa e Teixeira 

Neto (2004), um formato arcaico sem nenhum conforto tecnológico, com uma praça 

no centro e uma igreja, geralmente com uma construção tortuosa por causa do 

relevo irregular, predominante em regiões auríferas. 

Nesse sentido, como o Estado Novo sinalizava modernidade e inovação 

para o Brasil e, em Goiás, a criação de Goiânia, representava esse sentimento, 

Israel Amorim, não teve dúvidas quanto à cidade que iria projetar de acordo com o 

predomínio do sentimento de modernidade e desenvolvimento econômico presentes 

no país com o Plano de Integração Nacional, de Vargas. 

Ao iniciar a comercialização da posse da terra em pequenos lotes, em 1940, 

Israel Amorim foi repreendido pelos militares, sob a acusação de envolvimento com 

o comunismo. Essa repressão pelo exército acabou ajudando-o em seus planos. Ao 

ser liberado, foi agraciado pelo Interventor Federal Pedro Ludovico com a 

contratação de especialistas em planejamento rural e urbano para ajudá-lo na 

execução do projeto de transferência do distrito. 

No entanto, a história do município de Iporá apresenta versões 

diferenciadas, no sentido de apontar os modelos inspiradores do seu planejamento 

urbano. Gomis (2002) relata que a cidade foi construída com base nos aspectos 

modernos de Goiânia e Uberlândia. “O projeto previa ruas e avenidas largas e 

muitas praças destinadas para jardins e áreas de lazer” (GOMIS, 2002, p. 91). Por 

sua vez, Galli (2011) ressalta que Iporá teve seus traçados com base nas cidades de 

Aquidauana (MS) e Goiânia. 

Independente dessa ótica histórica contraditória, Iporá surgiu como modelo 

de cidade moderna na região e no estado, com seu traçado em forma de tabuleiro 

de xadrez, com quarteirões idênticos, impondo ruas retas e largas. Esse modelo não 

é uma exclusividade de Iporá, uma vez que havia sido usado no processo de 

urbanização da América, tanto por espanhóis como por portugueses. 

A figura 10 é da década de 1950 e mostra o cruzamento da Rua Goiânia 

com a Avenida XV de Novembro em Iporá. Observam-se as vias ainda inacabadas, 
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sem pavimentação e sem meio-fio, no detalhe uma série de carros de bois em 

manobras e pose para essa foto, o que permite avaliar como as vias eram largas. Ao 

fundo, à esquerda, antes do poste de iluminação pública, está o Grupo Escola Israel 

Amorim, que é tombado pelo patrimônio municipal e ainda preserva essa mesma 

forma arquitetônica. 

 

Figura 10 – Espaçamento entre as vias do Centro de Iporá 

 
Fonte: Iporá Doces Lembranças (grupo público) – Face book (2014) 

 

 

Na sequência, analisa-se o mapa urbano de Iporá, mostrado na figura 11, 

com destaque para o planejamento em 1949, observe que a área construída ainda 

era pequena, englobando apenas dez quarteirões às margens do córrego 

Tamanduá, já que somente 20% da população goiana eram da zona urbana e em 

Iporá não era diferente, com a maioria dos moradores, de acordo com as 

entrevistas, habitavam a zona rural. Mas, a cidade apresentava um plano de 

crescimento, inclusive com espaço destinado ao aeroporto municipal, que 

posteriormente no início da década de 1950, chegou a receber aeronaves de médio 

porte, como o DC3 da linha aérea da Viação Nacional, que segundo Gomis (2002), 

pousava duas vezes por semana. 
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Figura 11 – Área Urbana de Iporá (GO) em 1949 e 2014 

 

 

Ao observar o mapa, percebe-se que a cidade iniciou-se ao sudoeste, com 

projeção para o sul, uma vez que margeava uma estrada que a ligava a Rio Bonito 

(Caiapônia) e Rio Verde. Seu crescimento foi rápido e em apenas dez anos sua 

população, segundo Recenseamento de 1950, era de 14.063 habitantes. Esse 

número de habitantes foi um dos fatores que influenciaram diretamente na elevação 

para a categoria de município. 

Isso porque o número de habitantes para um município que estava 

começando, era bastante expressivo, se comparado com outros municípios como 

Catalão, que na década de 1920 era o mais populoso de Goiás e, que segundo 

Palacín e Moraes (1989), sua população total era de 35 mil habitantes e apresentou 

um decréscimo populacional nos anos posteriores. 

Para determinar o número de habitantes criou-se o IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas) no período do Estado Novo em 1938 e já em 1940 

ocorreu o primeiro recenseamento. Na tabela 01, aparecem alguns municípios com 

o resultado dos três primeiros Censos Demográficos em Goiás. Cabe uma 

explicação para a escolha dos municípios listados: Catalão que fora o mais populoso 

na década de 1920; Anápolis e Goiânia que já se destacavam como as principais 
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cidades do estado; Trindade pela proximidade como Goiânia; e, por fim, Caiapônia, 

Jatai e Rio Verde, de onde mais vinham pessoas para o município recém-criado de 

Iporá.   

 

Tabela 01 – Evolução populacional dos principais municípios goianos 

Município 1940 1950 1960 

Anápolis 39.148 50.338 68.016 

Caiapônia 8.306 15.220 12.288 

Catalão 28.011 24.562 25.699 

Goiânia 48.166 53.389 151.013 

Iporá  14.063 10.952 

Jatai 9.212 12.306 27.680 

Rio Verde 15.977 17.499 39.823 

Trindade 9.738 17.342 16.549 
Fonte: Censos Demográficos – IBGE (1940,1950 e 1960). 

 

 

Percebe-se que além de Goiânia, que já se impunha como a principal cidade 

do estado por ser a capital e Anápolis, beneficiada com a estrada de Ferro em 1935 

e a sua proximidade com a Colônia Agrícola Nacional de Goiás – CANG, que a 

transformaram em importante centro comercial, conforme afirma Arrais (2010), os 

municípios da tabela 01 não foram selecionados de modo aleatório, mas sim, para 

oferecer uma visão de como Iporá nasceu importante e grande para um contexto 

caracterizado de baixo número de habitantes ainda em Goiás. 

O crescimento de Goiânia não puxou logo de início o crescimento das 

cidades próximas, que hoje compõem a área metropolitana, conforme se pode 

observar nos números referentes à Trindade. Os municípios como Catalão, no sul do 

estado e os do sudoeste, Caiapônia, Jatai e Rio Verde, beneficiados com a política 

de colonização, desde o início do século XIX, estabilizaram-se e Iporá em apenas 

uma década virou município. 

É preciso observar, entretanto, que em 1940, o município de Iporá não 

aparecia no recenseamento justamente pelo fato de ainda não existir politicamente, 

passando pela fase de estruturação e construção, sendo emancipado somente em 

1948. Em relação ao Censo Demográfico de 1960, observa-se uma relativa 

diminuição de sua população. Porém, torna-se necessária uma análise mais 

aprofundada desses números, uma vez que no ano de 1958, Iporá perdeu quase 

60% do seu território, quando foram desmembrados os municípios de Amorinópolis, 
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Jaupaci, Israelândia e Moiporá. A soma do número de habitantes desses quatro 

municípios é de 16.179, que se somado aos quase onze mil habitantes computados 

a Iporá, o colocaria com mais de 27 mil habitantes, dobrando assim a sua 

população.  

 

3. 4 - O discurso agrário para se formar uma cidade 

 

Como a nova conjuntura econômica em Goiás apontava para o 

fortalecimento da agricultura, Israel Amorim não teve dúvidas de que para acelerar a 

ocupação do lugar, era preciso oferecer ao trabalhador rural as terras do novo 

distrito. Para isso, ele buscou incentivar a vinda de pessoas usando os meios de 

comunicação existentes na época, como panfletos e jornais. 

O Jornal “O popular” do dia 19 de março de 1944, por exemplo, retrata essa 

afirmativa. A manchete anunciava a promessa da construção da rodovia entre Iporá 

e Goiânia. A nota em destaque é o início da matéria do jornal, que além do erro de 

nomenclatura, em que chama o distrito de Itaporá, primeiro fez propaganda do lugar 

e, somente bem depois, disse que Pedro Ludovico prometera a construção da GO-

060, fato que se efetivará vinte anos mais tarde, em 1964. 

 

Itaporá, antigo Itajubá, é uma das regiões mais ricas do Estado e, nestes 
últimos tempos, está com seu nome sempre no cartaz, mercê do surto de 
progresso que ali se registra e do entusiasmo indiscutível de seus 
habitantes. 
Grande produtor de arroz, com desenvolvida cultura de milho e tendo hoje 
uma criação de suínos, já bem considerável, Itaporá se apresenta como 
ponto de referencia para todos aqueles que vêm a Goiaz para se dedicar à 
lavoura (O POPULAR, 1944, nº 531). 

 
 

Israel Amorim, para legitimar sua ação capitalista sobre a posse da terra 

adotou um discurso de promoção da “Reforma Agrária”. As terras que pertenciam ao 

Estado eram comercializadas por ele, com o aval de Pedro Ludovico, as terras que 

eram de particulares, ele as adquiriu por meio da compra, usando o seu poder de 

representante do Estado, tornando-se assim, o maior proprietário fundiário da região 

e revendendo as terras posteriormente para as pessoas que chegavam de mudança, 

conforme atesta Gomis (2002). 

Para atrair pessoas e povoar rapidamente a região, Israel Amorim recebeu 

incentivos do próprio Interventor Federal, conforme relatam Freitas e Lima (1997), 
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que o então interventor Pedro Ludovico chegou a transferir, com a promessa de 

terras férteis, moradores da periferia da recém-construída Goiânia, capital do estado, 

para o novo sítio urbano de Iporá. A medida serviu para retirar os trabalhadores 

pobres que se aglomeravam na “nova, bonita e planejada” capital, dando um 

indesejável contraste de pobreza para a promissora cidade.  

Porém, uma observação deve ser feita sobre a estratégia que Israel Amorim 

encontrou para manter os novos moradores em Iporá. Quase todos os entrevistados, 

afirmaram que as pessoas chegavam com suas famílias sem nada. Vinham pela 

facilidade de realizar o sonho de adquirir a sua própria terra. Para isso não era 

preciso ter dinheiro de imediato. Discutia-se a localidade, qual o tamanho da área 

que a família queria e podia pagar, a dívida era parcelada e pagava-se 

posteriormente com a colheita da lavoura. 

Desta forma, como não se pagava de imediato pela posse da terra, a 

documentação (título da terra) era algo prometido para depois. Assim, o trabalhador 

com sua família, trabalhava, produzia, pagava a dívida ou parte dela e ficava 

esperando pela legalização da propriedade, que muitas vezes demorava ou até 

mesmo não acontecia como na área conhecida como fazenda “Tamanduá ou 

Pindaíbas”, localizada ao redor da cidade, já que o sítio urbano foi edificado sobre 

essa propriedade. Boa parte dessa área só foi regularizada no final do século XX, 

mas, ainda existem algumas áreas a espera de sentença judicial. 

Esse processo de vendas de terras de forma parcelada era o conceito de 

“Reforma Agrária”, adotado por Israel Amorim. Coca (2013) ressalta a dificuldade 

para se criar e aceitar conceitos, uma vez que o conceito traz consigo a visão de seu 

formulador, portanto, há de convir, que conceito é algo ideológico e seus elementos 

dependem do enfoque que se dá a análise. Nesse sentido afirma: 

 

Enquanto alguns podem entender a reforma agrária apenas como a 
desapropriação de terras, outros podem considerar também medidas como 
a doação, a regularização fundiária e o reconhecimento de assentamentos 
criados por estados e municípios. Podemos entendê-la como uma ação que 
visa o fortalecimento do capitalismo ou o seu combate. (COCA, 2013, p. 
171). 
 

 

Nesse contexto, o Estatuto da Terra, de 1964, no Art. 1º, § 1º, “considera 

Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição 

da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos 
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princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”. Veiga (1990, p. 02), 

conceitua que “Reforma Agrária é a modificação da estrutura agrária de um país, 

com vista a uma distribuição mais equitativa da terra e da renda agrícola”. Para Silva 

(1985), a Reforma Agrária deve ser centrada no direito à propriedade e posse da 

terra. 

 

A reforma agrária deve ser um processo de redistribuição dos direitos de 
propriedade e da posse da terra do país a fim de assegurar aos que nela 
trabalham, emprego estável, moradia e renda compatível com a sua 
condição de cidadãos brasileiros. A reforma agrária é hoje a conquista da 
cidadania para o trabalhador rural! (SILVA, 1985, p. 34) 

 
 

Contudo, o Golpe de Estado de 1937, que implantou o Estado Novo, cuja 

bandeira era por fim ao comunismo, conforme afirmam Souza (1985) e Castro 

(2004), falar em reforma agrária naquele momento era extremamente perigoso por 

conta do contexto social e político vigente. Tanto é que, no episódio em que Israel 

Amorim começou a colocar em prática a venda da posse dos lotes de terras, acabou 

sendo preso pelo Exército, acusado de “envolvimento com o comunismo”. Tanto 

Galli (2011) como Gomis (2002), retratam que o próprio Interventor Pedro Ludovico, 

advogou a favor de Israel. 

Para Gomis (2002), essa visão de “dividir” o novo município em pequenas 

propriedades ocorreu em razão de um encontro que Israel teve com a “Os 

Revoltosos”12, quando ainda de sua chegada ao Distrito Diamantino do Rio Claro, 

em 1926. A passagem da Coluna Prestes pela região possibilitou a Israel ter contato 

com o seu líder Luís Carlos Prestes, que lhe dera uma aula sobre socialismo, 

relatando a necessidade de se promover a reforma agrária no Brasil. Galli (2011) 

também comunga dessa ideia de que o encontro com Prestes teria influenciado e 

despertado em Israel Amorim uma nova visão sobre a questão da posse da terra. 

No entanto, parece contraditória essa afirmativa, vista em Gomis (2002) e 

em Ribeiro (2005), ao analisarem que Israel Amorim, quando assumiu o processo de 

coordenação do novo distrito, já possuía um plano, tanto de ordem urbana como de 

ordem rural e, que tal plano, previa vender as grandes extensões de terras em 

                                                
12

 Movimento político/militar, também conhecida como Coluna Prestes, que percorreu o interior 
brasileiro entre 1925 a 1927, que lutava contra a República Velha e exigia o voto secreto e 
educação básica pública para todos, liderado por Luís Carlos Prestes – O cavaleiro da esperança. 
(Fonte: http://www.infoescola.com) 
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glebas menores a pequenos proprietários, que se tornariam moradores do novo 

distrito. 

Desta forma, o que Israel Amorim fez, foi apoderar-se do plano inicial, 

melhorá-lo a fim de que pudesse controlar o novo centro urbano, como já fazia com 

os garimpeiros. Assim ele passaria a ter controle sobre toda região. Aqui o que se 

vê, é o que Coca (2013) chama de RAM – Reforma Agrária de Mercado, disfarçada 

no discurso oficial de RA – Reforma Agrária “convencional”. 

Porém, é preciso ressaltar que para levar adiante o projeto, Israel Amorim 

também contou com uma sucessão de três fatos que ocorreram em curto espaço de 

tempo, tirando aqueles que poderiam tornar-se empecilho para os seus ideais: o 

coronel Odorico, seu inimigo político declarado, abandonou a comissão de 

transferência do distrito do Rio Claro para Iporá; e, as mortes de Elpídio Paes e de 

Quinca Paes, filho e pai, mentores da ideia da transferência do sítio urbano e 

doadores das terras para as edificações. Esse desenrolar dos fatos favoreceu os 

projetos de Israel Amorim, que acabou não tendo mais com quem partilhar a glória 

da conquista de erguer uma cidade, assim passou a comandar todas as ações nos 

âmbitos urbano e rural, a ponto de os historiadores locais como J. Silva e M. Silva 

(2004) e Ribeiro (2005) o denominar de coronel sem patente. 

Fortalecido, Israel Amorim tocou sua audaciosa obra de criar a sua “própria 

cidade”, patrocinando obras do “próprio bolso” como afirma Galli (2011), que 

enumera algumas obras importantes realizadas por ele, como: a criação de 

estradas, aeroporto, escola pública e hidrelétrica, sempre em regime de mutirão, 

envolvendo a participação da comunidade.  

  

3.5 - O ciclo do Poder de Israel Amorim em Iporá 

 

Um dos pontos da proposta do Governo de Getúlio Vargas era por fim à 

política coronelista ou pelo menos enfraquecê-la. Para isso, segundo Campos 

(1987), foi preciso um plano de ação regional, já que o poder dos coronéis estava 

centrado em suas regiões. Em Goiás, Pedro Ludovico foi o braço getulista nessa 

tarefa e coube a ele, minar o poder dos coronéis oligárquicos dominantes. O 

surgimento de Israel Amorim, na Região dos Pilões, sua elevação a uma liderança 

política local deveu-se justamente a essa estratégia getulista, em que Israel tornou-

se aliado do Governo no combate aos tradicionais coronéis locais. 
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Desta forma, no início da década de 1940, os governos de Pedro Ludovico e 

Getúlio Vargas já impunham um ritmo novo de administração, com abertura de 

estradas, incentivos trabalhistas, política de industrialização e sinalizavam para a 

ocupação da região do Brasil Central, fato que se deu com a chegada da Marcha 

para o Oeste, em 1943, e a criação da Fundação Brasil Central – FBC, em 1944.   

De acordo com Smith (1988, p. 88), geograficamente, sob a bandeira do 

progresso, o capitalismo tenta a urbanização da zona rural. O que se viu na 

formação de Iporá, foi um plano bem arquitetado para criar uma cidade “moderna” 

com um discurso de distribuição de terras e vantagens urbanas como a doação de 

lotes e escola pública, que era rara nessa época e serviu para a projeção política de 

Israel Amorim. 

Ainda de acordo com Smith (1988) o papel do estado é regular para os 

dominantes. Santos (1988), por sua vez, afirma que o espaço está sempre em 

evolução e depende das ações. Nesse sentido, Castro (1981) afirma que Israel 

Amorim “mandava” e era protegido por Pedro Ludovico Teixeira, num sistema de 

governo que Francisco de Brito em depoimento a Queiroz (1990, p. 67), denominou 

de “Democracia Autoritária”. 

O retrato de Pedro Ludovico apresenta-se como um homem sério, correto, 

honesto, mas de ações enérgicas, ditador, truculento e conivente com os 

desmandes dos aliados, principalmente no interior do estado, em que esses “faziam 

e personificavam a Lei”. Eram adeptos do seguinte lema “Ao adversário nada, ao 

companheiro tudo”, relatado por José Fleury em (QUEIROZ, 1990, p. 97). A esse 

respeito, J. Silva e M. Silva (2004) relatam que Israel Amorim recebeu “Carta 

Branca” do Interventor Federal para coordenar o processo de urbanização de Iporá. 

Constituído homem público, Israel Amorim, durante os oito anos em que 

coordenou o processo de implantação de Iporá, de 1940 até 1948, quando o 

município foi emancipado politicamente, valeu-se do poder a ele atribuído pelo 

Interventor Federal Pedro Ludovico e pelas mortes de seus aliados políticos, Elpídio 

Paes e Quinca Paes, que visavam com o projeto, interesses econômicos e, sem 

eles, Israel Amorim viu-se livre para concentrar todo o poder regional. 

O poder e a influência de Israel Amorim sobre a região durou cerca de duas 

décadas e meia, desde o processo de implantação e urbanização de Iporá, que ele 

começou a coordenar em 1938, paralelo ao surgimento do Estado Novo e se 

estendeu até 1962, quando foi derrotado ao tentar se reeleger Deputado Estadual, 
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para um terceiro mandato. Ressalta-se ainda, que em 1956, Israel já havia perdido 

uma eleição, ao ser derrotado por uma diferença de dois votos, numa tentativa de 

retornar ao comando da Prefeitura de Iporá para um segundo mandato. 

Com a derrota, Israel Amorim, juntamente com sua família, abandonou 

Iporá. Vale ressaltar que nessa época, Pedro Ludovico, há muito deixara de ser 

Interventor Federal, mas continuava a ter ainda grande poder junto ao Estado de 

Goiás, consagrado pelo mandato popular por meio do voto. Israel Amorim era 

Deputado Estadual aliado do governo e, para se “vingar” do povo da cidade, ele 

ingressou o Projeto de Lei na Assembleia Legislativa de Goiás, para a criação e 

automaticamente o desmembramento de Iporá, os municípios de Amorinópolis, 

Jaupaci, Moiporá e Israelândia, além de uma área menor para Aurilândia. A figura 12 

mostra o mapa de como era o munícipio de Iporá, no seu processo de emancipação, 

em 1948, cuja área era de 2.490 km². 

