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RESUMO 
 
 

A região do atual Estado do Tocantins viveu um logo período sob a dependência do Estado de 
Goiás. Enquanto esteve nessa condição, foi uma região que sofreu o descaso por parte tanto 
do governo regional, quanto do central. Nesse período, ocorreram alguns movimentos que 
reivindicavam a sua emancipação. A historiografia nos revela que a maioria dos povoados do 
norte goiano sofria por causa do isolamento, provocado pelo abandono das autoridades políti-
cas, em relação a essa região em detrimento de suas atenções estarem voltadas para o centro-
sul da região, que era dominado pelas grandes oligarquias de Goiás. Desta forma, tivemos 
como objetivo, através desta pesquisa, analisar os principais discursos, tanto daqueles grupos que 
eram a favor e daqueles que eram contra a separação da região. Nesse contexto, analisamos a atu-
ação dos Jornais “A Folha de São Paulo” e “O Popular” do Estado de Goiás na última fase do 
movimento separatista, na década de 80. Sendo que, o periódico paulista como um meio de comu-
nicação para a divulgação no âmbito nacional e o periódico goiano, na divulgação da causa sepa-
ratista para um público regional. Portanto, procuramos identificar, através dos seus discursos, 
quais os interesses deles  em transmitir para os seus leitores esse tipo de notícia, sabendo-se que 
os jornais por serem norteadores de opinião, não divulgam somente os fatos, mas atuam influenci-
ando na economia, na política e também na área social de uma região, como de um País.  
 
Palavras-chave: CONORTE. Assembleia Nacional Constituinte. Disposições transitórias. 
Autonomismo. Emancipação.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 
The region's current state of Tocantins experienced a long period under the authority of the State 
of Goiás. While this condition is a region that suffered neglect by both the regional government, 
as the center. During this period, there have been some moves that king-vindicated their 
emancipation. The historiography reveals that most northern villages Goias suffered because of 
the isolation caused by the abandonment of poli-cas authorities in relation to this region at the 
expense of their attention being focused on the south-central region, which was dominated by 
large oligarchies of Goiás. In this way, we aim that through this research, analyze the main 
speeches both those groups who were in favor and those who were against the separation of the 
region. In this context, we will analyze actions of the newspapers "Folha de São Paulo" and "The 
People" of the state of Goias in the last phase of the separatist movement in the decade of 80. 
Since, the São Paulo journal as a medium for dissemination in Nationwide and Goiás journal, in 
disseminating separatist cause for a regional audience. Therefore we seek to identify through their 
speeches which their interests to convey to your readers this kind of news, knowing that the 
papers to be guiding opinion, not only disclose the facts, but act influencing the economy, politics 
and also in the social area of a region, as a country 
 
Keywords: CONORTE. The National Constituent Assembly. Transitional provisions. 
Autonomist. Emancipation. 
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INTRODUÇÃO 
 

  

A pesquisa em tela procura analisar as representações presentes nos discursos do 

movimento separatista da região norte do Estado de Goiás, em reportagens publicadas pelos 

jornais “A Folha”, do Estado de São Paulo, e o “O Popular”, do Estado de Goiás, na década 

de 80. Por meio de autores como Sandra Jatahy Pesavento, Roger Chartier e Pierre Bourdieu, 

serão analisadas as representações do movimento autonomista, entendidas aqui enquanto 

matrizes de sentidos que, de certa forma, justificavam a separação da região, que compreende 

hoje os estados de Goiás e Tocantins. Acredita-se que os sujeitos que compunham o 

movimento separatista procuravam legitimar as reivindicações do movimento, além de criar 

uma identidade para este, por meio do pressuposto de apropriação dos sentimentos da 

sociedade que representavam. Nesse sentido, havia uma tentativa de produzir uma unidade a 

essa coletividade que pensavam o desmembramento do estado de Goiás. 

 Segundo Bourdieu (1989, p.114), as representações tem o papel de estabelecer as re-

gras que irão reger os grupos sociais os quais elas representam. Nessa perspectiva, o discurso 

precisa ser proferido com autoridade, de modo que aquilo que for proferido, tanto falado, co-

mo escrito, possa vir a existir. No caso do movimento separatista pró estado do Tocantins, os 

sujeitos detentores do poder, aqueles que estão no exercício da política, se apropriaram de 

bens culturais como a linguagem e a imagem, perante as classes menos favorecidas com o 

objetivo de incutir nela uma identidade e exercer seu poder simbólico sobre ela. 

Bourdieu (1989) afirma que “...as relações de comunicação são sempre relações de 

poder, e que os “sistemas simbólicos” cumprem função política de impor, legitimar ou assegu-

rar a dominação de uma classe sobre outra, ou seja, exercem o que o autor denomina de vio-

lência simbólica. O autor ressalta que dentro do contexto social, o poder simbólico somente 

será exercido pelo sujeito que esteja inserido na realidade do mundo social, onde ele terá que 

se apropriar da mesma língua, cultura, discurso, de forma a estabelecer uma relação simbólica 

com essa realidade: “...[n]esse poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDI-

EU, 2001a apud CAPELLE, LOPES MELO, BRITO, 2005, p.359). 

Especificamente, nesse movimento separatista as representações instituídas sobre a 

criação do estado do Tocantins, demonstravam um “recuo da violência física direta” 

(CHARTIER, 2002, p.94), em favor do convencimento pelo argumento via discurso. 
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Segundo Carvalho, as representações não são estáticas, mas elas se transformam 

conforme a disposição dos grupos ou classes sociais. Porém o que acaba ditando o caminho 

que essas representações têm a percorrer são os grupos que a criaram, a fim de que os seus 

interesses ocultos sejam realizados (CARVALHO, 2005, p.144). Neste contexto, o poder e a 

dominação estão sempre presentes. “Nas lutas de representações tenta-se impor a outro ou ao 

mesmo grupo sua concepção de mundo social: conflitos que são tão importantes quanto as 

lutas econômicas; são tão decisivos quanto menos imediatamente materiais” (CHARTIER, 

1990, p.17). 

Através do uso das fontes jornalísticas, foi possível observar as mudanças no 

tratamento de alguns assuntos durante o período analisado nas fontes sobre o discurso 

separatista, como: a negação dos oposicionistas  à   separação do norte goiano, a compreensão 

da conjuntura do movimento separatista, bem como os fatores que influenciaram na produção 

dos diferentes discursos a que estavam ligadas os interesses de grupos políticos e empresários 

que almejavam exercer o domínio e o poder na região. 

Para Chartier (2002, p.13), os documentos frutos de pesquisa historiográfica, devem 

ser estudados em si mesmo, em sua organização discursiva e material, suas condições de 

produção, suas utilizações estratégicas. 

Observamos pelos documentos historiográficos que o plano de emancipação estava 

baseado em alguns problemas sociais que se construíram ao longo do tempo, como por 

exemplo: o descaso por parte dos governos regional e central que eram dispensados aos 

habitantes do norte de Goiás. Segundo Cavalcante, esse pressuposto era a principal causa do 

desequilíbrio social existente na região, onde o centro-sul sempre era beneficiado política-

economicamente em detrimento do norte do Estado. Cavalcante (1999, p.132) afirma que, no 

período republicano, a região nortense recebia maior atenção da classe política somente nos 

períodos das eleições. Nesse período, os habitantes do norte goiano eram visitados por 

candidatos políticos que iludiam o povo com falsas promessas à região, caso fossem eleitos. 

É possível observar no espaço temporal da longa duração no qual se discutiu a 

emancipação do norte goiano do restante do Estado de Goiás que os indivíduos e as 

instituições que surgiram como representantes da causa que os seus discursos apresentavam 

em comum uma “relação simbólica de força”. Na perspectiva de Chartier (2002), pode se 

afirmar que essa dominação simbólica serviu para impor uma identidade que assegurou a 

dominação e a perpetuação do grupo dominante que se manteve após a formação do Estado 

do Tocantins. 

 Em oposição a Hayden White, que vê o discurso da história como um livre jogo de 
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figuras retóricas, Chartier (2002, p.15) diz que se pode acreditar na história, porque ela é 

comandada por uma intenção e princípios de verdades, que o passado que esta estabelece 

como objeto é uma realidade exterior ao discurso, e que o seu conhecimento pode ser 

controlado. 

A busca em arquivos que abordassem a questão do movimento autonomista contribuiu 

favoravelmente para a construção da nossa análise sobre as representações e como elas agiram 

no processo de emancipação da região norte do Estado de Goiás. Como afirma Chartier 

(2002, p.9), o “retorno ao arquivo torna para o historiador a evidência da relação entre as 

categorias manipuladas pelos atores e as noções empregadas no trabalho de análise”. Em 

nossa pesquisa, atentamos para as fontes jornalísticas para entender as informações fornecidas 

aos eleitores. 

 A historiadora Maria Helena Capelato (1988) afirma que o jornal como fonte de 

pesquisa “possibilita ao historiador acompanhar os percursos dos homens através dos 

tempos”. Portanto, a utilização dessas fontes nos permitiu a análise de pontos de vista sobre 

os acontecimentos do movimento separatista, tanto na perspectiva do periódico quanto dos 

atores envolvidos diretamente no processo, ou seja, tornou o passado estabelecido nas fontes 

em objeto de pesquisa para o estudo ao qual esta pesquisa se propõe. 

 Diante do exposto em tela, é que procuramos abordar os seguintes aspectos a partir das 

representações contidas nos discursos publicados nas matérias jornalísticas, quais sejam: as 

atuações dos sujeitos que representavam o ideal libertário do povo nortense; as diferenças 

sociais e culturais intra-regionais construída ao longo do tempo entre os habitantes do sul  e os 

do norte; os discursos dos atores interessados e não interessados na emancipação da região 

nortense de Goiás; os discursos da imprensa que eram a favor e contra a separação da região. 

 Assim, as seguintes questões se colocam: 

 1. Por que o processo de emancipação demorou quase dois séculos para se 

concretizar? 

 2. A partir da segunda metade do século XX, o que levou os sentimentos de luta pela 

criação do novo Estado tornar-se o idealismo que deu força ao povo daquele norte goiano para 

lutar pela emancipação do Tocantins? 

 3. A quem interessava a criação do Estado do Tocantins? 

 Para se compreender a longa luta que o povo nortense empreendeu em busca da sua 

emancipação é necessário realizarmos um estudo historiográfico acerca das diferenças 

socioculturais que se construíram entre os dois povos de uma mesma região. Nesta pesquisa, 

acreditamos que o leitor poderá encontrar respostas para alguns de seus questionamentos 
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sobre as causas e os desdobramento que motivaram a criação do estado do Tocantins, o qual 

se tornou realidade em 1988, durante a Assembleia Nacional Constituinte. 

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar as representações nos discurso dos 

pró-separatistas presentes nas mídias jornalística “A Folha”, do Estado de São Paulo, e o “O 

Popular”, do Estado de Goiás, na década de 80. A preocupação aqui é procurar desvelar os 

aspectos que nortearam o movimento separatista, com base em uma investigação das fontes 

jornalística, ou seja, dos jornais em que o alvo era os seus leitores. Assim, serão discutidos o 

papel das representações assentes nos discursos das principais representações que estiveram 

envolvidas no processo do movimento regionalista. 

Para efetuarmos esta pesquisa e alcançarmos os nossos objetivos, o trabalho foi 

organizado em três capítulos. 

No primeiro capítulo, abordamos a história do movimento separatista, no espaço 

temporal entre os séculos XVIII, período da exploração do ouro na região, ao XX, até a 

criação do Estado, no decorrer da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse capítulo, 

analisamos os discursos dos principais atores envolvidos no processo de emancipação da 

região, tomando como fontes as reportagens feitas por jornais da época, que cobriam o evento, 

e no trabalho de Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante, Tocantins: o movimento 

separatista do norte de Goiás. 

No segundo capítulo, especificamente, abordamos a atuação da CONORTE, desde a 

sua implantação até o desdobramento da criação do Estado do Tocantins. Também 

procuramos apresentar a metodologia usada para analisar os discursos das mídias que 

abordavam o movimento separatista através das suas reportagens. 

No terceiro capítulo, tratamos de analisar a atuação do principal sujeito, pelo menos na 

avaliação da maioria dos pesquisadores, na criação do mais novo Estado brasileiro, o 

Deputado Siqueira Campos. Procuramos, com base nas teorias de pesquisadores da história 

cultural, realizar a análise contextual dos discursos deste personagem envolvido 

intrinsecamente no movimento separatista e também das reportagens que apresentavam  

informações sobre a sua atuação no decurso do processo, levando em consideração a que tipo 

de leitor elas se destinavam. 

A partir dessa abordagem documental, analisamos os efeitos causados por essas 

representações através das informações de fácil acesso. 

 Diante do exposto acima, buscamos explicações para a forma do nosso agir, do nosso 

falar e da crítica que fazemos acerca de determinados movimentos que ocorrem em nossa 

sociedade, onde suas ações parecem estar alinhadas com uma realidade criada para o nosso 
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imaginário, mas que nos bastidores desses movimentos estão sendo articulados em defesa dos  

interesses de grupos dominantes que se escondem no meio da turba. 

 Por fim, nas considerações finais, apresentamos nossas constatações a respeito da 

aplicação da teoria utilizada para analisar o corpus documental, bem como as possíveis 

contribuições para a análise de textos. 
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CAPÍTULO 01 

Os avanços e recuos que marcaram o movimento separatista do Tocantins 
desde o século XIX 

 

  

Antes do Estado do Tocantins ser criado em 1988, no transcurso da Assembleia 

Nacional Constituinte, instalada em 1987, o seu território pertencia ao Estado de Goiás. O seu 

surgimento remonta ainda ao século XIX, quando se organizou o primeiro movimento 

separatista. Ao analisar a historiografia que aborda o movimento autonomista tocantinense, 

nos é mostrado que a sua formação foi precedida por uma construção política e social 

marcada por vínculos de pertencimento, principalmente pelos sujeitos que representavam o 

movimento e por uma profunda ligação com a região. 

Ao refletirmos acerca do trabalho de pesquisa de Maria do Espírito Santo Rosa 

Cavalcante, observamos o desencadeamento do ideal autonomista da região, promovido pela 

população desse território, ocorreu em virtude do isolamento que a população nortense vivia e 

do tratamento recebido por esta por parte dos gestores. 

O tratamento eivado pelo descaso dispensado à população nortense, tanto pelo 

governo regional, quanto pelo central, durante um longo período, acabou privilegiando a 

região centro-sul e excluindo a região nortense. Essa exclusão se refletia na falta de serviços 

básicos do governo, tais como: estradas, educação e saúde, consideradas necessidades básicas 

que não eram supridas. Esse descaso por parte das autoridades políticas fez com que a região 

nortense, por muito tempo, sofresse sérios problemas de ordem social. Somente na década de 

60, quando o governo federal construiu a BR-153, ligando Brasília à Belém, é que a situação 

de isolamento começou a amenizar o sofrimento dos habitantes. 

 Até a construção da rodovia Brasília-Belém, as vias de comunicação que cortavam a 

região nortense eram extremamente precárias. Também, a falta de hospitais obrigava doentes 

portadores de patologias graves a se deslocarem, na maioria das vezes, por conta própria, para 

centros que pudessem oferecer-lhes os cuidados adequados para os seus tratamentos, através 

de estradas de terra em péssimas condições, ou por transporte fluvial, pelo rio Tocantins, que 

não era totalmente navegável. Em muitos casos, os doentes não resistiam o longo tempo da 

viagem e acabavam morrendo antes de obterem o atendimento médico. 

 Diante de tanta precariedade, muitos habitantes nortenses abandonavam suas terras, 
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famílias, cultura e se deslocavam para outras regiões do país em busca de melhores condições 

e empregos, na tentativa de ter uma vida mais digna, com isso a região se constituía em um 

imenso espaço geográfico vazio, demograficamente. 

