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ideais ou egoístas, seja porque deseje o poder “pelo poder”, para gozar 
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RESUMO 

 

A intencionalidade desta tese é lançar um olhar sobre uma forma de dominação que 

se estabelece no Tocantins, o mais novo estado da federação, e que antecede à 

própria criação do Estado. Os capítulos desta tese e as pesquisas realizadas 

procuram demonstrar que o “siqueirismo” se estabelece, a partir da figura do ex-

governador Siqueira Campos, atingindo a sociedade do Tocantins nos aspectos 

socioeconômicos e políticos ao longo do tempo. Procurei discutir a dominação 

estruturada a nível nacional e local com o objetivo de demonstrar que o discurso de 

criação do Estado, com a figura “heróica” da luta de Siqueira Campos reproduz um 

modelo já estabelecido e, ao mesmo tempo, tem o seu suporte no capital político do 

primeiro governador do Estado. Diante deste quadro, a questão central que norteia 

essa tese diz respeito à capacidade de manutenção deste modelo para além do 

próprio Siqueira Campos. O “siqueirismo” terá forças para se manter no campo político 

de forma hegemônica, como foi ao longo de duas décadas, com a saída do ex-

governador da cena política, seja pela idade avançada ou pelo fato de não ocupar 

nenhum cargo político? Para chegar a esta questão fiz as pesquisas a partir da 

atuação de Siqueira Campos enquanto deputado federal por dezoito anos, da 

construção de Palmas como símbolo de pertencimento ao espaço geográfico, dos 

materiais didáticos exaltando a figura do “construtor” do Estado, da apropriação de 

uma narrativa de emancipação da região nortegoiana e da formação de um grupo 

político de apoio quase irrestrito ao comando de Siqueira Campos. 

 

Palavras-chave: Dominação. Siqueirismo. Tocantins. Capital Político. 

 

 

 

 

 



    

    

 

ABSCTRAT 

 

The intentionality of this thesis is look at a form of domination that is established in 

Tocantins, the newest state in Brazil, which establishment is prior to the creation of the 

state itself. The chapters of this theses and the researches that were conducted seeks 

to prove that “siqueirismo” (siqueirism) is established, from the figure of former 

governor Siqueira Campos, reaching Tocantins society in socio-economic and political 

aspects over time. I sought to discuss the national and local level structured domination 

in order to show that the state creation discourse, with the “heroic” figure of Siqueira 

Campos, reproduce an established model and, at the same time, has been supported 

by the political capital of the first state governor. Given this situation, the central inquiry 

that underlies this this thesis concerns the maintainability of this model regarding other 

besides Siqueira Campos. Will siqueirism have enough strength, as it had over the last 

two decades, given the departure of the former governor from the political scene, given 

either his old age or the fact that he doesn’t hold any political office? To answer this 

question, research about Siqueira Campos’ actions over the eight years of his office 

as a federal deputy, the construction of Palmas as symbol of belongingness to the 

geographical space, the teaching materials extolling the figure of the State’s “creator”, 

the appropriation of a emancipation narrative from the nortegoiana (relative to the north 

of Goiás) region, and the creation of a political group of almost unconditional support 

under the command of Siqueira Campos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao chegar ao Tocantins me deparei com uma simbologia constante nos 

espaços públicos, no meio político, e no imaginário da população local sobre a 

criação/formação/construção do Estado do Tocantins1 e a presença permanente do 

ex-governador Siqueira Campos em, praticamente, todas as esferas da vida social 

contemporânea tocantinense. 

Desta forma, como pesquisador, fui desafiado a compreender porque, em 

meados da primeira década do século XXI, se tornou popular nos meios políticos do 

Tocantins a expressão siqueirismo. Assim, como ver o siqueirismo dentro da 

perspectiva de um fenômeno sócio-político? E como este fenômeno se apresenta até 

hoje, no sentido de analisar a sua força política-cultural, nas tessituras do poder 

político e econômico no Estado do Tocantins? Consequentemente, nesta análise uma 

questão é relevante: o siqueirismo terá força para manter-se para além do próprio 

Siqueira Campos? Este viés se tornou uma necessidade de pesquisa na medida em 

que fui conhecendo as relações sócio-políticas existentes na sociedade tocantinense 

e os desdobramentos que, a meu ver, ainda permanecem ao longo destas duas 

décadas e meia de existência do Estado do Tocantins.  

As relações de poder, tomando como ponto de partida as análises de Max 

Weber e autores que referenciam o mesmo, se impõem como um norte para a 

compreensão do objeto desta tese. O siqueirismo encarna elementos de dominação 

explicitada em Weber (2002, p.57), por meio dos fundamentos da legitimidade tanto 

de caráter carismático como pelo estatuto legal. As estruturas de dominação, assim 

como o exercício da vontade política em Weber (2002, p.58) “parte da interrogação 

acerca dos fundamentos que legitimam a obediência”, permitem entender de que 

forma Siqueira Campos desenvolveu uma rede de relações em toda região, sejam 

pelas narrativas de “fundador do Tocantins”, ou pelo carisma pessoal que legitima o 

seu poder de mando nos vários substratos da população.  

 Quando em reuniões de trabalho pela UNITINS (Universidade Estadual do 

Tocantins)  e em conversas com pessoas nas viagens que realizávamos, seja na 

                                            
1 Ver no anexo mapa da projeto inicial de criação de Estados na Constituínte de 1987/88 tendo como 

relator o Deputado Siqueira Campos. 
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capital ou em cidades do interior, fora do âmbito de entrevistas específicas, a 

percepção delas sobre Siqueira Campos era de um político firme, decidido e que, 

segundo ouvi, por exemplo, de moradores de Palmas, ele “olhava direto nos olhos da 

pessoa e determinava a sua vontade, dizia o que queria” e esse dizer na verdade era 

uma ordem a ser cumprida. Esta forma de relacionamento foi caracterizada por Weber 

(2002, p.58) como “a devoção de seus discípulos, dos seguidores, dos militantes que 

se orienta exclusivamente para a pessoa e para as qualidades do chefe”, e pelo 

espaço de duas décadas, foi uma das características de um modelo de política 

implantado no Tocantins. 

Siqueira Campos pode se enquadrar no olhar weberiano da capacidade de 

fazer com que outros o sigam pelas funções que exerceu na constituição do Estado 

do Tocantins ou pelo carisma “devoção e confiança estritamente pessoais 

depositadas em alguém que se singulariza”. 

 

O pesquisador enquanto acadêmico e sua tese 

 

Na condição de professor do ensino superior, fui para o Tocantins no final de 

2004 e morei em Palmas até o início de 2012. Em fevereiro de 2005 participei de um 

processo de seleção na UNITINS para trabalhar no curso de Pedagogia que naquela 

época era em EaD (Educação à Distância) e transmitido via satélite, com aulas 

presenciais via televisão, para diversos Estados do País. Na UNITINS permaneci 

entre os anos de 2005 e 2009, e foi um dos melhores períodos da minha vida do ponto 

de vista acadêmico, especialmente com oportunidades de capacitação, produção de 

materiais, cursos na pós-graduação, conhecimento da vida cultural e acadêmica da 

cidade. Trabalhei como professor das disciplinas de História da Educação, Estágio II, 

Avaliação e Educação e Trabalho.  

Coordenei o grupo de pesquisa: “A História das Instituições Educacionais no 

Estado do Tocantins”, abordando os processos de formação e de evolução das 

instituições educativas, permitindo a construção do processo histórico que configura 

uma identidade às instituições educacionais. O grupo buscava levantar os 

documentos dos antigos campi que foram incorporados à UFT – Universidade Federal 

do Tocantins (oficialmente constituída em 2003), organizando imagens fotográficas, 

entrevistas com personagens que fizeram a história da UNITINS e levantamentos no 
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Diário Oficial do Estado do Tocantins. Ainda na UNITINS, participei como professor e 

pesquisador da linha de pesquisa “Avaliação e Gestão da Educação em Sistemas 

Prisionais” e na pós-graduação “Educação e Práticas Pedagógicas no Sistema 

Prisional”. Trabalhei, ainda, na equipe de produção de materiais para graduação da 

universidade e na equipe do programa “Saberes da Terra” do MEC. 

 No ano de 2008, prestei concurso para professor no curso de Filosofia na UFT- 

Universidade Federal do Tocantins onde fui aprovado como professor assistente. Por 

fazer parte do REUNI – programa de reestruturação das universidades públicas - 

estava lotado como professor nos cursos de Filosofia e Artes, ministrando as 

disciplinas de Sociedade, Cultura e História da Educação; Ética e Cidadania e a 

disciplina de Educação e Novas Tecnologias. Entre 2008 e 2009, atuei também no 

CNTE – Centro de Novas Tecnologias Educacionais da UFT, como designer 

instrucional de materiais para educação à distância. Coordenei entre 2009 e 2011 um 

projeto de extensão, denominado: Espaços de Cidadania: análise e reflexão, com 

bolsistas dos cursos de Filosofia e Artes, voltado para compreender a ética e a 

cidadania por meio da vivência, análise e reflexão crítica dos espaços públicos na 

cidade de Palmas. No ano de 2013 fui redistribuído para a Universidade Federal do 

Ceará. Quando vim para o Ceará, observei que a figura de Siqueira Campos, um 

cearense nascido no Cariri, em Juazeiro do Norte, era praticamente desconhecida no 

Estado e minimamente conhecida em sua cidade natal. 

Esse tempo, no Tocantins, proporcionou-me familiarizar-me com o contexto 

sócio-político e cultural do Estado - criado em 05 de outubro, na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988 - por meio da vivência cotidiana e de eventos acadêmicos, como 

encontros, congressos, palestras e atividades de ensino e pesquisa que realizamos 

em todo o Estado. 

Quero lembrar na minha narrativa que meu Estado de origem é o Paraná. 