 

Figura 12 – Iporá e os Municípios Limítrofes em 1950 

 

 

Com essa manobra, a área do município de Iporá foi reduzida a 1.026 km² e, 

ainda de acordo com Gomis (2002), esses municípios surgiram “da noite para o dia”. 

O entrevistado de número 02, que foi nomeado para cargo público em Jaupaci, 
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reforça esse contexto. Segundo ele, foi feita uma reunião para tratar da 

fragmentação do município de Iporá, em que ele esteve presente, juntamente com 

um vereador do povoado do Pacu (Jaupaci), Israel Amorim, o Governador na época, 

José Ludovico, Pedro Ludovico, que era Senador e Mauro Borges (filho de Pedro 

Ludovico), que era Deputado Federal. Houve intervenção de Pedro em favor de 

Israel e o governador José Ludovico, lhes garantiu que “o que eles quisessem, 

levassem que ele assinaria”. 

 

3.6 - Os novos municípios da região e o “abandono” de Iporá 

 

Ao coordenar o processo para povoar a Região de Iporá, Israel Amorim, 

estrategicamente, não concentrou a população em apenas um único lugar. Enquanto 

edificava a cidade de forma planejada, de 1940 a 1948, quando foi emancipada, 

segundo Gomis (2002), ele fomentou o surgimento de agrovilas e povoados no novo 

município em que mandava, onde posteriormente, surgiram os municípios de 

Amorinópolis, Jaupaci e Israelândia, além de Moiporá e Diorama. 

 Entretanto, Diorama, desde que surgiu, por volta de 1946, sempre foi 

dependente de Iporá, embora não fizesse parte de seu território. As terras do 

povoado pertenciam ao Município de Goiás, antiga capital do estado e não a Iporá, 

como descrito no site do IBGE, até porque nessa época, Iporá também era distrito 

do Município de Goiás. Porém, a ligação vem desde o surgimento do povoado a 

começar pelo nome Aropi, que é Iporá, escrito de trás para frente. 

Essa fragmentação do município, de acordo com alguns dos entrevistados, 

ocorreu para melhor ter o controle sobre a região, não permitindo “espaços vazios”, 

num tempo em que não havia estradas e nem veículos, sendo o transporte feito por 

tropeiros ou em carro de bois, o que dificultava o escoamento dos produtos e a 

locomoção das pessoas. Dessa forma, Israel Amorim também procurou controlar a 

ocupação, a informação, o comércio e o fluxo de pessoas na área. 

Mas, ao perder o processo eleitoral de 1956 e, para continuar o seu ciclo de 

poder, Israel Amorim emancipou municípios como Jaupaci, que sequer chegou a ser 

distrito. Ainda de acordo com o entrevistado número 02, no povoado do Pacu 

(Jaupaci) só existiam poucas casas, tipo rancho e nenhuma estrutura. Mesmo sem 

controlar a prefeitura de Iporá e tendo mudado da cidade, Israel Amorim continuou a 
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ter grande influência na política regional, conforme os entrevistados de número 08 e 

09, ao afirmarem que ele “mandava em tudo”. 

Nesse contexto, outros municípios já vinham estruturando-se na região 

como Fazenda Nova, Ivolândia e Piranhas, que foram emancipados politicamente no 

ano de 1953. Posteriormente, em 1958, foram emancipados os municípios de 

Jussara, Amorinópolis, Diorama, Moiporá, Jaupaci e Israelândia. 

Consequentemente, outros municípios surgiram nos anos seguintes, conforme se 

observa na figura 13. 
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Figura 13 – Surgimento e emancipação dos municípios do Oeste de Goiás 

MUNICÍPIO 

 

COMEÇO EMANCIPAÇÃO GOVERNADOR 

PIRANHAS  1948, Comércio. 
Distrito pela Lei 

Municipal nº 87 de 
11/11/ 1952 

Lei Estadual nº 812, 
de 14 /10/1953. 

Pedro Ludovico 
Teixeira – 01/09/1952 

a 30/01/1954 

FAZENDA NOVA  1945, Base agrícola. 
Foi direto à município. 

Lei Estadual nº 831, 
de 20/10/1953,  

Pedro Ludovico 
Teixeira – 01/09/1952 

a 30/01/1954 

IVOLÂNDIA 1939, Garimpo de 
diamante e ouro. 
Distrito pela lei 

municipal nº 29, de 
10/01/1952 

Lei Estadual nº 861, 
de 05/11/1953. 

Pedro Ludovico 
Teixeira – 01/09/1952 

a 30/01/1954 

AMORINÓPOLIS 1949, Campo de 
pouso. Distrito pela lei 

municipal nº 55 de 
19/11/1953. 

Lei Estadual nº 2.093, 
de 14/11/1958. 

José Ludovico de 
Almeida - 12/03/1955 

a 31/01/1959. 

DIORAMA 1946, Agricultura, 
distrito Pela Lei 

Municipal nº 158, de 
10/05/1954. 

Lei Estadual nº 2.390, 
de 17/12/ 1958,  

José Ludovico de 
Almeida - 12/03/1955 

a 31/01/1959. 

MOIPORÁ 1930, Agricultura. 
Distrito pela Lei 

Municipal nº 16 de 
08/10/1953, 

Lei Estadual nº 2.136 
de 14/11/1958. 

José Ludovico de 
Almeida - 12/03/1955 

a 31/01/1959. 

JAUPACI 1948, Garimpo de 
diamante e ouro. Foi 

direto à município 

Lei Estadual nº 2.111 
de 14/11/1958. 

José Ludovico de 
Almeida - 12/03/1955 

a 31/01/1959. 

JUSSARA 1945, Agricultura. 
Distrito pela Lei 
Municipal nº 138 

12/11/1953 

Lei Estadual nº 2116, 
de 14/11/1958. 

 

José Ludovico de 
Almeida – 12/03/1952 

a 31/01/1959. 

ISRAELANDIA 1942, Garimpo de 
diamante e ouro. 
Distrito pela Lei 
Municipal nº 54, 

19/11/1953. 

Lei Estadual nº 2.114, 
de 14/11/1958.  

José Ludovico de 
Almeida - 12/03/1955 

a 31/01/1959. 

MONTES CLAROS 
DE GOIÁS 

1956, Agricultura. 
Distrito pela Lei 

Municipal nº 244 de 
30/01/1958 

Lei Estadual nº 4.717, 
de 23/10/1963.  

Mauro Borges 
Teixeira – 29/05/1963 

a 26/11/1964 

ARENÓPOLIS 1956, Agricultura. 
Distrito pela Lei 

Municipal 7.474, de 
02/12/1971 

Lei Estadual nº 9.153, 
de 14/05/1982. 

Ary Ribeiro Valadão - 
15/03/1979 a 
15/03/1983 

PALESTINA DE 
GOIÁS 

1954, Grupo escolar. 
Distrito em 19/10/1969 

Lei Estadual nº 10.404 
de 30/12/1987.  

Henrique Santillo -
15/03/1987 a 
15/03/1991 

Fonte: Cidades – IBGE (2014) 
 

 

Essas informações da figura 13 permitem compreender a cronologia da 

ocupação e o reconhecimento dos centros urbanos da região do Oeste de Goiás. Os 
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anos de espera pela emancipação política são os mais variados, conforme se 

observa. Palestina de Goiás foi o município que mais demorou a ter vida política, 

tendo iniciado em 1954, antes até que Arenópolis e Montes Claros de Goiás e foi o 

último a ser elevado à categoria de município em 1987.  

Em contrapartida, o povoado de Piranhas começou em virtude da abertura 

da BR-158, ligando Caiapônia à Aragarças e por isso passou a ser centro comercial 

distribuidor da região e sua ascensão foi meteórica, em apenas cinco anos, de 1948 

a 1953 foi reconhecido como município. A figura 14 permite melhor visualização e 

compreensão do processo emancipatório dos municípios da área central do Oeste 

de Goiás.  
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Figura 14 – Emancipação dos Municípios da área central do Oeste de Goiás 

 

 

Não bastasse a fragmentação do município de Iporá em 1958, dando origem 

a uma série de outros municípios menores, tendo assim a sua área territorial 

reduzida, segundo Gomis (2002), ainda houve uma espécie de embargo político, 
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uma vez que o prefeito Manoel Antônio era da União Democrática Nacional – UDN e 

o poder, em níveis do governo estadual e federal pertenciam ao Partido Social 

Democrático – PSD, com José Ludovico e Juscelino Kubistchek, respectivamente. 

 

O resultado dessas retaliações foi uma drástica interrupção do 
desenvolvimento da cidade e do município e o início de um período de 
atraso que só se reverteu na década de 70. Era a devolução do troco 
superfaturado, que os iporaenses receberam, por uma vitória de apenas 
dois votos (GOMIS, 2002, p. 130). 

 

 

Assim, Iporá, que nascera com promessas de prosperidade, ao ver-se nesse 

conflito político e no esquecimento administrativo, mergulhou em crise econômica, 

enquanto o centro do estado, puxado pela construção de Brasília, iniciado em 1956, 

estruturava-se e se consolidava. Essa crise administrativa, segundo Gomis (2002), 

arrastou-se até meados da década de 1980, com a transição política para a 

redemocratização do país com o fim do regime militar. 

Durante esse período, como Iporá já era um centro polarizador de capital, 

serviços e comércio em relação aos municípios vizinhos, o que Santos (1988) 

chama de fatores luminosos ou atrativos, determinantes na relação entre os 

diferentes espaços, indiretamente, essa crise acabou abatendo-se também sobre 

esses municípios, provocando atraso estrutural, social e econômico em toda região. 
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4 - O JOGO POLÍTICO LOCAL E A APROPRIAÇÃO CAPITALISTA DA TERRA: 
ESPECULAÇÃO FUNDIÁRIA E A GARANTIA DO PODER POLÍTICO 

 

Este capítulo aborda as ações políticas implantadas por Israel Amorim para 

promover o desenvolvimento da região de Iporá. Se os capítulos anteriores 

abordaram como ocorreu a formação e ocupação da região, nesse capítulo tentou-

se explorar o jogo político por trás do comércio de terras. 

Getúlio Vargas soube usar a seu favor as mídias disponíveis naquele 

momento dos governos do período Revolução de 1930 e do Estado Novo, cujo 

principal veículo de comunicação era o rádio. Para isso, criou em seu governo um 

departamento de comunicação oficial para tratar de assuntos e da publicidade das 

ações governamentais. Esse modelo de propagação estendeu-se a Goiás com 

Pedro Ludovico, principalmente no período da construção de Goiânia, como se vê 

no transcorrer deste capítulo. Esse alinhamento publicitário entre o Brasil e o Estado 

de Goiás é de fácil compreensão, uma vez que os estados foram federalizados e 

passaram a ser, naquele momento, uma extensão da gestão federal. 

Em Iporá, por ser viajante, mercador de pedras preciosas e conhecer muitos 

lugares, principalmente os grandes centros comerciais daquela época no país, onde 

possuía negócios, Israel Amorim também usou da mesma prerrogativa e veiculou o 

seu projeto urbano por onde passava, principalmente, em jornais e rádios, no 

sentido de atrair pessoas para a região. 

 

4.1 - A comercialização das terras e o endividamento dos compradores 

 

A proposta de transferência do antigo distrito do Rio Claro para o sítio 

urbano onde atualmente está sediada a cidade de Iporá previa que, ao colocar suas 

terras à venda em pequenos lotes para atrair pequenos proprietários, o coronel 

Quinca Paes cercar-se-ia de gente simples, que lhe ficaria “devendo favores”, pelo 

fato de ele ter “ajudado” na aquisição da tão sonhada propriedade e, ao mesmo 

tempo, Quinca criaria um problema administrativo ao Interventor Federal Pedro 

Ludovico Teixeira, que ao invés de confiscar essas terras, seria obrigado a 

regularizá-las, já que boa parte não tinha documentação e nenhum governo que se 

preze, criaria um problema social desapropriando toda uma comunidade. 
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O mentor dessa ideia foi Elpidio Paes, filho do coronel Quinca, qualificado 

segundo os depoimentos dos entrevistados como culto e de boa formação 

educacional e intelectual. Percebendo o momento político que o país vivia com o 

Estado Novo e a política de colonização de Getúlio Vargas no Brasil Central, 

pressentiu que a região Oeste do Estado de Goiás seria beneficiada com as políticas 

públicas da Integração Nacional e arquitetou a manobra para que a sua família não 

perdesse suas posses. 

Quando Israel Amorim assumiu a coordenação da implantação do Distrito de 

Itajubá, em 1938, nomeado pelo então Interventor Federal Pedro Ludovico, o plano 

de transferência do distrito, segundo Gomis (2002), já estava em execução, inclusive 

com alguns moradores que já haviam se transferido para a nova localidade, desde 

1937 e aguardavam o reconhecimento da transferência por parte do governo, que 

veio no final do ano de 1938, com o Decreto Estadual nº1233/38. 

Assim, o primeiro passo foi propagar a imagem da região de Iporá, contando 

com os meios de comunicação disponíveis na época como panfletos, jornais e 

rádios e por meio de contatos e negócios que possuía nos grandes centros 

comerciais do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. Israel Amorim explorou esse 

viés e ofereceu “vantagens” a muitas famílias para que pudessem ser atraídas para 

essa região de Goiás, conforme atesta Marques (1993). 

 

Israel de Amorim deu um impulso mais acelerado ao desenvolvimento do 
lugarejo, pois como era bem relacionado em muitas terras distantes, 
propagou, lá fora, as vantagens desse lugar provocando a vinda de muitas 
famílias que recebiam algumas facilidades para estabelecerem no perímetro 
urbano delimitado. (MARQUES, 1993). 

 
 

Nesse contexto, o entrevistado de número 13, afirma que “Israel Amorim era 

um homem muito viajado, com muito conhecimento e visão do mundo e dos 

negócios”. Souza (2008), ao pesquisar a migração, a paisagem e identidade no 

século XIX acerca de Iporá, revelou que Israel Amorim, em suas viagens de 

negócios, fazia pessoalmente a propaganda do lugar em que ele estava construindo 

a cidade. 

 

As fontes orais e os trabalhos existentes nos revelam que trabalhava mais 
como comprador de diamantes, e assim, andava em toda a região, 
seguindo do Comércio Velho e indo sempre às grandes capitais vender 
pedras preciosas. Nesses caminhos, anunciava o povoado, propagando que 
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seus rios eram ricos em diamantes e que a terra era muito boa para se viver 
(SOUZA, 2008, p.15). 
 

 

A vinda de famílias inteiras era uma forma de garantir que as pessoas 

deveriam fixar residência na região por um bom período. A outra “meia garantia” 

deu-se no formato do negócio. Israel Amorim usou a posse da terra para fazer a 

permuta. As terras eram vendidas, de acordo com Gomis (2002) e Galli (2011), para 

que o trabalhador pagasse em produção com colheita da lavoura, sendo o próprio 

Israel o comprador. 

Por outro lado, precisando de dinheiro para o custeio, Israel Amorim também 

emprestava ao trabalhador, numa espécie de banco mercantil (agiota). Com essas 

práticas, o trabalhador já entrava em sua sonhada propriedade, endividado: uma 

dívida financeira e, obviamente, outra dívida política. 

O crescimento demográfico da região ocorreu rapidamente por via das 

migrações. Isso era o que Israel Amorim esperava. Povoar a região em curto espaço 

de tempo e transformar o lugarejo em município emancipado. Porém, esse mesmo 

crescimento, também lhe trouxe problemas administrativos. Não havia um banco de 

dados ou controle sobre a comercialização das posses, fazendo com que muitas 

áreas fossem vendidas por mais de uma vez. 

Essa prática está relatada pela maioria dos entrevistados e também em 

alguns trabalhos literários, como em Freitas e Lima (1997), ao relatarem a saga da 

comunidade Maia, que se instalou às margens do rio Caiapó, há cerca de sete 

décadas, depois que foram expulsos da periferia de Goiânia pelo próprio Interventor 

Federal, Pedro Ludovico Teixeira. 

 

Chegando aqui, adquiriram a posse de sete alqueires, pagando a Israel de 
Amorim, o valor em sacas de arroz. Mais tarde, o mesmo vendedor negocia 
novamente as terras com outros compradores. O grupo precisou renegociá-
las caso não quisesse perdê-las (FREITAS; LIMA, 1997, p. 38). 

 
 

Entretanto, se por um lado, a propaganda que atraía as pessoas que 

sonhavam em ter a posse da terra obteve resultados imediatos, com a chegada e a 

ocupação da região por significativo número de pessoas, a médio e longo prazo, 

tornou-se um grande problema para o município. Essas terras que foram 

comercializadas para mais de um comprador, acabaram em muitos casos, tendo o 

seu desfecho nos tribunais da justiça e, outros ainda se arrastam como no caso da 
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área da Viação Aérea Rio Grandense - VARIG, conforme as figuras 15 e 16 que 

mostram processos ainda em demanda no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

Figura 15 – Processo judicial para legalização de terras 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (2015) 
 
 

Nessa figura, observa-se um processo datado do ano de 2008 e que ainda 

continua a espera de sentença judicial. A área constante desses processos hoje é 

parte do perímetro urbano, estando situada ao sul da cidade, nas proximidades do 

antigo aeroporto, conforme pode ser observado no mapa da figura 11, na pagina 57. 

No local formou-se um loteamento irregular denominado Setor Aeroporto Sul, cujas 

edificações não têm documentação e o respaldo tem sido buscado na justiça 

comum, com os processos de usucapião. A seguir, na figura 16, verifica-se outro 

processo que corre na justiça desde o ano de 2013. 
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Figura 16 – Processo judicial para legalização de terras 

 
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (2015) 
 

 

A sede do município de Iporá foi construída na denominada fazenda 

Tamanduá ou Pindaíbas, com isso, as áreas próximas à cidade valorizaram 

rapidamente e quem tinha a sua posse nessas proximidades, por essa valorização, 

e, pela possibilidade de uma valorização contínua com o crescimento da cidade, 

dificilmente chegava a um acordo amigável, o que acabava levando à demanda 

judicial. 

A figura 17, feita a partir do “Morro do Macaco”, que se situa a Leste da 

cidade, mostra uma visão panorâmica de toda extensão do perímetro urbano na 

atualidade. Toda essa área vista na foto, fazia parte da Fazenda Tamanduá ou 

Pindaíbas, que concentrou as maiores demandas judiciais, como as que ainda 

acontecem na atualidade, mostradas nas figuras 15 e 16. 
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Figura 17 – Vista panorâmica de Iporá 

 
Fonte: GONÇALVES, Uender Gomes; 2013 (arquivo pessoal) 

 
 

Essas ações emperraram a legalização das propriedades, conforme o 

entrevistado de número 16, que sem documentação, as terras sequer, podiam 

receber financiamento dos bancos ou pleitear recursos oriundos dos programas 

governamentais para a produção no Cerrado, que foram poucos para essa região, 

conforme será abordado mais adiante. Situação que segundo ele, contribuiu para 

impor aos trabalhadores rurais um longo período em regime de subsistência, 

enquanto aguardavam a regularização de suas propriedades rurais. 

 

4.2 - O rápido crescimento da “nova” cidade 

 

Embasado em vários autores como Guimarães (1968), Martins (1990) e 

Prado Júnior (1983), entre outros, Nardoque (2002) busca reproduzir o cenário da 

origem da pequena propriedade no Brasil. Segundo esse autor, a crise de 1929 e o 

processo de imigração europeia foram responsáveis para a eclosão da pequena 

propriedade no Brasil. Esse pensamento também se observa em Arrais (2010), que 

afirma que Goiás foi beneficiado no período pós-crise, com a vinda de migrantes 

para o estado. 

Vale lembrar, de acordo com Ferreira e Santos (2009), que a pequena 

propriedade ou a posse da terra para a subsistência, faz parte da história do Brasil 
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desde a chegada dos portugueses no final do século XV e, que a Lei de Terras foi 

uma medida adotada para impedir que o negro tivesse acesso a sua posse. 

 

No final do século XVIII e início do século XIX, com a possibilidade da 
abolição dos escravos houve a necessidade de restringir o acesso a terra 
aos possíveis escravos que fossem libertados. Assim, em 1850 foi 
elaborada a Lei de Terras, para regulamentar as disputas e o acesso as 
terras e, consequentemente, também, dificultou o desenvolvimento 
existência da pequena propriedade (FERREIRA; SANTOS, 2009, p. 06) 

 
 

Nardoque (2002) evidencia ainda a diferença entre o surgimento da pequena 

propriedade no sul do país e em São Paulo. Para ele, as pequenas propriedades 

vieram com o pensamento do imigrante europeu e solidificaram-se no sul do país, 

enquanto que em São Paulo não obtiveram a mesma ascensão e acabaram 

ofuscadas pelo latifúndio. 