 A região nortense começou a receber imigrantes de outras regiões do Brasil e de 

Portugal, no início no século XVIII. Esses imigrantes eram pecuaristas das Capitanias do Pará 

e do Maranhão, que buscavam melhores pastos para os seus rebanhos. O outro grupo era 

formado por bandeirantes, procedentes de São Paulo, Minas Gerais que instalaram empresas 

de exploração de ouro na região. O ciclo do ouro  nessa região durou cerca de três décadas. 

Com o fim dessa atividade, muitos imigrantes abandonaram a região nortense, ficando alguns 

poucos exploradores de ouros e os criadores de gado nordestinos e nortistas, formando assim 

uma sociedade com uma cultura mesclada, diferente da dos habitantes do centro-sul da 

Capitania de Goiás. 

  Os impostos que eram cobrados da população nortense era mais alto daqueles 

cobrados do restante da capitania, sob a alegação dos custos investidos nos deslocamentos dos 

funcionários públicos que efetuavam a cobrança do imposto. Esse tipo de discriminação era 

contestado pela população nortense, já que nenhum benefício era feito na região. As vias de 

comunicações eram precárias, os nortenses encontravam dificuldades para trafegarem, dessa 

forma, os escoamentos da produção e o comércio de mercadorias pelo sul da província eram 

praticamente impossível. Portanto, a melhor alternativa ficava sendo o negociar produtos e 

mercadorias com os comerciantes vizinhos do Pará e Maranhão. Ao logo do tempo, essa 

relação acabou fortificando as diferenças entre os habitantes do norte com os do sul, dando 

origem a um sentimento separatista por parte dos nortenses. 

 As mudanças de governos regionais e a elevação da colônia ao status de vice-reino, 

com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, não alterou o quadro da região 

nortense. Pelo contrário, o ideal autonomista tomou maiores proporções a medida que os 

habitantes nortenses percebiam o descaso dos governos com os problemas que a região 

enfrentava, enquanto que os habitantes sulistas gozavam de melhores privilégios.   

 Segundo Cavalcante (2003, p. 90), em 1821, Joaquim Theotônio Segurado, ouvidor-

mor da comarca do norte liderou o primeiro movimento de emancipação da região, de acordo 

com o quadro político que vivia o vice-reino do Brasil. O movimento estava dividido entre o 

apoio à independência do Brasil, ou de manter-se sob à dependência de Portugal. Mas 

Segurado decidiu manter-se fiel à Corte de Lisboa, entretanto, com uma administração 

independente da que estava instalada no centro-sul de Goiás, governada pelo capitão-general 
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Sampaio. Porém, com a eleição do Theotônio Segurado para ocupar uma cadeira de deputado 

na Câmara da Metrópole, o movimento se enfraqueceu. Em 1873, uma nova proposta de 

emancipação da região com a criação da Província de Boa Vista do Tocantins foi apresentada, 

porém, foi rejeitada pelo governo imperial. 

 Por quase cinquenta anos, o movimento esteve em fase de “hibernação”, somente em 

1920, os ideais separatistas voltaram a serem discutidos. Nesse contexto republicano, durante 

as três primeiras décadas do século XX, o poder político regional de Goiás esteve sob o 

domínio das oligarquias, as famílias Bulhões e Caiado, ambas originárias da capital da 

província. Nesse período, majoritariamente, as representações políticas, tanto da esfera federal 

quanto da estadual, eram compostas por políticos que defendiam os interesses da região 

centro-sul, mantendo o norte praticamente sem força representativa, o que explicava a sua 

alienação dos programas de governo, ou seja, o cenário da região se mantinha inalterado, tal 

como era antes, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. 

 Com esses grupos no poder, durante o período da República Velha, entendemos 

porque a capital, Cidade de Goiás, e as áreas que estavam ligadas a essas oligarquias recebiam 

maiores benefícios, ou seja, eram melhores assistidas pelo governo. Essa forma de domínio 

exercida por esses grupos políticos representavam uma ideologia que mascarava as realidades 

sociais vividas pelos habitantes do norte goiano. Sendo assim, as questões sociais não eram 

expostas para serem discutidas. Desse modo, os habitantes nortenses ficavam isolados, 

abandonados e sem perspectivas de melhores condições de vida, caso se mantivessem 

vinculados ao governo de Goiás. Esse cenário social reflete o que Marx (1980) afirmou acerca 

da dominação de poder que determinados grupos sociais exercem sobre outros, porque esses 

para manterem o seu domínio existe um cuidado que se caracteriza ao defenderem de maneira 

oculta os seus próprios interesses, desse modo essas elites políticas exercem a dominação do 

espírito do homem ou de um grupo social, reforçando as desigualdades entre as classes 

(MARX & ENGEL, 1980). 

 Segundo Cavalvante (1999, p. 90), nas primeiras décadas do século XX, a única 

cidade do norte do estado que possuía algum representante no legislativo, era Porto Nacional, 

mas as oligarquias locais não expressavam interesse em se separarem de Goiás, devido os 

vínculos que mantinham com as oligarquias do centro-sul. A autora afirma também, que nesse 

contexto, os representantes políticos de Goiás, ao debaterem acerca das manifestações que 

ocorriam em favor da separação da região nortense, argumentavam que havia a falta de 

condições suficiente para que a região se auto-sustentasse (CAVALCANTE, 1999, p.90). 
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Dessa maneira, eles tentavam desestimular os sentimentos autonomistas da população 

nortense. A mensagem oposicionista visava arrefecer o movimento, com um discurso de que a 

emancipação agravaria ainda mais os problemas sociais dos nortense. 

  A partir dos anos 30, com advento da Era Vargas, houve a ascensão de novo grupo 

político, desta vez, liderado pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira, que assume o poder 

político goiano. Esse grupo apresentava um discurso no qual combatia as oligarquias que 

dominaram a política goiana até ao fim da República Velha, pois elas somente demonstravam 

preocupação com as questões ligadas aos seus interesses, dessa maneira, os representantes 

dessas oligarquias se concentravam na sua maioria no centro-sul do Estado, deixando de lado 

os problemas do norte goiano. Por sua vez, o grupo liderado por Ludovico, firmava o 

compromisso de “criar mecanismos que possibilitassem maior expansão do capitalismo de 

Goiás”, dessa forma, imaginava-se que o norte fosse contemplado com as ações do novo 

governo. Esse discurso, na realidade, não se traduziu em ações concretas para o norte do 

estado e a situação da região permanecia de abandono (CAVALCANTE 1999, p. 85-86). 

 Nos anos 40, o jornalista Abílio Nunes da Silva e o Major-Brigadeiro-do-Ar, Lysias 

Augusto Rodrigues, defenderam a emancipação do Tocantins. Lysias Rodrigues promoveu a 

construção de aeroportos nas principais cidades do norte e estabeleceu a rota aérea Belém-

Tocantins. Nessa época, ele elaborou um anteprojeto constitucional e uma carta geográfica do 

Território Federativo do Tocantins. Políticos do norte de Goiás, motivados pela iniciativa do 

brigadeiro Lysias, em 10 de dezembro de 1943, assinaram o “Manifesto ao Povo do Vale do 

Tocantins”, o qual foi levado ao presidente Getúlio Vargas, propondo a criação do território 

tocantinense. Porém, autoridades goianas como Francisco Ayres da Silva, Dr. Duque Estrada, 

procurador do estado, e o próprio prefeito de Porto Nacional, Osvaldo Ayres da Silva, se 

manifestaram contra a criação do novo território, por considerarem que não atenderia aos 

interesses de Goiás. No ano seguinte, as delegações de políticos representando os estado de 

Goiás, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco debateram no Congresso 

Nacional e assinaram uma proposta que apontava a inconstitucionalidade da criação de novos 

territórios (CAVALCANTE, 1999, p.93). 

Para Cavalcante (1999, p.94), o isolamento do norte goiano não foi culpa exclusiva 

dos poderes regionais, mas também do poder federal, haja vista os maiores investimentos 

desta esfera do poder ter sido destinada à região sudeste, representada pelas oligarquias de 

São Paulo e Minas Gerais, com as quais o centro-sul goiano mantinha vínculos. Portanto, de 

acordo com esse pressuposto, entendemos que as ações do governo regional se justificavam, 

quando este voltava seu olhar para essa região mais produtiva, haja vista a produção do estado 
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goiano entrar e sair por essa região. Não havia interesse por parte dos políticos que 

representavam o centro-sul que a região nortense se desenvolvesse, embora, segundo uma 

pesquisa realizada por Lysias Augusto Rodrigues, o território tocantinense possuía um grande 

potencial para desenvolver-se. Porém, isso não surtiu grandes efeitos nas esferas políticas 

vigentes da época, pois eles não queriam correr o risco de enfrentar a concorrência de seus 

produtos com os produtores nortenses. 

 Cavalcante (1999, p.103) afirma que o movimento separatista sofreu durante muitos 

anos avanços e recuos, em razão das disputas políticas regionais, bem como dos discursos 

demagógicos dos candidatos que prometiam resolver os problemas do norte, mas mesmo 

depois de serem eleitos não cumpriam o que prometiam. Para que não houvesse um 

arrefecimento dos ideais separatistas, convinha apenas o apelo por partes dos líderes do 

movimento aos nortenses para que fosse formada uma frente única de apoio aos candidatos da 

região que estivessem compromissados com o autonomismo, independentemente da bandeira 

de partido, desta forma, fortaleceria as bases representativas e romperia com o argumento 

oposicionista que dizia que “o norte é atrasado porque não há representantes por falta de 

desenvolvimento e não há desenvolvimento por  falta  de  representantes  que  defendam  seus  

interesses”.   

 Foi na metade do século passado que os sentimentos de luta pela criação do novo 

estado tornaram-se mais fortes, ou seja, o idealismo se organizou, novos grupos da sociedade 

se engajaram na luta pela emancipação do Tocantins. Os estudantes criaram a CENOG - Casa 

do Estudante do Norte Goiano -, instituição bastante atuante no movimento. Vale lembrar o 

trabalho de José Maia Leite, o primeiro presidente da instituição, José Cardeal dos Santos, 

Edmar Gomes de Melo e Totó Cavalcanti, dentre outros tantos, que procuravam incutir o 

imaginário libertário de modo que a população nortense acreditasse ser possível a 

concretização do sonho da criação do Tocantins, porém era necessário que todos estivessem 

unidos no ideal da luta separatista. 

 No contexto da década de 50, os sentimentos de luta pela criação do novo estado, os 

sonhos e o idealismo estavam vivos no imaginário do povo nortense, pois o momento político 

e econômico do país era propício para se pensar na emancipação da região nortense. O Brasil 

passava por um processo desenvolvimentista, que teve o seu início na década anterior, 

indústrias de base e de bens de consumo se instalavam no país, estava sendo um período de 

grande progresso. Vargas mantinha o alargamento das fronteiras, com programa da “marcha 

para o oeste”, a estratégia era da ocupação do interior e expandir as atividades do agronegócio 

nessas novas fronteiras. Também, no governo de Vargas, foram criadas a Companhia 
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Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e a Petrobras. Já o presidente Juscelino Kubistechk 

com a implantação do seu “Plano de Metas” e sob o slogam “50 anos em 5”, ousava no seu 

discurso que tiraria o Brasil do atraso de 50 anos, em apenas 5 anos. No seu governo, foi 

instalada a indústria automobilística e, em 1960, foi fundada Brasília, a nova capital do país, 

localizada no planalto central. 

 Nesse contexto temporal, o povo nortense tinha razões em acreditar que o momento 

era propício para que a sua região saísse do isolamento e entrasse no trilho do progresso. Os 

discursos proferidos pela imprensa local e pelas lideranças do movimento separatista 

alimentavam o sonho da população nortense. Dessa maneira, com a região separada de Goiás, 

ela poderia desenvolver-se, promover emprego para os seus habitantes, poderia produzir e 

negociar seus produtos no mercado brasileiro, atrair indústrias para região, além de segurar os 

seus filhos na sua própria terra (CAVALCANTE, 1999, p.203-204). 

 Na década de 50, surgiram outros instrumentos, os jornais, que serviram para a 

disseminação dos ideais separatistas da região nortense, dentre eles destacamos: “Ecos do 

Tocantins” (1951), fundado por Trajano Coelho Neto e “O Estado do Tocantins” (1956), sob a 

direção do Sr. Dioclesiano Ayres da Silva, ambos impressos em Porto Nacional, tendo como 

redatores Fabrício César Freire e Dr. Feliciano Machado Braga.  

 Esses jornais estavam envolvidos politicamente com a causa separatista da região 

nortense e faziam a cobertura de todos os fatos que envolviam o movimento separatista, como 

por exemplo: o Congresso de Prefeitos da região, evento realizado em Porto Nacional, onde 

compareceram 12 prefeitos municipais, os presidentes das câmaras de vereadores, civis da 

região, como também repórteres, fotógrafos regionais e da imprensa paulista (O ESTADO DO 

TOCANTINS, 1957). 

 Em maio de 1956, foi lançado em Porto Nacional o movimento Pró-criação Estado do 

Tocantins, onde a liderança estava a cargo do Juiz de Direito dessa Comarca, o Dr. Feliciano 

Machado Braga, o qual tinha o apoio dos poderes legislativo e executivo local 

(CAVALCANTE, 1999, p. 203). A fim de que fosse dado legalidade a todos os atos 

necessários a criação do novo estado, foi criado, neste mesmo ano, a Comissão de 

Estruturação Jurídica do Estado do Tocantins (CEJET), sob a presidência, também do Dr. 

Feliciano Machado Braga. Nesse mesmo ano, os estudantes secundaristas e universitários 

goianos engajaram-se no apoio ao movimento separatista. Mas para que se legitimasse a 

criação do estado do Tocantins era necessário que a proposta fosse aprovada no plenário da 

Assembleia Legislativa Estadual, e depois seguisse para o Congresso Nacional para ser 

votado – como estabelecia o Artigo 2° da Constituição Federal (CAVALCANTE, 1999, 



21 
 

 

p.105). 

 Nesse período, mesmo com as mudanças estruturais, a situação da região permanecia 

extremamente precária, faltava infraestrutura. Os setores de educação, saúde e transporte eram 

quase que inexistentes. A atividade agropecuária praticada na região era de subsistência. Os 

produtos para exportação ficavam restritos a uma quantidade limitada, em razão de que as 

vias de comunicação para escoamento da produção não eram pavimentadas. Boa parte das 

mercadorias entravam e saiam da região por vias aérea ou fluvial. 

 O ano de 1956 foi um ano em que ocorreram vários acontecimentos marcantes na 

região, a se destacar: a realização em 1º de julho, na Comarca de Porto Nacional (GO), do 

primeiro congresso da Comissão Pró-Formação do Estado do Tocantins. O Congresso reuniu 

vários prefeitos das cidades da região tocantinense, onde a pauta das discussões foram acerca 

da área de abrangência do território a ser separado, o que correspondia 22 municípios, 

totalizando 280 mil km2, com uma população de 350 mil habitantes. 

 Foram debatidos nesse congresso os efeitos do descaso que a região sofria, e as 

consequências do mesmo. As lideranças nortenses não tinham dúvidas que só a separação 

superaria esse descaso e traria os benefícios econômicos. Projetava-se que a implantação do 

agronegócio atrairia indústrias para a região. Era necessário, portanto, investimentos em 

infraestruturas, ou seja, em estradas, energia elétrica, escolas, saneamento e saúde. Dessa 

forma, a região entraria no caminho do progresso, proporcionando-lhe melhores condições de 

vida para sua população e desenvolvimento para o país (FOLHA DA TARDE, 1956). Mas 

para que isso se transformasse em realidade, precisava-se obter mais apoio político, então foi 

discutido nesse Congresso estratégias de como obter esse apoio político. Os efeitos desse 

discurso começaram a surtir efeito em outubro de 1956, quando a Câmara de Porto Nacional 

aprovou a adesão do município de Porto Nacional ao movimento pró estado do Tocantins. 