Portanto meu habitus2, meu olhar e práticas iniciais sobre a sociedade tocantinense e 

as relações do poder político estavam muito marcados por essa realidade. Lembro-

me de certo “espanto” ao frequentar as feiras públicas em qualquer período do ano, 

especialmente a feira da 304 Sul, e encontrar o governador, um senador, deputados, 

                                            
2 Habitus é uma noção central na sociologia das práticas de Bourdieu (1998a) no sentido de se perceber 

que as práticas sociais não são separadas dos agentes e são internalizadas, entre outros aspectos, 

por meio de regras herdadas na sociedade. 



17 

 

 

passeando pela feira ou comendo alguma comida típica da região, por exemplo. Vinha 

de um contexto onde BARREIRA3 (1998) você encontrava os políticos apenas no 

“tempo da política” ou nos espaços simbólicos que lhes eram apropriados, como a 

Câmara dos Deputados, a prefeitura local, etc., na qual a imagem de uma política 

realizada em gabinetes ou espaços fechados, que se caracteriza pela interdição ao 

acesso do público, era a mais comum. 

Por ter, na condição de professor/pesquisador da UNITINS, realizado algumas 

pesquisas no Tocantins sobre a história e memória das instituições educativas no 

Estado, alguns desdobramentos me conduziram à formação do Tocantins e à figura 

de Siqueira Campos. Este foi o ponto de partida para as ações posteriores que se 

concentraram nos arquivos do Centro de Documentação do Estado do Tocantins, em 

jornais, textos publicados sobre o Tocantins, como também com entrevistas com 

personagens que fizeram, e ainda fazem parte da formação do Tocantins.  

Uma das dimensões da pesquisa de campo foram as entrevistas qualitativas 

sobre o fenômeno do siqueirismo. Como parte central desta pesquisa, entrevistei o 

personagem fundamental do siqueirismo: o próprio governador Siqueira Campos; 

desejava entrevistar o ex-senador Eduardo Siqueira Campos filho de Siqueira, que 

atualmente ocupa a função de deputado estadual. Considerado “braço direito” do ex-

governador é por ele visto como seu herdeiro político. Apesar das tentativas 

insistentes de minha parte, nas viagens que fiz ao Tocantins, não foi possível; 

entrevistei o ex-deputado e ex-juiz federal Darci Coelho; o deputado estadual 

Vanderlei Barbosa; a ex-vice prefeita e ex-vereadora Marisa Salles e alguns 

“pioneiros”4 que ainda residem no Estado. 

 

                                            
3 A professora Irlys Barreira no texto: “Chuva de papéis: ritos e símbolos de campanhas eleitorais no 

Brasil”, faz uma análise do “fazer política” no cotidiano que contrapõe à imagem de uma política 

realizada em gabinetes ou espaços fechados que se caracteriza pela interdição ao acesso do público 

e a política, segundo a autora, efetivada em locais onde as ações e discursos possam ser abertos ou 

plenamente publicizados. (pag. 49) 

4 As famílias que migraram para o Tocantins no período da criação do Estado ou que já moravam na 

região antes da criação são conhecidas por “pioneiros” como um título figurativo. No caso de servidores 

públicos estaduais o título de “pioneiro”, por lei estadual, permitia a redução do tempo para 

aposentadoria em até dois anos e meio. 
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As escolhas e as categorias de análise das pesquisas de campo sobre o 

siqueirismo. 

 As escolhas que definem o campo investigativo e os sujeitos da pesquisa 

certamente não são fáceis para qualquer pesquisador. Como construir a análise e 

delinear o problema proposto deixando que os atores façam as suas escolhas nas 

respostas que estão emitindo? Esta tensão me preocupou em vários momentos das 

viagens ao campo, ainda que saiba que este é um problema a ser enfrentado no 

campo e, a posteriori, na análise dos testemunhos obtidos. 

O meu foco inicial era entrevistar os políticos e autoridades presentes na 

formação do Tocantins e na construção de Palmas, a capital e, ao mesmo tempo, 

imaginava realizar uma pesquisa quantitativa, lançando um questionário para que a 

população respondesse algumas questões que iriam amparar a pesquisa qualitativa. 

A primeira viagem prospectiva que realizei ao Tocantins já demonstrou a inviabilidade 

destes meus objetivos. Não consegui entrevistar nenhum político, talvez pelo fato de 

que 2014 era um ano político, e percebi a impossibilidade de aplicar questionários 

pela dificuldade de tempo e de projetar um quantitativo de entrevistas que tornasse 

relevante o meu objetivo. 

Assim, além da pesquisa documental/fotográfica5 decidi entrevistar os 

chamados “pioneiros”, como são chamados os primeiros habitantes de Palmas e que, 

seja no comércio, na construção civil ou nos cargos públicos contribuíram na sua 

construção. Esta expressão se tornou midiática e ganhou um status diferenciado a 

partir de seu emprego pelo ex-governador Siqueira Campos ao fundar um projeto 

social denominado “pioneiros mirins”6. Ser um pioneiro é ter uma condição 

                                            
5 Na Fundação Cultural do Município, que se localiza no Parque CESARMAR aqui em Palmas. Iniciei 

minhas primeiras pesquisas selecionando, não de forma muito sistemática, o ano de 1999, um mês 

específico, no caso a mês de agosto, e o ano de 2000, também específico os meses de maio e junho.  

Olhei, pesquisei 56 jornais, diários, desse período citado, para analisar o que me interessava para a 

tese, as informações, as notícias que retratavam as possíveis questões que estava levantando sobre o 

siqueirismo. 

6 O Programa Pioneiros Mirins foi criado, em 1989, pelo Governo Estadual do Tocantins. Foi 

implantado, inicialmente, em 15 municípios, em fase experimental com a meta de atender 5.000 

crianças e adolescentes. O Programa Pioneiros Mirins caracteriza-se como programa de proteção 

social básica pela oferta de atividades voltadas à proteção social e ao desenvolvimento das 

competências básicas das crianças e adolescentes. Fonte: http://pioneirosmirins.blogspot.com.br/ - 

acesso em 18/12/2015. 

http://pioneirosmirins.blogspot.com.br/
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diferenciada ainda que, em termos práticos, na divisão social da cidade, apenas os 

que tiveram sucesso profissional ou politicamente tenham visibilidade. Contudo, no 

período em que morei em Palmas, observei que muitas pessoas mesmo não tendo 

nenhum reconhecimento social relevante, só pelo fato de terem chegado no início da 

construção da cidade se reconhecem como pioneiros e, nas suas narrativas, carregam 

com orgulho o termo “pioneiro”. Um outro aspecto ligado aos “pioneiros” me foi 

relatado na entrevista que fiz com o advogado Lúcio Mascarenhas. Dizia o 

entrevistado que o governo de Siqueira Campos aprovara uma lei a respeito das 

aposentadorias dos servidores públicos estaduais permitindo que aqueles, 

considerados pioneiros, podiam acrescentar mais dois anos no tempo de 

aposentadoria, revelando a prática de um patrimonialismo típico do Brasil onde o 

Estado se apresenta como benfeitor das pessoas sobre a sua “tutela”. 

A segunda palavra que me deparei nas pesquisas, menos disseminada no 

interior da sociedade tocantinense, foi “curraleiro”. O uso desta palavra estava restrito 

a um círculo específico de pessoas que se denominavam nativos da região, pelo 

tempo de permanência que estas famílias já estavam estabelecidas, tempo que podia 

chegar a um século anterior à fundação do Tocantins. Segundo Roniglesi Tito, em 

entrevista, “curraleiro” na linguagem colonial das pessoas naturais da região são as 

pessoas que nasceram aqui. “Muitas das cidades aqui do Estado de Tocantins tiveram 

a sua origem, relacionadas aos currais, os currais que na verdade eram locais de 

residência de boiadeiros e tropeiros que vinham da região Nordeste do Brasil com o 

gado em busca das pastagens da região norte de Goiás e fundavam os currais”. Então 

as pessoas que nasceram nesses municípios eram chamadas de curraleiros. 

A questão da identidade e de pertencimento se colocava como relevante para 

essas pessoas. A identidade regional se torna um diferencial diante da avalanche de 

migrantes que chegam para ocupar os espaços sociais e geográficos da região agora 

constituída em Estado federativo. Para historiadores como Oliveira (2012), Silva 

(1997) e Cavalcante (2003) essa identidade das origens passava pela noção de 

“famílias históricas” ou “grupos historicamente estabelecidos”. 

A coleta de informações que fiz com essas entrevistas, semiestruturadas, 

permitiu a sistematização de algumas categorias de análise que estavam no horizonte 
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de minha pesquisa. Por exemplo: mídia sobre a criação do Estado, perspectivas que 

encontraram no Estado, o que pensa do Tocantins, a importância de Siqueira 

Campos, a necessidade da fundação do Tocantins, o significado da palavra 

siqueirismo, o que é a U.T. – União do Tocantins. 

O primeiro grupo de entrevista que realizei data de 20147. Na ocasião meu 

foco estava em realizar entrevistas com pessoas que eram vistas como pioneiras no 

Estado. Dois entrevistados se consideravam pioneiros “históricos” pois suas famílias 

se estabeleceram na região muito antes da criação do Estado e outros dois 

entrevistados eram pessoas que vieram no momento da criação do Estado. No 

primeiro grupo, está Marisa Sales que no momento da entrevista era Subsecretária 

de Estado do Trabalho e da Assistência Social do Tocantins, pedagoga e pós-

graduada em gestão pública. Sua família era residente em Pedro Afonso e apoiou 

Siqueira Campos desde o seu primeiro mandato de deputado. Quando da fundação 

de Palmas veio para a nova capital e se tornou vice-prefeita no mandato de Eduardo 

Siqueira Campos e posteriormente foi vereadora por dois mandatos ocupando 

diversos cargos públicos no Estado. O segundo entrevistado, Roniglesi Pereira de 

Carvalho Tito é professor universitário e servidor do IBGE em Palmas. Natural da 

cidade de Almas, no sudeste do Tocantins, cuja família lá se estabelecera desde o 

final do século XIX. Graduado em História e com mestrado e doutorado em História.  