Essa situação retratada por Nardoque (2002) em São Paulo, em partes é 

possível de ser visualizada em Goiás, até pela origem dos primeiros pecuaristas, no 

final do século XIX, que vieram de São Paulo e Minas Gerais e ocuparam 

inicialmente grandes extensões de terra nas porções sul e sudoeste do Estado e, 

posteriormente, migraram para o oeste. Essa cultura latifundiária ainda está 

presente até os dias atuais, atribuindo a produção e o sucesso da produtividade ao 

tamanho da propriedade rural. “No Brasil, a região Centro-Oeste é a única em que o 

peso da agricultura patronal é preponderante sobre o número de estabelecimentos 

do tipo familiar” (FERREIRA; MENDES, 2009, p. 02). 

Na região Oeste de Goiás, de acordo com Gomis (2002), Ribeiro (2005) e 

Oliveira (2012), a formação inicial das propriedades, ainda no século XIX e que se 

estendeu até em meados do século XX, era composta em sua maioria por grandes 

extensões de terra. Essa realidade só passou a mudar a partir de 1940, quando 

Israel Amorim assumiu a coordenação do processo de implantação de Iporá. 

Assim, a partir dessa data, com o seu projeto de “Reforma Agrária”, Israel 

Amorim, segundo os entrevistados de número 09, 14 e 18, sem estabelecer critérios 

para os lotes, retalhou as terras de acordo com o valor que cada pessoa poderia 

pagar. Aquele que chegava com mais dinheiro ou que não tinha medo das dívidas, 

já que poderia comprar parcelado, comprava mais. Dessa forma, todos compravam 

de acordo com que pudessem pagar. Assim, a formação do município alterou a 
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paisagem em que “a garimpagem que, antes era a principal atividade econômica, foi 

dando lugar para a agricultura e, mais tarde, à pecuária”, (MARQUES, 1993). 

Como já se afirmou anteriormente, para atrair esses agricultores Israel se 

inspirou no governo de Getúlio Vargas, em que uma das estratégias usadas foi a 

força da propaganda, criando, inclusive em 1931, o Departamento Oficial de 

Propaganda – DOP, que mudou de nome em 1934, quando passou a ser 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural – DPDC. E no Estado Novo, em 

1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, para que pudesse mostrar 

ao brasileiro, o Brasil que o governo queria. 

O governo da Revolução de 1930 não foi diferente no Estado de Goiás, 

principalmente na construção de Goiânia. Pádua (2007), ao relatar de onde veio o 

capital para a construção da cidade, enumera que em primeiro momento, o governo 

federal fez um empréstimo e, posteriormente, a comercialização das terras da área 

urbana proporcionou montante para a edificação dos prédios públicos. 

 

Os primeiros empréstimos, totalizando cerca de 15 mil contos de réis, foram 
conseguidos no primeiro quinquênio dos anos de 1930. Em seguida, 
procedeu-se a vendagem de lotes, criando-se o Departamento de 
Propaganda e Venda de Terrenos para propagação e incentivo e formação 
do núcleo da nova Capital. Com o parcelamento de terras – obtidas por 
doação, compra e permuta – gerou-se explosão especulativa na área. 
Assim, em conjunto, as dívidas contraídas e as verbas advindas da 
negociação e terras serviram para financiamento de edifícios públicos da 
nova capital (PÁDUA, 2007, p. 628). 
 

 

Nesse sentido, percebe-se que a propaganda foi um forte aliado dos 

governantes no período Vargas. Israel Amorim não fez diferente, ao coordenar o 

processo de implantação do município de Iporá, seguiu a cartilha, com muita 

propaganda e “incentivo” aos que queriam vir para a sua terra, conforme também 

relata Gomis (2002). 

 

Dentro de pouco tempo o pequeno povoado cresceu e se transformou num 
agitado formigueiro humano. A divulgação, promovida por Israel de Amorim 
e a propaganda do “disse-me-disse” fez Itajubá atravessar fronteiras. 
Migrantes paulistas, mineiros, mato-grossenses, nordestinos – 
principalmente da Bahia – sem falar ainda dos goianos, foram chegando 
dominados pelo delírio da “febre” do chão massapé e fascinados pelas 
matas cheias de bacuris, “gueroba”, pateiros, tamboril, marinheiros e outras 
“marcas verdes” da “cultura de primeira” e símbolos da fartura (GOMIS, 
2002, p. 91-93). 
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Ainda de acordo com Souza (2008), Israel Amorim, sendo “possuidor de 

terras, vendia lotes, doava alguns, sempre acomodando as famílias que chegavam”. 

Nesse sentido, de acordo com Pádua (2007), a terra com essas mesmas 

características, foi propagandeada como atrativo para levar habitantes para a região 

de Goiânia. 

 

Goiânia, ao representar uma nova possibilidade geográfica no interior do 
país, foi palco de elevada migração desde seus primeiros anos de 
existência. O atrativo real para o surto imigratório foi a existência de largas 
faixas de terras férteis e matas – até então inexploradas – na área de 
abrangência da nova capital. (PÁDUA, 2007, p. 629). 

 
 

Também usando a propaganda e a comunicação com a promessa de 

prosperidade e riqueza, uma vez que o trabalhador, segundo Gomis (2002) e Galli 

(2011), poderia comprar a sua propriedade rural, pagar quando pudesse e com a 

produção da terra, além de se arriscar nos córregos da região atrás de diamantes, 

Israel Amorim atraiu pessoas de todos os cantos do Brasil e povoou rapidamente o 

distrito de Iporá, que foi elevado à categoria de município em apenas uma década, 

pelo Decreto Estadual nº 249, de 19 de novembro de 1948. 

 

4.3 - A propaganda em massa para atrair pessoas para Iporá 

 

 Com o intuito de tentar explicar a ação de Israel Amorim no processo de 

povoamento da região central do Oeste de Goiás, é necessário entender o que foi 

feito para chamar a atenção das pessoas, e, consequentemente, atraí-las para a 

região de Iporá em curto espaço de tempo, a ponto de Iporá, na década de 1950, ter 

uma população com mais de quatorze mil pessoas, de acordo com o Censo 

Demográfico do IBGE de 1950, superando o número de habitantes do município de 

Jataí, por exemplo, que então era de 12.306 habitantes. 

Nesse contexto, na construção do espaço iporaense, segundo Souza (2008), 

observa-se a participação de um “líder populista “nato”, que conclamava o povo para 

trabalhar e o povo participava”. Ainda para esse autor, na década de 1940, período 

em que Israel Amorim esteve à frente do comando político regional, “dá para se 

fazer uma análise que ele é o reflexo do Presidente Getúlio Vargas com a ditadura 

populista”. (SOUZA, 2008, p. 21). 
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Todavia, se no começo da ocupação do estado de Goiás, ainda no segundo 

quartel do Século XVIII, o que se vê na história é uma propaganda de “ouro em 

abundância”, a ponto de virar a “Lenda do Eldorado”, retratado por autores como 

Palacin e Moraes (1989) e por Estevam (1997), já no século XX, o governo Vargas 

também tentou passar uma imagem que Goiás sairia do “atraso” administrativo e 

econômico, representando nova oportunidade de vida e de trabalho. 

Segundo Pádua (2007), para impulsionar esses atrativos, a construção de 

Goiânia, “A Marcha Para o Oeste” e a construção de Brasília colocaram o Estado de 

Goiás no cenário e na rota nacional do “desenvolvimento”, que autores como Arrais 

(2010), J. Borges (2007) e Estevam (1997), afirmam que a abertura para esse 

desenvolvimento veio com a estrada de Ferro Goiás, na primeira década do século 

XX. 

Entretanto, o processo de criação de Iporá está tão ligado ao estilo do 

governo “mudancista” de Pedro Ludovico, que basicamente, obedecendo a sua 

dimensão, Israel Amorim usou os mesmos artifícios da criação de Goiânia para 

propagar e vender a ideia da nova cidade, que deveria representar modernidade e 

progresso no sertão. Nessa perspectiva, Campos (2004), afirma que a criação de 

Goiânia foi símbolo de uma “nova era” para o Estado. 

 

Para Pedro Ludovico, progresso é sinônimo de desenvolvimento. E assim 
como a cidade de Goiás é sinônimo de atraso, Goiânia torna-se um símbolo 
do progresso, expressão de um Estado que rompe com seu passado. O 
progresso é um objetivo buscado através da colonização, da construção de 
estradas e da mudança da capital (CAMPOS, 2004, p. 22). 

 

 

Esse objetivo do Estado Novo foi compreendido por Israel Amorim, que 

sendo comerciante, percebeu a nova oportunidade comercial: produzir alimentos 

para que pudesse abastecer Goiânia, que oferecia condições especiais para atrair 

pessoas e também capital para o processo industrial, como o incentivo fiscal por dez 

anos a qualquer cidadão que quisesse montar sua fábrica, de acordo com a revista 

Goianidade (1992). 

 

Ao transferir a capital do acidentado terreno onde estava encravada a antiga 
Vila Boa para a planície situada próxima ao município de Campinas, o 
Governador Pedro Ludovico Teixeira criou uma Lei para incentivar as 
pessoas com maior poder aquisitivo a construir indústrias de produtos 
diversos (GOIANIDADE, 1992, p. 56-57). 
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Como Anápolis já estava consolidado como centro comercial de Goiás e já 

era beneficiado pelo transporte ferroviário, tendo a CANG que pudesse abastecer a 

cidade e até exportar aproveitando os trilhos da estrada de ferro, de fato Goiânia 

precisaria de centros abastecedores, uma vez que a partir da década de 1950,  

consolidava-se como a principal cidade do estado. 

Com essa visão comercial, Israel Amorim percebeu a oportunidade de Iporá 

crescer puxado pelo sucesso da nova capital. Para isso era preciso povoar 

rapidamente o local, veiculando a imagem de uma região próspera em diversos 

níveis de exploração econômica. Mas, só isso não bastava, haja vista que sem 

condições ideais para o transportes, o produtor corria o risco de produzir e não 

conseguir escoar a produção, não tendo acesso assim aos mercados consumidores. 

Com esse objetivo de vender a ideia da nova cidade, Israel Amorim tornou-

se figura conhecida nos meios de comunicação, como do jornal “O popular”, que 

começava a projetar-se como grande veículo de comunicação em Goiás e pertencia 

a aliados políticos de Pedro Ludovico, e também a “Rádio Clube”, que segundo 

Telesse (2009), foi a primeira emissora radiofônica de Goiânia fundada no ano de 

1942 por Venerando de Freitas e Pimenta Neto, ambos aliados políticos de Pedro 

Ludovico Teixeira. 

Porém numa das visitas em que fez ao jornal O popular, cuja entrevista foi 

veiculada em 19 de março de 1944, ficou clara a intenção de Israel Amorim, como 

pretendia estreitar a relação comercial com a nova capital, ao anunciar que o 

Interventor Federal prometera auxílio para a abertura de rodovia ligando as duas 

cidades. “Tudo envidaremos, disse-nos o senhor Israel de Amorim, para que no fim 

de maio esteja concluída essa rodovia que virá servir para aumentar o 

abastecimento de Goiânia” (O POPULAR, 1944, nº 531). 

Essa propaganda da nova terra, segundo Souza (2008), ecoava com a 

propaganda oficial do Estado Novo. “Israel fazia propaganda de Iporá para o povo ir 

para ali, que a terra era boa para trabalhar, enquanto o Presidente anunciava os 

sertões do Brasil através do rádio, incentivando a formação de cidades e o 

desenvolvimento das regiões” (SOUZA, 2008, p. 21). Era o interesse econômico 

pelo interior brasileiro, atraindo as pessoas para o desbravamento e o povoamento 

de Iporá. 
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4.4 - O alinhamento político de Israel Amorim e Pedro Ludovico 

  

O entendimento político entre Israel Amorim e Pedro Ludovico é perceptível 

nos depoimentos, nas entrevistas, nos relatos e nos trabalhos científicos realizados 

sobre esse contexto histórico, que mostram um Pedro Ludovico muito próximo dos 

seus companheiros partidários, porém, as imagens são raras. O político não era 

muito de se expor em se tratando de imagens. 

A esse respeito, o jornalista Jackson Abrão relatou a Queiroz (1990), que em 

1978, não se tinha imagens de Pedro Ludovico pelas ruas e pontos principais de 

Goiânia. Foi preciso fazer um trabalho de convencimento do político para que 

pudesse então, registrar a sua imagem na capital que ele fundou. 

 

A ideia de percorrer a Capital com o seu fundador era quase uma ideia fixa, 
pois não tínhamos naquela época, nenhuma cena dele nas ruas, nem no 
Palácio que construíra, nem nos pontos principais da cidade. 
Seria como foi, um registro histórico. Assim, depois de uma longa e ansiosa 
espera, definimos a data para o dia 11 de setembro de 1978. (ABRÃO Apud 
QUEIROZ, 1990, p. 95). 

 

 

Sendo assim, para ligar a figura de Israel Amorim a Pedro Ludovico, buscou-

se por acervos do museu Pedro Ludovico Teixeira, no Centro Histórico e Geográfico 

de Goiás e no Arquivo Histórico Estadual, ambos em Goiânia, em museus e 

bibliotecas nas cidades de Goiás e de Rio Verde e, também em Iporá, além de 

acervos particulares e trabalhos monográficos e livros que tratam da história de 

Israel Amorim. Entretanto, poucas são as imagens, mesmo que oficiais, que retratam 

o interventor com populares. Os relatos quanto à figura de Pedro Ludovico, que 

esteve à frente do poder estadual por cerca de trinta e oito anos, todos aqueles que 

se arriscaram a escrever sobre sua trajetória política limitam-se à construção de 

Goiânia, numa nítida impressão, que nada mais fez o chefe da “Revolução de 1930 

em Goiás”. 

 Apesar de pertencer a um projeto político que ficou conhecido como 

“governo populista”, que foi a era Vargas, do qual Pedro Ludovico Teixeira foi seu 

representante em Goiás, o imortal escritor goiano Bernardo Élis, em depoimento a 

Queiroz (1990, p. 58), salientou que Pedro Ludovico era um político culto, de 

prestígio, elitista, que “lia lá o seu francês, lia os seus filósofos, estava a par das 

conquistas tecnológicas...”, mas não era muito popular. 
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Uma dessas poucas aparições em meio à multidão foi registrada em Iporá, 

no processo eleitoral de 1950, visto na figura 18, ocasião em que Pedro Ludovico 

era candidato a Governador do Estado e aparece caminhando pelas ruas da cidade 

ao lado do vereador Elpídio Souza dos Santos, eleito em 1949, na primeira 

legislatura iporaense. Elpídio era cunhado de Israel Amorim e é apontado pelos 

historiadores locais como o seu principal mentor intelectual político. Pedro Ludovico 

é o homem à esquerda da foto, de roupa clara e chapéu e ao seu lado, o vereador 

iporaense Elpídio Santos. 

 

Figura 18 – Pedro Ludovico em Iporá: campanha eleitoral de 1950 

 
Fonte: Galli (2011) 
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Na figura 19, observa-se Pedro Ludovico na companhia de Israel Amorim. 

Segundo Gomis (2002), esse gesto com os dedos, é o momento em que Israel 

mostrava ao Governador um diamante de trinta e cinco quilates13 extraído no 

garimpo do Monchão do Vaz, antigo distrito de Iporá que, posteriormente, quando 

emancipado recebeu o nome de Israelândia, em 1958. 

 

Figura 19 – Israel Amorim mostra diamantes a Pedro Ludovico 

 
Fonte: Gomis (2002) 

 

Esse alinhamento político e, principalmente, a eleição de Pedro Ludovico a 

governador de Goiás em 1950, segundo Gomis (2002), foi importante para o 

mandato de Israel Amorim frente à prefeitura de Iporá, no primeiro pleito de 1949 a 

1953, que o autor caracteriza como um “sucesso administrativo”. 

Como foi visto anteriormente, tanto pela literatura como pelos depoimentos 

dos entrevistados, existia um forte alinhamento político entre Israel e Ludovico, de 

modo que Israel Amorim falava na região em nome do governador, que por sua vez, 

tinha o respaldo do Governo Federal, conforme afirma José Fleury em depoimento a 

Queiroz (1990, p. 98), que “Getúlio Vargas dava apoio total a Pedro Ludovico e isto 

o ajudou muito”. 

                                                
13

 Medida internacional para pesar pedras preciosas e pérolas. O termo deriva de kirat, palavra árabe que 
significa semente ou grão. Geralmente, é representado pela sigla ct - carat significa quilate em inglês. (Fonte: 
http://www.metric-conversions.org) 
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Usando desse prestígio e tendo respaldo nas esferas estadual e federal, e 

ainda contando com o apoio da comunidade local, como afirma Souza (2008), Israel 

Amorim teve facilidade para edificar a cidade e organizar a distribuição de terras de 

acordo com o seu “planejamento” político, visando garantir seus interesses 

econômicos e políticos, além de organizar uma produção para abastecer Goiânia, 

que a cada ano ia tornando-se a principal cidade do Estado. 

 

4.5 - O uso da terra para promover o urbano 

 

Ao longo da pesquisa, fica evidente a intenção que levou Israel Amorim a 

promover a descentralização da propriedade da terra na formação de Iporá. Sua 

visão comercial fê-lo perceber que com a política voltada para o interior do Brasil, a 

FBC, criada com a política da Marcha para o Oeste em Goiás no início da década de 

1940 e, o crescimento de Goiânia, concomitantemente, cuja política de incentivo à 

industrialização era uma realidade, faltava quem pudesse abastecer o mercado 

urbano de alimentos e matérias primas. 

Nesse período, é preciso destacar o município de Caiapônia, que nessa 

época, ainda era denominado de Rio Bonito. No ano de 1943, o município passou a 

ser o segundo posto de abastecimento da “Marcha para o Oeste”, feito até então 

conseguido somente por Uberlândia, em Minas Gerais. No final desse mesmo ano, 

Getúlio Vargas, por Decreto Presidencial, criou a FBC, cuja missão era promover a 

colonização e a expansão da rota da expedição Roncador-Xingu. 

O resultado de tudo isso, visto nos anos seguintes, foi um município que 

quase dobrou sua população em apenas sete anos, passando, segundo os números 

do IBGE, nos Censos Demográficos de 1940, quando tinha 8.306 moradores, para 

15.220 pessoas recenseadas em 1950. Posteriormente, no Censo de 1960, o 

número de habitantes começou a cair, ficando em 12.228 pessoas. O motivo 

principal para esse aumento populacional, segundo Souza (1985), foram as 

vantagens comerciais garantidas pelo Governo Federal. 

 

Caiapônia, em face dos entrepostos comerciais da Fundação Brasil Central, 
foi intensamente procurada pelas cidades circunvizinhas. Os preços dos 
produtos revendidos nos armazéns da entidade – todos de grande consumo 
– eram os mesmos oferecidos em São Paulo e Uberlândia, sem qualquer 
acréscimo em função do transporte ou da condição econômica do país após 
o ingresso na guerra. 
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Houve intensa movimentação em todos os setores de atividades. Novas 
perspectivas surgiram no sonho da população, em função dos empregos 
criados e da fartura dos produtos de primeira necessidade, oferecidos pelo 
governo a preço de custo, enquanto o resto do país cumpria a difícil 
situação imposta pela II Guerra (SOUZA, 1985, p. 128). 

 

 

Diante dessa perspectiva, embora algumas promessas deixassem de ser 

consumadas, como foi citado, a construção da rodovia GO-060 que o então 

Interventor Pedro Ludovico prometera em 1944, teve sua execução só em 1964, 

ocorreu que os recursos financeiros do custeio da FBC também não chegaram, 

conforme fora anunciado, segundo Souza (1985). Israel Amorim traçou um plano em 

três etapas para urbanizar Iporá. 

Primeiro, ao descentralizar a posse da terra, não se permitiu a chegada de 

grandes fazendeiros, latifundiários, que pudessem vir dividir com ele o poder local. 

Dessa forma, a descentralização da posse da terra foi uma forma de concentrar e 

perpetuar o poder político. 

O segundo passo foi criar mecanismos que pudessem oferecer vantagens 

para as famílias virem para Iporá. Enquanto prevalecia a questão da política 

latifundiária pelo restante do estado, ele fez muita propaganda, conforme já se 

afirmou, oferecendo terras, de todos os tamanhos com condições facilitadas para 

pagamento, escolas para os filhos e doação de lotes no perímetro urbano. 

O terceiro passo, com vista comercial, percebia-se duas cidades em franco 

desenvolvimento que eram Goiânia e Caiapônia. Israel Amorim poderia criar em 

Iporá um centro distribuidor. Como já existia estrada ligando Iporá à Caiapônia, ele 

acreditava que a rodovia ligando as cidades de Goiânia e Iporá ficaria pronta em 

poucos meses. Dessa forma, incentivava a produção nas pequenas propriedades, 

sendo ele mesmo o comprador, como já fazia com os garimpos da região, em que 

ele comprava e levava a produção para grandes centros. Assim, ele se transformou 

no líder político e “atravessador” comercial para os produtos agrícolas de Iporá. 