 A deputada Almerinda Arantes apresentou uma emenda à Constituição Estadual, em 

que desmembrava do Estado de Goiás a região norte, a qual receberia o nome de estado do 

Tocantins, compreendendo os municípios do norte, a partir do paralelo 13°. Mas para que o 

projeto de criação do estado se confirmasse, era necessária a realização de um plebiscito na 

região nortense, assim como a aprovação pelo Congresso Nacional, conforme previsto no art. 

2º da Constituição Federal (FOLHA DA TARDE, 1956). 

 Mas o desmembramento do estado do Goiás não era algo aceito por todas as forças 

política. Nesse período, as forças de oposição encabeçada pelo governador Juca Lodovico 

permaneciam irredutíveis, onde o líder do executivo goiano manifestava-se publicamente, 

inclusive através da imprensa, ser contra a separação da região norte de Goiás. 
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 Em 1957, a Assembleia Legislativa de Goiás rejeitou o artigo do deputado Paulo 

Malheiros, o qual solicitava ao TRE a realização de plebiscito na região do norte goiano. Caso 

tal solicitação fosse atendida, seria dado um passo legal a causa separatista que estaria em 

acordo com artigo 2° da Constituição Federal (CAVALCANTE, 1999, p. 110). 

 Contudo, a posição contrária da Assembleia Legislativa não causou arrefecimento dos 

ânimos das lideranças do movimento. Novos municípios e entidades manifestaram apoio e 

solidariedade ao líder da CEJET. As adesões municipais foram as seguintes: das Câmaras de 

Tocantínia, Araguacema, Monte Alegre (Minas Gerais) e Paranã. Uma carta de uma entidade 

estudantil de Tocantinópolis manifestou o engajamento dos seus estudantes nas lutas pela 

criação do Estado do Tocantins (CAVALCANTE, 1999, p. 111). 

 Nesse mesmo ano, comemorou-se o primeiro ano do segundo movimento de 

proclamação da autonomia do Estado do Tocantins, e observou-se o seu crescimento, onde 

outras lideranças locais aderiram a causa separatista e conclamavam acerca da união de todas 

as forças municipais tocantinenses pelo ideal de criação do novo estado (CAVALCANTE, 

1999, p.112). 

 Ao final das comemorações, ficou o apelo das lideranças para que a bandeira da 

separação se mantivesse mais coesa com as forças políticas municipais, e a avaliação foi de 

que: “um ano de luta se passou e a campanha continua a propugnar, e infiltrar-se pelas 

cidades, vilas, povoados e sertões, retumbando de quebrada em quebrada e encontrando 

acolhida e aplausos, até nas mais humildes choupanas” (CAVALCANTE, 1999, p. 109). 

Em 1959, as manifestações favoráveis à criação do estado do Tocantins aumentaram 

devido à proximidade da inauguração da nova capital federal, no Planalto Central, e havia 

uma grande movimentação separatista de Mato Grosso do Sul – com ampla cobertura pela 

imprensa regional. Porém, mais uma vez, um personagem oposicionista volta à cena, João de 

Abreu, desta feita ocupando o cargo de vice-governador, e por ser o representante político de 

maior importância da região norte, manifestava-se contra a causa separatista, assim como fez 

em 1956, sob o argumento de considerá-la inoportuna naquele momento (CAVALCANTE, 

1999, p. 109). 

 Em carta endereçada aos representantes do norte de Goiás, João de Abreu expressou 

sua preocupação com o atraso e a falta de recursos dessa região e afirmou ser possível superar 

as dificuldades – não com a separação, mas sim, com a união e a coesão de todos os nortenses 

(CAVALCANTE, 1999, p. 112-113). 

 A medida que se aproximava o momento da inauguração de Brasília, a imprensa local 

intensificou a publicação de matérias a ressaltar as potencialidades e o abandono da região 
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norte goiana, numa demonstração inequívoca de que as lideranças locais estariam convictas, 

assim como a nova capital, de que o Tocantins completaria o processo de marcha para o oeste, 

iniciado nos anos 40 (CAVALCANTE, 1999, p. 113). 

 No início dos anos 60, com a inauguração da nova capital federal no Planalto Central, 

a expectativa pela criação do estado do Tocantins foi muito grande por parte das lideranças do 

movimento, sob o argumento que tal projeto obrigaria a geração de novas fontes de produção, 

além de permitir a integração do interior do País. Porém, tal expectativa, mais uma vez, não se 

concretizou, e uma nova frente reivindicatória pelos interesses da região surge, feita pela Casa 

do Estudante do Norte Goiano - CENOG. (CAVALCANTE, 1999, p.114). 

 Na reunião do CENOG, realizada em novembro de 1963, com a finalidade para 

“estruturar uma campanha pró-criação do estado do Tocantins”, estiveram presentes, além   

dos estudantes filiados, os deputados estaduais da região, o senador Armando Storni e o 

deputado federal José Freire. Nessa reunião, o estudante Manoel Martins Coelho propôs que 

tanto os deputados, como os prefeitos da região nortense e os estudantes fizessem por todo o 

estado uma campanha de esclarecimento à população de Goiás, sobre as vantagens que os 

nortenses teriam com a criação do estado do Tocantins. 

Segundo Cavalcante (1999, p.115), o estudante Manoel Coelho exigia imediatos 

benefícios a fim de que a região deixasse de 

 
... decidir eleições, no Estado de Goiás sem a devida recompensa. Criado o 
Estado, todo o trabalho desenvolvido pelos nortenses seria em seu próprio 
benefício e não para os políticos do sul”. Outra importante proposta 
apresentada por  outro membro da CENOG, João Rocha, foi a criação de 
comitês em “todas as cidades com a finalidade de manter a população 
sempre a par dos acontecimentos. 

 
  

De acordo com Cavalcante (1999, p.118), a campanha separatista foi, finalmente, 

deflagrada em janeiro de 1964. A divulgação do tema separatista pró-estado do Tocantins foi 

promovida basicamente por estudantes do norte goiano, filiados à CENOG. Os membros do 

CENOG, atendendo a sugestão do estudante Manoel Coelho, realizaram uma grande 

campanha de esclarecimento sobre o que significava o movimento separatista da região norte 

de Goiás, com o objetivo de fazer com que a população tomasse conhecimento sobre as 

vantagens que essa separação territorial traria para as duas regiões. Essa divulgação foi feita 

através de comícios, distribuição de cartazes e boletins. Os estudantes demonstraram que o 

discurso separatista não tinha que se limitar apenas nas reuniões da CENOG que faziam, eles 
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entenderam que era preciso esclarecerem os motivos do movimento diretamente à população. 

Dessa forma eles ocupavam as ruas e praças de algumas cidades nortenses, berço de 

lideranças estudantis. 

 Mas o golpe militar, ocorrido neste mesmo ano, gerou mudanças significativas no 

fulgor que alimentava os ideais separatistas da região. Com a deposição do Governador 

Mauro Borges, seu substituto foi o general Emílio Rodrigues Ribas Júnior, o qual identificou 

os problemas que interferiam no progresso do Estado e reconheceu a desigualdade que havia 

entre o centro-sul e o norte.   

 Mas o atual governador, assim como os seus antecessores, se posicionou contra a 

separação da região, mas lançou um “plano de irradiação do progresso no norte do estado”, 

onde previa a “canalização de recursos para aquela região, objetivando a solução dos seus 

problemas básicos nos setores da saúde, educação, estradas e energia” (CAVALCANTE, 

1999, p. 119). 

 A primeira grande ação desse plano foi a inauguração em Araguaína do Hospital 

Regional “Marechal Ribas”, com capacidade para 50 leitos. A instalação desta unidade de 

saúde teve um grande significado para os integrantes do CENOG. Para eles, seria o início de 

um novo tempo para os habitantes da região, pois com a instalação desse hospital, os 

habitantes daquela parte do estado não teriam mais a necessidade de percorrer as longas 

distâncias para receber atendimento médicos em centros de saúde instalados em outras regiões 

(CAVALCANTE, 1999, p. 120). 

 As iniciativas do governador Ribas deixaram lideranças e representantes da região 

entusiasmados, de modo que essa ação acabou inibindo a continuação da luta separatista, pelo 

menos naquele momento. O novo governo com um discurso em que prometia tirar a região do 

isolamento, realizando obras de infraestrutura, conseguiu superar o discurso separatista. 

 Segundo Cavalcante (1999, p.120), os representantes nortense, ‘eufóricos’ com as 

iniciativas tomadas pelo novo governador, manifestavam apoio a sua gestão, pois o objetivo 

de todos era de estarem unidos para o bem comum, “para que a irradiação do progresso 

realmente fosse concretizada no norte de Goiás”. 

 Cavalcante (1999, p.120) afirma que, mesmo com as eleição do governador Otávio 

Lage, em 1965,  os representantes mantinham o apoio ao chefe do executivo regional, tendo 

em vista que ele e outros políticos goianos elaboraram o Plano de Valorização para o Norte de 

Goiás (PLANORTE), o qual continha uma série de reivindicações para a região nortense. O 

“Plano previa um desenvolvimento integrado do estado como o caminho mais lógico e viável 

para superar o desequilíbrio entre o norte e o centro-sul de Goiás”.  Desta forma, nesse 
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mesmo ano, durante a realização do IV Congresso da CENOG, nenhum participante desse 

evento esboçou qualquer reação contra o governo, ou seja, não se cogitou dar andamento ao 

movimento separatista do norte em relação ao restante do estado de Goiás. 

 Mas Cavalcante (2003, p. 122) identifica que algumas das figuras remanescentes do 

movimento separatista, como o Dr. Feliciano Machado e o general João de Almeida Freitas, 

céticas de que os governos poderiam cumprir com as promessas feitas, criação da região 

tocantinense, ainda davam voz à causa autonomista, não permitindo que esse sentimento se 

apagasse das mentes do povo. Eles disseminaram, através da imprensa, os motivos pelos os 

quais era necessário a população nortense e grupos envolvidos na causa separatista continuar 

na luta, até à aprovação da criação do estado do Tocantins. Porém, o novo governador Otávio 

Lage se manifestava contrário à separação, por considerar que o norte não tinha as mínimas 

condições socioeconômicas para se tornar um estado. 

 O General Afonso Albuquerque Lima, ministro do interior, chegou a declarar a 

existência no executivo federal de um projeto que tratava da divisão do território brasileiro. 

Nesse contexto, as questões sobre a separação do norte goiano estava na pauta dos debates da 

Câmara Legislativa de Goiás. Tanto os deputados dos partidos ARENA e MDB, quase que 

unânimes, eram a favor da criação do estado, pois concordavam que a separação da região 

representaria progresso tanto para o centro-sul, como tiraria o norte do isolamento em que 

vivia, desde o seu surgimento. 

 Segundo Cavalvante (2003, p. 124), o período de crescimento econômico, ocorrido 

entre 1968 e 1973, conhecido como "Milagre Econômico", provocou uma euforia em toda 

nação brasileira. O norte goiano também foi contagiado com este momento político-

econômico, o qual o país experimentava. A região passou a atrair alguns grandes produtores, 

incentivados pelos benefícios fiscais do governo federal, que passaram a investir na 

agropecuária, visando às exportações para o mercado externo. Nesse período, pequenos 

agricultores que praticavam as culturas de subsistência acabaram perdendo suas terras para os 

grandes latifúndios. Diante desse cenário em que vivia o norte goiano, o deputado federal 

Siqueira Campos, ao se pronunciar no plenário da Câmara Federal, reconheceu que apesar de 

algumas melhorias na região, provocadas pelos programas lançados pelo governo federal, o 

POLAMAZÔNIA e o POLOCENTRO, e a política de incentivos fiscais, oferecidos aos 

empresários que se aventuraram em investir  na região norte, proporcionando um 

desenvolvimento na produção agrícola e na pecuária, o deputado alertava para o grande 

problema vivido na região, que era a legalização das terras ilegais, o que vinha gerando 

conflitos. Para solucionar esse problema, “seriam necessárias medidas urgentes, tais como: 
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regularização de títulos de terras, abertura de créditos e financiamentos para os médios e 

pequenos produtores, além da manutenção das obras de infraestrutura, como a BR-153” 

 A construção da rodovia BR-153, que ligava Belém à Brasília e cortava alguns 

municípios à margem direita do rio Tocantins, se transformou no principal corredor de 

escoamento dos produtos produzidos na região nortense, e na principal via de integração para 

o tráfego de pessoas – os habitantes nortenses que a utilizavam para se deslocarem para outras 

regiões não só do estado, com do País. 

Na segunda metade da década de 70, Siqueira Campos, eleito como deputado, tornou-

se uma forte representação do movimento autonomista no cenário político pela criação do 

estado do Tocantins. Aproveitando a emancipação do Mato Grosso do Sul, ocorrida no ano 

anterior, em 1978, o deputado apresentou na Câmara Federal uma nova proposta de divisão 

territorial do país.  Nesse contexto, foi criada uma “Comissão Especial” destinada a analisar o 

tema e discutir sobre a elaboração de um Projeto de Lei que tratasse da divisão territorial 

proposta por Siqueira Campos. 

Um dos primeiros trabalhos dessa Comissão foi o de analisar uma proposta de 1974, 

do próprio Deputado Siqueira Campos. A proposta era um Projeto de Lei Complementar que 

dispunha sobre a divisão territorial do país, incluindo a criação do estado do Tocantins. Outro 

projeto foi elaborado em 1977, em que “determinava a realização de consulta plebiscitária em 

52 municípios do norte de Goiás para a posterior criação do Tocantins”, o qual foi apresentado 

à Câmara de Constituição e Justiça e, após ser analisado, seguiu para a Câmara Federal a fim 

de ser aprovado, mas no ano seguinte, ao passar pelo Senado, o projeto foi arquivado 

(CAVALCANTE, 2003, p.129) . 

 Até aqui observamos que o movimento separatista foi marcado pelo jogo de poder 

entre as forças políticas que se colocavam como representantes da causa e dos contrários. 

Nesse embate, a população se manteve por um longo tempo na expectativa de que houvesse 

uma mudança no quadro social ao qual estava inserida. 
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CAPÍTULO 02 

As problemáticas da região nortense na visão da CONORTE 
 

  

Observamos no capítulo anterior que, desde quando foi instalado o regime militar em 

64 até o início da década de 1980, a região nortense passou por algumas mudanças, 

protagonizada pelos programas do governo federal, POLAMAZÔNIA e o POLOCENTRO. A 

construção da rodovia BR-153, também cooperou para o desenvolvimento e o surgimento de 

cidades que a margeavam. Nesse período, boa parte da região já havia sido retalhada, grandes 

extensões de terras já estavam sob o domínio dos grandes latifundiários. Desta forma, a 

grande maioria da população, a mais pobre, permanecia sofrendo com o isolamento político, 

social e econômico, portanto ainda havia uma dependência desses habitantes para que as 

transformações sociais e dos processos produtivos se concretizassem. 

 Apesar das contradições dos discursos dos grupos que representavam o movimento 

separatista do norte de Goiás, ao longo do tempo, esses discursos eram atualizados. A 

intenção era de manter-se vivo, no tempo presente, o imaginário de liberdade do povo 

nortense.  Sartre (1978, p.99) afirma que: “Um trabalho sobre a imagem deve se constituir 

como uma eidética da imagem, isto é, fixar e descrever a essência dessa estrutura psicológica 

tal como aparece à intuição reflexiva”. Dessa forma, havia uma intenção dos agentes do 

movimento a evidenciar no imaginário das pessoas a imagem daquilo que ainda não se 

materializou, mas que se tornaria real a formação do novo Estado. 