As outras duas entrevistas foram com pessoas que vieram para o Tocantins 

no momento da criação do Estado e que também se consideram pioneiros. Guilherme 

Alexandrino Borges, natural de Campina Verde-MG veio para o Tocantins em 1989 

                                            
7 No dia 18 de fevereiro de 2014, estava em Palmas, Tocantins, para as primeiras pesquisas de campo 

do doutorado. Cheguei na madrugada do dia 17 para o dia dezoito, e a minha primeira intenção era 

tentar fazer uma pesquisa inicial no campo ou em bibliotecas e espaços onde poderia encontrar 

documentação relacionada ao Siqueirismo no Tocantins. Logo no dia 18, pela manhã, estive na 

Universidade Federal do Tocantins, onde na biblioteca existem alguns documentos, alguns materiais 

sobre o tema pesquisa. Minha expectativa inicial era também de procurar pessoas para fazer as 

primeiras entrevistas, pessoas que estivessem relacionadas de alguma forma com a formação do 

Estado, com o siqueirismo em si, independente da posição social, política ou econômica dessas 

pessoas. Isso se dava pelo fato de que já sabia de antemão que, dois dias antes de viajar para Palmas, 

o governador Siqueira Campos tinha se ausentado do Estado por um espaço de vinte dias, então não 

teria como, obviamente, fazer qualquer contato com o governador ou entrevistá-lo nesse momento. 

Desta forma optei por fazer algumas entrevistas com os que são chamados aqui no Tocantins de 

“Pioneiros”. Na Fundação Cultural encontrei um acervo de jornais que datavam do início dos anos 

noventa e de fotografias que, infelizmente, ainda não estavam catalogados e digitalizados. Marquei 

com os responsáveis para passar o dia seguinte, sexta-feira para escanear o que fosse possível dos 

jornais e fotografias. 
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para trabalhar ao ler na mídia nacional sobre a criação do novo Estado e consegue 

emprego na CODETINS chegando até a função de diretor de administração e 

finanças. Sempre ligado ao ex-governador Siqueira Campos considerando-o um 

amigo pessoal até hoje. A quarta entrevista foi com Claudio Roberto de Souza Abella, 

odontólogo natural do Rio de Janeiro que trabalhava em uma Companhia Brasileira 

na África quando leu nas revistas de circulação nacional sobre a criação do Tocantins 

e resolve vir com a família em 1990 para montar um consultório odontológico. Hoje 

tem consultório particular e é servidor na área da saúde do município de Palmas. 

Em um segundo momento, já em 20158, consegui realizar entrevistas com 

alguns políticos, incluindo aqui o ex-governador Siqueira Campos e o ex-juiz federal, 

e ex-deputado Darci Coelho e o deputado estadual Vanderlei Barbosa. Darci Coelho 

político da região de Tocantinópolis, advogado, foi professor da PUC e da 

Universidade Federal de Goiás, presidente do Comitê Pró-Criação do Estado de 

Tocantins, vice-governador no primeiro Mandato de Siqueira Campos e deputado 

federal por quatro mandatos consecutivos, sempre ao lado do ex-governador. 

Vanderlei Barbosa9, de família de políticos da cidade de Porto Nacional, seu pai foi o 

primeiro prefeito de Palmas. Exerce o sétimo mandato parlamentar, sendo cinco como 

vereador em Palmas e o segundo mandato como deputado estadual. Atualmente faz 

parte do grupo de oposição a Siqueira Campos. 

No mesmo período, em 2015, fiz outras duas entrevistas com pessoas que 

não são políticos de carreira, mas estão ligados aos políticos desde a fundação do 

                                            
8 A segunda viagem, para as pesquisas de campo aconteceu em março de 2015. No dia 04 de março 

de 2015, ainda em Fortaleza, fiz vários telefonemas para marcar entrevistas com deputados estaduais 

do Tocantins. Fiz contato com a assessoria do deputado Paulo Mourão, Eduardo Siqueira Campos e 

Eli Borges, todos me disseram que assim que chegasse a Palmas fizesse contato nos gabinetes deles 

na Assembleia Legislativa do Estado. Telefonei também para o fotógrafo Marcio Di Pietro, que foi o 

fotógrafo oficial do Governador Siqueira Campos desde a fundação do Estado, e combinamos um 

encontro no período que vou estar nas pesquisas de campo entre 16 e 25 de março de 2015. O mesmo 

me pediu para enviar um e-mail oficial com a solicitação do tipo de documento e imagens que eu 

precisava para solicitar a autorização junta ao secretário de comunicação do palácio do governo do 

Estado. O Márcio poderia disponibilizar o acervo de clipes disponíveis na SECOM desde a fundação 

do Estado. 

9 Ao mesmo tempo fui verificar com a assessoria, com a chefe de gabinete, do deputado Vanderlei 

Barbosa, filho de Fenelon Barbosa, que foi o primeiro prefeito da Capital, Palmas. Vanderlei Barbosa é 

deputado estadual em segundo mandato e de certa forma se tornou um crítico, um opositor, ao Siqueira 

Campos a partir da segunda década após a criação do Estado. Em 2002 ele não chega a ser um 

adversário político expressivo, mas se torna um crítico dos governos do Siqueira Campos. 
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Estado. Lúcio Mascarenhas Martins nasceu em São Paulo/capital, advogado, veio 

para o Tocantins em 1993 após tomar conhecimento do novo Estado por notícias na 

televisão, em 1994 fez concurso para o Estado e foi trabalhar na casa civil do governo. 

Ocupou a chefia da casa civil e foi secretário de Administração no último mandato de 

Siqueira Campos (2010-2014). Atualmente é chefe de gabinete do deputado Estadual 

Eduardo Siqueira Campos. Márcio Di Pietro, natural de São Paulo/capital, jornalista, 

morava em Goiânia quando Siqueira Campos estruturou uma assessoria de imprensa 

para a campanha a governador em 1988 e se tornou o seu fotógrafo oficial desde o 

primeiro governo no Estado. Hoje é servidor do setor de comunicação do palácio 

Araguaia. 

A experiência de estar na Assembleia Legislativa do Estado, em vários 

momentos da segunda ida ao campo, me permitiram olhar o cotidiano de 

funcionamento da “casa do povo” do Tocantins. Aproveitei o tempo e voltei a conversar 

com a Sra. Márcia, chefe de gabinete do deputado Paulo Mourão e tínhamos acertado 

que no final da tarde, quando terminasse o expediente na Assembleia, por volta das 

cinco horas estaria aguardando para fazer esta possível entrevista com o deputado. 

Infelizmente, aguardei que o deputado Paulo Mourão subisse ao gabinete para a 

entrevista, mas o mesmo teve outros compromissos, pelo fato de ser o líder do 

governo de Marcelo Miranda na Assembleia e não foi possível a entrevista. Então, 

fiquei praticamente o dia todo na Assembleia Legislativa acompanhando os discursos, 

a ordem do dia, desta sessão comemorativa ao dia da autonomia do Tocantins. Ouvi 

alguns embates entre os deputados, e por volta das 11h00min da manhã tiveram que 

interromper a sessão para a reunião da comissão que estava analisando, e que já 

tinha finalizado praticamente a apreciação do orçamento do Estado. Na parte da tarde, 

consegui conversar rapidamente com o deputado Eduardo Siqueira Campos no 

plenário da Assembleia e o mesmo me disse que na sexta à tarde ou na segunda à 

tarde poderíamos conversar no gabinete dele. 

  Fiz esta narrativa com o intuito de descrever uma pequena parte da rotina 

comum na Assembleia nos dias de sessões legislativas. Nos diversos gabinetes que 

entrei percebi algumas práticas em comum. Geralmente os deputados aparecem nos 

gabinetes. Às vezes passam rapidamente e se dirigem ao plenário ou vão direto para 

salas anexas ao plenário, onde as pessoas, sejam políticos ou não, já anteriormente 
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selecionadas pelo chefe de gabinete ou um assessor, podem conversar com os 

deputados e fazer suas reivindicações. 

  Contudo, nestes dias de sessões, há uma “romaria” de pessoas que entram e 

saem dos gabinetes, independente das cores do partido político, e que procuram 

algum tipo de benefício, seja em dinheiro, seja uma facilidade em algum órgão público, 

etc. Vi pessoas esperando horas até que um assessor consiga um carro para levá-las 

ao interior do Estado. Vi prefeitos e políticos de regiões distantes da capital 

aguardando para falar com o chefe de gabinete e trocando “gentilezas” com todos que 

apareciam nos gabinetes ou que trabalhavam lá. Conversas de toda natureza 

acontecem. Desde amenidades sobre o cotidiano, “elogios” sobre uma ação 

desenvolvida pelo prefeito e/ou vereadores, questões da política do Estado, do 

Congresso Nacional e outras. Os assessores se esforçam em demonstrar que 

conhecem as pessoas que circulam nos gabinetes e que estão dispostas a resolver 

os problemas apresentados. Como, em tese, todos são eleitores em potencial, as 

assessorias dos deputados procuravam atender todo mundo, oferecem cafezinho, 

água, bolachas, pacientemente ouvindo essas pessoas. “Imagine se elas saem de lá 

falando mal do atendimento recebido no gabinete do deputado!”  