Quanto ao legado da FBC para o Oeste de Goiás, outro autor que ressalta 

sua significativa importância é Oliveira (2012), que afirma que a expedição 

beneficiou diretamente algumas cidades e contribuiu para a organização estrutural 

da região, até então quase desabitada. 

 

Transcorrida por cerca de quarenta anos, a Marcha para o Oeste fundou 
cerca de 43 vilas e cidades, construiu 19 campos de pouso, contatou mais 
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de cinco mil índios e percorreu 1,5 mil quilômetros de picada abertas e rios. 
No interior de Goiás, cidades como Jataí, Caiapônia e Aragarças, serviram 
com guia de desenvolvimento das estradas e, ao longo de tais estradas, 
surgiram várias outras impulsionadas pelo levante desenvolvimentista do 
Governo de Vargas. Cidades com Bom Jardim de Goiás, Piranhas, 
Arenópolis, Iporá e outras, surgiram por uma influência quase que direta 
pela implantação do projeto da Marcha para o Oeste (OLIVEIRA, 2012, p. 
47). 

 

 

Com a interiorização crescente do país, crescia a importância da terra no 

Centro Oeste Goiano, que cada vez mais passava a ser valorizada. É nesse 

contexto, que surgiu a urbanização de Iporá. A percepção de que a região deveria 

sair do anonimato para se tornar promissora com a produção agrícola e 

consequentemente, oferecer melhores condições de vida financeira a muitas 

famílias, atraiu milhares de pessoas que vieram radicar-se na cidade que ora se 

formava, ante a essa perspectiva. 

 

4.6 - O crescimento rápido da cidade e a valorização das terras 

 

Usando os artifícios, primeiro com a propaganda do “corpo a corpo”, 

interpelando as pessoas com vantagens econômicas e fazendo convites para se 

mudarem para a região, e, posteriormente, apresentando nos meios de 

comunicação os resultados do crescimento e o desenvolvimento econômico da 

região, que proporcionou o rápido crescimento da cidade de Iporá e a ocupação do 

espaço da região. 

Com a política de interiorização e a ocupação do território goiano, houve a 

valorização das terras no estado, principalmente em três regiões: sul, sudoeste e 

mato grosso goiano, atestado por autores como B. Borges (1982), J. Borges (2007) 

e Pádua (2007), sem falar no próprio Pedro Ludovico, que em 1936, quando 

Interventor Federal, em mensagem à Assembleia Legislativa, apontava a procura e o 

interesse por investidores em Goiás e que a venda das terras devolutas poderia “ser 

considerada preciosa fonte de renda para o erário público”. 

Como Iporá surgiu e seguiu essas transformações, nessa 

contemporaneidade, com a chegada dos novos habitantes e a procura incessante, 

elevou o preço da terra, segundo depoimento dos entrevistados de número 14 e 16, 

e que também é atestado pelo entrevistado de número 13, que ainda sobre essa 

questão, levanta uma hipótese: para ele, como a política federalista visava 
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incentivos à grande propriedade, o diferencial de Iporá foi exatamente a propagação 

da pequena propriedade, sem contar que atraiu também muitos agregados, que 

vieram com o sonho de ter sua própria terra ou faturar algum diamante nos dias de 

folga, uma vez que não tinha trabalho diário. Conta ele que até os dias atuais, é 

comum as mulheres mais velhas, moradoras da zona rural, ao matar um frango, por 

exemplo, abrir a moela do animal e procurar por diamantes, porque dizem que as 

aves comem as pedras que estão nos arredores da casa. 

A forma usada por Israel Amorim para atrair os trabalhadores rurais para a 

região de Iporá, a princípio teve uma resposta muito significativa, tanto é que, em 

cerca de dez anos, a região que antes tinha poucos habitantes, ganhara o status de 

“Distrito promissor”, a medir pela população recenseada e, também, expressa em 

matéria veiculada no jornal O popular, do dia 22 de novembro de 1958, na terceira 

página, cuja manchete foi: “Iporá grande centro comercial do Estado”. 

Essa matéria vista na figura 20, é uma verdadeira exposição do município, 

dividido em três momentos: o contexto histórico, desde que era distrito de Goiás até 

o Censo Demográfico de 1950, com sua população ultrapassando a 10 mil 

habitantes; a localização do município em relação à Goiânia e ao Rio de Janeiro 

(ainda capital federal), com opções de traslado por rodovias ou avião, para enaltecer 

a importância da cidade; e, por fim, os números do Departamento Estadual de 

Estatística sobre a produção agrícola do Município em relação ao ano de 1956, que 

enumera praticamente toda a produção agrícola desde a quantidade de dúzia de 

ovos à produção de farinha de mandioca. 
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Figura 20 – O popular: Produção agrícola de Iporá em 1956 

 
Fonte: Arquivo Histórico Estadual – Goiânia (2014) 
 

 

No trabalho de análise dos dados, a considerar pela época, presume-se que 

levou alguns dias de pesquisa, uma vez que faz toda uma apresentação do 

município, cujo objetivo fica claro em mostrar a produção agrícola, desde os 

números de reses bovinas à produção de rapadura, que passou de vinte mil quilos 

em 1956. A intenção da matéria é mostrar um município que estava em franco 

“desenvolvimento”. 

 

A produção agrícola do município, em 1956, compreendeu 2 mil sacos de 
feijão, 7 mil sacos de milho, 5 mil arrobas de café, 20 mil sacos de arroz, 
5400 arrobas de algodão, 1700 toneladas de cana de açúcar, 20 mil quilos 
de batata doce e 12 mil frutos de abacaxi. 
Informa o Departamento Estadual de Estatística que no ano anterior, 
existiam em Iporá: 15.300 bovinos, 5.100 equinos, 1500 asininos, 2.200 
muares, 3 mil suínos e 9.900 galináceos. 
A produção animal foi de 24 mil dúzias de ovos de galinhas, 32 mil litros de 
leite de vaca, mil quilos de manteiga e 1.100 quilos de queijos. Foram 
transformados 300 litros de aguardente, 22.800 quilos de açúcar, 20.180 
quilos de rapadura, 4 mil sacos de farinha de mandioca e 1.350 quilos de 
polvilho (O POPULAR, 1958, nº 3768,  p. 03). 
 

 

Mas, a quem interessava esse tipo de publicidade e por que toda essa 

publicidade sobre a região? A resposta não pode ser precisa, mas permite uma 

analogia. Percebe-se, durante as buscas para essa pesquisa, que os veículos de 

comunicação daquela época, basicamente, serviam ao seu grupo de sustentação 
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política e faziam, abertamente, comentários, matérias e editoriais para defender ou 

atacar os políticos ou os grupos políticos. Jaime Câmara, um dos donos do jornal O 

Popular, era aliado de Pedro Ludovico e foi prefeito de Goiânia no final da década de 

1950. 

Vale lembrar, conforme se relata no capítulo anterior, que Israel Amorim ao 

tentar voltar a ser prefeito de Iporá no ano de 1956, perdeu a eleição por uma 

diferença de dois votos para Manoel Antônio. Com essa derrota, Israel mudou-se de 

Iporá, mas não abandonou o jogo político, centrando suas forças nos povoados e 

distritos da região, a ponto de dividir o Município de Iporá e criar outros quatro 

municípios. Portanto, em 1958 o prefeito de Iporá era Manoel Antônio, opositor ao 

grupo de Pedro Ludovico e por consequência a Israel Amorim, fica difícil acreditar 

que essa matéria seria para beneficiar a administração local, uma vez como já foi 

visto, Manoel Antônio teve dificuldades em sua gestão, por conta de forças 

contrárias no governo estadual e federal, opinião também expressa pelo 

entrevistado de número 14. 

No entanto, essa notícia do jornal serve para esconder fatos importantes 

ocorridos naqueles dias. A data de 14 de novembro de 1958 marcou a emancipação 

política dos seguintes municípios: Amorinópolis, Israelândia, Jaupaci e Moiporá, 

conforme pode ser observado pela figura 21, do Diário Oficial do Estado de Goiás, 

do dia 28 de dezembro de 1958, relacionando os novos municípios recém-criados, 

sendo que Diorama foi emancipada três dias depois, no dia dezessete. Repare que 

o jornal é do dia 22 de novembro de 1958, uma semana depois do acontecimento 

em que Israel Amorim conseguiu emancipar esses municípios com a divisão do 

território de Iporá. 

O detalhe mais importante é que a matéria não menciona a criação desses 

municípios e ainda veicula-os como sendo Distritos de Iporá.  Percebe-se que, a 

intenção era atrair mais pessoas para a região e fortalecer a base política de Israel 

Amorim, nesses novos municípios, que aparecem na edição do Diário Oficial do 

Estado de Goiás, na figura 21. 
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FIGURA 21 – Diário Oficial - Emancipação dos Distritos de Iporá 

 

Fonte: SQUIAVE, Hyago Ernane Gonçalves; 2015 (arquivo pessoal) 
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 O mesmo jornal O popular, uma semana após essa vasta propaganda, no 

dia 04 de dezembro de 1958 anunciava as eleições municipais em quarenta e quatro 

novos municípios goianos, em que estão inclusos os cinco novos municípios da 

região: Amorinópolis, Diorama, Jaupaci, Israelândia, Moiporá e também Jussara, 

que foi desmembrado do Município de Goiás. 

A matéria do jornal, intitulada “Haverá eleições em numerosos municípios 

recém-emancipados”, vista na figura 22, trata o processo eleitoral, anunciando que 

os novos municípios deveriam ser instalados em janeiro de 1959, e logo após, em 

sessenta dias deveria acontecer às eleições para os poderes legislativo e executivo, 

o que dá uma ideia de como foi rápido o processo de desmembramento dos 

municípios que pertenciam a Iporá. 

 

Figura 22 – O popular: Eleições em novos Municípios 

 
Fonte: Arquivo Histórico Estadual – Goiânia (2014) 

 

 

A partir dessas considerações, é necessário então entender a quem 

interessava tal propagação. Israel Amorim, após perder a eleição municipal de 1956, 

e como Deputado Estadual, usou sua força política para desmembrar os distritos e 

povoados do Município de Iporá, obviamente, para continuar assegurando o poder 

na região e, consequentemente, voltar à cena política em Iporá, conforme se 

observa no depoimento da entrevistada de número 03, que “Seu Israel mandava em 

tudo aqui”, essa opinião também é expressa pelo entrevistado de número 01. 
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Outro elemento que sustenta essa afirmação está na figura 23, que mostra o 

material de campanha política de Israel Amorim em 1962, quando tentou voltar sem 

sucesso à Assembleia Legislativa de Goiás. O panfleto apresentava propostas de 

trabalho para sua representatividade parlamentar. Israel usou dois verbos: continuar 

no futuro e lutar no gerúndio, para dar a impressão que constantemente está a 

serviço do povo e que não pretende parar com suas atividades políticas regionais. 

 

Figura 23 – Panfleto eleitoral de Israel Amorim em 1962 

 
Fonte: Galli (2011) 

 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que Israel Amorim pretendia continuar com a 

propagação da região a fim de desenvolver os novos municípios que ele acabara de 

fundar ou teria ajudado no processo de fundação, sem contar que um aumento 

significativo de habitantes, poderia dar-lhe novos eleitores para continuar sua 

liderança regional, com mais um mandato de Deputado Estadual. 

Portanto, é preciso destacar que no final dos anos de 1950, essa força 

migratória começou a dar sinais de estagnação na região Oeste do Estado. Como a 

promessa dos recursos da FBC não foi cumprida na totalidade e, a partir de 1956 

com início da construção de Brasília, o foco de investimentos e desenvolvimento 

também migrou mais para o centro do estado, conforme visto em R. Borges (2001, 

p. 29), “concentrou-se na porção sul de Goiás, sobretudo na região do Mato Grosso 

de Goiás”, e o número de municípios goianos saltou de 77, na década de 1950, para 

179, na década de 1960. 
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Ainda de acordo com R. Borges (2001), esse fato da expansão agropecuária 

e populacional visto em Goiás, deveu-se às ações e a política de interiorização 

deflagrada na década de 1940 no regime do Estado Novo e, que foi retomada com o 

plano de metas de Juscelino Kubitschek, opinião também expressa em J. Borges 

(2007), que afirma que as políticas públicas foram determinantes na configuração de 

Goiás. 
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5 - ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO REGIONAL; A ESTRUTURA 
FUNDIÁRIA DESCONCENTRADA 

 

Neste capítulo final do trabalho, apresentar-se-á como se deu a ocupação da 

região do Oeste de Goiás, com destaque para os municípios vizinhos de Iporá, e a 

importância do Rio Araguaia, que pela facilidade de navegação, no início do 

povoamento, no século XIX, sediou os primeiros povoados que posteriormente 

transformaram-se em municípios, e a importância também da Marcha para o Oeste, 

que impulsionou o processo migratório e o desenvolvimento da região. 

Os poucos programas de incentivo rural e a falta de políticas públicas para a 

produção no campo, a produção agrícola da região e de Iporá, com predominância 

na pecuária e a falta de investimentos em desenvolvimento econômico, acentuam a 

estagnação nos meios de produção com o conservadorismo tradicional. 

Nesse sentido, Iporá, por ter o maior núcleo urbano da região e concentrar a 

prestação de serviços, seja público ou privado, reflete diretamente nas comunidades 

vizinhas o seu ritmo de gestão e desenvolvimento, que economicamente, segundo 

os dados do governo estadual, só chega a vinte por cento. 

A partir dessa discussão, buscou-se compreender o espaço agrário de Iporá, 

que é constituído por pequenas propriedades, que apresentam pouca produtividade 

agrícola e são voltadas para a pecuária com a produção de leite ainda de forma 

tradicional com poucos investimentos tecnológico no setor. 

Nessa busca por respostas que expliquem a permanência da estrutura 

fundiária desde os anos de 1940 até os dias atuais, com tendência a pequenas 

propriedades, visitou-se vinte e sete propriedades rurais e verificando que há um 

conjunto de fatores que contribui para essa realidade, como a questão do relevo e a 

hidrografia do município que causam barreiras naturais para a expansão da 

produção de grãos; o valor comercial da terra para a criação de gado bovino é 

superior ao praticado na região; problemas de ordem jurídica com a documentação 

de algumas propriedades que ainda persistem; valor sentimental familiar pela 

propriedade... Não havendo, portanto, uma causa única, solitária para explicar a 

permanência da pequena propriedade em Iporá. 

 

5. 1 - A implantação de novos municípios e a estruturação regional 
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A formação do espaço geográfico do oeste de Goiás começou a partir da 

transferência efetiva do distrito Diamantino do Rio Claro para onde hoje está situado 

o município de Iporá. De acordo com Moraes (2005, p. 43) “os territórios são 

entidades históricas, que expressam o controle social do espaço por uma dominação 

política institucionalizada”.  

O que se viu, portanto, na formação da região oeste até meados do século 

XX, é que ao longo do tempo, desde a chegada do Anhanguera, ainda em 1724, a 

região, vista em Taunay (1931), Palacin (1976), Souza (1985), Gomes, Barbosa e 

Teixeira Neto (2004), Gomis (2002), Souza (2010) entre outros, foi sendo 

transformada inicialmente pelo fator econômico. Num primeiro momento pelo 

garimpo de ouro e diamante e, posteriormente, no início do século XX, com a 

criação de gado bovino. 

Até o início da década de 1940, quando houve intervenção do Estado no 

processo de fundação de Iporá, o que se via era um espaço, mesmo em meados do 

século XX, desprovido dos avanços tecnológicos da época, em que as estradas 

“boiadeiras”, que o entrevistado de número 06, relatou como estrada “salineira14”, 

não permitindo o escoamento de produção em larga escala, haja vista que o veículo 

comum era o carro de boi, extremamente lento em locomoção. A maioria das 

mercadorias, de acordo com Freitas e Lima (1997), era transportada por tropeiros. 

A figura 24 retrata a formação dos municípios do Oeste do Estado e permite 

fazer uma análise de como era distribuído os núcleos urbanos nesse território antes 

da intervenção do governo estadual no processo de formação de Iporá em 1940. O 

rio Araguaia, desde a segunda metade do século XIX, pela facilidade de navegação, 

permitiu ao Exército Brasileiro posicionar tropas para o combate durante a Guerra do 

Paraguai e pelas notícias de garimpo recebeu em seus arredores muitos 

moradores/garimpeiros. 

Esses dois fatos estão correlacionados pelo IBGE, no contexto histórico dos 

municípios de Aragarças, Baliza e Bom Jardim de Goiás e do Distrito do Registro do 

Araguaia, em Goiás e de Araguaiana, Barra do Garças e Torixoréu no Mato Grosso. 

A esse enredo, segundo Couto (2010), soma-se uma tentativa de povoar a região 

logo após a Guerra do Paraguai, com a implantação da Colônia Agrícola Macedina 

em 1871, que deu origem a cidade de Aragarças.  

                                                
14

 Estrada que permitia os carreiros ir com seus carros de bois até um posto de distribuição de sal. 
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Povoar o lugar significava protegê-lo de novos possíveis confrontos 

armados. Porém, ainda de acordo com Couto (2010), aos poucos os agricultores, 

numa perspectiva de enriquecimento, foram deixando a região do córrego do Areia, 

onde foi implantada a colônia agrícola e migrando para as proximidades do Rio 

Araguaia, onde está situada a cidade de Aragarças, seduzidos pelo anúncio de ouro 

nos garimpos ali existentes. 
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Figura 24 – A Formação dos Municípios do Oeste de Goiás 

 

 

 

Contudo, em relação à Iporá, as informações da figura 24 permite apontar 

que a disposição dos núcleos urbanos ocorria em uma espécie de “triângulo”. Os 
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núcleos populacionais até 1940 projetavam-se ao leste, com a cidade de Goiás e 

seus distritos, vilas e povoados; ao sul/sudoeste com Paraúna, Rio Verde e 

Caiapônia e, ao noroeste, os pequenos povoados às margens do Rio Araguaia – 

Bom Jardim de Goiás, Baliza, Torixoréu, Aragarças, Barra do Garças, Araguaiana e 

Registro do Araguaia. 

A discussão que acabou transferindo o Distrito Diamantino do Rio Claro para 

Iporá teve início no ano de 1936 e a sua transferência concretizou-se a partir 1940. 

Segundo informações do IBGE e relacionadas na figura 25, a origem dos municípios 

próximos do rio Araguaia deu-se antes dessa data. 

 

Figura 25 – Origem das cidades do Araguaia 

Cidade Como iniciou Ano de início 

Aragarças Garimpo e Militar 1872 

Araguaiana Fiscalização 1899 

Registro do Araguaia Fiscalização 1901 

Bom Jardim Garimpo 1912 

Baliza Garimpo 1924 

Torixoréu Garimpo 1926 

Barra do Garças Militar 1935 
Fonte: Cidades – IBGE 

 

Foi a partir, portanto, da transferência do distrito Diamantino do Rio Claro, 

em 1940, para a localidade em que se encontra a cidade de Iporá, que começou a 

povoar e aparecer as manchas urbanas no centro da região Oeste do Estado de 

Goiás. 

Outro fator que não se pode negar como impulsionador para a ocupação 

populacional da região foi a “Marcha para o Oeste”. Oliveira (2012) afirma que 

algumas cidades, como Arenópolis, Bom Jardim, Piranhas, e até mesmo Iporá 

“surgiram por influência quase direta pela implantação do projeto da Marca para o 

Oeste” (OLIVEIRA, 2012, p. 47). 

Vale lembrar que antes da criação da FBC, tanto Bom Jardim de Goiás, 

como Iporá já existiam como distritos. Nessas duas localidades, o que houve foi uma 

impulsão demográfica, aumentando consideravelmente o número de habitantes.  

 

5.2 - Os programas e incentivos agrários governamentais para Iporá 
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No contexto histórico geográfico da formação do estado de Goiás, há duas 

fases bem definidas. Uma antes do governo da Revolução de 1930, em que Goiás 

era totalmente desprestigiado e sem respaldo político/administrativo e outra após a 

Revolução de 1930, em que passam a ocorrer mudanças com a expansão da 

estrada de ferro, a construção de Goiânia, abertura de rodovias, programas 

agrícolas, a criação da FBC e a construção de Brasília.  “Os governos estadual e 

federal tiveram uma participação ativa na produção do território de Goiás” (CASTRO, 

2004, p. 85). 

Nessa perspectiva, na formação da região Oeste do Estado, observaram-se 

paulatinamente essas ações com a tentativa da Colônia Agrícola Macedina, que deu 

origem a Aragarças, implantada no último quartel do século XIX e a criação da FBC 

na década de 1940, que impulsionou a ocupação da região Central e Oeste do 

Brasil. 