 Desta maneira, os agentes do movimento separatista, ao pensarem no discurso, 

visavam produzir uma imagem na mente de modo que ela ocupasse um espaço que não 

estivesse subjugado ao tempo. Segundo Sartre, a intenção exposta através da linguagem, 

combinado com os conhecimentos necessários visa criar um espaço imaginário desejado pelas 

representações na consciência, de modo que permita reunir os diferentes elementos ou 

características do objeto. Sartre (1978, p. 351) afirma que “o ato imaginativo é constitutivo da 

imagem”. 

 Sendo assim, esses agentes que representavam o movimento separatista procuravam 

transmitir uma mensagem que causasse tanto nas classes políticas, como também na 

população a ideia de que as soluções para os problemas históricos da região, a priori, 

passariam a acontecer a partir da sua emancipação.  Desta maneira, com a transformação para 
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estado, essa região receberia recursos provenientes do governo federal, e o novo governo 

estadual teria a autonomia de estabelecer políticas públicas que atraíssem investimentos e, 

consequentemente, promoveria o desenvolvimento econômico e social para a região. A 

construção desse imaginário vinha sendo sustentada de geração em geração, e chegava à 

década de 80 vivo na consciência do nortense. 

 A construção desse imaginário pelas representações visava criar uma consciência no 

nortense que o Estado do Tocantins já existia e, por isso, podia pensar nele como um território 

em desenvolvimento e em crescimento, oferecendo condições para que todos prosperassem. A 

intenção desse discurso era de poder produzir transformações, ou seja, para que o imaginário 

se materializasse era preciso que o território emancipasse legalmente. 

 Nesse cenário do movimento separatista, entre em cena a Comissão de Estudos do 

Norte Goiano (CONORTE). Esta entidade representativa do movimento separatista procurou 

dar legitimidade as suas reivindicações. Uma das estratégias utilizadas pela CONORTE foi 

apropriação do passado histórico, pois a partir do seu engajamento ela entendeu a necessidade 

de que fosse criada uma identidade na população nortense e que também marcasse no seu 

imaginário a ideia de pertencimento do novo estado do Tocantins. 

A CONORTE era formada por intelectuais da região, mas que viviam na capital do 

país. O seu objetivo fundamental, além de engajar-se na luta pela criação do estado do 

Tocantins, também era de criar uma consciência libertadora na população nortense, de modo 

que essa população não abandonasse a ideia de ter o seu território emancipado do Estado de 

Goiás, como chegou a ocorrer no final da década de 60. Na percepção da CONORTE, era 

também necessário que a população nortense assumisse uma identidade que a diferenciasse 

dos habitantes do centro-sul. 

 Cavalcante (2003, p.132) diz que, em 1982, a CONORTE promoveu a realização de 

um congresso pautando os motivos da criação do estado do Tocantins, destacando, entre 

outros problemas, as questões socioeconômicas e políticas da região, que resultou no 

documento chamado Carta de Tocantins. O discurso separatista descrito nesta carta visava 

uma conclamação ao eleitorado nortense a votarem nos representantes locais na ocupação das 

cadeiras das esferas governamentais, visando o aumento no número de deputados entre as 

lideranças da própria região. Segundo a autora, a perspectiva dos intelectuais da CONORTE,  

tinha uma razão lógica, ou seja, aumentando o número de representantes nortense em todas as 

esferas do poder legislativo, haveria a possibilidade do projeto de emancipação ganhar mais 

força representativa, assim como receber recursos que a região carecia. 

 Desta forma, a CONORTE constituía representantes que se identificavam com o seu 
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projeto ideológico e que tinha como alvo exercer junto à população nortense o seu poder de 

influência de modo que, quando fosse formalizado a criação do estado do Tocantins, o terreno 

estaria pronto para que fosse posto em prática o seu domínio político e social sobre todas as 

classes da região. 

 Segundo Cavalcante (2003, p.132), nas eleições de 1982, o projeto do CONORTE se 

concretizou com a eleição de um deputado federal e cinco estaduais, porém o resultado do 

aumento dessa representatividade não se traduziu em imediatos benefícios políticos e nem 

social-econômico para a região, mas se tornou “um forte instrumento em benefício da criação 

do estado do Tocantins, sobretudo com a atuação do deputado Siqueira Campos”. 

 Siqueira Campos, desde a década anterior, estava engajado com o movimento 

separatista do norte de Goiás. Ele havia se tornado uma forte liderança em favor da criação do 

estado do Tocantins. Em um dos seus pronunciamentos na Câmara Federal, aventando os 

problemas da região e reivindicando a imperiosa necessidade da emancipação da região 

nortense, o presidente da República, João Figueiredo, acenava para a possibilidade da 

formação do novo estado e, diante dessa possibilidade, o deputado elaborou “o Projeto de Lei 

Complementar n° 1, de 1983, na Câmara dos Deputados, que recebeu o n° 218 de 1984, no 

Senado Federal” (CAVALCANTE, 2003, p. 132). 

 Depois de muita articulação e discussão, onde foram apresentados estudos acerca dos 

impactos positivos que o desmembramento traria para a região e, principalmente, para a 

população, o projeto de criação do estado do Tocantins, de autoria do deputado federal 

Siqueira Campos, em março de 1985, pela primeira vez, foi para votação no Congresso 

Nacional e obteve a sua aprovação. Porém, o presidente da República, José Sarney, acabou o 

vetando no início do mês seguinte, sob alegação de que seria desnecessário, em virtude do 

momento econômico o qual o país passava, além de considerar que o tema seria melhor 

discutido na Assembleia Nacional Constituinte, prevista para ser instalada mais adiante. Esse 

fato gerou muito descontentamento por parte dos representantes do movimento separatista, 

que não desistiram de lutar pela separação da região.   

 Outra vez, o projeto de criação do estado do Tocantins, dessa feita de autoria do 

senador Benedito Ferreira (PMDB-GO), foi encaminhado, no mês de novembro de 1985, para 

ser votado, no Congresso Nacional, e como ocorreu em março, novamente foi aprovado, mas 

o presidente Sarney vetou-o, pela segunda vez. Em protesto à atitude do presidente, o 

deputado federal, Siqueira Campos e Totó Cavalcante, iniciaram uma greve de fome, em 

protesto ao veto do presidente. 
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 Os vetos do presidente fizeram com que a CONORTE tomasse outras medidas de 

trabalho, neste caso, seria a de aproveitar a oportunidade para se discutir o tema durante à 

Assembleia Nacional Constituinte, que seria instalada em 1987. Umas das estratégias dos 

integrantes da CONORTE, antes e durante a Constituinte, era de costurar apoio político ao 

invés de realizar mobilizações populares. A CONORTE não estava descartando 

completamente as manifestações populares pró-criação do Tocantins, mas acreditava que a 

questão da separação do Tocantins já estava incutida na consciência do povo nortense. 

 Segundo Oliveira, 

O movimento já teria adquirido uma legitimidade histórica que lhe conferia 
uma certa liberdade de ação quanto a questão da autonomia daquela região. 
Nesse aspecto, restaria apenas buscar sua institucionalização através da ação 
constitucional (OLIVEIRA, 1998, p.88). 

 
 Desse modo, a estratégia da CONORTE era a realização de debates, conferências, 

palestras, seminários, comícios, a fim divulgar para a população nortense sobre as 

potencialidades econômicas e sociais que a região dispunha com base em estudos e pesquisas, 

onde demonstrava as viabilidades para o desenvolvimento capitalista do Brasil, garantindo a 

capacidade do novo estado de se autogerir (CAVALCANTE, 2003, p.131). 

 Ao refletirmos acerca dos discursos da CONORTE, que apesar de haver uma defesa ao 

regionalismo, baseado na herança cultural e social acumulada dos primeiros habitantes 

nortenses, percebe-se que havia neles indícios de uma defesa dos interesses das elites. 

 Nesse discurso ideológico da CONORTE, os intelectuais expunham os estudos que 

foram feitos na região nortense onde identificavam as potencialidades naturais que ela 

dispunha. O objetivo era de atrair  pessoas dispostas a investirem seus negócios na região, 

pois teriam a oportunidade de prosperarem em uma região que se tornaria autossuficiente, e 

também de convencer as classes políticas a não se oporem ao projeto de emancipação da 

região. Dessa forma, com investimentos necessários, provenientes dos setores privados e do 

público, e o apoio político necessário para a criação do estado do Tocantins, esse território se 

desenvolveria econômica e socialmente. Além disso, o novo estado contribuiria para o 

crescimento econômico do país, tendo em vista que a política do país, nesse período, estava 

voltada para o mercado internacional. 

 De acordo com análise de Pesavento (2003, p. 52), nesse tipo de discurso de 

'prosperidade', os quais eram proferidos pela CONORTE, percebe-se um trabalho de 

substituição, onde é possível se identificar um deslizamento de sentido pois, sem querer dizer, 
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as representações presentes nesse discurso acabam “dizendo mais do que aquilo que mostram 

ou anunciam, carregam sentidos ocultos, que, construídos social e historicamente, se 

internalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como naturais, dispensando reflexão”. 

Desse modo, dentro dos discursos simbólicos, os sujeitos que representavam o movimento 

separatista, na realidade estavam defendendo os seus próprios interesses. Segundo a autora, os 

discursos, ao se apresentarem na base de movimentos sociais, são capazes de produzir 

revoluções, ou seja, eles têm a capacidade de promover efeitos em determinados grupos para 

quem a sua mensagem está sendo direcionada. O seu poder de ação possui a força necessária 

para mobilizar, produzir visibilidade, reconhecimento e legitimidade social. 

 Esse paradigma era notório no discurso dos intelectuais da CONORTE, os quais 

traziam para o imaginário a memória das lutas separatistas passadas; no presente havia um 

apelo para a sensibilidade de todos, de modo a provocar uma reflexão em todos os grupos 

sociais do caos em que a população ainda vivia, devido ao descaso e à descriminação histórica 

que a região sofria e; por último, projetava-se, com a emancipação da região, um futuro 

próspero para todos. 

 Observamos que na declaração de um dos integrantes da CONORTE, publicada pelo 

Jornal O Popular, à memória do passado, se faz presente: 

 
O sonho libertário da gente tocantinense brotou antes do populismo e do 
fisiologismo de falsos políticos que infestam hoje nossa região. Surgiu com 
naturalidade do idealismo de pioneiros como o ouvidor Theotônio Segurado, 
que, há 180 anos, via na emancipação político-administrativa a maneira mais 
eficaz de fazer a região superar seu secular atraso e isolamento. Esse 
pioneiros se conscientizaram de que a superação do atraso do norte goiano se 
seria possível se os tocantinenses assumissem seu próprio destino, longe da 
tutela dos governos de Goiás que só têm olhos para a região durante as 
campanhas eleitorais (O POPULAR, 01/07/1984 apud OLIVEIRA, 1998, p. 
36). 
 

 Pesavento (2003, p. 22) corrobora com assertiva de Pierre Bourdieu (1989), ao 

considerar que as representações inserem-se em regimes de verossimilhança e de 

credibilidade, e não de veracidade. 
 
As representações apresentam múltiplas configurações, e pode-se dizer que o 
mundo é construído de forma contraditória e variada, pelos diferentes grupos 
do social. Aquele que tem o poder simbólico de dizer e fazer crer sobre o 
mundo tem o controle da vida social e expressa a supremacia conquistada 
em uma relação histórica de forças. Implica que esse grupo vai impor a sua 
maneira de dar a ver o mundo, de estabelecer classificações e divisões, de 
propor valores e normas, que orientam o gosto e a percepção, que definem 
limites e autorizam os comportamentos e os papéis sociais. 
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 A partir de 1986, a CONORTE iniciou uma nova investida na sua forma de propagar o 

movimento separatista. Na visão dos intelectuais do CONORTE, a estratégia seria de 

transmitir mensagens que fossem de encontro aos discursos pessimistas da oposição que 

afirmavam que a região seria incapaz de se auto-sustentar. Então a CONORTE passou a 

divulgar os resultados das safras do plantio de grãos produzidos na região como arroz, soja e 

milho, a colheita atingiu grandes cifras.  A partir desses pressupostos, a CONORTE pretendia 

provar às classes políticas opositoras que a região poderia crescer economicamente, 

demonstrando as condições de se autogerir. Sendo assim, esperava-se que a classe política se 

convencesse que a criação do estado do Tocantins era necessária. 

 Outro pressuposto defendido pela CONORTE seria acerca da importância geopolítica 

para o Brasil que a criação do estado do Tocantins realmente se concretizasse pois, de acordo 

com o seu argumento, o novo estado promoveria a ocupação de espaços vazios no interior do 

país, como na região Amazônica, cooperando com a Segurança Nacional. 

 Observamos que a CONORTE se articulava com discurso que remetia à compreensão 

dos motivos que se tornava necessária a separação do território. Embora ao analisar que esse 

discurso era dotado de relativa coerência e não fugia da realidade da região norte de Goiás, 

havia os indícios dos interesses das elites formada por grandes produtores rurais e por 

políticos, que eram ocultados pelos seus representantes. 

  De acordo com as perspectivas da CONORTE, a criação do estado do Tocantins 

promoveria as melhorias na infraestrutura. Os produtores e empresários da indústria ligados 

ao ramo do agronegócio seriam atraídos para investirem na região. Dessa forma, um grande 

problema social seria solucionado, pois os habitantes nortenses deixariam de migrar da sua 

própria terra em busca de melhores condições de vida, haja vista, que a mão-de-obra local 

seria aproveitada, portanto a necessidade de deslocamento para outras áreas, em busca de 

oportunidade de emprego, seria reduzida (CONORTE, 1984, p. 8) 

 Oliveira (1998, p. 87), em sua dissertação de mestrado, ao analisar as proposta da 

CONORTE, identificou que a falta de aprofundamento de outras questões sociais que 

afetavam a região, estava relacionada aos conflitos de terra que se desenrolavam na área 

conhecida como Bico do Papagaio. No entanto, a entidade se preocupou em focar sua atenção 

no discurso econômico e nas possibilidades do desenvolvimento capitalista que a região 

poderia oferecer, a partir de sua emancipação. 

 Havia um determinismo da CONORTE em conquistar, a todo custo, o apoio dos 

parlamentares para garantir na ANC a legitimação da criação do estado do Tocantins. Para 
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isso, a entidade usava as mídias da imprensa, o diálogo dentro e fora do parlamento, na 

tentativa de, através do debate, justificar e responder todas as questões acerca da necessidade 

da separação do norte goiano do restante de Goiás. 

 Segundo Oliveira (1998, p. 87), no início de 1987, a entidade apresentou à Assembleia 

Constituinte uma emenda popular com aproximadamente oitenta mil assinaturas dos 

habitantes que se manifestaram a favor do desmembramento da região. Nessa ocasião, foi 

criada a União Tocantinense com o apoio de diversos partidos e do próprio governador de 

goiano Henrique Santilho, o qual disponibilizou parte da máquina do governo goiano para 

atender às reivindicações da CONORTE e de lideranças políticas engajadas diretamente na 

criação do Estado do Tocantins. Nesse mesmo período, foram criado o Comitê Pró-Criação do 

Estado do Tocantins, que tinha o objetivo de conquistar importantes adesões para a causa 

separatista. 