 Quanto às entrevistas, estas não obedeceram a um roteiro mais elaborado, 

porque os próprios entrevistados acabavam pautando parte das entrevistas, 

especialmente o ex-governador. Siqueira Campos, após “deixar” a vida pública aos 

85 anos não tinha concedido mais entrevistas!  Quando do meu pedido para uma 

entrevista, porém, ainda que tinha concordado em atender-me no mesmo dia que a 

solicitei, também demonstrou resistência em concedê-la. Um problema complexo que 

enfrentei foi a impossibilidade de fazer a entrevista com o ex-governador em um 

ambiente controlado. Nas duas horas que conversei com o ex-governador, a maior 

dificuldade estava em obter respostas que no meu entender seriam relevantes para a 

tese, ao mesmo tempo em que havia interrupções por pessoas que chegavam e saíam 

da sala, e as próprias divagações do ex-governador ao narrar a sua história de vida. 

Mesmo com as dificuldades, algumas temáticas relevantes emergem destas 

entrevistas, como o sentido do siqueirismo, a força política do ex-governador, as 

relações de poder na fundação do Tocantins, a U.T. – União do Tocantins, os atores 

na criação do Tocantins e na fundação de Palmas, como esses políticos percebem 

seu papel no Tocantins. 
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A intencionalidade, então, é identificar padrões simbólicos, categoria de 

análises e visões do mundo da política que nos ajudem a compreender o siqueirismo 

enquanto fenômeno político e social no Tocantins. 

 

 

O primeiro olhar sobre o siqueirismo 

 

A partir de minhas primeiras anotações, ainda quando morava em Palmas, a 

capital do Tocantins, o jornalista Cleber Toledo, em 2008, em entrevista com Siqueira 

Campos, publicada no site http://www.portalct.com.br/estado/2008/08/01, quando o 

mesmo não exercia nenhum mandato político, circunscreve uma auto definição do 

“governador” a abrir vias de reflexão: "O siqueirismo é uma filosofia de vida para 

conduzir o povo a seu destino de grandeza". Esta e outras afirmativas foram proferidas 

por Siqueira Campos, o “governador” do Tocantins,10 e, na mesma entrevista, diz 

ainda o governador: "o siqueirismo é uma filosofia de vida para quem tem vergonha 

na cara!"... "o siqueirismo não acabou, está renascendo. Vou morrer, mas o 

siqueirismo vai prosperar", eram as palavras mais recorrentes do governador naquela 

época. 

O siqueirismo se tornou um derivativo de uma palavra que era comum desde a 

criação do Estado nos meios políticos. Com a configuração de um grupo político 

praticamente hegemônico no Tocantins, os políticos, sejam deputados, prefeitos, 

vereadores e senadores ligados ao grupo de Siqueira Campos eram chamados de 

siqueiristas. Assim também, os meios de comunicação usavam a expressão: “o 

deputado siqueiristas fulano de tal...”, “o senador siqueirista fulano de tal descreve as 

verbas que vieram para o Estado do Tocantins....”, como uma forma de marcar os 

sujeitos no campo político que estava se referenciando. 

Este fenômeno interpela-me no sentido de compreender como uma figura 

pública que se denomina o “criador” do mais novo Estado do Brasil: o Tocantins, 

consegue manter o poder não apenas político, ao aparelhar o Estado, mas, também, 

                                            
10 É importante esclarecer que, no contexto do Tocantins, por quatro mandatos, Siqueira Campos 

esteve a frente do governo do Estado e é chamado comumente de “governador”, estando ele ou não 

no exercício do cargo. Tal fato é revelador do imaginário da sociedade tocantinense que vincula a 

criação e a própria construção do Estado do Tocantins com a figura de Siqueira Campos. 
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o poder no âmbito do imaginário social a perpassar outros lócus da sociedade, ao se 

colocar como o “herói”, o líder  continuador das lutas pela emancipação do norte 

goiano; e não apenas isso, o líder que obteve sucesso pelo fato do Tocantins ter sido 

criado pelo texto constitucional de 1988,  a ponto de se nomear siqueirismo.  

Para investigar o fenômeno siqueirismo, cabe delimitar o contexto em que a 

figura de José Wilson Siqueira Campos11 emerge e se torna dominante na história 

deste Estado. Em verdade, Siqueira Campos vincula a criação do Estado do Tocantins 

à sua decisiva atuação nestes processos de luta.  

 REGO (2008:51) afirma que: 

Uma vez que galgavam posições de liderança, os políticos não eram mais vistos 
como pessoas comuns, mas percebidos como fundamentalmente diferentes, seja 
em suas opiniões ou mesmo na sua postura moral, dos que os haviam elegido. 

 

É no contexto de embates políticos pela emancipação do Estado do Tocantins 

que se forma a figura de Siqueira Campos como “herói” do movimento separatista, 

contribuindo decisivamente para as bases do siqueirismo. José Wilson Siqueira 

Campos, nascido no sertão cearense (Juazeiro do Norte), em 1928, filho de um 

sapateiro, chegou a cidade de Colinas, no norte de Goiás, hoje Tocantins, em 1963, 

com então 35 anos de idade. Antes, tinha sido seringueiro (soldado da borracha)12 no 

Amazonas e vendedor de inseticida em Campinas-SP.  

Em dois anos, após a sua chegada à região, elegeu-se vereador da cidade de 

Colinas – Goiás, cidade situada às margens da rodovia Belém-Brasília e que 

recentemente tinha conseguido sua autonomia política. Abraçou a bandeira da criação 

do novo Estado e conseguiu ser eleito deputado federal pelo Estado de Goiás por 

cinco mandatos consecutivos até a criação do Estado do Tocantins. 

Com a criação deste novo Estado, Siqueira Campos torna-se o seu primeiro 

governador, no período de 1989-1990. Após este período inicial, por uma avaliação 

                                            
11 Ver quadro no anexo sobre a carreira política de Siqueira Campos. 

12 Soldados da Borracha foi o nome dados aos brasileiros que entre 1943/1945 foram alistados e 

transportados para a Amazônia com o objetivo de extrair borracha para os Estados Unidos da América 

(Acordos de Washington) na II Guerra Mundial. O contingente de Soldados da Borracha é calculado 

em mais de 55 mil, sendo na grande maioria nordestinos. Os Soldados da Borracha, depois de 

alistados, examinados e dados como habilitados nos alojamentos em Fortaleza (Prado e Alagadiço), 

recebiam um kit básico de trabalho na mata. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Soldados_da_Borracha) 
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errada politicamente, apoia o senador Moisés Abraão, do PDC para o governo do 

Estado, porém quem ganha as eleições é o deputado Moisés Avelino, da coligação 

PMDB-PDT. Em 1994, disputa novamente as eleições estaduais para governador, 

sendo eleito com mais de 50% dos votos. É reeleito em 1998 com mais de 60 % dos 

votos e, em 2002, coloca novamente no governo do Estado um político, o então 

deputado Marcelo Miranda que considerava sua “cria”, seu afilhado político, conforme 

palavras do próprio Siqueira Campos. Na eleição de 2006, Marcelo Miranda rebela-se 

contra seu padrinho político e ganha a disputa pelo governo contra o próprio Siqueira 

Campos.  

Na ausência de Siqueira Campos do governo do Estado, especialmente a partir 

de 2005, a mídia regional utiliza a expressão “siqueirismo” quase sempre com o tom 

de denúncia e crítica a esta forma de dominação no interior da sociedade 

tocantinense. E, neste contexto, esta mídia proclama mesmo o fim do chamado 

siqueirismo, considerando a derrota de 2006, quando Siqueira Campos tentou voltar 

ao governo do Estado. O que aconteceu com este homem político, organicamente 

vinculado à criação do Estado do Tocantins? 

Além disso, o peso da idade do “governador”, que estava com 78 anos quando 

concorreu a essa eleição, foi colocado pelos seus adversários políticos como um fator 

importante para a não eleição de Siqueira Campos. Em 2010, Siqueira Campos 

retorna ao governo do Estado eleito com uma margem estreita de votos em relação 

ao seu adversário, o deputado Gaguim, que estava exercendo um mandato tampão 

como governador do Tocantins desde a cassação de Marcelo Miranda. 

 

Formas de dominação no siqueirismo 

 

A partir do referencial sobre poder, dominação, circunscritos em Weber, 

Bourdieu, Martins e Carvalho, pode-se lançar um olhar sobre a trajetória política do 

“governador”, na construção da imagem do “herói” da luta que culminou na formação 

do Estado do Tocantins; investigando como este modelo está presente no imaginário 

da sociedade tocantinense, especialmente entre as camadas populares. Minha 

intenção é pensar, em um primeiro momento, aspectos teóricos sobre as tramas do 

poder que se constitui no Estado do Tocantins e que se traduz no siqueirismo, assim 

como aferir e questionar a simbiose entre a esfera pública e privada na sociedade 
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tocantinense que resultaram na dominação econômica, política e cultural do grupo 

União do Tocantins13, centrada na figura de Siqueira Campos. 

Em Economia e Sociedade (1996:141), Weber aponta para três tipos “puros” 

de dominação legítima: a tradicional, a carismática e a burocrática ou racional-legal. 