A revista Memória, da Universidade Federal de Goiás, no mês de junho de 

2009, republicou a última entrevista do político Pedro Ludovico Teixeira, dada ao 

jornal Opção no ano de 1978 e concedida aos jornalistas José Luiz Bittencourt Filho 

e Herbert de Moraes Ribeiro. Na introdução de chamada da matéria, a revista afirma 

que: 

 

Na década de 1930, Goiás estava em penúltimo lugar no índice de 
desenvolvimento dos Estados brasileiros. Isolado do restante do país, 
sujeito a práticas políticas quase feudalistas, a partir da construção de 
Goiânia, o Estado iniciou um longo caminho de desenvolvimento que hoje o 
insere no primeiro grupo dos Estados brasileiros (MEMÓRIA, 2009, p. 191). 

 

 

Nesse contexto, Moraes (2005) conceitua território como sendo a base física 

do Estado Moderno e a sua função social, bem com a sua organização espacial que 

ora se apresenta de acordo com as necessidades humanas, observando os fatores 

naturais e a injeção de capital fixo. 

 

O território é uma materialidade terrestre que abriga o patrimônio natural de 
um país, suas estruturas de produção e os espaços de reprodução da 
sociedade (lato sensu). É nele que se alocam as fontes e os estoques de 
recursos naturais disponíveis para uma dada sociedade e também os 
recursos ambientais existentes. E é nele que se acumulam as formas 
espaciais criadas pela sociedade ao longo do tempo (o espaço produzido). 
Tais formas se agregam ao solo onde foram construídas, tornando-se 
estruturas territoriais, condições de produção e reprodução em cada 
conjuntura considerada. (MORAES, 2002, p. 43). 
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Nesse sentido, o que se viu, na organização política/administrativa da região 

Oeste de Goiás, foi uma interferência direta do Poder Federal, que desde o governo 

imperial, pela Lei nº 11, estabeleceu como incentivo para a criação de bovinos e 

equinos na região Sul do Estado, a isenção do pagamento de impostos por 10 anos. 

Após a Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX, percebendo a 

necessidade de povoar a área, até por temer novos ataques, estendeu-se esse 

benefício ao Sudoeste e ao Oeste do Estado de Goiás, visto em Ribeiro (2005) e 

pelo depoimento do entrevistado de número 05 e, a implantação da Colônia Agrícola 

Macedina, nas proximidades do Rio Araguaia, que, conforme foi dito, fracassou em 

virtude da falta de apoio logístico aos produtores rurais e pela sedução dos garimpos 

da região. 

Mas, essas ações políticas não foram suficientes para estabelecer e fixar o 

povoamento no Oeste, ficando na dependência de outros incentivos 

governamentais, como ocorreu com a Marcha para o Oeste e a FBC. A partir desse 

evento, a abertura de estradas, a construção de pontes e as vantagens comerciais 

subsidiadas pelo Governo Federal sediada em Caiapônia, serviram para atrair os 

trabalhadores rurais para o desafio de produzir no Oeste Goiano. 

Assim, gradativamente, o número de moradores aumentava a cada dia, 

segundo os entrevistados de números 05, 14 e 18, todos os dias chegava alguém de 

mudança para Iporá, vinha em carro de boi ou tropas. Eram pessoas que vinham 

para lavrar a terra. Essas informações estão presentes na análise do número 

crescente de moradores recenseados pelo IBGE. 

A figura 26 apresenta como se deu o processo de ocupação do Oeste de 

Goiás, ao mostrar a formação da população recenseada no período de 1940 a 2010. 

Em 1950, Iporá já aparece no Censo Demográfico do IBGE e, nos próximos 

recenseamentos, até a década de 1990, a região foi se formando, ganhando novos 

municípios que se desmembravam e se emancipavam. No Censo de 1960, o 

município de Iporá aparece com perda de população e, na década de 1980, 

Caiapônia também apresenta significativa perda de sua população. 

Essas duas situações ocorreram porque no final da década de 1950, Israel 

Amorim usando sua força como Deputado Estadual fracionou o Município de Iporá e, 

consequentemente, houve a diminuição da população, que passou a fazer parte 

desses novos municípios. Por sua vez, Caiapônia teve além do município de 
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Piranhas desmembrado, na década de 1950, Doverlândia e Palestina de Goiás que 

foram também desmembrados na década de 1980. Os dois somavam cerca de 11 

mil habitantes, o que significou em perda acentuada de população para Caiapônia, 

mostrada no Censo Demográfico de 1991. 

 

Figura 26 – A Formação da população no Oeste Goiano 1940 – 2010 

 
CIDADE 

 
1940 

 
1950 

 
1960 

 
1970 

 
1980 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
Amorinópolis   7006 6606 5348 4428 4145 3609 

Arenópolis      4147 3999 3277 

Caiapônia 8306 15220 12288 21522 28632 13915 14673 16757 
Diorama   6483 4948 3571 2637 2498 2479 

Fazenda nova   9137 9713 9887 7165 7093 6322 

Israelandia   3813 6436 3583 3356 3004 2887 

Iporá  14063 10952 17199 27248 29688 31300 31274 

Ivolândia   5445 5895 4269 3014 2992 2663 

Jaupaci   2417 3696 2652 3154 3154 3000 

Moiporá   2883 4948 2787 2254 2023 1763 

Montes claros de Goiás    7802 9247 8450 7991 7987 

Palestina de Goiás      3174 3307 3371 

Piranhas   6363 11441 15877 12850 12287  

112
66  

 

 
TOTAL 

 
8306 

 
29283 

 
66787 

 
10020

6 

 
11300

1 

 
98232 

 
98466 

 
96655 

 
Fonte: Censos Demográficos - IBGE (1940 – 2010) 
* Estimativa Populacional – IBGE (2014) 

 

 

Os números apresentados pelo IBGE são reflexos de todo enredo apontado 

sobre a construção e formação do Oeste. Ao observar os recenseamentos de 1940 

a 2010, coincidentemente, a maior concentração populacional se fez nos anos de 

1970 e 1980, estabilizando-se posteriormente e, assim permanecendo com ligeiro 

declínio populacional na maioria dos municípios. 

Na sequência, ao observar a Tabela nº 02, referente à população rural e 

urbana do Oeste Goiano, percebe-se que a região caracterizava-se como rural até o 

início dos anos de 1990. O Censo Demográfico de 1970 aponta apenas Iporá com 

população urbana superior à população rural. Em 1980, somente três: Iporá, Jaupaci 

e Piranhas. O Censo de 1991, ainda apresenta três municípios com população rural 

superior à população urbana. Arenópolis, Diorama e Ivolândia. 
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Tabela 02 – População rural e urbana no Oeste Goiano 1940 – 2010 

 
MUNICÍPIO  

 
1940 

 
1950 

 
1960 

 
1970 

 
1980 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
Amorinópolis   5.183 4.402 2.702  2.091  1.707  1.438 

  1.869 2.205 2.649 2.337 2.437 2.171 

Arenópolis      2.107  1.759  1.358 

     2.032 2.234 1.919 

Caiapônia 7.030 13.586 9.176 14.420 15.677 4.326 3.854 4.488 
1.276 1.634 3.112 7.102 12.955 9.589 10.819 12.269 

Diorama   4.941 3.838 2.470 1.569 1.056 973 

  1.591 1.216 1.314 1.067 1.442 1.506 

Fazenda nova   7.262  6.954  6.235  3.241  2.466  2.244 

  1.971 2.998 3.981 3.869 4.624 4.078 

Israelandia   3.356  4.218  2.034  906  707  638 

  471 2.241 1.642 2.447 2.289 2.249 

Iporá  12.422  6.970  7.583  5.766  4.140  3.106  2.729 

 1.631 4.120 10.219 22.361 25.434 28.110 28.545 

Ivolândia   4.669  5.090  2.836 1.604  1.452  1.128 

  812 867 1.569 1.398 1.535 1.535 

Jaupaci   1.625  2.464  1.296  865  640  642 

  808 1.289 1.406 2.254 2.512 2.358 

Moiporá   2.331  3.606  1.537  1.001  730 630 

  572 1.355 1.298 1.223 1.293 1.133 

Montes Claros 
de Goiás 

   5.299 5.394 3.678 3.232 2.662 

   2.503 3.853 4.772 4.759 5.325 

Palestina de 
Goiás 

     1.525 1.487 1.191 

     1.649 1.820 2.180 

Piranhas 7802   4.841 8.955  6.783  2.641  2.273  2.195 

  1.526 2.774 9.544 10.140 10.002 9.071 

 
Goiás 

684.304 969.254 1.337.96
4 

1.701.56
9 

1.459.07
6 

771.227 606.583 583.074 

142.110 245.667 575.325 1.237.10
8 

2.401.09
8 

3.247.67
6 

4.396.64
5 

5.420.71
4 

 Rural Fonte: Censos Demográficos - IBGE (1940 – 2010) 
Organização: Sousa (2015) 

 Urbana 

 

 

A Tabela 02 permite avaliar quando comparado com os números relativos a 

Goiás, que Iporá foi um dos primeiros municípios a urbanizar-se.  Em 1970 a sua 

população urbana era superior a rural, enquanto que no Estado e nos demais 

municípios do Oeste, essa condição só apareceu a partir do Censo de 1980. 

Assim, de acordo Souza (1985), pelas distâncias e as dificuldades de 

transportes, as mercadorias de primeira necessidade, como sal, querosene, 

ferramentas, etc. (industrializadas) eram escassas e chegavam à região com preços 
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exorbitantes. Com a sede da Marcha Para o Oeste em Caiapônia, sob a 

coordenação do Exército Brasileiro, foi criado um grande armazém, subsidiado pelo 

Governo Federal que fornecia essas mercadorias com preços que se praticava nos 

grandes centros comerciais como Rio de Janeiro e São Paulo, o que atraiu muitos 

moradores para Caiapônia, além de oferecer emprego com as frentes de demandas 

da FBC. 

Em Iporá, por sua vez, o trabalhador chegava com a esperança de adquirir 

sua terra a preço “acessível” com o pagamento “facilitado” e a expectativa de ver 

seus filhos frequentar escola pública, o que ainda era raro na ocasião. Em Goiás só 

havia 38 grupos escolares até a implantação do Estado Novo, de acordo com 

Nepomuceno e Guimarães (2006). Iporá contava com dois desses estabelecimentos 

de ensino: Escola Dom Bosco e o Grupo Escolar Israel Amorim. Além dos grupos, 

ainda havia as escolas isoladas nas comunidades, com as séries iniciais.  

Porém, sobre os recursos da FBC, a promessa de investimentos foi maior 

que a prática, conforme já apresentado e, de acordo com Souza (1985) e J. Borges 

(2007). “Na realidade, os recursos para essa fundação ficaram aquém dos seus 

objetivos, fazendo que parte de suas pretensões fossem relegadas diante de outras 

prioridades da ação do Estado” (PIRES, 2000, p. 114). 

Passado esse momento, outro evento que ajudou a impulsionar a ocupação 

da região foi a chegada da tecnologia mecanizada e os financiamentos pelo Banco 

do Brasil, implantados em meados da década de 1960, isso de acordo com Gomis 

(2002) e confirmados por funcionários da agência (0632-7), que completa 50 anos 

em de 2015. Segundo os entrevistados de números 17 e 19, o Banco do Brasil 

passou a receber clientes de toda região, que antes tinha que se deslocar até Rio 

Verde para negociar com a Instituição. Ainda de acordo com os entrevistados, houve 

uma procura muito grande para financiar principalmente a compra de gado e para 

desmatar. 

Para esse processo de desmatamento, no ano de 1973, no Governo 

Estadual de Leonino Caiado, foi criada a empresa Goiás Rural, que de acordo com 

A. Silva (2014), tinha como objetivo oferecer ao produtor rural máquinas agrícolas 

para beneficiar as suas terras a baixo custo. 

 

Cerca de 500 tratores de esteira, cuja hora-máquina era vendida com 
subsídio de 50% (e o Banco do Brasil financiava o restante em até cinco 
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anos, com dois anos de carência), foi disponibilizado a quem tinha interesse 
em desmatar. (A. SILVA, 2014). 

 

 

Sendo assim, Iporá foi um dos primeiros municípios a contar com uma 

unidade do Goiás Rural, que na visão de Gomis (2002), impulsionou a dinâmica 

econômica regional principalmente de Iporá em produção de grãos e melhorou 

significativamente as pastagens. “Com isso a produção agrícola, especialmente de 

arroz, aumentou em mais de mil por cento” (GOMIS, 2002, p. 181). 

Para entender melhor esse processo, observe a figura 27, como foi o 

comportamento migratório na formação populacional da região do oeste no período 

entre 1940 e 2010. O Censo Demográfico de 1980 apresentou a maior concentração 

de habitantes em decorrência dos incentivos agrícolas e da chegada da tecnologia 

mecanizável da terra à região e já a partir de 1991, o que se vê, é um leve declínio e 

uma estabilidade populacional. 

 

Figura 27 – A Formação da População do Oeste de Goiás 

 

 

De acordo George (1991), o povoamento dependeu das possibilidades e 

oportunidades proporcionadas pela agricultura, que continua sendo para todo 

homem a base da alimentação e da indústria. Diante dessa perspectiva, a 

explicação para a perda e a estabilidade populacional, na visão de Chaveiro (2010), 

Guimarães (2010) e Silveira e Barreira (2011), dá-se com a chegada do 
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agronegócio, principalmente em Rio Verde, que aconteceu paralelamente nesse 

mesmo período em que Iporá recebia os incentivos agrícolas. A diferença fez-se no 

volume de investimentos e nos programas de incentivo, que eram muito maiores em 

Rio Verde. 

 

[...] Um caso emblemático é a migração de moradores do município de Iporá 
– um dos polos da região oeste - para o município de Rio Verde - polo da 
região sudoeste -, em busca de melhores oportunidades em termos de 
trabalho, ensino superior de melhor qualidade, áreas da saúde mais 
especializada, dentre outros benefícios que atraem a população (SILVEIRA; 
BARREIRA, 2011, p. 14). 
 

 

Em Iporá, basicamente os programas de incentivo limitaram-se com os 

financiamentos do Banco do Brasil para o custeio agrícola e o desmatamento feito 

pelos tratores do Goiás Rural, enquanto que o Sudoeste captou outros recursos de 

incentivo à produção agrícola, visto em Pires (2000), Castro (2004), J. Borges (2007) 

e F. Souza (2011), que afirmam que o Sul e Sudoeste foram beneficiados com os 

programas agrícolas. POLOCENTRO nos anos 1970 e PRODECER nos anos 1980 

 

Na região Centro-Oeste, a construção de Brasília, na década de 1960, a 
concretização de obras de infraestrutura, os Planos Nacionais de 
Desenvolvimento/ PND I e PND II, o Programa de Desenvolvimento do 
Centro Oeste (POLOCENTRO) e o Programa de Desenvolvimento dos 
Cerrados (PRODECER e PRODUZIR) foram elementos decisivos nessa 
incorporação [...] 
[...] O processo de desenvolvimento da agricultura teve grande impulso nas 
décadas de setenta e oitenta, em função das políticas públicas 
anteriormente citadas (GUIMARÃES, 2010, p. 31-32). 
 

 

Assim, de acordo Pires (2000), os programas de incentivo à produção no 

cerrado expandiram durante os governos militares, com os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento – PNDs. A esse respeito, F. Souza (2011), afirma que Rio Verde 

foi escolhido para a implantação do Programa de Desenvolvimento para o Cerrado – 

POLOCENTRO, no ano de 1970, o que potencializou a fronteira agrícola no 

Sudoeste. “Durante esse período as grandes fazendas eram consideradas mais 

adequadas à modernização que as pequenas propriedades e, por isso, contavam 

com privilégios creditícios” (PIRES, 2000, p. 116). 

Nesse sentido, de acordo Novaes (1993), o primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento tinha como estratégia agrícola desenvolver a agricultura moderna 
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de base empresarial que alcance condições de competitividade internacional em 

todos os principais produtos. O processo de “modernização” da agricultura brasileira 

contribuiu sobremaneira para o aprofundamento das relações capitalistas no campo 

brasileiro, criando as bases para a expansão e a reprodução ampliada do capital 

(CLEMENTE, 2006, p. 50). 

Essa falta de investimento e incentivo no oeste goiano contribuiu para a não 

dinamização do campo ali, ocasionando uma vasta evasão populacional, 

estagnação econômica e atrofiando os meios de produção, dando um tom de 

tradicionalismo e atraso tecnológico, visto até os dias atuais.  Esse assunto será 

discutido mais adiante.  

 

5.3 - Estrutura fundiária e o predomínio da pequena propriedade 

 

A estrutura fundiária peculiar a Iporá, caracterizada pelo predomínio de 

pequenas e médias propriedades rurais, herdada no processo de origem e formação 

do município, foi o que motivou na realização desta pesquisa. A pequena 

propriedade resistiu ao tempo e ainda permanece, adentrando o século XXI, fato 

contrário ao que sempre ocorreu no cenário nacional em que “o traço essencial da 

estrutura fundiária brasileira é, portanto, o caráter concentrado da terra” (OLIVIERA, 

1991, p. 29). 

Ao analisar o processo fundiário brasileiro, Oliveira (1991), afirma que o 

Brasil começou a se expandir sobre os territórios indígenas do Centro-Oeste e da 

Amazônia, provocando um aumento violento da concentração fundiária entre os 

anos de 1940 a 1985. É Justamente nesse período que ocorre a formação da região 

do oeste de Goiás, iniciado com o processo de urbanização de Iporá e a Marcha 

Para o Oeste. 

Desde a década de 1950, até os dias atuais, vê-se que o número de 

estabelecimentos e a área de ocupação foram aumentando conforme a Tabela nº 

03, que retrata o comportamento fundiário do município. Vale ressaltar que a partir 

de 1960, há uma diminuição significativa nos números de estabelecimentos e da 

área rural, em virtude da divisão do município em 1958. Porém, a partir de 1970, o 

número de estabelecimentos rurais voltou a crescer constantemente. 
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Tabela 03 – Evolução dos estabelecimentos e área rurais de Iporá 

 Grupos por ha Menos de 
100 

100 a menos 
de 500 

500 a 1000 Mais de 
1000 

Total 

1950 
Estabelecimento 437 279 15 12 743 

Área 19.085 63.794 9.833 33.897 126.609 

1960 
Estabelecimento 320 148 12 4 484 

Área 16.110 31.558 7.853 9.878 65.399 

1970 
Estabelecimento 434 254 12 7 707 

Área 18.080 53.388 8.483 9.461 89.412 

1985 
Estabelecimento 507 228 16 8 759 

Área 20.037 48.935 11.111 10.846 90.934 

1996 
Estabelecimento 746 209 18 8 981 

Área 26.389 41.036 12.891 11.678 91.994 

2006 
Estabelecimento 796 197 20 6 1.024 

Área 24.922 41.361 13.980 8.683 88.945 
Fonte: Censos Agrícola e Agropecuário – IBGE (1950-2006) 

 

 

A análise dos números das tabelas 02 e 03, de acordo com último Censo 

Agropecuário e o Censo Demográfico 2006/2010, mostra a evolução crescente dos 

estabelecimentos rurais e a diminuição da população rural, conforme observado na 

figura 28. 

 

Figura 28 – Estabelecimentos rurais e a população rural 

 
Fonte: Censos Agropecuário e Demográfico – IBGE (2006-2010) 
Organização: Sousa (2015). 

 

 

Contrariamente ao processo de concentração da posse da terra, em Iporá 

pode-se afirmar que esse processo não ocorreu, havendo continuadamente, pela 
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leitura da figura 28, um crescimento dos números de estabelecimentos. Esse 

número crescente significa que ainda há a desconcentração da posse terra. Quanto 

mais se divide a área, diminui-se o tamanho das propriedades e aumenta o número 

de estabelecimentos. 

Porém, esse processo não aconteceu de maneira uniforme. Essa 

desconcentração da terra apresenta números diferentes na região. Na figura 29 

percebe-se a visualização das linhas que retratam o número de estabelecimentos 

rurais de Iporá, isolada acima das linhas dos demais municípios. 

 

Figura 29 – Comportamento dos estabelecimentos rurais de Iporá e Municípios 

limítrofes de 1950-2006 

Fonte: Censos Agrícolas e Agropecuários - IBGE (1950-2006) 
Organização: Sousa (2015) 
 

 

Outra questão para se notar como Iporá difere-se dos municípios vizinhos 

sobre a posse da terra, está na comparação do tamanho das áreas e o número de 

estabelecimentos rurais de cada município limítrofes, exposto na tabela 04. As áreas 

dos municípios de Arenópolis, Iporá e Ivolândia, estão bem próximas, superior a mil 

quilômetros quadrados. Mas ao analisar os números de estabelecimentos rurais, não 

se observa essa mesma proximidade. Arenópolis e Ivolândia, somados, número é 
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igual a 873 estabelecimentos, enquanto que em Iporá são 1.024 estabelecimentos 

rurais. 