 Conforme Oliveira (1998, p. 89) afirma, mesmo com a retirada da emenda popular do 

processo de votação, a maioria dos partidos políticos mantiveram o seu apoio à emancipação 

da região, nas Comissões Temáticas e de Sistematização: 
 
... a Comissão de Sistematização tinha amplos poderes para manter ou retirar 
o que havia sido redigidos pelas comissões temáticas. Nesse sentido, 
esgotada a tarefa das comissões temáticas, era a Comissão de Sistematização 
que acompanharia o processo da auto-determinação política do Tocantins até 
a redação e aprovação final. 
 
 

 Apesar das oposições de órgãos da sociedade civil e de políticos contrários às 

emancipações das regiões que lutavam pela autonomia, alegavam que o país atravessava 

grave crise econômica e que as divisões territoriais iriam onerar sobremaneira as contas do 

governo federal (FOLHA DE SÃO PAULO, 14/04/1985). 

 Na leitura de Oliveira (1998, p.100), a CONORTE se manteve firme no seu projeto de 

criação do estado do Tocantins, pois seus intelectuais defendiam o desejo do povo nortense, os 

quais viviam a expectativa pela aprovação da criação do seu estado. Oliveira acrescenta na 

sua análise que foram feitos estudos que garantiam que nas duas regiões, norte e centro-sul, se  

“fortaleceria a capacidade reivindicatória dos dois estados, posto que a soma dos 

representantes políticos de Goiás e do Tocantins significará o fortalecimento da bancada 

regional no cenário político nacional”. 

Oliveira (1998, p. 107) chama a atenção que um dos momentos marcantes da atuação 

da CONORTE foi a reação contra a ameaça do relator da Comissão de Sistematização, 

deputado Bernardo Cabral, de excluir do seu relatório final o projeto de criação do estado do 
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Tocantins. Em 30 de setembro de 1987, foram realizadas diversas mobilizações populares nas 

principais cidades da região, com a participação de vários setores da sociedade, “o ponto 

culminante da manifestação foi o lançamento do monumento à autonomia do Estado do 

Tocantins e a queima do Pau Brasil, Porto Nacional, Araguaiana e Gurupi...”. 

A luta dos conortense e de outras entidades deu resultado positivo na Subcomissão dos 

Estados da Assembleia Nacional Constituinte, onde obteve, dos 41 deputados da Câmara 

Legislativa Goiana, o apoio para o projeto de criação do estado do Tocantins. 

 Segundo Oliveira (1998, p. 106), na última fase da luta da CONORTE, pela separação 

da região nortense, observamos que a entidade pretendia resolver o problema do 

desenvolvimento do Tocantins e da criação do estado por uma via mais economicista-elitista 

do que sócio-política, embora a entidade dependesse da participação popular no processo, 

visto que funcionava como um agente de pressão permanente e fiscalização das aprovações 

das emendas nas Comissões da Constituinte. A CONORTE defendia as eleições diretas para 

governador, ao invés da nomeação feita pelo presidente da república. 

 Finalmente, em 05 de outubro de 1988, os trabalhos das lideranças que lutaram pela 

emancipação da região nortense chegavam a um desfecho desejado, no artigo 13 das 

Disposições Transitórias da Nova Constituição, a criação do estado do Tocantins foi aprovada, 

e sua legitimação ocorreu com a promulgação da nova Carta Magna, em 05 de outubro de 

1988. 

 Nesse processo de luta pela independência da região nortense, observamos a luta 

incansável das lideranças do movimento, onde se destacaram a CONORTE e o deputado 

federal Siqueira Campos. 

 “Esta terra é nossa”! A frase não só está impressa no brasão do Tocantins, mas 

significa o desfecho vitorioso da luta pela sua criação que viria determinar seu destino. 
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CAPÍTULO 3 

A Imprensa e a Criação do Estado do Tocantins 
  

  

Neste capítulo, nossa análise, acerca dos últimos anos do movimento separatista do 

Estado do Tocantins, tomará como fonte de pesquisa as reportagens que cobriram os 

principais fatos relacionados à divisão do estado de Goiás, assim como as atuações dos 

principais sujeitos que participaram do processo de emancipação do Tocantins, a partir de 

reportagens publicadas pelos jornais. O recorte temporal, que tomamos para a nossa análise, 

tem o seu início em 1º de janeiro de 1983 e perdura até o último dia do ano de 1988. Os 

extratos de reportagens foram extraídos da Folha de São Paulo e “O Popular”, do estado de 

Goiás. 

Foram analisadas as representações presentes nas reportagens dos jornais no que 

concerne à construção dos fatos relacionados ao processo de emancipação da região nortense 

de Goiás no período citado acima. 

Como já discutido anteriormente a formação do estado do Tocantins, promulgada em 

1988, na Assembléia Nacional Constituinte, consolidou a vitória de um movimento que teve a 

sua gênese no início do século XIX. Na ocasião, esse movimento tinha como sujeito principal 

na causa separatista o desembargador Theotônio Segurado. Essa luta durou, 

aproximadamente, mais de 180 anos, e alguns atores se destacaram pelos grupos que 

representavam, como a CONORTE e o deputado federal Siqueira Campos, que acabou sendo 

considerado “O Pai da Criança” pelo grupo que ele representava. 

No decorrer da pesquisa, identificamos que os fatores socioculturais e políticos 

distintos colaboraram para que surgissem os ideais separatistas por parte dos nortense. Pois 

foi esta população quem mais foi sacrificada em razão de disputas políticas na região, o que 

acabava provocando um isolamento dessa população em relação aos demais do restante do 

estado goiano. No decorrer do tempo, observamos que outros pressupostos, como as questões 

econômicas, acabaram fazendo parte da ideologia do movimento. 

A criação de um novo estado sempre encontrou fortes oposições, principalmente por 

parte dos políticos goianos que estavam ligados aos interesses das oligarquias instaladas no 

centro sul de Goiás. Porém, as lideranças do movimento vislumbravam que a única solução 

para solucionar os sentimentos de descriminação que a população alimentou no decorrer dos 

anos, da parte dos seus representantes regionais, quanto do central, seria a criação do seu 
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próprio estado. 

No decorrer do movimento, a imprensa foi um meio de comunicação presente em boa 

parte do processo. Periódicos locais, regional e nacional participaram do processo divulgando 

as notícias referentes ao movimento e, nessas operações jornalística, observamos as relações 

desses jornais alinhados com alguns interesses políticos. Nesse contexto, “o material 

jornalístico permite perceber a ação dos jornais na construção de representações sobre os 

fatos” (BOURDIEU apud CORREA, 2013, pp. 164 e 170). 

 A escolha dos jornais Folha de S. Paulo e O Popular, do estado de Goiás, como fontes 

para nossa pesquisa, foi em razão de serem, dentre outros motivos, respectivamente, uma 

fonte aparentemente externa e a outra por ser uma fonte inserida dentro da própria região onde 

ocorreu o movimento. Portanto, analisamos que o periódico paulista deveria se apresentar 

como uma “voz imparcial”, porém, devido às relações econômicas estabelecidas entre os 

estados de Goiás e São Paulo, fez com que o jornal tomasse uma posição por vezes crítica ao 

movimento, ora de neutralidade, ora se posicionando em favor da criação do novo Estado. 

Desta forma, percebemos que o jornal seguia a posição que melhor lhe convinha em 

conformidade com o desenrolar do processo. Quanto à escolha do jornal O Popular, do estado 

de Goiás, foi por ser uma fonte inserida dentro da própria região em que ocorria o movimento 

separatista, devido a sua proximidade com os principais atores envolvidos no processo, dentre 

esses aquelas representações que eram pró e contra a criação do estado do Tocantins. 

Procuramos apresentar, no mesmo espaço da pesquisa, as reportagens dos dois periódicos, a 

fim de comparar as suas narrativas e identificar os seus interesses. 

O recorte temporal, para amostragem das reportagens divulgadas pelos dois periódicos 

que trataram da separação da região norte do estado de Goiás, foi entre 01 de janeiro de 1982 

a 31 de dezembro de 1988. 

A justificativa do ano, para o início desta abordagem, foi em virtude da retomada do 

discurso de separação do norte goiano. Pois, conforme salientou Cavalcante, o país passava 

por um processo de redemocratização nacional e, nesse contexto, lideranças do movimento 

separatista, “encaminharam os projetos e as possibilidades de definir o estatuto 

jurídico/político do Norte de Goiás”. 

 A posição da Folha de S. Paulo, quanto ao processo de emancipação do estado de 

Tocantins, dentro do recorte temporal já citado acima, se distingue por algumas fases dentro 

do mandato do último governo militar e no início do governo democrático. Inicialmente, 

observamos que havia um descomprometimento jornalístico, tendo em vista que as matérias 

se restringiam a pequenas reportagens, alienando os seus leitores da dinâmica que movimento 
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exigia. Porém, no período da redemocratização, o periódico paulista demonstrou, através das 

suas coberturas e opiniões dos seus jornalista, a oposição à criação do estado do Tocantins. 

 Entre 82 a 88, podemos dividir o cenário político-social brasileiro em dois períodos: 

1º)  entre 82 a 84, a sociedade brasileira estava engajada na campanha “Diretas Já”, cuja 

atenção estava voltada à eleição do primeiro presidente civil, por um colegiado eleitoral e, 

com o fim do regime ditatorial, o país voltava a ser uma democracia; 2º) entre 85 a 88, novas 

eleições em 86 para governador e a instalação da ANC, em 1987, que iria definir a nova 

Constituição Brasileira. 

Diante desse cenário político e social em que o país estava passando, observamos que 

os dois periódicos que nos referimos neste capítulo estavam passando por um processo de 

adaptação com a atual conjuntura, ora alinhado com o governo, ora crítico, porém mais 

empenhados em defender os anseios dos movimentos sociais que estavam em andamento. 

Portanto, os editores desses jornais evitavam publicar reportagens que contrariassem os 

movimentos de cunho reivindicatórios. Veremos mais adiante, algumas reportagens referentes 

ao movimento separatista que preliminarmente corrobora com essa nossa assertiva. 

 O senador Mauro Borges (PMDB-GO), ex-governador de Goiás, era um crítico 

‘ferrenho’ à administração do governo federal. Ao utilizar as páginas do jornal paulista, ele 

fez uma crítica ao executivo pela má “gestão da administração”, por considerá-la a causa da 

crise econômica em que o país vivia. Segundo o senador, “reconhecer que a má gestão 

administrativa não é produto da Revolução (grifo meu). A seu ver, governos revolucionários, 

no seu entender, elevaram-na a um grau superlativo...” (FOLHA DE S. PAULO,  17/04/1983, 

p. 70). 

Em 21/05/1983, na coluna Nacional, a Folha de S. Paulo dedicou um pequeno espaço 

de apenas 15 linhas no canto inferior direito da página onde publicou uma reportagem, em 

que o deputado federal Jorge Arbage (PDS-PA), que foi relator na Comissão de Constituição e 

Justiça da Câmara dos Deputados do projeto do deputado federal Siqueira Campos (PDS),  

esclarecia acerca da possibilidade de criação do estado do Tocantins ocorrer naquele ano e 

também tranquilizar o governo paraense que nenhuma terra paraense seria defraudada em 

favor do novo Estado. Observamos, que até nesse momento, os editores do periódico paulista 

evitava publicar alguma reportagem dando alguma opinião que demonstrasse ser a favor do 

movimento separatista. 
 
É possível que ainda este ano possa ser aprovado o projeto de criação do 
Estado do Tocantins (...) esclareceu que o projeto “não subtrai uma palmo do 
Estado do Pará”. O novo Estado limitar-se-a ao Norte de Goiás como rio 
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Tocantins, no sul do Pará, e se estende ao município de Imperatriz, no 
Maranhão (FOLHA DE S. PAULO,   21/05/1983, p. 6) 

 

Corroborando com a nossa analise com relação ao posicionamento do periódico 

paulista, em uma reportagem do dia 12/06/1983, da jornalista Memélia Moreira, foi publicado 

uma declaração do então ministro para Assuntos Fundiário, Danilo Venturini: 

 
...declarou-se contrário à transformação daquela área numa nova unidade 
federativa, o Estado do Tocantins. Entre outros motivos, o ministro alegou 
que o País não tem condições econômico-financeiras para financiar as 
despesas decorrentes para a implantação de um novo Estado (FOLHA DE S. 
PAULO, 12/06/1983, p. 6) 
 

 Entretanto, a jornalista Menélia na mesma reportagem, chegou a argumentar contra a 

declaração do ministro, ao destacar o potencial econômico da região, a qual era chamada de 

“Estado Getat1”. No entanto, analisando a reportagem constatamos que a jornalista descreve a 

atuação do órgão federal, porém assim como nas demais reportagens não há uma posição 

velada a favor da criação do Estado do Tocantins: 
 
O “Estado Getat” situa-se numa das regiões mais ricas do País: nos seus 
limites, encontram-se a serra do Carajás, serra Pelada, terras férteis e, para 
ela, este, foram destinados recursos da ordem de Cr$ 15 bilhões para serem 
distribuídos entre seus 50 municípios... (FOLHA DE S. PAULO, 
12/06/1983, p. 6) 
  

Notamos a diferença de postura do jornal O Popular, periódico da capital de Goiás, na 

cobertura dos fatos envolvendo o movimento de separação que estava em curso no norte de 

sua região. Na reportagem datada em 01/07/1984, identificamos, nesse momento, uma crítica 

feita pelo jornalista acerca da atuação de políticos que mais se aproveitavam da “boa fé” da 

população nortense, a fim de angariar votos nos períodos eleitoreiros, iludindo-os com falsas 

promessas: 

 
O sonho libertário da gente tocantinense brotou bem antes do populismo do 
fisiologismo de falsos políticos que infestam hoje nossa região. Surgiu com 
naturalidade do idealismo de pioneiros como o ouvidor Theôtonio Segurado 
(...), via na emancipação político-administrativa a maneira mais eficaz de 
faze a região superar seu secular atraso e isolamento (O POPULAR, 
01/07/1984 apud OLIVEIRA, 1998, p.36) 

 
  

                                                
1 GETAT – Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins, foi criado pelo Governo Federal em 1980, com a 
finalidade de coordenar, promover e executar as medidas necessárias à regularização fundiária na área de atuação 
da Coordenadoria Especial do Araguaia-Tocantins. 
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Ao fazermos uma leitura comparativa das reportagens, percebemos as diferenças no 

teor delas. Enquanto que o periódico paulista demonstra uma neutralidade ou oposição, ainda 

que não velada, em  relação  ao  movimento  separatista, o periódico de Goiás tecia 

comentários contra os políticos que nada faziam em benefício a região, demonstrando sua 

clara posição em favor do desmembramento do Estado de Goiás. 

Observamos que no ano de 1983, outros fatos políticos, como o caso da falência do 

projeto Agropecuária Capemi, teve mais cobertura nas páginas da Folha do que o projeto do 

deputado federal Siqueira Campos (PDS-GO), que tratava da criação do estado do Tocantins. 

Uma reportagem com o título “Posseiros do Araguaia só terão 50 ha”, também publicada no 

caderno Nacional da Folha de S. Paulo, página 6, datada em 26/05/1983. 

Em 04/08/1983, a Folha de S. Paulo publicou, sem muitos detalhes, a posição 

contrária do Partido dos Trabalhadores (PT) em relação ao projeto de criação do estado do 

Tocantins. Esta reportagem de 18 linhas (80mm X 120mm) foi publicada  com  o  título  “PT  

quer  reunir  líderes  sindicais  e deputados”. Essa reportagem dividia espaço com outra que 

ocupava maior espaço da página, com o título “Pedessistas convocam Delfin para explicar 

decreto salarial”. Chama-nos a  atenção a posição do PT, que era um partido que  tinha como 

ideologia a defesa dos movimentos sociais, inclusive de trabalhadores, justamente se opondo 

ao movimento histórico da população do norte de Goiás. 
 