Para esse autor, na medida em que a probabilidade de encontrar obediência dentro 

de um grupo a certo mandato torna os conceitos de dominação fundamentais para 

explicar as ações e relações sociais. Coloca o autor 

 

Antes de tudo, a autoridade do “passado eterno”, isto é, dos costumes santificados pela 
validez imemorial e pelo hábito, enraizado nos homens, de respeitá-los. Tal é o “poder 
tradicional”, que o patriarca ou o senhor de terras, outrora, exercia. Existe, em segundo 
lugar, a autoridade que se funda em dons pessoais e extraordinários de um indivíduo 
(carisma) – devoção e confiança estritamente pessoais depositadas em alguém que se 
singulariza por qualidades prodigiosas, por heroísmo ou por outras qualidades exemplares 
que dele fazem o chefe. Tal é o poder “carismático”, exercido pelo profeta ou – no domínio 
político – pelo dirigente guerreiro eleito, pelo grande demagogo ou pelo dirigente de um 
partido político. Existe, por fim, a autoridade que se impõe em razão da “legalidade”, em 
razão da crença na validez de um estatuto legal e de uma “competência” positiva, fundada 
em regras racionalmente estabelecidas. (WEBER, 2002, p.57) 
 

 

Em Weber, nos percursos analíticos, as formas de dominação carismática e 

racional-legal são bases para se estudar o fenômeno do siqueirismo. De fato, o 

siqueirismo encarna formas distintas de dominação para exercer, por meio da figura 

de seu fundador, o poder em todas as regiões do Tocantins. O carisma é construído 

por meio da exposição constante na mídia televisiva, na mídia impressa e até em 

textos destinados a escola básica, onde está presente a noção do “herói” Siqueira 

Campos que chega a fazer greve de fome para que o povo do norte de Goiás possa 

se “libertar” da pobreza e do atraso social em que vivia.  

No caso da dominação racional-legal, o princípio de ação baseia-se na 

legitimidade das ordens e no direito de mando de quem as está delegando, e em um 

sistema de normas racionais instituídos. Com a criação do Tocantins, ao estabelecer-

se o Estado democrático e eleger-se governador por vários mandatos, o siqueirismo 

                                            
13 A U.T. - União Tocantinense foi criada em 1987, inicialmente como uma organização suprapartidária, 

com o objetivo de conscientização política em toda a região norte para lutar pela emancipação do 

Tocantins, através de emenda popular. Torna-se um grupo político composto de vários partidos 

políticos que desde a fundação do Estado do Tocantins, de forma circular, fazem parte do grupo aliado 

a Siqueira Campos. 
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encontra legitimidade para exercer o poder político, econômico e cultural na sociedade 

tocantinense. 

Tomando por referência configurações weberianas, o poder relaciona-se à 

imposição da vontade numa determinada relação social, mesmo contra qualquer 

resistência. O siqueirismo tem, como uma de suas marcas, a personalidade forte, 

dominante do governador, em todas as suas ações, públicas ou privadas. Nesta 

configuração, Weber (1996:139) define a dominação “como a probabilidade de 

encontrar obediência, decorrente da imposição de vontade, condicionada por motivos 

que podem ser ditados pelo medo ou pela esperança”. O medo de vingança ou da 

representação que o indivíduo “poderoso” exerce, ou a esperança que o mesmo tenha 

a solução para as mazelas pessoais e sociais. 

Em Bourdieu (2001:212), a dominação adquire um caráter mais dissimulado, 

ainda que para o autor há uma coexistência entre a violência aberta, física ou 

econômica e a mais refinada violência, a simbólica, branda, muitas vezes invisível; 

violência esta que leva os indivíduos à obrigação, à fidelidade pessoal e que se impõe 

como um modo de dominação. Define Bourdieu (1989:07) que o poder simbólico é, 

com efeito, “esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”.  

Portanto, em Bourdieu a dominação aparece especialmente como violência 

simbólica e se expressa na imposição "legítima" e dissimulada, com a interiorização 

da cultura dominante, com a acumulação de capital simbólico próprio que contribuem 

para a reprodução do modelo social estabelecido e para a legitimação das hierarquias 

em vigor. O dominado não se opõe ao seu opressor, já que não se percebe como 

vítima deste processo: ao contrário, o oprimido considera a situação natural e 

inevitável. 

Siqueira Campos se apropria das formas de violência simbólica na medida em 

que se pretende a existência de um caráter especial e único nas suas ações e que é 

visível na construção/representação dos símbolos de poder, marcas do siqueirismo, e 

que são aceitos por ampla maioria da população tocantinense. A raiz da violência 

simbólica, entre outros lugares, estaria presente nos símbolos e signos culturais e, 

especialmente no reconhecimento tácito da autoridade exercida por certa pessoa ou 

grupos de pessoas. É esta relação explicitada por Bourdieu (2001, p.188) ao afirmar 

que 
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O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o exerce, 
um crédito com que ele o credita, uma fides, uma auctoritas, que ele lhe confia pondo 
nele a sua confiança. É um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que 
ele existe.  

 

Um exemplo emblemático encontra-se no meio de uma das praças mais 

importantes de Palmas, onde uma placa de metal fixada na pedra informa: “No 

princípio do ano de 1989, neste local, à sombra generosa desta árvore, uma fava de 

bolota, o governador Siqueira Campos decidiu: Aqui construirei a cidade de 

Palmas, a nova capital do Tocantins”. (grifos nosso).  

O personalismo do governador é visível praticamente em todos os elementos 

físicos como monumentos, espaços públicos, hospitais, etc., constitutivos do Estado 

do Tocantins. 

Outro exemplo desta construção simbólica é o próprio hino do Tocantins14 que 

traz o nome do governador em um de seus versos: 

Levanta altaneiro, contempla o futuro 

Caminha seguro, persegue os teus fins 

Por tua beleza, por tuas riquezas. 

És o Tocantins! 

De Segurado15 a Siqueira o ideal seguiu (grifos nossos) 

 Contra tudo e contra todos firme e forte 

 Contra a tirania, a oligarquia, o povo queria, libertar o Norte! 

Bourdieu (2001:221) entende que ao se firmar de maneira visível e pública, “o 

poder se apodera dessa forma elementar de institucionalização que é a oficialização”. 

Siqueira Campos, como governador se torna o “responsável”, isto é, por sua influência 

política e pessoal, pela criação e indicação dos cargos públicos necessários ao 

funcionamento do novo Estado, assim como da distribuição de terras no Tocantins. 

Consequentemente, cria uma rede de relações e favores onde sua influência e 

                                            
14 Com letra de Liberato Póvoa e música de Abiezer Alves da Rocha, o hino foi designado como oficial 

do Estado pela lei n° 977 de 30 de abril de 1998. O hino foi feito sob medida com o objetivo de confirmar 

o discurso de que a luta divisionista foi secular e reforçar a construção de uma memória histórica acerca 

da criação do Estado. 

15 Joaquim Theotônio Segurado português que chegou ao Brasil em 1800 e, em 1803, foi nomeado 

ouvidor-geral da Capitania de Goiás. Em 1815 foi fundada a vila de São João da Palma (Paranã), tendo 

Joaquim Theotônio Segurado se tornado o seu primeiro ouvidor. Foi Deputado junto às Cortes 

Portuguesas, pela Provincia de Goyaz. No ano de 1821 proclamou a emancipação do norte de Goiás, 

porém foi perseguido e destituído de todos os seus bens. 
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vontade pessoal foram determinantes para a manutenção do poder e que o 

favoreceram na construção da representação do “herói” do novo Estado, dos alicerces 

do mito de “criador” do Tocantins. 

Neste sentido Bourdieu (1989, p. 159) observa que:  

 

A política é o lugar, por excelência, da eficácia simbólica, ação que se exerce por sinais 

capazes de produzir coisas sociais e, sobretudo, grupos (...) a representação política 

produz e reproduz a cada instante uma forma derivada (...) o porta-voz é aquele que, 

ao falar de um grupo, ao falar em lugar de um grupo, põe, sub-repticiamente, a 

existência do grupo em questão, institui este grupo.  

 

A noção de pertencimento e as relações econômicas e culturais que se 

constroem por meio do discurso político recorrente do governador Siqueira Campos 

se disseminam e legitimam, institucionalizam as formas de dominação simbólica que 

o grupo de Siqueira Campos exerce em todo o Estado. É preciso lembrar que a 

dependência econômica não é a essência da dominação, ela não tem força de se 

perpetuar em si; para Bourdieu ela necessita da dominação simbólica na medida em 

que o capital econômico e o capital simbólico se entrelaçam o peso destas formas de 

dominação é maior. 

Esse entrelaçamento é possível, diz Bourdieu (2011), quando, para se referir 

ao controle de um estrato social sobre outro, o conceito de violência simbólica, 

legitimadora da dominação que é posta em prática por meio de estilos de vida, 

explicaria por que é tão difícil alterar certos padrões sociais: “o poder exercido em 

campos como a linguagem e a representação política são mais eficientes e sutis do 

que o uso da força propriamente dita”. Desta forma, nas relações sociais em que o 

vínculo é de domínio/submissão, os dominados, inconsciente e involuntariamente, 

assimilam os valores e a visão do mundo dos dominantes e desse modo tornam-se 

cúmplices da ordem estabelecida sem perceberem que são as primeiras e principais 

vítimas dessa mesma ordem. 

Cabe ainda destacar que o “governador” e os membros da sua família, (imagem 

01 em anexo) estão representados em estátuas de bronze banhadas a ouro italiano, 

todas em posição de elevação e com uma ovelha em destaque. Estas estátuas 

ocupam um espaço no centro da Praça dos Girassóis - principal praça da capital onde 

está a sede do poder executivo, legislativo e judiciário - voltadas para o nascente e 

em frente ao palácio do governo do Tocantins, em Palmas. Outro exemplo desta 
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representação simbólica está nas escolas públicas do Tocantins, os alunos do ensino 

fundamental estudavam a história da região por meio de uma cartilha em quadrinhos, 

(imagem 02 em anexo) distribuída pelo governo do Estado, publicada no seu terceiro 

mandato como governador. Siqueira Campos ocupava mais de um terço das páginas 

e aparece como um herói popular. Na descrição simbólica do “herói”, do “benfeitor” o 

siqueirismo utiliza, de forma recorrente, as imagens midiáticas. As imagens são 

fundamentais no campo das representações simbólicas, assim como textos e 

testemunhos orais, e constituem-se numa forma importante de evidência histórica. 

Segundo Burke (2004), assim como “textos e testemunhos orais, a imagem constitui-

se numa forma importante de evidência histórica e construção dos símbolos de poder 

e dominação”. 