 

Tabela 04 – Estabelecimentos rurais dos municípios circunvizinhos de Iporá 

(1950-2006) 

Ano Área (Km2) 1950 1960 1970 1985 1996 2006 

Amorinópolis 408,525 --- 296 384 292 360 284 
Arenópolis 1.074,595 --- --- --- 208 187 397 
Diorama 687,348  586 297 255 359 365 

Iporá 1.026,384 743 484 707 759 981 1.024 
Israelândia 577,482 --- 144 209 196 224 294 
Ivolândia 1.257,663 --- 294 377 364 463 476 
Jaupaci 527,103 --- 103 146 109 132 171 
Moiporá 460,624 --- 138 270 178 219 229 
Fonte: Censos Agrícolas e Agropecuários - IBGE (1950-2006) 
Organização: Sousa (2015) 

 

Passados mais de sete décadas, desde o início do processo de 

transferência do núcleo urbano para onde se situa a cidade de Iporá e 

consequentemente a ocupação desse espaço, em que Israel Amorim comercializou 

a posse da terra em condições facilitadas, as pequenas propriedades ainda 

continuam, não apresentando avanço significativo do chamado agronegócio e nem 

havendo processos de reconcentração fundiária por processos econômicos e/ou 

outros. 

Conforme já afirmado, até 1948, Iporá pertencia ao município de Goiás e sua 

estrutura fundiária era de extensas propriedades. Porém, a estrutura fundiária de 

Iporá, tal qual como município, de acordo com o entrevistado de nº 17, sempre foi de 

pequenas propriedades e de forma conservadora, continua sendo fracionada, 

porque tem se tornado durante esse período, “peça de herança”, passando a outra 

geração, o que por consequência, acaba por ser dividida em parcelas ainda 

menores entre os herdeiros. 

Por sua vez, boa parte dessas novas propriedades que resultam da partilha, 

não é colocada à venda, pois em geral possuem um valor sentimental familiar, uma 

vez que a renda gerada na propriedade ao longo do tempo ajudou no sustento e na 

reprodução da família e na educação dos filhos e netos e, como esses herdeiros já 

não dependem mais diretamente da renda oferecida pelas atividades agrícolas da 

propriedade, já que muitos são profissionais autônomos ou de carreira, preferem 
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manter o pequeno sítio como um lugar de lazer e descanso nos finais de semana e 

feriados, utilizando como segunda residência. 

Já os entrevistados de números 12 e 13, ao abordarem acerca do processo 

de constituição da estrutura fundiária de Iporá, acreditam que essa estrutura, tende a 

não mudar, em virtude dos avanços tecnológicos e elétricos, que permitem a 

pequena propriedade, independente do tamanho de sua área, aumento de produção 

e de produtividade, permitindo a família que ainda depende da renda da terra, 

manter-se nesse estabelecimento. Outra observação é que os produtores vêm 

organizando-se em cooperativas rurais para diminuir o custo de produção e agregar 

valor aos seus produtos, buscando mais eficiência. 

Nesse sentido, Iporá conta atualmente com três cooperativas de produtores 

rurais: COMAFIR, COOPERCOISAS e COOPERTRÁZ. Em entrevista veiculada na 

rádio Rio Claro, no dia 09 de março de 2015, emissora sediada em Iporá, o 

secretário da COMAFIR, Valdeci José de Lima, declarou que projetos para a 

plantação de frutas, beneficiamento de mandioca e produtos lácteos fazem parte dos 

objetivos dessa cooperativa. O problema maior enfrentado pelos agricultores é a 

falta de incentivo e participação do poder público. 

 

Nós não temos uma política pública voltada para a agricultura, 
principalmente para a agricultura familiar. Nunca tivemos! Nenhum 
administrador se preocupou na questão de fazer uma política pública 
voltada para agricultura, que eu acho um grande equívoco até hoje não ter 
direcionado uma política publica voltada para essa área, porque é um dos 
tripés, uma das vocações do nosso município. (LIMA, 2015). 
 

 

Quanto a essa afirmativa, o entrevistado de número 15, que é dirigente 

sindical dos trabalhadores rurais, também expressou a mesma opinião, apontando 

que as secretarias municipais de agricultura da região são inexistentes, como ocorre 

atualmente em Iporá que não tem sequer a figura do secretário e, “nos municípios 

em que há essa pessoa na pasta, este serve somente para receber o salário e não 

desenvolve nenhuma ação”. 

O artigo 4º da Lei Federal nº 8.629/1993 regulamentou os dispositivos 

constitucionais sobre a reforma agrária e normatizou a divisão e classificação das 

propriedades rurais em pequena, que varia de 1 a 4 módulos fiscais; média, que 

está acima de 4 a 15 módulos, e, a grande propriedade, que compreende mais de 

15 módulos fiscais. 
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De acordo com o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, o município de 

Iporá contava com 1.024 estabelecimentos rurais, distribuídos numa área de 88.945 

hectares (ha). A figura 30 detalha essa divisão, mostrando os grupos de 

classificação das propriedades rurais, apontando que há mais de 345 propriedades 

que não contemplam um módulo fiscal, que no município, de acordo o INCRA, 

corresponde a 30 ha, caracterizando assim os minifúndios. 

 

Figura 30 – Classificação das propriedades rurais de Iporá-GO 

Grupo de área Estabelecimentos 

Menos de 20 ha 345 

De 20 a 100 ha 451 

De 100 a 500 ha 197 

Acima de 500 há  26 
Fonte: Censo Agropecuário – IBGE (2006) 

 

 

Diante dessas informações do quadro acima e os números do IBGE, tem-se 

um panorama de como está organizada a estrutura fundiária do município de Iporá. 

Numa leitura simples, é perceptível, por essa classificação, que a pequena 

propriedade é a que prevalece no município, ultrapassando a casa de 790 

estabelecimentos. 

Um dado que chama a atenção, é o fato de que no estrato acima de 2500 

ha, não há nenhum estabelecimento recenseado, o que confirma as leituras e os 

depoimentos dos entrevistados. Para se ter uma noção mais clara desses dados e 

poder compará-los com os dos municípios vizinhos, converteu-se a área dos 

estabelecimentos de acordo com a tabela 05, que apresenta a área total e área rural 

dos municípios que compõem o centro do Oeste Goiano. 

Antes de analisar os dados da tabela, é necessário observar aqui um erro 

nas informações do IBGE. Em relação ao Município de Arenópolis, o instituto aponta 

uma área total de 1.074,595km² e, afirma também, que a área de propriedades 

rurais é de 113.450ha. Logo, esse número de hectares, quando convertido em 

quilômetros quadrados (1.134,5km²) é superior ao número da área total do 

município. 
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Tabela 05 – Área total e rural dos municípios do Oeste de Goiás 

Munícipio Área Total 
do 

Município 
(km2) 

Estabelecimentos Área rural 
(ha) 

Amorinópolis 408,525 284 38.790 

Arenópolís 1.074,595 397 113.450 

Caiapônia 8.637,871 1223 636.288 

Diorama 687,348 365 51.981 

Fazenda Nova 1.281,420 873 115.291 

Iporá 1.026,384 1024 88.945 

Israelândia 577,482 294 55.288 

Ivolândia 1.257,663 476 103.240 

Jaupaci 527,103 171 45.125 

Moiporá 460,624 229 38.662 

Montes Claros de Goiás 2.899,177 689 256.433 

Palestina de Goiás 1.320,687 445 110.836 

Piranhas 2.047,765 785 204.118 
          Fonte: Censo Agropecuário - IBGE (2006) 
 

 

Ao analisar a tabela 05 percebe-se que Iporá, em extensão territorial, ocupa 

o oitavo lugar, quando comparado com os municípios que figura no quadro, a frente 

de outros cinco municípios: Diorama, Israelândia, Jaupaci, Moiporá e Amorinópolis. 

Porém, ao analisar o número da área de propriedades rurais, há diferenças entre 

alguns municípios. Nesse quesito, Moiporá passa a ter a menor área com 38.662ha. 

16% de sua área é ocupada com o seu sítio urbano, áreas públicas ou área de 

preservação permanente. 

Esse fato deve-se à formação do relevo suave e ondulado da região e pela 

proximidade com os complexos da Serra do Caiapó e Serra Dourada. Caiapônia, 

Diorama e Ivolândia, são os três municípios que mais perdem áreas nessa condição, 

respectivamente 26%, 24% e 18%. Iporá tem uma perda de 13% de sua área. Por 

outro lado, esses mesmos números, apontam que Piranhas é o município que 

melhor aproveita sua área com propriedades rurais, tendo uma perda somente de 

0,32%. 

 Ainda de acordo com a tabela 05, Iporá é o segundo colocado quando se 

observa o número de estabelecimento rural, ficando atrás somente de Caiapônia 

que possui área territorial oito vezes maior que a de Iporá e apresenta somente 

cento e noventa e nove estabelecimentos a mais. Essa diferença poder ser ainda 

menor se considerar os números do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 
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que em 2013 reclassificou o número de estabelecimentos para Iporá ao atribuir mais 

dez propriedades, advindas com o Assentamento Padre Nilo Scur, implantado no 

ano de 2007. 

Com essa informação, o MDA sobrepõe-se aos dados do IBGE, quando se 

verifica pelo Censo Agropecuário de 2006, que em Iporá não ha área de 

assentamento. O que ocorreu foi que no ano seguinte ao Censo Agropecuário, em 

2007, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA desapropriou 

a fazenda Cachoeira Bonita para a implantação desse assentamento. 

Em novembro de 2014, ao visitarmos o assentamento, ouvimos de alguns 

assentados, relatos de pobreza e abandono. Os trabalhadores foram contemplados 

com parcelas entre 30 ha e 40 ha e obtiveram um subsídio para a construção de 

moradia e também recebem cesta básica custeada pelo INCRA, não havendo mais 

outro tipo de incentivo para começar a fazer a sua parcela a produzir. Quanto ao 

PRONAF15, disseram que ainda falta a regulamentação oficial das parcelas. Sem a 

documentação, não há contemplação por parte do programa. 

A figura 31 mostra o local de armazenamento da principal produção das 

parcelas. Numa espécie de associação, mas sem nenhum tipo de documento, 

apenas acordo verbal, segundo relataram, os assentados compraram um tanque de 

resfriamento de leite, e o abastece todos os dias, transportando a produção em 

motocicletas e a cavalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, criado em 1996 pelo governo federal, 

destina-se ao apoio financeiro das atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas 
mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família. Fonte: Resolução N. 
002310/1996 do Banco Central do Brasil. 
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Figura 31 – Local do tanque de resfriamento de leite – Assentamento Padre 
Nilo 

 
Fonte: GONÇALVES, Uender Gomes; 2014 (arquivo pessoal) 

 

 

A produção que advém do pouco rebanho que adquiriram é baixa, variando 

de produtor para produtor. Naquela oportunidade, quem mais produzia, tirava cerca 

de oitenta litros/dia. O leite armazenado é coletado a cada três dias por um 

caminhão dos laticínios Italac, da cidade de Santa Helena de Goiás, que paga pelo o 

produto de forma individual. 

Outra forma observada para sustentar as famílias, advém de serviços como 

diaristas em outras fazendas, no trabalho ocasional. Dessa forma, o assentado vê-

se obrigado a empregar a sua força de trabalho em outra propriedade quando 

deveria estar cuidando de sua própria parcela e fazendo-a produzir. 

 No tocante a produção rural, de acordo a informação de feirantes, 

atualmente Iporá não conta com produção de hortifrutigranjeiros suficiente para 

abastecer o mercado interno, mesmo sendo um município com forte presença de 

agricultores familiares. Os números do MDA apontam que em Iporá há 930 

produtores rurais, o que corresponde a mais de 90% dos estabelecimentos, que 

contam com o auxílio do Pronaf. 

Ainda segundo os feirantes, para suprir essa demanda, a solução tem sido 

comprar esses gêneros alimentícios em Goiânia.  Iporá funciona como centro 

distribuidor para as cidades vizinhas. Os caminhões partem rumo a capital goiana às 

terças-feiras e às sextas-feiras. A estimativa desses feirantes, é que semanalmente, 
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doze caminhões são descarregados no centro de abastecimento de Iporá, no centro 

da cidade, como se observa na figura 32 o momento em que um caminhão é 

descarregado para abastecer alguns desses feirantes. 

 

Figura 32 – Caminhão com hortifrúti sendo descarregado em Iporá 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

Alguns desses trabalhadores estão há mais de duas décadas na atividade e 

lembram que em meados de 1990, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria 

Municipal de Agricultura, criou um projeto para a produção de hortifrutigranjeiros, 

que contou com boa participação dos produtores. Porém, o projeto fracassou porque 

não levou em conta o mercado consumidor. O que deveria ser uma saída para 

aumentar a lucratividade dos agricultores, transformou-se em perdas e prejuízos, 

quando chegou o período da colheita e, estes, não tinham a quem vender seus 

produtos. 

Assim, após esse fracassado projeto, que endividou muitos produtores 

rurais, o que se viu foi uma volta ao tradicional modelo de produção, principalmente 

com a produção leiteira, que tem mercado garantido (Leitbom, em São Luís de 

Montes Belos; Italac, em Santa Helena de Goiás; COMIGO, em Rio Verde), apesar 

de não haver incentivo e pouco investimento na melhora genética do gado leiteiro, 

com ordenha manual, vacas com baixa produtividade e o armazenamento em 

galões, conforme se observa na figura 33. 
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Figura 33 – A tradicional ordenha leiteira manual 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

Essa foto foi feita em uma propriedade de 5,4ha, visitada no mês abril de 

2014, e em conversa com o seu proprietário, lá se produz esporadicamente para o 

comércio: frango, ovos e suínos. Mas, segundo o agricultor, com o leite há 

compromisso todos os dias. Com a produção ele fabrica o queijo minas, que depois 

de curado, ralado, embalado é comercializado na cidade. Dessa forma, segundo ele, 

agrega 24% a mais no valor do produto. 

De acordo com o dirigente sindical, entrevistado de número 15, a pecuária é 

o principal meio econômico rural. A imagem dessa foto é uma realidade ainda vista 

na produção leiteira em Iporá e, como já se afirmou, Iporá reflete como um espelho 

regional. As práticas vivenciadas aqui acabam por se tornarem de cunho regional. 

Portanto, no que se refere à produção leiteira, essa ainda é uma prática bem comum 

em toda região do Oeste de Goiás. 

 

5.4 - O espaço agrário e a agricultura praticada 

 

No contexto agrário, a produção de grãos (arroz, feijão e milho), que foi 

atrativo inicial do processo de criação de Iporá, na década de 1940, já não apresenta 

mais como tal. Embora a produção inicial não fosse em grande escala até por falta 

de transporte, conforme afirma Castro (2004), havendo a dificuldade de escoamento, 
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foi nas décadas de 1970 e 1980, que Iporá conheceu o seu potencial agrícola de 

acordo com Gomis (2002), mas que aos poucos foi se estabilizando como criador de 

rebanho bovino. 

 

A agricultura não está sendo praticada com intensidade em nosso meio. Os 
cereais mais cultivados no município são: arroz, milho e feijão. Na última 
safra (92-93) foram plantadas 1500 hectares de arroz. O milho foi cultivado 
numa área de 3000 hectares, enquanto o cultivo de feijão no nosso 
município cobriu uma extensão de 500 hectares. (MARQUES, 1993) 
 

 

Ainda segundo Marques (1993), os números do IBGE de 1992, apontavam 

que o rebanho bovino de Iporá era constituído por 75.000 cabeças. Decorridos duas 

década, os número do IBGE do Censo Agropecuário de 2006 e do PAM 2012, 

apontam ampliação da criação de gado bovino e a diminuição na plantação de 

grãos. 

A safra 2006-2007, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006, foram 

plantados 450 ha de arroz, 1.200 ha com a cultura de milho, 1.000 ha com soja e 

220 ha com sorgo. Não houve nessa safra, o registro de plantação de feijão. Se na 

safra de 1992-1993 a área plantada com as principais culturas era de 5.000 

hectares, na safra 2006-2007 há uma considerável diminuição dessa área: 2.870 

hectares. Uma redução em mais de 40% da área cultivada. 

Por outro lado, a criação de bovinos aumentou durante esse período, 

passando de 75.000 cabeças em 1992, para 89.571 em 2006 e 110.000 reses em 

2012. Em contrapartida, nesse mesmo intervalo de tempo, houve a diminuição do 

rebanho leiteiro de 22.000, em 1992, para 16.000 vacas ordenhas em 2006 e em 

2012. O número de animais ordenhados apresenta variações de um ano para outro, 

mas prevalece a média diária de leite por animal, havendo, portanto, uma 

estabilidade na quantidade produzida. 

Essa estabilidade na produção leiteira está demonstrada na Tabela nº 06 e 

indica que o setor não vem fazendo significativos investimentos em melhoramento 

genético e manejo. Senão, haveria uma produção crescente ao longo desse período 

de duas décadas, o que não vem ocorrendo, principalmente nos últimos quatro 

anos, em que a média diária por animal permaneceu inalterada, em 3,4 litros/dia por 

vaca ordenhada, considerada baixa. 
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Entretanto, a análise desde a década de 1950, mostra que houve uma 

melhora na produção de leite, principalmente a partir de meados da década de 1990, 

mas que a partir daí, houve também certa estabilização, com um tímido aumento até 

a produção da média atual, alcançada em 2009 e que prevalece inalterada há quatro 

anos. 

 

Tabela 06 – Produção leiteira em Iporá (1992-2012) 

Ano Vacas 
ordenhadas 

Produção 
(mil litros) 

Média 
diária litro 

1950 2.840 640 0,60 

1960 3.083 1.199 1,10 

1970 9.471 2.924 0,85 

1980 14.823 8.998 1,67 

1992 22.000 11.880 1,50 

1996 14.770 16.269 3,06 

2000 16.500 18.200 3,00 

2006 16.000 17.650 3,06 

2007 17.000 19.200 3,14 

2008 18.800 21.200 3,14 

2009 19.000 23.200 3,40 

2010 17.500 21.400 3,40 

2011 16.100 19.680 3,40 

2012 16.000 19.560 3,40 
Fonte: Censo Agropecuários e PAM IBGE: (1950 a 2012) 

 

 

Para melhor compreender essa variação da produção e de ordenhas, uma 

vez que a média diária, basicamente prevalece inalterada, com base nesses 

números, projeta-se o gráfico da figura 34, que mostra a variação da produção que 

ocorre de acordo com a variação do número de animais ordenhados, o que confirma 

a afirmação quanto a falta de investimentos em melhoria genética do rebanho leiteiro 

e do manejo de pastagem. 
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Figura 34 – Produção leiteira em Iporá 1950 – 2012 

 

 

Na análise desse gráfico, o que se vê, é que o produtor para aumentar a sua 

produtividade leiteira, precisa contar com o fator “nascimento de bezerros”. No ano 

em que há mais parição das matrizes, logicamente aumenta-se o número de vacas 

ordenhadas, que por sua vez, aumenta a produção de leite naquele ano, não 

havendo, porém, aumento de produtividade por animal constatada nesses últimos 

anos. 

 Os números do Censo Agropecuário de 2006 destacam a pecuária como 

sendo a principal atividade econômica não só em Iporá, mas em todo o Oeste de 

Goiás. De acordo com Clemente (2006), a estruturação da pecuária brasileira 

ocorreu de forma desarticulada, o que lhe atribuiu caráter regional de produção.  

Ao analisar a produção rural do oeste goiano, recenseada pelo IBGE, nota-

se que alguns setores sequer, são explorados, como é o caso de produção de 

sementes, mudas e outras formas de propagação vegetal, que aparece apenas em 

uma propriedade no município de Palestina de Goiás. 

A tabela 07 mostra o número de estabelecimentos e as atividades 

econômicas desenvolvidas nos municípios e permite avaliar como está caracterizada 

a produção rural na região do Oeste, em que a pecuária é a principal atividade 

econômica. A exposição desses números facilita visualizar e compreender a 

produção agrícola em Iporá, e assim, comparar nesse processo regional discutido 

nessa pesquisa. 

Ainda de acordo com tabela 07, nota-se que os estabelecimentos em que se 

pratica a pecuária na região, são muito superiores, em número, que os demais 
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setores de atividade econômica. Iporá, que já se afirmou haver a predominância da 

pequena propriedade e que mais de 90% dos produtores rurais recebem ajuda do 

Pronaf, quando se compara a produção de lavouras temporárias, lavouras 

permanentes e a produção de horticultura, esses três segmentos juntos, só 

correspondem a 8% dos estabelecimentos do município. 