 
O PT vai propor ao PDT e ao PMDB, para o dia 16 do corrente , um 
encontro de parlamentares com as lideranças sindicais do Pais, em repúdio 
ao decreto-lei nº 2.045, que deverá se lido naquele dia. Proporá também aos 
demais partidos de oposição uma audiência com o ministro do Trabalho, 
“para reivindicar a restituição dos sindicatos sob intervenção aos dirigentes 
eleitos e injustamente afastados”. A decisão foi adotada ontem, pela bancada 
petista na Câmara, que examinou diversos aspectos da situação econômica e 
política do País, colocando-se também contra a anunciada criação do Estado 
do Tocantins (FOLHA DE S. PAULO,  04/08/1983, p. 6). 
 

 

 Em 1984, foram poucas as reportagens sobre o movimento separatista, A Folha 

publicou na sua coluna Opinião duas reportagens seguidas no mês de março, que é fruto de 

análise. A primeira datada em 03/05/1984, em que o jornalista Washington Novaes, comenta 

acerca do momento político que atravessava o Estado de Goiás. Segundo o jornalista, o 

Estado estava envolvido no movimento da redemocratização (pró-direta), em que havia um 

grande apelo popular  incitado  pelas  representações que  se  opunham  ao regime militar e, 

também, o estado estava inserido na questão da sua divisão territorial, pois o projeto de 
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criação do estado Tocantins, de autoria do deputado federal Siqueira Campos (PDS-GO), 

tramitava no Congresso Nacional. Para Novaes, o momento político do estado de Goiás era 

‘nebuloso’, pois o PMBD,  partido  que  protagonizava  o  movimento “Diretas Já”, estava 

dividido politicamente em Goiás, com relação à sucessão para governador e também com 

relação à divisão do estado, o que representava um discurso desfavorável à separação: 
 
...Goiás voltará enfrentar algumas questões curiosas. Uma delas é a 
dificuldade de manter unido o PMDB (a luta pela sucessão em 1986 já levou 
o ex-governador Irapuan Costa Júnior a um rompimento público com a 
esquerda do partido, que apoia o Senador Henrique Santillo...). A outra 
questão é a de criação do Estado do Tocantins (FOLHA DE S.PAULO,  
03/05/1984, p. 2). 
  

 Notadamente, observamos que a preocupação estava embutida nas questões políticas, 

enquanto isso, uma grande parcela da população nortense ainda sofria com os resquícios do 

abandono, pois muitos povoados ainda viviam isolados, desassistidos pelo poder público, ou 

seja, sem os atendimentos para as suas necessidades básicas, como saúde, educação, 

transporte e energia. Enquanto isso, o que o jornal se limitava a publicar as rixas intra e entre 

partidos. 

 Ainda, nessa mesma coluna, é apresentada uma reportagem acerca do novo projeto de 

criação do estado do Tocantins, pelo então deputado federal, Siqueira Campos. Havia a 

possibilidade de um desdobramento mais feliz para a causa separatista, inclusive com “sinal 

verde” dado pelo então presidente da república, General João Figueiredo. 

 Segundo a Folha de S. Paulo: 

 
O projeto de criação do Estado do Tocantins, apresentado pelo malufista 
Siqueira Campos, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está 
pendente de decisão do Senado, onde o líder do PDS, Aloísio Chaves, e o 
provável relator, Helvídio Nunes, já disseram que será também aprovado. Se 
isso acontecer, será desmembrada do atual Estado de Goiás uma área de 287 
mil quilômetros quadrados (maior que o Estado de São Paulo), com 61 
municípios e 1,1 milhão de habitantes, acima do paralelo 13, incluindo o 
conflitado Bico do Papagaio, extremo Norte goiano, palco de tantos conflitos 
de terra... (FOLHA DE S. PAULO, 03/05/1984, p. 2). 
 

A outra reportagem da Folha de S. Paulo, publicada em março de 1984, também foi 

coluna Painel, do caderno Opinião, uma reportagem com o título Novo Estado, em que o alto 

comando do Exército estudava a proposta de estender sua “área de jurisdição da 8ª Região 

Militar”. O jornalista desta matéria acrescenta um comentário relevante, que trata do 

quantitativo das representações do novo Estado no Congresso, ou seja, ocorreria um 
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fortalecimento da representatividade da região geopolítica do Centro-Oeste, o que contrariava, 

é claro, parlamentares de outras regiões: 

 

A proposta discutida pelo alto comando do Exército, de ampliar-se a área de 
jurisdição da 8ª Região Militar, com sede em Belém, para nela incluir o 
Norte de Goiás, trouxe uma certeza aos políticos daquele Estado: está 
próximo o momento em que o governo anunciará a criação do estado do 
Tocantins (...)”o novo Estado terá uma representação política no Congresso 
integrada por 3 senadores e um número não definido de deputados federais, 
mas que superaria aos atuais votos que dão superioridade à bancada 
oposicionista na Câmara. (FOLHA DE S. PAULO, 28/03/1983, p.3) 
 

 

Nos dia 03/03/1985 e 15/04/1985, O Popular publicou nas suas páginas do caderno 

“Política” as entrevistas feitas a dois membros da CONORTE, João Rocha e Darci Coelho: 
 

enquanto São Paulo e minas gerais continuarem se identificando como centro 
cultural-econômico do país e, exercendo influência sobre as áreas menores 
como Goiás, o norte goiano permanecerá esquecido. Precisamos reiterar a 
nossa marca histórica de luta pela autonomia (...) com o surgimento de dois 
Estados mais fortes, com duas bancadas para pleitear (...) a emancipação do 
Tocantins vais somar, pois criaremos um novo polo de desenvolvimento e com 
os investimentos econômicos de natureza privada seremos o novo centro 
político-adminstrativo. (O POPULAR apud OLIVEIRA, 1998, p. 38). 
 

 Em 1985, foram diversas reportagens que trataram da questão do movimento 

separatista da região nortense de Goiás, porém, observamos que o discurso político do 

periódico paulista não demonstra ser totalmente contrário ao movimento separatista. 

Constatamos que há um revezamento dos discursos, ora há uma demonstração que o jornal 

envereda-se como um representante a favor da separação, visto que ele se apresenta contra os 

mesmo discursos das representações dos anos anteriores, como o do senador Hugo Borges 

(PMDB-GO), opositor a divisão do estado de Goiás, o qual declarou que “ O novo Estado terá 

apenas 6,47% do PIB (Produto Interno Bruto) de Goiás. Isso é muito pouco (...) O novo 

Estado – acrescenta – ficará pelo menos dez anos dependendo de (...) recursos da União”. 

(FOLHA DE S. PAULO, 18/03/1985, p. 4). 

 Na mesma página, o senador Saturnino Braga (PDT-RJ), embora fosse favorável ao 

projeto que cria o estado do Tocantins, declarou que o prejuízo causado aos cofres do governo 

federal com criação do estado do Tocantins chegaria a 3 bilhões de cruzeiros somente para, 

pois segundo o senador carioca “não ser justo que a dívida de Goiás fosse assumida pela 

União e repassada aos demais estados como, estabelece a lei que cria o novo Estado” : 
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...atender às despesas preliminares com a instalação do governo do Estado de 
Tocantins”. O senador chamou a atenção para outro problema com 
implantação do novo estado, o que desta feita atingiria os outros estados da 
federação, “toda a dívida externa contraída por Goiás, seria transferida para a 
responsabilidade do governo federal, ou seja, e repartida pelas demais 
unidades da federação. (FOLHA DE S. PAULO, 18/03/1985, p. 4). 

 

 O jornalista Washington Novaes, ao comentar na sua coluna Brasil Central, fazia uma 

descrição do descontentamento entre os políticos do PMDB de Goiás. A formação em torno 

do Ministério de Tancredo Neves gerou muitas “feridas” dentro do partido. Segundo Novaes, 

alguns políticos goianos ficaram descontentes por não terem sidos indicados para ocuparem 

alguma vaga ministerial. Porém, no comentário desse jornalista, numa linguagem irônica a 

solução seria a criação do estado do Tocantins, para arrefecer os ânimos dos peemedebistas 

goianos: 

 

É possível que o preenchimento das outras cem vagas federais no Estado 
possa aplainar algumas arestas. Mas também é possível que a sucessão se 
complique (para governador nas eleições 1986). De qualquer forma, como os 
pretendentes são muitos, talvez uma parte dos problemas só se resolva 
mesmo criando o Estado do Tocantins, que mataria vários coelhos de uma 
vez. Satisfaria o Norte do Estado de Goiás, que sempre se considerou 
preterido e abandonado. Transformaria Goiás num Estado quase rico, pois os 
problemas maiores ficariam com o Norte. E criaria algumas centenas de 
cargos para satisfazer a classe política. (FOLHA DE S. PAULO, 12/03/1985, 
p. 2). 
 

  

Em 28 de março de 1985, a Folha se antecipou ao publicar que o vice-presidente, José 

Sarney, no exercício do mandato de presidente, já que Tancredo Neves estava internado, 

sancionaria a Lei Complementar que criaria o estado do Tocantins: 

 
Tudo indica que o presidente José Sarney não se oporá à criação do Estado - 
24º da Federação. A fim de representar um compromisso de Tancredo, a 
divisão de Goiás é reivindicada pelo próprio governador Íris Resende; por 40 
dos 42 deputados estaduais goianos; pela totalidade da bancada federal. A 
única liderança política a condenar o Estado de Tocantins é o senador Hugo 
Borges (PMBD-GO)”. (FOLHA DE S. PAULO, 28/03/1985, p. 14). 
 

Na edição seguinte, a Folha publicou uma matéria, em que o senador Benedito 

Ferreira (PDS-GO) respondia acerca das ideias pessimistas que pairavam em torno da criação 

do estado do Tocantins: 
 
... não concorda com o raciocínio de que o Estado do Tocantins venha a ser 
um fardo pesado para a União e os demais estados e adianta uma previsão. 
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“Se o governo não atrapalhar, seremos o sétimo ou oitavo maior estado 
dentro de poucos anos”. Ele acredita que as produções agrícola e pecuária 
poder ser multiplicadas com uma nova mentalidade... (FOLHA DE S. 
PAULO,  29/03/1985, p. 8). 
 
 

 Existe um adágio popular que diz o seguinte “tudo pode mudar depois de um 

cafezinho”, e essa máxima ocorreu com o projeto de separação do território de Goiás. Depois 

que foi publicado, em 01 de abril de 1985, através de boletim médico, que o quadro de saúde 

do presidente Tancredo havia se agravado, o planalto central divulgou que vetaria a criação do 

estado do Tocantins. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, onde mostra uma foto de 

Sarney sentado em uma mesa, sorridente, com jornalistas, na residência oficial do vice-

presidente: 
 
o presidente José Sarney, 54, vice em exercício, disse ontem que vetará o 
projeto de lei já aprovado no Congresso que cria o Estado do Tocantins, com 
o desmembramento de Goiás (...) Sarney justificou seu gesto com argumento 
de que ninguém provou, até hoje, a quem interessa dividir o Estado de Goiás 
(FOLHA DE S. PAULO, 02/04/1985, p. 6). 
 
 

 A pergunta que o presidente deixou no ar “a quem interessa dividir o estado de 

Goiás?” se tornou emblemática. Podemos conjecturar que para os políticos liderados pelo 

governador de Goiás a separação representaria a redução da dívida do estado, tendo em vista 

que seria o preço por perder parte de sua possessão, para os políticos nortense representaria a 

conquista de uma luta e o domínio de uma região abençoada pelas suas riquezas naturais, e 

que poderia promover um grande crescimento econômico. 

 Em retaliação ao que foi noticiado no dia anterior, a cerca do veto do presidente a 

criação do estado do Tocantins houve manifestações de prefeitos da região nortense e da 

população de várias localidades que margeavam a rodovia BR-153, os quais ameaçavam 

interditar a estrada como forma de sensibilizar o governo federal a voltar atrás e sancionar o 

projeto: 
 
Com represália pela decisão do presidente José Sarney, vice em exercício, de 
vetar o projeto de lei complementar que cria o Estado do Tocantins, a 
população de várias localidades que margeiam a rodovia Belém-Brasília, em 
Goiás, ameaça interditar a estrada (FOLHA DE S. PAULO, 03/04/1985, p. 
8). 

 

 Conforme já havíamos destacado nesta pesquisa a posição dos editores da Folha 

concernente a divisão do território goiano, no anos de 1985, variou de acordo com o momento 

político do novo regime. No início, enquanto esperava-se uma recuperação da a saúde de 
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Tancredo Neves, o periódico deixava indícios que era a favor da emancipação, porém com a 

piora do seu quadro clínico e a possibilidade de Sarney se manter no cargo, a Folha, voltou ao 

seu posicionamento de ser contra a criação do novo Estado. 

 Vejamos abaixo o  que jornalista Newton Rodrigues,  na sua reportagem com o  título2 

“Um bom veto”, argumentou acerca  do veto do presidente, que disse: “Os argumentos podem 

ter sido incompletos, mas foi excelente o veto aposto, pelo vice no exercício da Presidência, 

ao projeto que cria o Estado de Tocantins” (FOLHA DE S. PAULO, 06/04/1985, p. 2). 

O mesmo repórter voltou a sustentar a sua opinião acerca do projeto de criação do 

estado do Tocantins na sua coluna, em 05 de dezembro de 1985. Em seu comentário, 

Rodrigues critica o projeto do senador Benedito Ferreira, que depois de ser aprovado no 

Congresso seguiu para a sanção do presidente da república, ao dizer: 
 
O assunto tem outras implicações. O desmembramento e fusão de Estados, 
sem consulta às populações diretamente interessadas, é uma flagrante 
violação dos direitos elementares das comunidades e tem visado, quase 
sempre, a servir a interesses políticos de pior qualidade (...) A criação de um 
Estado do Tocantins, por sua vez, concederá a uma área pobre e pouco 
povoada o privilégio de três senadores e oito deputados federais, 
aumentando o peso conservador do congresso, em maior detrimento da 
igualdade de voto, que não existe (FOLHA DE S. PAULO,  05/12/1985, p. 
2). 

 

 O presidente teria até o dia 24 de dezembro, do corrente ano, para decidir se vetava ou 

sancionava o projeto do senador Benedito Ferreira. O projeto de criação do Estado do 

Tocantins já tinha sido aprovado no Congresso no dia 05, mas no dia 09 o presidente da 

república José Sarney, vetou pela segunda vez o projeto. Esta notícia fez parte da primeira 

página da Folha, com o título “Sarney veta a criação do Estado de Tocantins”. 

  
 
O presidente José Sarney, 55, vetou ontem, integralmente, conforme 
antecipou a Folha, o projeto de Lei Complementar, de autoria do senador 
Benedito Ferreira (PDS-GO), que criava o Estado do Tocantins. Na 
justificativa do veto, o presidente afirma que a iniciativa do senador versa 

                                                
2 O jornalista Newton Rodrigues foi diretor e editor na primeira revista "Senhor" e redator-chefe e editorialista 
do "Correio da Manhã", em meados da década de 1960. Entre 1976 e 1991, foi colunista da Folha, sendo 
responsável pela coluna "Rio de Janeiro", na página 2 do jornal. Rodrigues também foi colunista dos jornais "O 
Estado de S. Paulo", de 1991 a 1994, da "Gazeta Mercantil" e do "Jornal do Brasil", onde escreveu até 2004. 
Em 1986, lançou pela editora Guanabara o livro "Brasil Provisório (de Jânio a Sarney)", uma coletânea de 
artigos publicados na revista "Senhor" e nos jornais "Correio da Manhã", "Tribuna da Imprensa" e na Folha. 
Nascido em 1919, Rodrigues era formado em história pela Faculdade Nacional de Filosofia da antiga 
Universidade do Brasil, atual UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Iniciou a carreira jornalística em 
1944, trabalhando em diversas publicações cariocas, entre as quais a revista "Diretrizes". Membro do então 
Partido Comunista do Brasil, que depois se tornaria o Partido Comunista Brasileiro, escreveu para a "Voz 
Operária". Ele fez parte do grupo de intelectuais que deixou o partido durante a crise de 1956 e 1957. 
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sobre a matéria financeira, criação de cargos e funções, o que pela 
Constituição é iniciativa exclusiva do presidente da República (FOLHA DE 
S. PAULO, 10/12/1985, p. 6). 