 

 

Pensando a divisão da tese 

 

 Decidi iniciar a construção dos capítulos a partir da indagação sobre as diversas 

formas de dominação existentes no Brasil contemporâneo, porém, fazendo algumas 

escolhas arbitrárias e consciente que não poderia esgotar o tema, obviamente! Assim, 

a partir desses questionamentos, procurei levantar os elementos que possam traduzir 

o significado do siqueirismo, enquanto fenômeno político existente no mais novo 

Estado da federação: o Tocantins. Desta forma, formular uma trajetória, estabelecer 

um campo de atuação política, construir um legado e discutir a dominação no 

siqueirismo são elementos consequentes deste capítulo inicial. 

No capítulo primeiro, O SIQUEIRISMO NO CONTEXTO DAS FORMAS 

POLÍTICAS DE DOMINAÇÃO NO BRASIL, o que se sinaliza é uma análise do 

siqueirismo comparativamente a outras formas de dominação, na perspectiva 

weberiana, no Brasil contemporâneo. O interesse é pontuar, em um recorte deliberado 

de algumas formas de poder que possam servir à percepção do que é o siqueirismo 

no Tocantins e compará-lo com outros personagens da política brasileira na segunda 

metade do século XX. 

Nossas bases para este capítulo passam pelas análises de Max Weber no 

capítulo III de “Economia e Sociedade”, assim como de Raimundo Faoro no texto 

clássico “Os donos do poder” e em Victor Nunes Leal no texto “Coronelismo, Enxada 



32 

 

 

e Voto”, José Murilo de Carvalho em “Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma 

Discussão Conceitual”, José de Souza Martins em “A política do Brasil”, a tese de 

Maria de Fátima da Costa Gonçalves “A invenção de uma rainha de espadas: 

reatualizações e embaraços na dinâmica política do Maranhão Dinástico”, de Simon 

Schwartzman “Bases do Autoritarismo Brasileiro” e Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

“O mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios”.  

No capítulo segundo, A CARREIRA POLÍTICA DE SIQUEIRA CAMPOS, minha 

intenção é analisar a ascensão política do governador desde a sua eleição para 

vereador na cidade de Colinas/GO em 1965 e a sequência de mandatos como 

deputado federal por Goiás, até a criação do Estado do Tocantins. As ideias que 

surgiram nos movimentos de separação do norte goiano foram adotadas pelo então 

deputado federal Siqueira Campos que, em 1972, apresentou, na Câmara Federal, 

um primeiro projeto de redivisão territorial da chamada Amazônia Legal, onde incluía 

a criação do Estado do Tocantins. Em 1983, o deputado Siqueira Campos apresenta 

um projeto específico de criação do Tocantins, o PLC 1/83, de 03 de março de 1983. 

Este projeto, embora aprovado, ficou sobrestado por vários anos. Em 1985, 

respondeu ao veto do presidente José Sarney à emancipação do Tocantins com uma 

greve de fome de quatro dias. A insistência surtiu efeito e, hoje, os tocantinenses e, 

até mesmo os adversários políticos reconhecem que o Tocantins passou a figurar no 

mapa brasileiro por mérito dele.  

O contexto do período militar (1964-85) e as relações com o Congresso 

Nacional será abordado neste segundo capítulo, pois, é fundamental se entender o 

político Siqueira Campos, pelo fato que o mesmo se elege deputado por vários 

mandatos durante este período, assim como a legislação que define a criação de um 

Estado da Federação.  

No capítulo terceiro, O TOCANTINS E A IMPLANTAÇÃO DO SIQUEIRISMO, 

pretendo explorar o Ato de criação do Estado do Tocantins e os desdobramentos 

desta criação nos anos 90 do século passado, assim como o contexto daquele período 

e os mecanismos de sustentação da chefia política e a construção da base eleitoral 

do siqueirismo. Quando escreve sobre ritos e símbolos de campanhas eleitorais no 

Brasil, BARREIRA (1998) lembra que a sustentação da chefia política é 

intrinsecamente ligada ao simbólico, na medida em que se põe como tarefa a 

mediação de interesses convergentes e colocados em sintonia com o lugar do porta-
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voz que encarna essa representação política. As pesquisas que realizei a partir dos 

discursos do deputado mostram Siqueira Campos na Constituinte aglutinando um 

grupo de políticos que formariam a base de sustentação e dominação na política 

tocantinense.  

SIMBOLOGIA E IMAGEM POLÍTICA: O Siqueirismo, é o tema do quarto 

capítulo. As imagens são fundamentais no campo das representações simbólicas, 

assim como textos e testemunhos orais, e constituem-se numa forma importante de 

evidência histórica. Elas, afirma Burke (2004:17) registram atos de testemunho ocular, 

pois as imagens têm evidências a oferecer sobre a organização e o cenário de 

acontecimentos grandes e pequenos. Imagens, fotografias são testemunhas mudas 

que registram um momento e, portanto, não podemos esquecer o quanto é difícil 

traduzir em palavras o seu testemunho. Bourdieu (2007:159) aponta que a política é 

o lugar, por excelência, da eficácia simbólica, ação que se exerce por sinais capazes 

de produzir coisas sociais e, sobretudo, grupos, desta forma, a representação política 

produz e reproduz a cada instante uma forma de dominação nas relações de grupo.  

No capítulo número cinco, minha intenção é abordar alguns aspectos de uma 

longa entrevista que fiz com o ex-governador e que estou denominando de SIQUEIRA 

CAMPOS POR ELE MESMO, na expectativa que o leitor, em face dos capítulos 

anteriores, formule as suas próprias impressões sobre o tema. Nesta entrevista, uma 

das raras, após o mesmo deixar o governo do Estado no final de seu quarto mandato, 

o governador relembra a sua trajetória de vida e faz uma narrativa “heróica” de como 

chegou ao norte de goiás e decidiu “lutar” pela emancipação da região e como teve 

êxito nesta empreitada. 
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1.  O SIQUEIRISMO NO CONTEXTO DAS FORMAS POLÍTICAS DE 

DOMINAÇÃO NO BRASIL. 

 

  Pretendo, neste capítulo inicial, descrever e fazer uma correlação possível do 

siqueirismo com a perspectiva dos modelos decorrentes da política no Brasil de 

dominação em períodos mais recentes da história política. Meu objetivo aqui não fazer 

nenhum estudo exaustivo ou comparações analíticas de autores sobre os temas das 

formas políticas de dominação em nossa sociedade atual. O interesse é pontuar, em 

um recorte deliberado de algumas formas de poder que possam servir à percepção 

do que é o siqueirismo no Tocantins e compará-lo com outros personagens da política 

brasileira na segunda metade do século XX. 

Nossas bases para este capítulo passam pelas análises de Max Weber no 

capítulo III de “Economia e Sociedade”, assim como de Raimundo Faoro no texto 

clássico “Os donos do poder” e em Victor Nunes Leal no texto “Coronelismo, Enxada 

e Voto”, José Murilo de Carvalho em “Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma 

Discussão Conceitual”, José de Souza Martins em “A política do Brasil”, a tese de 

Maria de Fátima da Costa Gonçalves “A invenção de uma rainha de espadas: 

reatualizações e embaraços na dinâmica política do Maranhão Dinástico”, de Simon 

Schwartzman “Bases do Autoritarismo Brasileiro”, Maria Isaura Pereira de Queiroz, “O 

mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios” e Boris Fausto em outro 

texto importante denominado “História do Brasil”. 

 José de Souza Martins no texto “A política do Brasil” (2011, p.08) apresenta 

algumas pistas da análise das relações políticas no Brasil contemporâneo. Diz esse 

autor que  

 

Somos, estruturalmente, uma sociedade de história lenta, um conjunto de 
relações socialmente arcaicas mediatizando, viabilizando e, ao mesmo 
tempo, tolhendo e limitando o desenvolvimento econômico, social e político, 
ralentando-lhe o ritmo e cobrando-lhe tributos, às vezes definidos como 
corrupção. (...) O latifúndio e as instituições políticas que dele nasceram e 
permaneceram criaram no Brasil um tipo de mentalidade que domina os 
valores e domina as condutas, sobretudo a conduta política. 

O latifúndio se foi, no entanto, ficou o seu legado, a armadura das instituições, 
até a rebeldia social desmentida todos os dias por um conformismo 
preguiçoso, uma desmemoria antipolítica, uma espera messiânica, um 
milenarismo retrógrado, um apreço reacionário pelas aparências.  

Formalmente extinto, o coronelismo sobrevive, no entanto, até nossos dias 
nas práticas de curral eleitoral a que não tem estado imune nem mesmo o 
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governo federal, supostamente distante do localismo atrasado, e nem mesmo 
os governos modernizadores e até progressistas. 

 

 As análises que pretendemos demonstrar se encontram na dicotomia latente 

nos estudos sobre o Brasil contemporâneo como ainda assinala Martins (2011) que, 

nas sociedades de origem colonial, como no Brasil, “são sociedades que mudam até 

radicalmente na superfície, mas que persistem nas estruturas sociais profundas – nas 

relações sociais, nas mentalidades e até nas instituições arraigadas, referidas a 

marcos de pensamento e conduta fundados em datações pretéritas”. 

 O Jornal do Tocantins, na sua edição de 05 a 07 de outubro de 1997, em artigo 

publicado à página 04 de autoria de Odir Rocha, ex-prefeito de Palmas que enaltece 

o governador Siqueira Campos da seguinte forma: 

 

Dessa forma, não podemos falar do Tocantins sem falar em seu criador José 
Wilson Siqueira Campos. Ele idealizou, foi a sua luta e tudo foi concretizado. 
O governador Siqueira Campos, com sua longa visão, nos trouxe uma grande 
lição de coragem e persistência: a de que todos os nossos sonhos poderão 
ser realizados, basta lutarmos sem medo e receio de nossa vitória. 

