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Este número da REVISTA DA UFG traz um dossiê sobre 
as Cidades Planejadas da Hinterlândia, cidades que entre 
os séculos XIX e XX mudaram a face da região, deram 
novo sentido ao processo histórico e tiveram ligações 
sócio-políticas e econômicas com o desenvolvimento 
do projeto nacionalista em curso no Brasil. Essa palavra, 
que no original em alemão pode significar “terra de trás”, 
significa nesse contexto a terra pouco ocupada e com 
desenvolvimento reduzido, uma área adjacente ao centro. 
Para nós, especificamente nesse dossiê, a Hinterlândia é 
o espaço que foi ocupado por cidades planejadas onde 
antes havia o vazio. O termo hinterlândia foi bastante 
utilizado nos anos 40 do século passado justamente com 
este significado. O grande sertão, o umbigo do tempo, 
as regiões onde as frentes de expansão dariam lugar a 
novas frentes pioneiras.

Para tanto, pensamos em cidades planejadas, a maio-
ria novas capitais, erguidas nesse contexto. Ceres, para 
a surpresa de muitos, inicia nossa viagem como cidade 
planejada em Goiás, juntamente com uma bem sucedida 
implantação de Colônia Agrícola Nacional, a Cang, em 
que poderemos conhecer através dos textos de Sandro 
Dutra de Lima, “A experiência urbana em Ceres” e do 
professor do Departamento de Letras da UFG Antón 
Corbacho Quintela, “Os sucessos urbanos da coloniza-
ção agrária em Goiás”.
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Reflexões sobre Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas complementam 
nosso quadro sobre as Cidades Planejadas na Hinterlândia. Sobre Belo Horizonte 
temos um enfoque comparativo com La Plata, na Argentina, pelo professor da 
Faculdade de História da UFG Cristiano Alencar Arrais, “Belo Horizonte, a La Plata 
brasileira”. O artigo reflete sobre a política e o urbanismo moderno, o processo 
de planejamento e de construção, destacando as similaridades de concepções 
urbanísticas e de ideários políticos entre as duas cidades. Dentro desse contexto, 
a tentativa das elites de se atualizarem no processo de modernização.

Goiânia é tratada como a Capital do Sertão, pelo professor da Faculdade de 
História da UFG Nasr Chaul, analisada em seu processo histórico de desen-
volvimento do Sul e Sudoeste do Estado, o projeto dos grupos dominantes no 
pós-30 e a ascensão de Pedro Ludovico ao poder e seu maior projeto político, 
a construção da nova capital do Estado. Goiânia é vista também sob o enfoque 
da estudiosa Tânia Daher, arquiteta, no texto “O projeto original de Goiânia”, em 
que analisa o projeto arquitetônico e urbanístico da nova capital, as influências 
europeias e seu desenho efetivado em Goiânia, destacando o projeto concebido 
por Atílio Corrêa Lima, mais tarde alterado por Armando Augusto de Godói, 
seguindo orientação do modelo das cidades-jardim inglesas. Fecha o contexto 
reflexivo sobre Goiânia o trabalho da professora da Faculdade de Ciências Sociais 
da UFG e da UniEvangélica, Genilda d’Arc Bernardes, sobre o “Cotidiano dos 
trabalhadores da construção de Goiânia”.

O moderno e a modernidade permeiam todos os textos desse Dossiê e não 
poderia ser de outra forma que Brasília entra no processo através da análise do 
professor da Faculdade de História da UFG Luís Sérgio Duarte, destacando a cidade 
como “Experiência moderna na periferia do capitalismo”, vislumbrando-a como a 
representação da aventura na memória dos que a construíram. Assim, tanto Brasília 
quanto Goiânia são analisadas sob a ótica do trabalho e do mundo do trabalho.

Por fim Palmas, capital do Tocantins, filha da segunda metade do século XX, 
caçula das capitais planejadas da hinterlândia, nos é apresentada por quem viveu, 
planejou e esteve presente em todo o seu desenvolvimento, o arquiteto Luis 
Fernando Cruvinel Teixeira. Xibiu, como é comumente conhecido, nos traça toda 
uma vivência de origens, analisando o momento histórico, a escolha do local, os 
problemas administrativos e políticos e a construção da capital da outra metade 
de Goiás, tudo isso em “A formação de Palmas”.
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Fechando essa reunião de ideias tivemos uma mesa-
redonda, cujo conteúdo em forma de slides de opiniões 
foi aqui traduzido. Sociólogos, arquitetos, historiadores 
e engenheiros refletiram sobre as capitais planejadas, 
destacando Goiânia e Brasília.

A parte artística de nosso número é ilustrada pelo 
talento de Amaury Menezes. Um dos nossos maiores 
artistas plásticos faz o Ensaio Visual sobre Gustav Ritter, 
arquiteto, professor, escultor, cuja importância e moder-
nidade são destaques nesse ensaio. Como dissemos que 
a modernidade abarca boa parte de nossos textos, a 
modernidade de Ritter em suas criações, seu dinamismo 
e a confluência com as modernas técnicas europeias 
que procurou mostrar às inúmeras gerações de alunos 
que formou, podem ser aqui melhor compreendidas. 
Ritter trouxe para Goiás, além da maestria da escultura, 
a arte moderna do não-figurativo, do abstracionismo, a 
influência da Escola Bauhaus e uma paixão visual sobre 
o Cerrado e a exuberante natureza de Goiás.

Na seção de artigos somos brindados pelo professor 
da Faculdade de História da UFG João Alberto da Costa 
Pinto, com o artigo “Gilberto Freire e o Lusotropicalismo 
como ideologia neocolonialista para a manutenção do 
império português salazarista”; pela jornalista e mestre 
em História pela UFG Cileide Alves com “Iris Rezende: 
a recuperação da memória revelando a carreira política”, 
e pelas professoras da Faculdade de Educação da UFG 
Diane Valdez e Miriam Bianca, com “Navegando pela 
história do Tocantins: material didático para infância”. 
Artigos que abrilhantam nosso esforço em mais um 
número da REVISTA DA UFG.

A sétima arte se faz presente na seção de tradu-
ção, pelos professores da Faculdade de Letras da UFG 
Anselmo Pessoa Neto e Margareth Nunes, de um texto 
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de Elisabetta Chiacchela, “Cinema e literatura italiana”. As 
críticas e resenhas ficaram a cargo de Edna Lúcia Rodrigues 
com “Nasce Metrópolis”, Sueli Dunck Didonet com “Poesia 
marginal: sujeitos instáveis, estética desajustada” e Darcy 
Denófrio com “Mobilidade lírica de Aricy Curvello”.

Nossa memória nesse número fica por conta da entrevista 
feita por jornalistas do jornal Opção em 1978 com Pedro 
Ludovico Teixeira e que vem se somar ao dossiê, como exce-
lente documento histórico para pesquisadores e estudiosos 
sobre Goiânia e política goiana.

Finalizando, uma entrevista com o poeta, literato e pro-
fessor Gilberto Mendonça Teles, uma das glórias da literatura 
goiana. Na entrevista, o poeta recorda sua passagem pela UFG, 
fala de literatura e também da cultura nas cidades. 

Apreciem sem moderação.
O editor