 
  

Observamos a falta de nexo do periódico paulista nas suas reportagens, como vimos 

acima, o jornalista Newton Rodrigues, ao comentar sobre o projeto do senador Benedito 

Ferreira,  ele  criticava  a  falta de uma consulta popular, para saber se a população era a  favor 

da emancipação, porém, o jornalista Washington Novaes argumentou o seguinte, na coluna 

“Brasil Central”: 

 

O veto ao Estado do Tocantins agregará a tudo isso o descontentamento da 
população do norte de Goiás, que unanimente (grifo meu) deseja a criação 
do novo Estado. Os argumentos contra a criação parecem fracos. Alegam-se 
problemas financeiros, na hora em trilhões são destinados ao pagamento de 
capitais de riscos nacionais e estrangeiros, nos bancos liquidados. Alega-se 
que o novo Estado poderá ser um reduto da direita... (FOLHA DE S. 
PAULO, 10/12/1985, p. 3). 
 
 

 E nesta mesma edição, foi postada a reação do deputado Siqueira Campos, que iniciou 

uma greve de fome, em protesto ao veto do presidente da república. A Folha publicou também 

uma charge do deputado bradando “Tocantins ou morte!” A ideia dessa manifestação tinha 

como alvo sensibilizar as autoridades políticas, assim como da opinião pública. Dela, também 

podemos fazer uma leitura acerca da representação simbólica semelhante a que o líder 

religioso Gandhi havia feito, pela libertação da Índia. Pois, no imaginário dos nortenses eles 

ficavam marcados como “salvadores”, caso fosse concretizado a criação do novo estado, ou 

“mártires” capazes de se sacrificarem pela causa do povo norte de Goiás. Mas, na verdade, o 

que eles estavam construindo era o seu domínio na região: 

 
Fato inédito no Congresso, o deputado goiano Siqueira Campos, do PDS, 
entrou em greve de fome na tarde de ontem, em protesto contra o veto 
presidencial ao projeto do senador Benedito Ferreira (PDS-GO), que criava o 
Estado do Tocantins. Siqueira disse aos repórteres, repetidas vezes, que “essa 
é uma decisão sem retorno”... (FOLHA DE S. PAULO, 10/12/1985, p. 6). 
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Fonte: Acervo Folha 

 

 A greve de fome de Siqueira Campos iniciou no dia 13 de dezembro e durou 98 horas. 

O propósito do parlamentar atingiu o seu objetivo, pois os componentes do diretório nacional 

do PDS foram unânimes na manifestação de solidariedade a Siqueira Campos, por sua luta 

pela criação do estado do Tocantins, da mesma forma o presidente da república se 

comprometeu a criar urgentemente a Comissão de Revisão Territorial sendo que, pelo menos, 

dois representante seriam indicados por Siqueira Campos, enquanto Ronaldo Costa Couto, 

Ministro do Interior, conduzia os entendimentos pelo governo federal. 

 A Folha publicou, a partir do veto do presidente Sarney, uma serie de manifestações 

contrárias de políticos que repudiaram o ato do chefe do executivo federal. Entre essas 

representações, o próprio autor do projeto, senador Benedito Ferreira, considerado amigo de 

Sarney, disse que “O presidente está cometendo muitos erros. Ele faz sinal que vai virar à 

esquerda, mas acaba entrando à direita e pára no meio da rua. Vai acabar sendo atropelado”. 

(FOLHA DE S. PAULO, 11/12/1985, p. 4). Na reportagem do senador, ele deixou a entender 

para a opinião pública que o presidente estava demonstrando insegurança nas decisões as 

quais teria de tomar, aponta de mudá-las, o que deixava até mesmo pessoas próximas a ele 

confusas. 
 

 O periódico paulista publicou a reportagem acerca da greve de fome iniciado pelo 
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deputado estadual José Antônio Cavalcante, conhecido com de “Totó”: 
 
Toto, 35, do PMDB goiano, entrou em greve de fome, ontem, em Goiânia-
GO, protesto contra o veto do presidente José Sarney ao projeto de criação 
do Estado de Tocantins. Cavalcante justificou sua atitude dizendo que o o 
presidente Sarney não cumpriu o que prometera, de nomear uma comissão 
de divisão territorial visando a criação do Estado do Tocantins. (FOLHA DE 
S. PAULO, 10/12/1985, p. 8). 
 
 

 Mas havia, quem se utilizava das páginas do jornal para manifestar-se a favor do veto 

do presidente Sarney a criação do Estado do Tocantins, como era o caso do colunista da Folha 

Newton Rodrigues2, o qual disse:   
 
José Sarney, que vetou novamente o absurdo projeto com se pretendeu, pela 
segunda vez em poucos meses, criar o Estado do Tocantins, bem poderia 
aproveitar o impulso e enviar ao Congresso proposta de Emenda 
Constitucional que acabe, em definitivo, com a violação dos direitos 
políticos das populações eventualmente afetadas pelas fusões e/ou 
desmembramento estaduais, nem sequer consultadas, com se dado 
seguidamente (FOLHA DE S. PAULO, 13/12/1985, p. 2). 
 
 

 Cerca de um mês depois que o presidente Sarney autorizou a instalação da Comissão 

de Redivisão Territorial, a qual tinha como finalidade estudar a redivisão territorial do Brasil. 

Em 12 de março de 1986, um novo projeto de criação do estado do Tocantins, desta feita, de 

autoria do senador Amaral Peixoto (PDS-RJ) foi apresentado no Senado. E no dia 18 o projeto 

de desmembramento da região norte de Goiás, pela terceira vez, em um espaço temporal de 

01 ano, foi aprovado no Congresso Nacional. 

 Em 1986, no início dos trabalhos do Congresso Nacional, foi apresentado o terceiro 

projeto de criação do estado do Tocantins, desta feita, o autor foi o senador carioca Amaral 

Peixoto (PDS-RJ). A Folha  publicou uma reportagem do jornalista Ivan Mendonça com o 

título “Estado do Tocantins, sonho e realidade”, onde ele descrevia uma síntese dos projetos 

de criação do estado do Tocantins lançado, desde 1985, e faz um comentário acerca do novo 

projeto:   
 
Um novo projeto é reapresentado no Senado Federal em 12 de março de 
passado, por iniciativa do senador Amaral Peixoto (PDS-RJ), um mês depois 
que o presidente da república instalou uma comissão de alto nível, presidida 
pelo ministro Ronaldo Costa Couto, para estudar a redivisão territorial do 
país. Todas essas encenações, inclusive uma improvisada greve de fome de 
98 horas e 35 minutos ensaiada pelo primeiro protagonista da história, fazem 
parte de um secular sentimento de emancipação política, e administrativa do 
norte de Goiás. No entanto, apesar de ter sido aprovada pelo voto de 
liderança na última terça-feira no Senado e reacender a chama da esperança, 
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a proposta de desmembramento, a terceira em menos de doze meses, deixa 
claro que a manipulação em nome do Tocantins passa a ser, a partir de agora, 
objeto de exploração político-partidária fora do Estado (FOLHA DE S. 
PAULO, 25/03/1986, p. 2). 

 
 Na mesma matéria, o jornalista prevê que a Comissão de Redivisão do Território 

Nacional daria parecer favorável à divisão do estado de Goiás, porém com mudanças no 

projeto. Ele ressaltou que novamente o presidente vetaria por razões semelhantes aos vetos 

anteriores. 

 Segundo Cavalcante (2003, p. 137), de acordo com os estudos da Comissão de 

Redivisão Territorial, a proposta apresentada por esta Comissão seria de transformar em um 

novo Território, à região norte de Goiás, formada com um governador nomeado pelo 

presidente da República e 4 deputados eleitos pela voto popular. Nesse  novo  Território,  

seriam  instalados  os  Tribunais de  Justiça, de  Contas e Eleitoral, além da Assembleia 

Legislativa. Essa proposta deixou as lideranças do movimento autonomista dividida. Havia os 

que se manifestavam contra e os que concordavam com a proposta, mesmo que eles 

concordassem que essa proposta seria um avanço em relação as suas pretensões históricas, 

mas que não significaria o fim da luta para a região alcançar o status de Estado. 

 A autora também afirmou que as lideranças pró-criação do estado do Tocantins, diante 

desta ameaça, voltaram a manifestarem-se contra a proposta da Comissão. O deputado 

Siqueira Campos, relator da Subcomissão dos Estados, afirmou através da imprensa, que 

havia colhido mais de sessenta mil assinaturas no norte de Goiás, em favor do projeto de 

criação do novo estado, sendo que bastavam trinta mil assinaturas para que o projeto pudesse 

ser analisado pela Subcomissão de Organização dos Estados e Municípios (CAVALCANTE, 

2003, pp. 138-139). 

 Fato de que nos chama a atenção, é que ao fazer uma busca detalhada na página da 

Internet do “Acervo Folha”, digitamos a palavra “CONORTE”, e não encontramos nenhuma 

reportagem vinculada a essa Comissão, que durante o período da década de 1980 teve um 

papel político e social preponderante no movimento separatista da região norte de Goiás. A 

CONORTE desempenhou um grande trabalho na divulgação de estudos acerca das 

potencialidades econômicas que a região dispunha, promovidos pelos seus intelectuais. 

Lembramos que o Major-Brigadeiro-do-Ar Lysias já havia feito um trabalho semelhante na 

década de 40. 

 Apesar de não incluirmos na nossa pesquisa nenhuma reportagem do jornal O 

Popular, sobre alguma atividade do deputado Siqueira Campos, relacionado ao movimento 

separatista, isto não significa que não havia nenhuma reportagem desse ator pelo referido 
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jornal, porém em se tratando do jornal Folha de S. Paulo, observamos que ao fazermos uma 

pesquisa detalhada no seu Acervo, na sua página da Internet, não localizamos nenhuma 

reportagem referente a CONORTE. Acerca disso, entendemos que, apesar do discurso da 

CORNORTE apresentar um pressuposto estritamente econômico, era relevante para leitores 

dispostos a investir nas terras nortenses e aos empresários ligados ao agronegócio. Desta 

forma, a Folha se apresenta como uma barreira de proteção para a economia paulista. Já o 

periódico goiano, juntamente com a revista CONORTE, tornaram-se os principais veículos de 

comunicação na divulgação das ações da CONORTE, como por exemplo, a declaração de 

José Carlos Leitão, em 26/07/1986 foi que “Nossa Bandeira separatista não consiste na 

criação do Território do Tocantins, mas sim, na criação do Estado do Tocantins”. (O 

POPULAR apud OLIVEIRA, 1998, p. 84). 

 O deputado Siqueira Campos se apropriou dos meios da imprensa, como jornais, para 

massificar a necessidade do projeto de separação da região norte de Goiás, sob o argumento 

de que esse projeto iria permitir mudanças na vida da população nortense, assim como 

promover o crescimento econômico da região, e também do país. Para provar essa assertiva, 

ele apresentou os dados da produção de produtos in natura e da pecuária colhido no ano de 

1986. 

 Alguns problemas da região mereceram mais destaques nas páginas da Folha de S. 

Paulo, em 1986, do movimento separatista, como por exemplo: a greve dos funcionários da 

Companhia Níquel de Tocantins, pertencente ao grupo Votoratim, e os conflitos pela posse de 

terras na área conhecida como Bico do Papagaio, que engloba o sul do Pará, o noroeste do 

Maranhão e o norte do Tocantins. Nesse ano, o assassinato do Pe. Josino Moraes Tavares, 

coordenador da Comissão Pastoral da Terra, em 10 de maio na cidade de Imperatriz-MA, 

desencadeou uma série de reportagens em relação aos conflitos por terra. Essa área geográfica 

ficou marcada pela violência armada entre grileiros e posseiros. 

 O deputado federal Siqueira Campos defendia imediatamente a criação do Tocantins, 

porque desta forma o Estado poderia se fazer efetivamente presente na localidade, e desta 

forma poderia coibir, com a força policial institucionalizada, a violência que vinha fazendo 

muitas vítimas (FOLHA DE S.PAULO, 15/04/1987). 

 Em 08 de abril de 1987, no caderno Opinião Econômica, da Folha, na coluna Belém, o 

jornalista José Matias Pereira publicou um trecho do discurso de posse novo governador do 

Estado de Goiás, Henrique Santillo, em ele afirma: 

 
que fará uma administração democrática e inteiramente voltada para a justiça 
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social. Somente a parte norte de Goiás, vale ressaltar, pertence à Amazônia 
Legal, e nessa área os problemas fundiários, rodoviários (estradas vicinais), 
energéticos, de saúde e educacionais são graves. Parte significativa da 
população que ali reside aspira o desmembramento do Estado – e a criação 
do Estado do Tocantins. O governador necessitará de forte ajuda federal para 
atenuar os problemas do seu Estado, notadamente da área integrante da 
Amazônia, que tem sido penalizada (pelos últimos governos) em benefício 
do sul do Estado. (FOLHA DE S. PAULO,  08/04/1987, p. A-22). 

  

 No seu discurso de posse, Santillo admitia o histórico problema enfrentado pela 

população da região norte de Goiás, também o novo governador deixou claro que a solução 

somente poderia vir com ajuda do governo federal. Desta forma, o movimento separatista 

poderia contar com o apoio de Santillo para alcançar a sua emancipação. Fato este que 

beneficiária economicamente, também o sul do Estado. 

 O jornalista Ivan Mendonça, na coluna Brasil Central, do caderno Opinião, volta a 

tecer seus comentários acerca da criação do Estado do Tocantins. A sua matéria com o título 

Tocantins, desafio para estadista? Mendonça descreve uma “mobilização sem precedentes”, 

haja vista que o reporta destaca a emenda popular apresentada pelo deputado federal Siqueira 

Campos onde entregou no Congresso uma lista contendo mais de sessenta mil assinaturas a 

favor da criação do novo Estado, considerando que o exigido seria a metade. Destaca-se nessa 

reportagem o apoio irrestrito do novo governador Henrique Santillo. Mendonça chama a 

atenção para os interesses políticos, econômicos e empresariais que estavam em jogo: 
 
...apesar do visível jogo de interesses políticos, econômicos e empresariais 
(...). A rigor é discutível o engajamento do governo de Goiás, que será 
beneficiado indiretamente com a transferência de sua dívida (Cz$ 40 
bilhões) para a União, o mesmo acontecendo com respaldo “espontâneo do 
meio de comunicação, todavia mais questionável ainda é a conotação dada 
pelos tocantinenses de o desafio comporta visões de estadistas (FOLHA DE 
S. PAULO, 21/04/1987, p. A-2). 
 