     

 Ao comentar essa perspectiva, Motter (2010) na sua tese “Representações da 

identidade do Tocantins na literatura e na imprensa (1989-2002),   

 

O discurso do periódico, ao atrelar a existência do Tocantins à vontade e a 
atitudes de um lider político, colaborou para a construção de um mito, um 
herói. um pai fundador para um estado que nascia: essa era a situação que 
possibilitou e legitimou as imagens heróicas de Siqueira Campos, veiculadas 
no discurso do jornal. Personificando a vitória no processo de autonomia, a 
imagem deste político foi construída, no discurso analisado, como infalível, 
corajosa e como sendo a de um bom adminstrador. O Tocantins, nessa lógica 
discursiva, passa a ter mais uma especificade que o diferencia do todo, pois 
é resultado de luta de um líder. E esse carisma de um líder legitimava, ainda 
mais, a própria existência do Tocantins, pois, nessa lógica, o estado, fruto da 
vontade um político, estava dando certo, já que esse político era, também, 

um excelente administrador. (MOTTER, 2010, p. 137) 
 

          Esse olhar também é compartilhado por Oliveira (2012) quando esse autor 

escreve que 

 

Todas as intervenções faziam referência à imagem de Siqueira Campos 
como um governante moderno e empreendedor. A criação do Tocantins e a 
construção de Palmas eram associadas à figura do primeiro governador como 
o realizador dos desejos históricos da população do então norte de Goiás. 

(OLIVEIRA, 2012, p.109) 



36 

 

 

 
 

 Pesquisadores como Ramos (2006) e Motter (2010) nas suas discussões no 

âmbito de mídias no Tocantins, como a imprensa escrita, destacam que a imprensa 

local cotidianamente publicava notícias e informações quase sempre favoráveis ao 

ex-governador e a seu grupo político, apenas veículos com abrangência nacional 

publicavam notícias com críticas ao ex-governador; contudo, não raramente esses 

veículos tinham a sua distribuição impedida no Tocantins. Um dos poucos jornais 

locais que fazia críticas ao ex-governador, mas com abrangência restrita, era “O 

PIONEIRO”. Este jornal, considerado o primeiro jornal de oposição no Tocantins, nos 

seus editoriais não deixava de apontar a situação política do Estado. Quando do 

terceiro mandato do ex-governador Siqueira Campos explicitava o jornal se referindo 

ao fato que “o Estado foi transformado em uma colcha de retalhos de pequenos 

feudos”, e continua, “a voz do “rei”, que se acha instalado no Palácio Araguaia é 

cumprida sem qualquer questionamento, sem qualquer discussão (...)”. 

 Essas narrativas, com algumas variantes dependendo de quem faz a análise, 

sem dúvida é recorrente na história do Tocantins especialmente na mídia local 

dominante que, até a consolidação do siqueirismo, não consegue elaborar uma crítica 

ao modelo político implantado na região. Essa tendência começa a mudar a partir, de 

um lado, do enfraquecimento do grupo político do governador e de outro, com o 

surgimento de uma classe empresarial que agora tem outros interesses no Estado. 

 De certa forma, enquanto a narrativa linear do líder político que se importava 

com a pobreza do norte goiano, que se elege deputado federal e luta pela 

emancipação da região, que faz greve de fome contra os poderes estabelecidos que 

não permitiam a criação do Tocantins, que trata as pessoas, independente da classe 

social como seu igual, que se proclama um governador moderno e gestor eficaz, que 

tem um discurso poderoso nas palavras e no gestual ao mesmo tempo que é firme 

nas decisões permaneceu no imaginário da população tocantinense, Siqueira Campos 

dominou o cenário político do Tocantins. 

 Podemos destacar que a movimentação política promovida pelo ex-governador 

quando da escolha do primeiro governador já determinaria o seu futuro político, 

OLIVEIRA (2012, p.63) expressa essa ideia assim: 

 

Por isso, a primeira eleição de governador foi o marco decisivo para a 
implantação do Estado. Nesses termos, o primeiro governador conseguiu 
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eleger uma significativa maioria de deputados. Com essa maioria, instituiu-se 
uma gestão independente por não ter uma oposição que oferecesse 
resistências aos seus projetos de governabilidade. Assim, Siqueira Campos 
conseguiu aprovar todas as matérias de seu interesse, inclusive o projeto de 
criação de Palmas. 
Por outro lado, a autonomia do primeiro governador do Estado do Tocantins, 
na época, foi muito pouco questionada pelos setores organizados da 
sociedade, exceto por alguns partidos e órgãos classistas, principalmente dos 
advogados, que questionavam a composição do poder judiciário, dos 
aparelhos assemelhados ou da institucionalização do acesso ao acesso ao 
emprego público. 

 

 Como essa figura política permanece presente na sociedade tocantinense ao 

longo de quatro décadas. O que o caracteriza? Como relacioná-lo com outros sujeitos 

políticos no Brasil contemporâneo e assim, como diferenciá-lo? Este capítulo inicial 

procura pontuar essas questões do ponto de vista dos modelos de dominação 

políticas existentes na sociedade brasileira ao longo da segunda metade do século 

XX, dialogando com os autores acima apontados. 

 

1.1  Aspectos teóricos dos formas de dominação no Brasil 

 

1.1.1  O Estamento 

 

 No olhar de Faoro (1999, p.46), no caso brasileiro, “o estamento político 

constitui sempre uma comunidade, embora amorfa: seus membros pensam e agem 

conscientes de pertencer a um mesmo grupo, a um círculo elevado, qualificado para 

o exercício do poder”. Mesmo com o uso comum de “classe política”, para esse autor 

a noção de estamento é mais apropriada para definir as relações políticas no Brasil 

tendo em vista que, segundo ele, “ao contrário da classe, no estamento não vinga a 

igualdade de pessoas – o estamento é, na realidade, um grupo de membros cuja 

elevação se calca na desigualdade social”.  

Olhar as relações políticas como um mundo à parte do comum da sociedade 

reproduz as formas de deferência, signos especializados, legislação específica, que 

são apropriadas pelos políticos e resultam em formas de dominação evidentes de um 

grupo/estamento que se preconiza acima das relações sociais comuns. Carvalho 

(1997) reforça essa ideia pois a “colonização foi empreendimento capitalista-

mercantilista conduzido pelo rei e por esse estamento. O estamento, minoria 

dissociada da nação, é que domina, dele saindo a classe política, a elite que governa 
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e separa governo e povo, Estado e nação”. Essa postura só foi possível tendo em 

vista que, em Portugal, o surgimento de um estamento burocrático com o tempo 

começou a se dissociar do próprio rei e ganha vida própria. Essa condição se reflete 

na colônia Brasil e vai influenciar a formação de um corpo burocrático e político 

descolado, em certo sentido, das posições reais no Brasil. 

 

1.1.2    Mandonismo 

 

 Em Carvalho (1997), o “mandonismo não é um sistema, mas uma característica 

da política tradicional” e, portanto, perpassa várias fases da política no Brasil. Desta 

forma é que Queiroz (1976) aponta o “coronelismo” como uma forma de mandonismo, 

dentre as diversas, que podem ser estudadas no Brasil em momentos históricos e 

espaços sociológicos diferentes, e não apenas na perspectiva política. Aponta esta 

autora na direção que (1976:172), “o mandonismo local teve várias formas desde a 

Colônia, e assim se apresenta como o conceito mais amplo com relação aos tipos de 

poder político-econômico que historicamente marcaram o Brasil”. Esta forma de 

dominação, portanto, o “coronelismo” permeia as relações tradicionais da sociedade 

brasileira mas deve ser vista no contexto geral dos poderes constituídos a partir das 

“políticas dos governadores” na primeira metade do século XX. 

 A ideia de “mandonismo”, para Carvalho (1997), se insere no contexto do uso 

da palavra “caciquismo” na cultura hispano-americana. Para ele, “Refere-se à 

existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder (...) o chefe, ou 

mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, em função do controle de algum 

recurso estratégico, em geral a posse da terra, exerce sobre a população um domínio 

pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade 

política”. 

 No caso brasileiro, com a República, Queiroz (1976:88) traduz esse sistema 

onde “cada município era um feudo político que se transmitia por herança, do mesmo 

modo que a grande propriedade rural”, desta forma, o ingresso na política era limitado 

à vontade de vários “mandões” que dominavam as diferentes regiões e que impunham 

pessoas de seu parentesco, com algum conhecimento letrado para assumirem as 

funções políticas nas instâncias estadual e federal, quando havia a necessidade, 
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obviamente sob o mando16 daqueles que possuíam o poder patrimonial, econômico, 

no espaço geográfico do município. É possível considerar que o coronelismo foi uma 

etapa, uma fase do mandonismo no Brasil. 

 Por um longo tempo, dentro da República, o centro do poder político continuava 

no município e, dentro do município, o coronel, reforça Queiroz (1976). Entre outras 

consequências, o voto dos indivíduos era direcionado pela vontade do coronel, que 

por sua vez, na maioria das vezes, estava em concerto com a “política dos 

governadores” e, portanto, com o partido da “situação”, daí a dificuldade da 

sobrevivência de partidos de “oposição” que se configurou por um longo tempo no 

interior do Brasil. Para Faoro (1999) havia uma espécie de simbiose nas relações de 

poder entre o “compromisso” do chefe político local, a “troca de proveitos” entre este 

e o governo estadual, com o “atendimento, por parte daquele, dos interesses e 

reivindicações do eleitoral rural”. 