 

Tabela 07 – Produção agrícola dos municípios central do Oeste Goiano 

Município 

 

Lavoura 
temporária 

 

 

Horticultur
a e 

floricultura 

 

Lavoura 
permanente 

 

Pecuária e 
criação de 

outros 
animais 

Produção 
florestal - 
florestas 
nativas 

Amorinópolis 4 5 --- 274 --- 

Arenópolís --- --- 3 294 --- 

Diorama 22 2 2 333 --- 

Fazenda Nova 44 5 3 817 3 

Iporá 42 23 7 950 --- 

Israelândia 20 1 3 264 2 

Ivolândia 3 --- 3 468 1 

Jaupaci 16 1 2 152 --- 

Moiporá 8 --- --- 220 --- 

Montes Claros de Goiás 63 6 2 609 1 

Palestina de Goiás 12 2 1 429 --- 
Fonte: Censo Agropecuário - IBGE (2006) 

 

 

A tabela 07 ainda demonstra as atividades econômicas no meio rural do 

Oeste, no exercício de pensar, de acordo com Thomaz Júnior (2007, p. 19), de 

maneira articulada, um conjunto de procedimentos que garantam ganhos adequados 

para os povos produtores, a piscicultura, poderia ser um setor melhor explorado, 

uma vez que ocupa pouco espaço e a região é rica em nascentes de água, 

conforme vê-se,  mais adiante, apresenta apenas sete propriedades exploradas em 

Montes Claros de Goiás, e, a apicultura, nem aparece nos dados do Censo 

Agropecuário de 2006. 

De acordo com Batista (2007), sobre o índice de desenvolvimento 

econômico regional em Goiás, levantado pela Secretaria Estadual de Planejamento, 

até o ano de 2006 a região Oeste de Goiás só havia desenvolvido 20% do seu 

potencial econômico, colocando-a em último lugar em desenvolvimento econômico 
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em Goiás (informação verbal)16, embora, ressaltou que o nordeste goiano ainda 

continuava sendo a região mais pobre do estado, mas que sinalizava com projetos já 

em desenvolvimento. A pecuária praticada na região de forma tradicional não 

demanda muita técnica e nem conhecimento, o que sustenta esses dados do técnico 

da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás – SEPLAN. 

De acordo com o estudo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - 

CEBRAP, que foi divulgado no final de 2010, tendo como base os dados do Censo 

Agropecuário de 2006, o rebanho bovino brasileiro ocupava uma área de 159 

milhões de hectares, totalizando cerca de 180 milhões de cabeças, o que dá uma 

média de 1,14 cabeças de gado por hectare. 

Para melhor entender a dinâmica da criação de gado bovino na região, a 

Tabela 08 dá uma mostra de como se comporta a pecuária no centro da região 

Oeste do estado, em que Iporá, mesmo sendo município de pequenas propriedades, 

em que 90% delas estão enquadradas na agricultura familiar, aparece com uma boa 

produção no quadro geral. 

 

Tabela 08 – A criação de gado bovino nos municípios do centro da região 
oeste 

Município Área/propriedade
s (ha) 

Nº bovino 2012 
(cabeças) 

Média por 
hectare 

 

Amorinópolis 38.790 53500 1,38 

Arenópolís* 113.450 92000 0,81 

Diorama 51.981 66000 1,23 

Fazenda Nova 115.291 130000 1,13 

Iporá 88.945 110000 1,24 

Israelândia 55.288 51000 0,92 

Ivolândia 103.240 109000 1,05 

Jaupaci 45.125 43200 0,96 

Moiporá 38.662 53700 1,39 

Montes Claros de Goiás 256.433 260000 1,01 

Palestina de Goiás 110.836 108000 0,97 
Fonte: IBGE (2012) 

 

 

Proporcionalmente, ao transformar a criação de bovinos por área, a melhor 

média apresentada é a de Moiporá, em que se cria 1,39 reses por hectare, número 

semelhante ao de Amorinópolis com 1,38 cabeças por hectare. Nessa proporção, 

                                                
16

 O Planejamento e o Desenvolvimento da Região Oeste. Conferência no V Encontro de Geografia 

da Universidade Estadual de Goiás – Iporá (GO), out. 2007. 
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Iporá aparece em terceiro lugar, muito próximo a Diorama, com 1,24 e 1,23 reses 

por hectare, respectivamente. Essas médias observadas no oeste de Goiás são 

melhores se comparadas aos maiores municípios criadores de bovino, conforme se 

observa na tabela 09, que lista os dez maiores criadores de gado do Estado. 

 

Tabela 09 – Os maiores municípios produtores de gado bovino em Goiás 

 Município Área em 
Hectare 

Nº de bovinos 
(2012) 

Média por 
hectare 

Nova Crixás 595.415 752.900 1,26 

São Miguel do Araguaia  565.973 589.160 1,04 

Caiapônia 636.288 426.000 0,67 

Rio Verde 621.677 371.000 0,60 

Porangatu 440.549 355.350 0,81 

Jussara 385.633 347.700 0,90 

Mineiros 650.553 341.000 0,52 

Jataí 575.103 311.920 0,54 

Morrinhos 255.017 300.000 1,18 

Itarumã 281.129 295.000 1,05 
Fonte: IBGE (2012) 

 

 

Esses números permitem analisar melhor a criação de bovino na região de 

Iporá. A primeira observação é que seis dos dez maiores municípios produtores de 

gado do estado estão nas regiões do Oeste e do Sudoeste (Caiapônia, Rio Verde, 

Jussara, Mineiros, Jataí e Itarumã). Na medida em que se amplia esse quadro, 

Quirinópolis, Doverlândia e Montes Claros de Goiás, apresentam produção próxima 

à encontrada em Itarumã. O que dá principalmente ao Sudoeste, além da farta 

produção de grãos, conhecida nacionalmente, condição de grande produtora de 

gado bovino em Goiás. 

A média de criação de bovinos por hectare, praticada em Moiporá e em 

Amorinópolis fica acima da encontrada em Nova Crixas, que é o maior produtor em 

números absolutos e cuja média está muito próxima às encontradas em Iporá e 

Diorama. No entanto, esses números não refletem a produção leiteira, em que 

Morrinhos, o nono maior produtor de gado bovino, aparece em primeiro lugar como 

produtor leiteiro no estado, conforme se observa na tabela 10 que lista os cinco 

maiores municípios produtores de Goiás. 
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Tabela 10 – Os cinco maiores produtores de leite de Goiás 

Município Produção de 
Leite (2012) 

Média diária em 
litro por vaca 

Morrinhos  144,150 7,0 

Jataí  141.723 5,5 

Piracanjuba  123.280 7,4 

Catalão  93.500 3,8 

Ipameri  81.000 4,3 

Orizona  81.000 7,2 
Fonte: IBGE (2012) 

 

 

A tabela se constitui de seis municípios, e, isso se deve em virtude da 

mesma produção encontrada em Ipameri e Orizona, sendo que proporcionalmente, 

Orizona torna-se o segundo maior produtor de leite, ficando atrás somente de 

Piracanjuba. A média encontrada em Iporá, nos últimos quatro anos, de 3,40 

litros/dia por vaca ordenhada, não está muito aquém desses números, cuja 

produção está próxima à encontrada em Catalão, quarto maior produtor de leite no 

estado, com média de 3,80 litros/dia por vaca ordenhada. 

Todavia se esses números mostrados e discutidos sobre a criação de gado 

bovino e a produção leiteira levam a crer e afirmar que a pecuária praticada no oeste 

do estado, em níveis tecnológicos, ainda é tradicional e rudimentar, e ao confrontar 

esses dados aos dos maiores municípios criadores e produtores de leite do estado, 

os números não apresentam muita discrepância, o pensamento que se faz é que a 

pecuária goiana, a exemplo do que ocorre no Oeste, traz seus traços tradicionais e 

conservadores, resistente ao processo de tecnificação da pecuária leiteira. 

A esse respeito, Prado Júnior (1961), ao analisar a importância da pecuária 

na alimentação brasileira desde os tempos coloniais, afirma que há um “certo 

conservadorismo” por parte dos criadores de bovinos, muito embora, naquela época, 

a criação era feita de forma extensiva ocupando grandes extensões de terras. 

 

[...] Ela ainda aí está, idêntica ao passado, nestas boiadas que no presente 
como ontem palmilham o país, tangidas pelas estradas e cobrindo no seu 
passo lerdo as distâncias imensas que separam o Brasil [...] 
Há séculos esta cena diuturna se mantém em todo país; e neste longo 
decurso de tempo não se alterou [...] (PRADO JÚNIOR, 1961, p. 182). 
 

 

Nesse sentido, se as mudanças sociais e tecnológicas nesse meio século 

que se passou desde essa afirmação de Prado Júnior (1961), é claro que essas 
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mudanças também chegaram à pecuária. Porém, há de se destacar que essas 

mudanças advêm num ritmo mais lento que as transformações na agricultura. Os 

investimentos em pastagem e melhoramento genético ainda são poucos, 

contrastando com a tecnologia de ponta da agricultura, vista, por exemplo, em 

alguns municípios como Caiapônia, Montes Claros de Goiás e Palestina de Goiás, 

que começam também a se destacar em produção de grãos com inserção do 

agronegócio. 

 

5.5 - A sociedade tradicional e uma tentativa de explicar a estrutura fundiária 

 

Para responder à indagação sobre a permanência da estrutura fundiária em 

Iporá, é necessário entender antes alguns aspectos do contexto social. Iporá, a 

exemplo da maior parte das cidades de Goiás é classificada como pequena cidade. 

Segundo Bacelar (2003), pequena cidade ainda não tem um conceito definido e 

aceito, mas, é uma realidade brasileira. 

Embora não esteja relacionada nesse estudo, a pequena cidade tem sido 

palco de debate de muitos autores renomados como Santos (1982), que a retrata 

como “cidade local”, em que o seu raio de influência está restrito ao lugar e que 

tenha uma “aglomeração capaz de responder às necessidades vitais mínimas, reais 

ou criadas de toda uma população, função esta que implica uma vida de relações”. 

(SANTOS, 1982, p. 71).  

Corrêa (2004, p. 9) afirma que “O espaço urbano é constituído por diferentes 

usos da terra”. A esse contexto, “o período atual da globalização define 

possibilidades de contatos múltiplos entre cidades de todas as dimensões” 

(DAMIANI, 2006, p. 136). Por sua vez, Bacelar (2010), afirma que a dificuldade em 

estudar as pequenas cidades começa em saber o que deve ser estudado: se é o 

município ou se é a cidade. Essa questão acentua-se na medida em que os próprios 

órgãos governamentais não apresentam claramente a delimitação do que seja 

cidade e do que seja a área urbana. 

 
Podemos, pois afirmar que tal discussão sobre pequenas cidades e 
municípios tornou-se uma espécie de anacronismo nos debates da 
Geografia no século XX e início deste XXI. Esta problemática toma forma 
quando se discute acerca da conceituação do que seria cidade e a 
diferença conceitual e epistemológica entre cidade e urbano. (BACELAR, 
2010, p. 01). 
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De acordo com Barbosa e Teixeira Neto (2004), a maioria das cidades 

goianas possui serviços urbanos e a hierarquia e a organização são fundamentais 

para elas. Mas, a hierarquia urbana pode ser analisada seguindo alguns critérios, 

utilizados por esses autores tais como, População: número de habitantes; Função: 

Indústria, saúde, comércio, finanças e ensino; Conforto Urbano: serviços essenciais 

à população como água, energia elétrica, redes de saneamento básico, telefone, e 

outros; Influencias Urbanas: indústria, comércio, educação, cultura e transporte.  

Essa é uma realidade que se observa nos sítios urbanos do Oeste de Goiás. 

Apenas Iporá tem população total superior a trinta mil habitantes e os demais 

municípios do raio desse estudo, de acordo com a tabela 11, a população 

recenseada é inferior a dez mil habitantes. 

 

Tabela 11 – População recenseada em 2010 nos municípios da área central do 

Oeste Goiano 

CIDADE 2010 Rural (%) Urbana (%) 

Amorinópolis 3.609 1.438 39,84 2.171 60,15 

Arenópolis 3.277 1.358 41,44 1.919 58,56 

Diorama 2.479 973 39,25 1.506 60,75 

Fazenda nova 6.322 2.244 35,50 4.078 64,50 

Iporá 31.274 2.729 8,73 28.545 91,27 

Israelandia 2.887 638 22,00 2.249 78,00 

Ivolândia 2.663 1.128 42,36 1.535 57,64 

Jaupaci 3.000 642 21,40 2.358 78,60 

Moiporá 1.763 630 35,73 1.133 64,27 

Montes claros de Goiás 7.987 2.662 33,33 5.325 66,67 

Palestina de Goiás 3.371 1.191 35,33 2.180 64,67 
 Fonte: Censo Demográfico IBGE (2010) 

 

Dessa forma, com base na população desses municípios, pode-se afirmar 

que as cidades do Oeste de Goiás, caracterizam-se como pequenas cidades, que na 

análise geográfica, segundo Barcelar (2010, p. 01), “as várias classificações e 

categorizações são incompletas para certos agrupamentos e outras não contemplam 

cidades do porte demográfico abaixo de 10.000 habitantes”. Para Endich (2011), não 

se pode definir e classificar uma cidade pelo índice demográfico.  

 

Uma cidade definida como pequena pelos seus dados demográficos pode 
não ser funcionalmente pequena, ou apenas local. A definição desta área 
de influência depende da densidade demográfica de núcleos urbanos na 
região de comparação, e do desenvolvimento terciário, como a composição 
comercial e a “animação” da cidade (ENDICH, 2011, p 162) 
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Todavia, as cidades do centro do oeste goiano, apresentam uma dinâmica 

rural, em que ainda se observa um modo de vida tradicional e conservador, com 

pessoas caminhando tranquilamente pelas ruas, outrora param e conversam com 

outras pessoas. Sem contar que não perderam o vínculo com o rural. Em período de 

safra é comum plantar no quintal, no passeio, no canteiro central das vias públicas e 

nos lotes não edificados, plantações de lavouras temporárias, como arroz, feijão e 

milho, conforme se observa figura 35 um quintal em Iporá, plantado com bananeira, 

mamoeiro, uma pequena horta e um pequeno milharal. 

 

Figura 35 – Plantação de lavouras temporárias em quintal 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

No decorrer da pesquisa, nos anos de 2014 e 2015, atentou-se também para 

o perfil das pessoas que ainda cultivam essa prática. Seus cultivadores na sua 

totalidade são pessoas simples, com baixo poder aquisitivo, geralmente com mais 

de cinquenta anos de idade, cuja origem é o meio rural. 

As fotos na sequência, figuras 36 e 37, mostram como a agricultura está 

presente no urbano iporaense. Em pleno passeio de uma rua, encontra-se uma 

cultura permanente, com plantação de banana já frutificando. O cenário é curioso 

porque o bananal forma-se onde deveria ter segundo o código de postura do 

município, uma calçada edificada. 
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Na sequência, em outro local, o passeio está tomando por plantação de 

milho. Ao examinar detalhadamente a foto da figura 36, perceber-se que a plantação 

é feita de forma organizada em leira, como ocorre nas plantações das lavouras. 

Essa é uma cena bem comum, vista com frequência nas cidades do Oeste de Goiás. 

 

Figura 36 – Bananal em passeio público 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

Figura 37 – Plantação de milho no passeio público 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 
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Contudo, essa situação é observada em todos os municípios da tabela 11. A 

presença da tradição não é observada somente nesse aspecto agrícola, mas 

também em vários outros setores, como a religiosidade, muito presente e influente 

na vida das pessoas, em que se destacam as igrejas: Católica e a Assembleia de 

Deus; o jogo político em que normalmente só aparece em dois partidos: “oposição e 

situação”, que marca um revanchismo muito acirrado entre os correligionários, que 

carregam verdadeiras paixões políticas, causando conflitos e disputas. 

Nesse sentido, também há de se destacar a presença de famílias 

tradicionais, como os “Vilela”, em Arenópolis; “Moreira”, em Diorama; “Guimarães” e 

“Rocha”, em Jaupaci; “Peres” e “Maciel” em Montes Claros de Goiás; “Barreto”, 

“Carvalho” e “Marques” em Israelândia; “Cardoso” e “Santana”, em Moiporá, que 

ainda exercem certa influência nos arranjos sociais e principalmente no meio 

político.  

Em Iporá, num período de trinta anos, de 1982 a 2012, o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB ganhou seis dos sete pleitos à prefeitura, 

com apenas três pessoas revezando-se à frente da prefeitura, sem disputar 

reeleição. Em Diorama, o mesmo PMDB, ganhou os últimos quatro pleitos 

consecutivos. Em Arenópolis e em Jaupaci, os atuais prefeitos, Osvaldo Dantas 

(Pompílio) e Absalon Guimarães, cumprem o quarto mandato frente à prefeitura de 

seus municípios. 

A organização comercial nessas cidades também serve de condição 

avaliativa sobre o predomínio do tradicionalismo e conservadorismo social. Embora 

aqui, talvez, se aplique o pensamento de Damiani (2006, p. 137) “Sabe-se que o 

processo modernizador não se realiza da mesma forma em todos os lugares. Tem-

se que, nas pequenas cidades, ele se poderia apresentar mais residualmente”. 

É bem verdade que com o efeito universal globalizado, esse processo 

modernizador, o qual denomina Damiani (2006), já chegou a essas cidades, quando 

se observa principalmente as redes sociais e o mercado consumidor, que seduzido 

pelo poder convencedor das “várias mídias”, tem se enquadrado ainda mais na 

concepção de Santos (2013), ao teorizar que o povo brasileiro devido aos longos 

tempos de políticas neoliberais, está na condição de “cidadão imperfeito” à de 

“consumidor-mais-que-perfeito”. 

Porém, esse processo não se faz de maneira uniforme. Nas cidades de 

Amorinópolis, Arenópolis, Diorama, Israelândia, Jaupaci, Moiporá e Palestina de 
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Goiás, o cartão de crédito é pouco usado, com apenas alguns estabelecimentos 

comerciais aceitando tal operação financeira. Normalmente ainda se usa as antigas 

fichas de anotações. 

No tocante à movimentação financeira, nessas cidades mencionadas não há 

agência bancária. Algumas contam com posto bancário, e a população não fica sem 

a prestação de serviço básico, realizado pelas agências dos correios e casas 

lotéricas, que são respectivamente, conveniadas com o Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal. 

Esse comportamento narrado, também em alguns momentos aparece em 

Iporá, como é o caso das fichas de anotações, ainda comuns em supermercados e 

farmácias. Mas, por que tais comportamentos em tempos tecnológicos tão 

avançados ainda resistem? A explicação de Caniello (2003) para essa realidade 

está na proximidade social em que os habitantes vivem e que ele denomina 

“visibilidade inevitável”. 

 

Os sujeitos são reconhecidos uns pelos outros em virtude de suas marcas 
pessoais, e o mapeamento da rede que produz essas marcas é 
amplamente dominado pela coletividade. Isto é, a “cidade pequena” é um 
daqueles lugares onde “a pessoa não tem oportunidade, desejo ou 
possibilidade de ficar só” (Elias 1994:108) e, assim, as relações sociais são 
estruturadas em networks (cf. Landé 1977:xxxiii): englobada por laços 
sociais evidentes ao domínio público, a individualidade dissolve-se em uma 
rede de relacionamentos compulsórios ditados pela frequência do contato 
no cotidiano. (CANIELLO, 2003, p. 33). 

 

 

Sendo assim, esse perfil conservador e tradicional, quando observado o 

espaço rural de Iporá, fica ainda mais acentuado, uma vez que muitos proprietários 

rurais estão de posse da sua terra há várias décadas. Daí destaca-se como um dos 

fatores a explicar a estrutura fundiária presente e permanente no município. 

Nesse contexto, é comum o chefe de família já idoso, alguns com mais de 

oitentas anos de idade, ainda viver na propriedade e ter domínio sobre a mesma, 

embora não exerça mais as árduas tarefas, cabendo a ele a condição de fiscalizá-

las. Em outra situação, encontrou-se o proprietário residindo na cidade, mas que 

permanece ligado a terra, acompanhado de filhos ou netos, ou até mesmo de outro 

parente próximo, ir visitar e se inteirar dos negócios da propriedade, como é o caso 

dos entrevistados de números 06 e 09, respectivamente com 95 e 87 anos de idade. 
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No decorrer desse trabalho, deparou-se com alguns desses proprietários 

idosos, que já fizeram a doação aos seus herdeiros, inclusive com mapa e piquete 

de demarcação das novas áreas. Porém, em sistema de usufruto, os genitores 

continuam a dar o ritmo à produção rural, que normalmente, como já mencionado, 

está voltada à pecuária bovina. 

A figura 38 dá uma mostra da presença do tradicionalismo no meio rural. 