 
 Em 1987 o que observamos é que tanto Siqueira Campos, como a CONORTE se 

utilizaram das páginas dos jornais, a fim incutir no imaginário da opinião pública as 

vantagens que o país teria com a criação do Tocantins. No discurso de Siqueira Campos, além 

dos benefícios capitalistas, estavam às questões sociais da população nortense, que ainda em 

muitos povoados careciam da assistência do poder público. Já a CONORTE, se detinha em 

divulgar as vantagens econômicas que a região poderia promover para todos aqueles que 

desejassem investir nas terras do norte goiano. Também dentro e fora do Congresso Nacional 

essas representações se mobilizavam na tentativa de ampliar o debate e angariar adesões para 

criação do novo Estado. Nesse contexto a CONORTE encaminhou uma emenda popular a 
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ANC com aproximadamente 80 mil assinaturas, onde o povo nortense manifestava o desejo 

de emancipar-se do Estado de Goiás. (O POPULAR, Política, 02/06/1987) 

 Em junho de 1987 a Folha de S. Paulo, publicou uma matéria em que o relator da 

Comissão de Organização dos Estados, senador José Richa (PMDB-PR), demonstrava a sua 

disposição em não ser favorável a criação de novos Estados durante a ANC, isto porque ele 

como ex-governador do Estado do Paraná, tinha o interesse de preservar os interesses 

econômicos do seu Estado e da sociedade paranaense. A justificativa do senador era de que: 

 
... criando uma comissão para estudar a viabilidade da criação dos Estados, 
proposto no relatório do deputado Siqueira Campo (...) e nas emendas 
apresentadas à comissão. A comissão seria formada por cinco membros do 
executivo e cinco do legislativo. Instalada trinta dias após a promulgação da 
nova Carta (FOLHA DE S. PAULO, Política, 04/06/1987, p.A-8). 

  

 No mesmo mês, a Folha publicou a decisão do senador José Richa em aprovar 

somente a propostas de criação Estado do Tocantins em detrimentos de outras seis propostas 

apresentadas a COE. A decisão foi polêmica, mas o relator justificou sua decisão ao basear-se 

que: 
... agora, à exceção do Tocantins, que apresentou uma série de requisitos 
sustentando sua separação de Goiás. Entendo que, pelo menos nesse 
momento da vida nacional, o país tem outras prioridades. A gravidade da 
situação econômica exige bom senso na utilização dos minguados recursos 
para investimentos. (...) Desmembrar Estados, hoje, significa meramente 
partilhar o que não se tem. É notório que a conjuntura econômica da 
Federação tem um perfil dramático. Novas unidades federadas significariam 
um ônus insuportável para o Tesouro e para as próprias populações (..) 
defender a Assembleia Nacional Constituinte que a descentralização 
administrativa melhor garante o atendimento das necessidades e aspirações 
comunitárias que o fracionamento do país em novas unidades É verdade que 
o relatório da minha comissão acatei a criação do Estado do Tocantins, e só 
ele, por entender que preenchia uma série de pré-requisitos... Agora, na 
Constituinte, as lideranças políticas de Goiás colocaram fortes argumentos 
para justificar a importância do Tocantins, um Estado que surge com  amplo 
respaldo popular, pois segundo pesquisas realizadas em Goiás, 100% da 
população Norte do Estado acatam a ideia; outros 80%, ao Sul, também a ela 
dizem sim. Além disso, a própria Assembleia Legislativa apoiou por 
unanimidade, a criação do novo Estado, ponto de vista compartilhado pelo 
governador Henrique Santillo. (FOLHA DE S. PAULO, Opinião, 
04/06/1987, p. A-3). 

 

 A Folha publicou em 22 de outubro de 1987 o substitutivo do relator da Comissão de 

Sistematização do Congresso Constituinte, senador Bernardo Cabral (PMDB-AM), o qual 

dificultava a criação de novos Estados ao apresentar as seguintes exigências: 
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Nenhum Estado poderá ser desmembrado para se anexar a outro ou para a 
formação de um novo Estado sem a aprovação da respectiva Assembléia 
Legislativa, da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 
Congresso Nacional (FOLHA DE S. PAULO, Política Exterior, 22/10/1987, 
p. A-8). 
 
 

 Mas em 16 de novembro de 1986, a Comissão de Sistematização do Congresso 

aprovou na mesma seção o mandato de presidente da república por quatro anos e a criação do 

Estado do Tocantins. Depois de passar por essa Comissão o projeto foi encaminhado ao 

Congresso a fim de ser votado. 

 Em 27 de junho de 1988, como o título: Criação do Estado de Tocantins leva UDR ao 

poder, essa matéria do jornalista Ricardo Amaral, foi uma das maiores reportagens da Folha 

sobre a criação do Estado do Tocantins desde quando ela começou  a cobrir o movimento 

separatista da região norte de Goiás. O jornalista destaca o lobby da UDR para que o projeto 

do novo Estado se concretizasse. Segundo Ricardo Amaral, 
 
Por decisão do Congresso constituinte, até o final do ano, pouco mais de 350 
mil eleitores de 80 municípios goianos vão oficializar, em plebiscito, a 
criação do Estado do Tocantins. O 24º e mais pobre Estado da Federação 
nasce com a marca da União Democrática Ruralista, a mais poderosa 
organização no território de 286,706 quilômetros quadrados acima do 
paralelo 12. (FOLHA DE S. PAULO, Política, 27/06/1988. p. A-5). 
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Fonte: Acervo Folha 

  

 Segundo Oliveira (1998, p.108), nessa última fase da Constituinte, “as alianças, os 

compromissos, o trabalho constitucional e a ação parlamentar (em especial a do constituinte 

Siqueira Campos) fatores importantes” para o desfecho positivo da criação do Estado do 

Tocantins. 

 Não foi preciso um plebiscito para a população dizer sim ou não ao desmembramento 

do território do atual Estado de Goiás, pois em 04 de outubro de 1988 após tramitar pela 

Assembleia Nacional Constituinte, foi promulgado a criação do Estado do Tocantins. 

 No Art. 13 estava definido a criação do Estado do Tocantins e de acordo com §3°, o  a 

critério do Tribunal Superior Eleitoral seriam eleitos em um único turno os cargos 

Governador, Vice-Governador, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, até setenta e cinco 

dias após a promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988. 

 Em 15 de novembro de 1988 os tocantinenses elegerem o deputado federal Siqueira 

Campos para governador do Estado que nas prévias despontava como franco favorito. Esta 

eleição de Siqueira Campos ao cargo de 1º governador do Estado do Tocantins por parte dos 

eleitores tocantinense representava simbolicamente a imagem construída pelo deputado nas 

lutas pela separação da região, o que acabou identificando-o como o "pai da criança", pois 
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como vimos foi dele o projeto que permitiu a criação do Tocantins. Além do Governador e do 

Vice, foram eleitos os Senadores, Deputados Federais e Estaduais. 

 O Governo Federal, mesmo sob protestos, escolheu provisoriamente o Município de 

Miracema do Norte, como capital do Tocantins. Localizada na região central do novo Estado. 

No dia 1º de janeiro de 1989 foi instalado o Estado do Tocantins e empossados o governador, 

José Wilson Siqueira Campos; seu vice, Darci Martins Coelho; os senadores Moisés Abrão 

Neto, Carlos Patrocínio e Antônio Luiz Maya; juntamente com oito deputados federais e 24 

deputados estaduais. 

 Ato contínuo, o governador assinou decretos criando as Secretarias de Estado e 
viabilizando o funcionamento dos poderes Legislativo e Judiciário e dos Tribunais de Justiça 
e de Contas. Foram nomeados o primeiro secretariado e os primeiros desembargadores. 
Também foi assinado decreto mudando o nome das cidades do novo Estado que tinham a 
identificação "do Norte" e passaram para "do Tocantins". Foram alterados, por exemplo, os 
nomes de Miracema do Norte, Paraíso do Norte e Aurora do Norte para Miracema do 
Tocantins, Paraíso do Tocantins e Aurora do Tocantins. 

 No dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a primeira Constituição do Estado, feita 
nos moldes da Constituição Federal. Foram criados mais 44 municípios além dos 79 já 
existentes. Atualmente, o Estado possui 139 municípios. 

Foi construída, no centro geográfico do Estado, numa área de 1.024 Km2 
desmembrada do município de Porto Nacional, a cidade de Palmas, para ser a sede do 
governo estadual. Em 1º de janeiro de 1990, foi instalada a capital. 

Entre os desafios que Siqueira Campos teria pela frente, em princípio, seria em criar 

mecanismos para o desenvolvimento da economia da região e resolver os problemas no 

extremo norte, na região conhecida como Bico do Papagaio, marcado pela violência em 

disputas por terra entre posseiros e grileiros (FOLHA DE S. PAULO, 05/10/1987).   

 A separação da região deixou um saldo positivo para o Estado do Goiás. Em termos 

econômicos o Estado se livrou de uma pesada carga de problemas sociais - 95% de toda 

riqueza do antigo Estado ficou do lado goiano. Quanto à questão social, Goiás livrou-se da 

região campeã de mortes em conflitos de terra no Brasil, o Bico do Papagaio. Segundo 

declaração do governador Henrique Santillo as contas do Estado ficaram com um saldo 13,6 

bilhões de cruzados de um total 14,3 bilhões arrecadados pelo antigo Estado em 1987. Outros 

ganhos econômicos se deram na permanência nas terras goianas de cerca 16 milhões de 

cabeça de gado. Dos produtos cultivados no ano anterior, grande parte das safras foram 

produzidos no Estado de Goiás e finalmente dos poucos mais 9.000 estabelecimentos do 
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antigo Estado, pelo menos 8.600 permaneceram do lado goiano. A população de Goiás que 

aprovou a separação passou a gozar dos seus efeitos, proporcionando-lhes uma melhor 

condição de vida (VEJA, 11/01/1989).   

 Com base nas informações de como se construiu a candidatura e se disseminou a 

imagem de Siqueira Campos para a disputa da eleição ficou evidente que havia a intenção da 

consolidação de um grupo político encabeçada por uma frente denominada PDC / União 

Tocantinense, que viria exercer o domínio e o poder na região, sobretudo com o apoio de 

setores da sociedade civil e ruralistas. 

 Segundo Línive, ao citar  “Tânia de Luca, ela chama atenção para a importância de se 

“atentar para o destaque conferido ao acontecimento, assim como para o local em que se deu a 

publicação”. Há também uma hierarquia de seções, a seção “nacional”, tem maior visibilidade 

do que a  “interior”, por exemplo. Ainda segundo a autora, os procedimentos tipográficos e as 

ilustrações também conferem significado ao discurso e “a ênfase em certos temas, linguagem 

e a natureza do conteúdo tampouco se dissociam do público que o jornal [...] pretende 

atingir.” (LUCA apud CORREA, 2014, p.15). 

A autora afirma que o jornal tem o “papel de formadores de opinião capazes de 

direcionar discursos de acordo com seus próprios interesses”. A imprensa é ora moldada pela 

realidade político social na qual se insere, ora artífice desta. Portanto, “os jornais podem ser 

aliados importantes de um governo, assim como, também, opositores ferrenhos” (DIAS  apud 

CORREA, 2014, p.19) 

Ainda que se pretenda imparcial e objetiva, a imprensa nunca se limita a meramente 

transmitir informações, não só informa como também forma e deve, por isso, ser 

compreendida como agente do campo político. Segundo Luiz Antônio Dias, “[...] os jornais 

sempre buscam atrair seus leitores para uma causa, quer seja ela política ou econômica”. 

(DIAS apud CORREA, 2014, p.20). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A formação do Estado do Tocantins, promulgada em 1988 na Assembleia Nacional 

Constituinte consolidou a vitória de um movimento que teve a sua gênese no início do século 

XIX, na ocasião esse movimento tinha como sujeito principal na causa separatista o 

desembargador Teotônio Segurado. Essa luta durou aproximadamente mais de 180 anos, e 

alguns atores se destacaram pelos grupos que representavam, como a CONORTE e o 

deputado federal Siqueira Campos, que acabou sendo considerado pelo grupo que ele 

representava o “Pai da Criança”. 

No decorrer da pesquisa identificamos que os fatores socioculturais e políticos 

distintos colaboraram para que surgissem os ideais separatistas por parte dos nortense. Pois 

foi esta população quem mais foi sacrificada em razão de disputas políticas na região, o que 

acabava provocando um isolamento dessa população em relação aos demais do restante do 

estado goiano. No decorrer do tempo observamos que outros pressupostos, como as questões 

econômicas, acabaram fazendo parte da ideologia do movimento. 

A criação de um novo estado, sempre encontrou fortes oposições, principalmente por 

parte dos políticos goianos que estavam ligados aos interesses das oligarquias instaladas no 

centro sul de Goiás. Porém as lideranças do movimento vislumbravam que a única solução 

para solucionar os sentimentos de descriminação que a população alimentou no decorrer dos 

anos, da parte dos seus representantes regionais, quanto do central, seria a criação do seu 

próprio Estado. 

 Ao se fazer uma abordagem histórica do movimento separatista que culminou na 

criação do último Estado do Brasil, o Estado do Tocantins, dentro do contexto histórico do 

movimento, procuramos abordar os principais desdobramentos das questões que as lideranças 

defendiam para que houvesse a emancipação do norte goiano. Dentre os pressupostos 

debatidos pelas representações do movimento estavam inseridas reivindicações que se 

iniciaram ainda no século XVIII.   

 Constatamos o descaso político tanto regional, quanto central com as populações da 

região nortense de Goiás, promovendo o seu isolamento e atraso em relação ao centro-sul 

goiano, onde se localizavam as elites. Esse isolamento se materializava na falta de vias de 

comunicação, além disso, outras áreas eram afetadas pela ausência do poder público na 

região: faltavam escolas, hospitais, energia e claro, transportes... A presença dos políticos 

somente era percebida na região nas épocas das eleições, tal como ocorre atualmente nos 
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períodos eleitoreiros de hoje, em muitas regiões carentes do Brasil. 

 O movimento pró- separação do estado de Goiás enfrentou uma longa jornada até 

alcançar seu objetivo. A partir da década de 80, ao observar um período favorável às suas 

reivindicações o movimento procura se fortalecer, sobretudo porque nesse período, o país 

dava sinais de volta da democracia, havia portanto uma possibilidade das reivindicações da 

população nortense se tornarem realidades. Principalmente porque com o rompimento da 

censura à imprensa era possível expandir o debate sobre a necessidade de criação do novo 

Estado para a sociedade brasileira. 

 Assim, na análise do periódico paulista observa-se que devido às relações econômicas 

estabelecidas entre os Estados de Goiás e São Paulo o jornal optou por uma posição ora crítica 

ao movimento, ora de neutralidade, ora se posicionando em favor da criação do novo Estado, 

é possível perceber que o jornal seguia a posição que melhor lhe convinha em conformidade 

com o desenrolar do processo. Quanto ao jornal O Popular, do Estado de Goiás verifica-se 

que devido a sua proximidade com os principais atores envolvidos no processo, dentre esses 

aquelas representações que eram pró e contra a criação do Estado do Tocantins, o jornal opta 

por uma posição favorável à criação do Estado do Tocantins. 

A separação da região deixou um saldo positivo para o Estado do Goiás. Em termos 

econômicos o Estado se livrou de uma pesada carga de problemas sociais - 95% de toda 

riqueza do antigo Estado ficou do lado goiano. Quanto à questão social, Goiás livrou-se da 

região campeã de mortes em conflitos de terra no Brasil, o Bico do Papagaio. Segundo 

declaração do governador Henrique Santillo as contas do Estado ficaram com um saldo 13,6 

bilhões de cruzados de um total 14,3 bilhões arrecadados pelo antigo Estado em 1987. Outros 

ganhos econômicos se deram na permanência nas terras goianas de cerca 16 milhões de 

cabeça de gado. Dos produtos cultivados no ano anterior, grande parte das safras foram 

produzidos no Estado de Goiás e finalmente dos poucos mais 9.000 estabelecimentos do 

antigo Estado, pelo menos 8.600 permaneceram do lado goiano. A população de Goiás que 

aprovou a separação passou a gozar dos seus efeitos, proporcionando-lhes uma melhor 

condição de vida (REVISTA VEJA, 11/01/1989).   
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