Extraída de um sítio eletrônico de notícias locais, que semanalmente oferece serviço 

de classificados aos seus leitores, o anúncio veiculado em 2015, colocava à venda 

uma propriedade rural de 77 ha, voltada para a pecuária com a divisão em quatro 

pastos, que é um dos pontos atrativos para a negociação. 

Essa divisão de pastagem, não atende as recomendações das empresas 

especializadas no ramo como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA, que de forma geral recomenda para se fazer o manejo de pasto de 

forma adequada, o número ideal de piquetes deve ser entre cinco e oito, para que o 

rodízio contemple o período de pastejo e o período de descanso. 
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Figura 38 – Propriedade à venda próxima a Iporá 

 
  Fonte: Oeste Goiano Jornalismo (2015) 

 

 

No entanto, percebe-se que poucos são os proprietários que buscaram 

inovar em suas terras ou investiram em rebanho leiteiro. Essa foto da figura 38 

fornece elemento que mostra uma pecuária que ainda continua sendo gerida de 

forma tradicional, principalmente, quando se compara com a imagem da foto da 

figura 39, que está na sequência e que mostra outra propriedade, cujo dono, é um 

senhor de setenta e dois anos de idade, que ainda continua a fazer o seu trabalho 

diário. 

A propriedade da figura 39 é uma área de 26 ha, portanto, quase três vezes 

menor que a propriedade da figura anteriormente analisada. No entanto, além da 

ordenha mecânica que se observa na foto, o proprietário dividiu a pastagem em 

treze piquetes e faz diariamente o rodízio dos pastos, chegando a uma produção 

leiteira de cerca de 500l/dia, com um gado pouco melhorado geneticamente. 
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Figura 39 – Ordenha mecânica em pequena propriedade leiteira 

 
Fonte: SQUIAVE, Hyago Ernane Gonçalves; 2014 (arquivo pessoal) 

 

 

Outras inovações tecnológicas observadas referem-se à energia elétrica 

disponível a todas as propriedades rurais, a televisão como forma de entretenimento 

e informação e o telefone celular, mostrado na figura 40, já faz parte do cotidiano 

rural e que facilitou a comunicação nas propriedades rurais em toda a região. 

 

Figura 40 – Presença do telefone celular no meio rural 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 
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Nos sítios e chácaras nas proximidades da cidade, já é comum também a 

presença da rede mundial de computadores, principalmente por transmissão via 

rádio.  Essa condição de contraste entre o tradicional e a evolução tecnológica, faz 

parte, segundo Santos (2012), do tempo cronológico social. 

 

A evolução que marca as etapas do processo de trabalho e das relações 
sociais marca, também, as mudanças verificadas no espaço geográfico, 
tanto morfologicamente como do ponto de vista das funções e dos 
processos. É assim que as épocas se distinguem umas das outras. 
(SANTOS, 2012, p. 96). 
 

 

Porém, esse mesmo tempo cronológico ao qual se refere Santos (2012), 

principalmente pelos arranjos políticos, acabou por atrofiar os pensamentos e 

idealismos de desenvolvimento econômico e social, relegando Iporá a um plano de 

estagnação econômica e tradicionalismo. 

Desta forma, Iporá que nasceu com o pensamento de produzir para 

abastecer as necessidades alimentares de Goiânia, como se afirmou anteriormente, 

na atualidade depende da capital para suprir essas necessidades. Relatos de 

feirantes, alguns deles também são produtores rurais, apontam para a falta de 

política para a produção da agricultura familiar e de mão de obra disponível. 

Por outro lado, relatos de alguns trabalhadores rurais, que se colocam na 

condição de diaristas, afirmaram que a mão de obra existe, mas o preço que os 

produtores dispõem a pagar é insuficiente para que o trabalhador assalariado possa 

sustentar a si e a sua família, tendo que sair da cidade e ir buscar trabalho em 

outros locais onde são melhor remunerados. 

A esse respeito, Thomaz Júnior (2007) revela sua preocupação ao afirmar 

que há uma fragilidade na agricultura familiar por conta da falta de políticas públicas 

para o setor em privilégio das grandes estruturas produtivas de processamento e 

comercialização agroalimentar. 

 

[...] Estamos assistindo ao desmonte da estrutura familiar e camponesa e 
seu consequente desenraizamento da terra, em escala crescente. Assim, a 
Soberania Alimentar, quando focada desde o ponto de vista dos 
trabalhadores, ou da classe trabalhadora, nos revela a total ausência de 
políticas públicas e de estratégias de governo [...] (THOMAZ JÚNIOR, 2007, 
p. 20). 
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Sobre a baixa produtividade agrícola em Iporá, uma enquete com vinte e 

sete proprietários rurais constatou um consenso entre eles que compreende a 

produção agrícola, como a cultura de grãos e que os hortifrútis devem ser 

produzidos por feirantes e em hortas, relativamente em baixa quantidade, não 

compreendendo a produção desses gêneros alimentícios em uma escala maior de 

produção. 

 

O rural brasileiro sempre esteve associado ao agro, pautado na lógica 
produtivista do pacote tecnológico introduzido a partir de 1965, tendo como 
mola propulsora a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), 
que subsidiou a incorporação acelerada de insumos modernos provenientes 
da indústria emergentes, voltadas para a exportação de commodities 
(OLIVEIRA; CLEMENTE, 2012, p. 24). 

 

 

O revelo de Iporá, suave ondulado visto no mapa da figura 41, mostra como 

é a disposição da superfície terrestre. Com uma altitude que varia entre 370m a 

890m, a superfície apresenta-se bem irregular, diferente das áreas atualmente 

destinadas à produção de grãos em larga escala. 

A análise do mapa aponta que as mais altas elevações estão quase 

centralizadas, com pontos elevados por toda a área do município. Essa 

irregularidade do terreno é a principal causa apontada pelos entrevistados para a 

permanência da estrutura fundiária de Iporá, uma vez que se cria barreiras naturais 

que impedem grandes extensões de terras contínuas para a mecanização, o que 

eleva o preço do custeio. 
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Figura 41 – Relevo do Município de Iporá (GO) 

 

 

Ao analisar a imagem da figura 42, na sequência, tem-se a constatação de 

que o relevo apresenta-se de forma ondulada e irregular. A imagem mostra a parte 

leste do município, que observada no mapa da figura 41, é a parte que aparece 

como a mais regular juntamente com o noroeste, confirmando a fala dos 

entrevistados sobre as dificuldades naturais para o cultivo de grãos em larga escala. 
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Figura 42 – Vista leste do terreno de Iporá-Go 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

Além do relevo irregular, outro fator que os produtores destacaram é o 

número de veios d’água17, como o depoimento do entrevistado de número 05, que 

relatou que inicialmente, no começo do século XX, a sua família  estabeleceu-se nas 

proximidades de Rio Verde, mas acabou  deslocando-se para o Oeste em 

decorrência da abundância de água, que era ideal para a criação de rebanho bovino. 

Esse mesmo contexto também aparece no depoimento do entrevistado de 

número 09, retratando que a água foi primordial para receber sua família, uma das 

primeiras a chegar à região. Para melhor compreender essas observações, o mapa 

da figura 43 permite avaliar a distribuição da rede hidrográfica de Iporá, que aparece 

bastante ramificada e distribuída por toda a extensão do município. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17

 Filete de água corrente; pequeno córrego que canaliza água até um ribeirão, riacho. Fonte: 

Dicionário Informal (on line). 
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Figura 43 – Mapa hidrográfico do Município de Iporá 

 
 

 

De acordo com Gomis (2002) e Galli (2011) a escolha do local para se 

edificar a cidade de Iporá, levou em conta o potencial de água disponível para 

abastecê-la, e teve papel importante na decisão. Porém, a análise do mapa reafirma 

o depoimento dos entrevistados mostrando que a distribuição da rede hidrográfica, 

não contempla só o perímetro urbano, mas há uma homogeneidade das nascentes 

por toda a área do município. Tanto as de cunho perene como os intermitentes. 

Essa presença de água em abundancia, se no início da formação do 

município nas décadas de 1940 e 1950 atraiu muitas pessoas, atualmente, de 

acordo com os produtores, também causa o mesmo efeito do terreno acidentado, 

provocando barreiras naturais que impedem a extensão de áreas acima de 200 ha 

contínuas para a produção de grãos, conforme o depoimento do entrevistado de 

número 18. 

A esses fatores, observam os participantes da enquete, que atualmente as 

terras de Iporá não exercem uma atração aos grandes produtores de grãos, e que 

para a criação de gado em grandes quantidades, existem terras com preços mais 
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acessíveis no oeste goiano, bem como também em outras regiões brasileiras e que 

a produção de gado leiteiro, normalmente é feita por pequenos produtores. 

Após ouvir as argumentações dos produtores rurais, e diante da baixa 

produtividade, indagou-se sobre a possibilidade de se produzir hortifrúti em maior 

escala em suas propriedades. Dos vinte e sete produtores entrevistados, as 

respostas foram as mais variadas desde a falta de apoio do poder público municipal 

a falta de conhecimento dessas culturas, conforme demonstradas no gráfico da 

figura 44. 

 

Figura 44 – Enquete com produtores rurais sobre produção de hortifrúti 

 

 

 

A análise do Gráfico da figura 44 permite afirmar que os maiores problemas 

apontados pelos produtores rurais para o desenvolvimento da cultura de hortifrúti, 

são: a falta de políticas públicas e incentivos, com 25%; baixo retorno financeiro 

(acreditam que o cultivo dá muito trabalho e pouco lucro), com 19%; A falta de mão 

de obra e o costume do lugar (pecuária e agricultura tradicional), aparecem com 

16%. 

Entretanto, os feirantes da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que 

realizam feira toda quinta-feira, no centro de abastecimento e lazer da cidade de 

Iporá, discordam dessas argumentações. Foram ouvidos dez feirantes que, 
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unanimemente, acreditam ser possível uma maior produção de alimentos em Iporá, 

bem como a instalação de um centro de distribuição, uma vez que o município é 

formado por pequenos proprietários de terra.  

Entre os problemas observados para que isso não ocorra, apontam a falta 

de incentivo e políticas públicas para a produção familiar, falta de mão de obra e 

falta de conhecimento de culturas alternativas. Outro ponto alegado pelos feirantes, 

e, chega a demonstrar certa preocupação, é que o campo não atrai mais mão de 

obra jovem.  

 

As pessoas que moram hoje na terra, são pessoas basicamente de idade. A 
geração nova, ela não está mais no campo e produzir em escala para poder 
atender o mercado, exige planejamento... Exige acreditar no negócio... E 
essas pessoas que estão na terra a maioria já estão aposentadas e é uma 

tradicional se manter no campo com pouca produção
18

 

 

 

Diante das respostas, talvez, em outro momento, cabe investigar a questão 

do volume d’água que foi um dos pontos abordados. A produção de hortifrúti, 

pensada em uma escala maior, durante todo um ano, demanda consumo de água 

com produção irrigada. Para a realização da pesquisa, foram percorridos e 

fotografados alguns córregos do município. As fotos na sequência, figuras 45, 46, 47 

e 48 mostram, respectivamente, os córregos: Vertente Rica, semiurbano; Seco e 

Pontal, no noroeste do município; e Dantas, ao norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18

  Feirante da Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária em Iporá. Entrevista em 29 de maio 

de 2015. 
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Figura 45 – Vertente Rica nas proximidades da cidade de Iporá 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

Figura 46 – Córrego Seco a noroeste de Iporá 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 
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Figura 47 – Córrego Pontal a noroeste de Iporá 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

Figura 48 – Córrego Dantas ao norte de Iporá 

 
Fonte: SOUSA, Adjair Maranhão de, 2015 (arquivo pessoal) 

 

 

Esses quatro córregos são perenes.  As fotos foram feitas no início do mês 

de maio de 2015, portanto, logo após o período chuvoso como se observa na 

vegetação que ainda está verde, e como característica comum, apresenta pouco 

volume de água, o que fomenta essa discussão, mesmo o município dispondo de 
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tantas nascentes, como visto no mapa da figura 43. Essas nascentes não significam 

grande volume d’água, o que poderia ser insuficiente para tal cultivo de hortifrúti em 

maior escala, pensada para o ano todo. 

Diante do exposto, ao finalizar esse trabalho de pesquisa, percebe-se uma 

série de fatores que contribui para a permanência da estrutura fundiária de Iporá. 

Fica evidente, que a pequena propriedade em Iporá, baseada nos pressupostos de 

ordem social, sentimental familiar, cultural, natural, e, principalmente por ainda não 

despertar o interesse capitalista, tende a resistir no seu jeito pacato de atravessar os 

anos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresentada teve o intuito de estudar o processo 

histórico/geográfico que deu origem a estrutura fundiária desconcentrada a partir do 

modelo de política agrária implantada por Israel Amorim, quando da fundação do 

município de Iporá-Go, em meados do Século XX, em que visava vender as terras 

devolutas do estado para trabalhadores rurais, a fim de se criar um aglomerado 

humano que pudesse ajudar no processo de emancipação do Município. 

Ao analisar a formação tanto de Goiás, como da Região de Pilões, que é a 

origem de Iporá, verificou-se que são parte do mesmo enredo, já que o processo 

histórico de formação e ocupação do Município de Iporá dá-se desde a chegada do 

Anhanguera a antiga capitania de Goyaz, em 1724, e está inserido diretamente no 

ciclo do ouro goiano. 

A realização deste trabalho foi árdua, porém gratificante! A satisfação em 

atender os objetivos pretendidos e de contribuir para a literatura geográfica sobre a 

produção do território goiano, de forma localizada, que ainda falta produção, superou 

as dificuldades encontradas para a realização do trabalho. 

Todavia as dificuldades ocorreram tanto no trabalho de campo como de 

ordem teórica, com buscas por registros que pudessem auxiliar na investigação. 

Guardar a memória da sua gente, da sua história, ainda não é uma tarefa muito 

comum do poder público, principalmente o municipal interiorano. 

Quanto à parte teórica, as dificuldades se assentaram, porque Iporá na 

atualidade, não se classifica pela disputa pela posse da terra que é tratada na 

Geografia Agrária ou pelo modo de produção camponesa, e, tão pouco, quem está 

na terra, embora esteja inserida no processo capitalista, não está pela resistência ao 

capitalismo, mas sim, principalmente pela satisfação, qualidade de vida e a origem 

rural, uma vez que a maioria dos produtores já está idosa e ocupa aquela 

propriedade por 40, 50, 60 anos.  Nesse sentido, ainda falta compreensão da 

Geografia. 

A busca pelas prefeituras de Goiânia, Goiás, Iporá, Moiporá, Rio Verde, 

Israelândia... Por meio de bibliotecas, secretarias de cultura, museus, institutos 

históricos... Pouco contribuiu para o trabalho. Os dados, os registros... Praticamente 

são inexistentes e, principalmente, ao pessoal interiorano responsável por esses 
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setores, faltam qualificação e formação profissional, o que dificulta o acesso aos 

poucos dados existentes e mal organizados. 

A transferência do sítio urbano do antigo Distrito Diamantino do Rio Claro 

para a sede atual do município de Iporá, se considerar as afirmações de Palacín e 

Moraes (1989) e Chaul (2009) que a mudança da capital do Estado para Goiânia, foi 

um ato político, a análise da transferência do velho distrito para Iporá, usou os 

mesmos pressupostos. 

O modelo de uso da terra para promover a cidade de Goiânia, serviu 

também para o desenvolvimento de Iporá, que em curto espaço de tempo, apenas 

uma década, de 1938 a 1948, ganhou condição de município ao ser emancipado 

politicamente, com uma população crescente, contabilizada em mais de 14 mil 

habitantes em seu primeiro recenseamento, em 1950. 

Ao finalizar esse trabalho, cujo objetivo era investigar e compreender os 

motivos que levaram Israel Amorim a comercializar as terras de Iporá em pequenos 

lotes e entender porque essa estrutura fundiária, montada no início da década de 

1940 não se desfez ao longo dos anos, chega-se ao final da pesquisa com a 

sensação de que esses objetivos foram cumpridos. 

O contexto de formação de Iporá está associado à questão política regional 

em que o povo e a terra foram usados para a promoção e satisfação pessoal de 

Israel Amorim, que tinha como intuito, não as aspirações populares, mas sim 

promover a sua riqueza a custa da exploração da mão de obra do trabalhador rural, 

que ainda ficaria devendo-lhe inúmeros favores. Afinal, Israel era quem tinha a terra, 

tinha o dinheiro e era quem comprava o fruto da sua produção. 

Dessa forma, a edificação de Iporá, tanto em seu espaço rural como urbano, 

estruturou-se diante de um processo populista e ditatorial em que Israel “mandava” e 

concentrava o poder, os negócios, a comunicação... E foi pensado de forma política 

e econômica. 

Na verdade, essa estratégia de fracionar as terras devolutas do estado 

existentes no município a custa de muita propaganda da região, atraiu em curto 

espaço de tempo, o número suficiente de eleitores que Israel precisava para 

acelerar a emancipação política de Iporá, que teve ele próprio como primeiro prefeito 

eleito, em 1949. Pode-se assim dizer, que estrategicamente, Israel Amorim se 

apoderou da ideia de reforma agrária para um “trampolim político”. 
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Considera-se ainda que a ideia não permitiu a consolidação de latifúndios e, 

por consequência, de poderosos fazendeiros, que por ventura, poderiam vir a se 

tornar adversários políticos. Pelo contrário, minou o poder dos antigos coronéis, 

tirando inclusive, em nome do Estado, suas terras e repassando para novos 

moradores que foram chegando impulsionado pelos incentivos da “Marcha para 

Oeste”. 

Ao analisar o contexto da estrutura fundiária de Iporá, não se pode afirmar 

que tal fato ocorre por um ou outro fator. Essa compreensão deve ser feita levando 

em conta um conjunto de fatores e o momento, como o comportamento social, 

cultural, econômico e político, bem como as questões naturais evidenciadas nessa 

discussão. 

Diante desse quadro de contraste, cabe dizer que na década de 1940, ainda 

no processo de construção de Iporá, os documentos analisados e os depoimentos 

dos entrevistados, mostram uma cidade que surgiu para inovar o processo urbano 

goiano, com uma propaganda de cidade moderna e futurista. Por outro lado, o 

espaço rural surgia com o indicativo de tornar-se grande produtor de alimentos, o 

que mudaria economicamente a vida dos agricultores. 

Se nesse primeiro momento, quando da estruturação do município, não se 

vendia as propriedades rurais porque Iporá oferecia ao trabalhador rural, entre 

outras vantagens a condição em ver seus filhos na escola, condição essa, oferecida 

a pouco camponeses naquela época, porque a educação não era prioridade numa 

sociedade rural. Outro fator está relacionado ao financeiro, uma vez que Iporá foi o 

primeiro município a estruturar-se no Oeste do Estado e tornou-se lugar de terras 

mais caras. Isso contribuiu para a especulação, tanto na área rural como no espaço 

urbano. 

O exemplo claro disso, diz respeito à área urbana do município em que o 

número de lotes vagos é maior do que o número de lotes edificados, em virtude da 

especulação imobiliária que esperava que a cidade tornasse-se uma referência 

estadual na região. Consequentemente, criou-se uma ilusão de ótica! Quando se 

olha para o espaço urbano, a extensão da área, vê-se uma cidade bem maior do 

realmente ela é. 

O segundo momento, apontou-se o que veio a partir da década de 1970, 

quando se intensificou a produção em grande escala nos campos goianos 

ampliando constantemente o espaço plantado. Essa “onda” não chegou a porá 
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principalmente por falta dos incentivos financeiros, em que o Oeste de Goiás pouco 

foi contemplado com as ações e as políticas públicas para o setor, ficando relegada 

a pecuária tradicional. 

A consequência é que esses fatores já mencionados, como o 

comportamento social, econômico e político, bem como as questões naturais, 

passaram a funcionar como “travamento”, impedindo a chegada da tecnologia do 

campo à região de Iporá, que deixou de ser atrativo para a produção em longa 

escala, que tem buscado cada vez mais por áreas planas, sem barreiras naturais, 

facilitando a mecanização dessas áreas e diminuindo o valor do custo de produção. 

A saída ao pequeno produtor está relacionada ao modo cooperativista de 

produção e comercialização para que ele, ao produzir, baixe o custo de sua 

produção dividindo entre os cooperados essas despesas, e, ao vender, que também 

possa atender ao mercado com número maior de mercadoria agregando valor a sua 

produção. 

Diante desse conjunto de fatores, acredita-se que esse quadro atual das 

pequenas propriedades rurais em Iporá, não deve mudar num curto espaço de 

tempo. Nas propriedades visitadas, nas entrevistas, nas conversas informais... Fica 

evidente que os pequenos proprietários, mesmo não tendo uma produção 

expressiva em suas posses, não manifestam interesse em desfazer-se do seu 

imóvel rural e/ou mudar de atividade econômica. 
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