 

1.1.3   O Clientelismo 

 

 O olhar sobre o clientelismo segundo Faoro (1999) deve ter como ponto de 

partida a questão da estrutura patrimonial. Para esse autor: 

 

O patrimonialismo pulveriza-se, num localismo isolado, que o retraimento do 
estamento secular acentua, de modo a converter o agente público num 
cliente, dentro de uma extensa rede clientelista. O coronel utiliza seus 
poderes públicos para fins particulares, mistura, não raro, a organização 
estatal e seu erário com os bens próprios. (FAORO, 1999, p.637) 

 

 Schwartzman (2006), em artigo publicado17, destaca que tanto o coronelismo 

quanto o clientelismo são expressões “utilizadas para descrever as situações em que 

a política se dá pela distribuição de recursos públicos em troca de apoio, e em que as 

                                            
16  Essa relação que extrapola o município, no caso do Tocantins, pode ser vista nas imagens 05 e 06 

dos anexos. 

17 Simon Schwartzman (12/10/2006) “ Nota sobre o patrimonialismo e a dimensão publica na formação 

da América Latina contemporânea”. http://www.schwartzman.org.br/simon/patrimonialismo06.pdf - 

acesso em 04/05/2016 . 

 

http://www.schwartzman.org.br/simon/patrimonialismo06.pdf%20-%20acesso%20em%2004/05/2016
http://www.schwartzman.org.br/simon/patrimonialismo06.pdf%20-%20acesso%20em%2004/05/2016
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lideranças políticas se especializam na intermediação entre os governos e os 

diferentes tipos de clientela”. 

 O clientelismo pode ser associado aos estudos de Weber (2002), estudos estes 

que foram utilizados para caracterizar uma forma específica de dominação política 

tradicional, em que a administração pública é exercida como patrimônio privado do 

chefe político. Define este autor que a dominação estamental é “aquela forma de 

dominação em que determinados poderes de mando e as correspondentes 

oportunidades econômicas estão apropriados pelo quadro administrativo”. Para 

Weber, é o “senhor” que faz a seleção do quadro administrativo em virtude da 

apropriação dos cargos ou dos poderes de mando. 

 Por sua vez, Carvalho (1997) diz que o clientelismo, “de modo geral, indica um 

tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos, 

na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio político, 

sobretudo na forma de voto”. Para esse autor o clientelismo de alguma forma está 

presente em toda a história política do Brasil. Um dos aspectos que o diferencia do 

coronelismo é a volatilidade e plasticidade de acordo com as situações históricas das 

relações de trocas. À fixidez sistêmica do coronelismo, o clientelismo é maleável de 

acordo com os atores que formam esse quadro das relações de poder. 

 Podemos olhar o clientelismo na relação entre o governo (um governador por 

exemplo), políticos (como os deputados) e a população pobre de uma região ou uma 

cidade. Essa relação é intermediada, geralmente, pela compra de votos dos políticos 

nos períodos eleitorais, com benefícios pessoais para o eleitorado das camadas 

menos assistidas da população. Portanto, Carvalho (1997) afirma que “é possível 

mesmo dizer que o clientelismo se ampliou com o fim do coronelismo. À medida que 

os chefes políticos locais perdem a capacidade de controlar os votos da população, 

eles deixam de ser parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os 

eleitores, transferindo para estes a relação clientelística”. 

 Com a desagregação da sociedade tradicional novas práticas e mudanças na 

estrutura política é que esta nova relação clientelista se impõe. Contudo, Avelino Filho 

(1994) acrescenta que “o funcionamento de uma suposta institucionalidade clientelista 

exige que se ofereçam garantias mínimas de continuidade de maneira a gerar alguma 

certeza, alongar as expectativas e ordenar as demandas”. Diz este autor que: 
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A política clientelista "moderna" é mais competitiva que sua antecessora e 
suas relações tendem a ser muito mais frágeis, já que mais "instrumentais". 
Ela sobrevive a partir da sua capacidade de substituir os antigos laços de 
lealdade pessoal pela oferta de benefícios materiais, os mais individuais 
possíveis, de maneira a evitar conflitos e maximizar o seu arco de influência 
eleitoral. (AVELINO FILHO, 1994 p. 227)  

 

 Neste caso há uma certa “solidez” e permanência do clientelismo no modelo 

político brasileiro na medida em que nos “clientes” há um temor em trocar, ter que 

arriscar mudanças, em relação aos possíveis benefícios que já alcançaram. Com essa 

perspectiva em mente os políticos “jogam o jogo político” independente das cores dos 

partidos já que o personalismo é indicador de confiança para essa população que vive 

na franja da sociedade mais organizada. 

 Podemos dizer que o clientelismo encontra no Brasil um terreno fértil para suas 

práticas, mesmo diante de um discurso de modernização da sociedade e da cidadania 

necessária, diante da instabilidade das instituições, da desigualdade social e exclusão 

passiva das relações políticas existentes. 

 

1.1.4  Coronelismo tradicional no Brasil 

 

 Algumas expressões são alçadas a categorias determinantes em várias 

tipologias e estudos sobre formas autoritárias presentes na história brasileira ao longo 

dos séculos, mas especialmente na primeira metade do século passado e que 

“respinga” na segunda metade do século XX. Termos como: mandonismo, populismo, 

caudilhismo18, coronelismo e clientelismo se tornam chaves hermenêuticas dentro dos 

estudos políticos e sociológicos para a compreensão deste Brasil com profundas 

raízes rurais ainda latentes na sociedade atual “ainda que haja imprecisão e 

inconsistências no uso desses termos” (Carvalho,1997). 

 O fenômeno coronelista não é novo, afirma Faoro (1999), “nova será sua 

coloração estadualista e sua emancipação no agrarismo republicano, mais liberto das 

peias e das dependências econômicas do patrimonialismo central do Império”. O 

“coronel tradicional” era visto como chefe político e também senhor dos meios 

capazes de sustentar o estilo de vida de sua posição cujo conceito entra para a 

                                            
18 Este termo foi utilizado pelo jornalista José Edward em uma reportagem da revista Veja nº 1559, 

edição de 19 de julho de 2000, cujo título era “O Caudilho do Tocantins”. (vide a reportagem em anexo). 
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linguagem corrente tanto nas relações de dominação no campo como na cidade e, 

para Faoro (1999, p. 622), ele exerce poder político num mecanismo onde o governo 

será o reflexo do patrimônio pessoal:  

 

O coronel, antes de ser um líder político, é um líder econômico, não 
necessariamente, como se diz sempre, o fazendeiro que manda nos seus 
agregados, empregados ou dependentes. (...) ocorre que o coronel não 
manda porque tem riqueza, mas manda porque se lhe reconhece esse poder, 
num pacto não escrito. Ele recebe – recebe ou conquista – uma fluida 
delegação, primeiro no Império e depois na República. 

 

 Para Faoro (1999) “o coronel utiliza seus poderes públicos para fins 

particulares, mistura, não raro, a organização estatal e seu erário com os bens 

próprios”. E essa prática vai se estender na cultura política brasileira e chega aos 

nossos dias numa simbiose naturalizada na política contemporânea. Schwartzman 

(2007) afirma como um outro elemento dessa prática o fato que “a política de 

cooptação descreveria os sistemas de participação política induzidos de cima para 

baixo, que teria como uma de suas principais características a “compra” ou cooptação 

das lideranças pelo sistema de poder”. Para esse autor, coronelismo e clientelismo 

são expressões da política de “cooptação”. 

 A partir dos estudos de Victor Nunes Leal, que remete esse fenômeno de 

dominação (o coronelismo) à estrutura agrária do Brasil na primeira metade do século 

XX, a definição de coronelismo passa por transformações na política e na sociedade 

brasileira daí, portanto, optarmos em afirmar que não se desenvolve um modelo único 

de dominação caracterizado como “coronelismo”. Carvalho (1997, p.3) aponta que  

 

da imagem simplificada do coronel como grande latifundiário isolado em sua 
fazenda, senhor absoluto de gentes e coisas, emerge das novas pesquisas 
um quadro mais complexo em que coexistem vários tipos de coronéis, desde 

latifundiários a comerciantes, médicos e até mesmo padres. 

 

 Neste quadro complexo (Fausto, 2006) destaca que nos movimentos sociais 

no campo, havia um fenômeno que o autor define como “os que combinam conteúdo 

religioso com carência social”. Neste caso ele cita o movimento que se formou em 

torno do Padre Cícero Romão Batista entre 1872 e 1924 em Juazeiro, no Ceará. 

Define esse autor a liderança do padre Cícero assim: 
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O Padre Cícero chocou-se com as autoridades da Igreja Católica e, ao 
mesmo tempo, integrou-se no sistema coronelista. Ele se transformou em um 
misto de padre e coronel que se envolveu com suas forças militares, nas lutas 
políticas da região. Sua gente disciplinada foi posta a serviço de atividades 
diversas. (FAUSTO, 2006, p. 295) 

 

  O coronelismo ganha força com a mudança do sistema político, com o 

surgimento do pacto federalista implantado com o advento da República. Segundo 

Carvalho (1997), sua leitura aponta para a perspectiva que “o coronelismo é datado 

historicamente. Surge na confluência de um fato político e uma conjuntura 

econômica”. A perspectiva de Fausto (2006) aponta para uma distinção e uma 

diferenciação tanto em Carvalho (1997) como em Queiroz (1976) ao afirmar que 

 

O coronelismo representou uma variante de uma relação sociopolítica mais 
geral – o clientelismo -, existente tanto no campo como na cidade. Essa 
relação resultava de desigualdade social, da impossibilidade de os cidadãos 
efetivarem seus direitos, da precariedade ou inexistência de serviços 
assistenciais do Estado, da inexistência de uma carreira no serviço público. 
FAUSTO, 2006, p. 263) 

 

Se, de um lado, os coronéis exerciam uma dominação efetiva sobre os grupos 

sociais de sua influência, ao mesmo tempo dependiam de outras instâncias para 

manter o poder. Fausto (2006) aponta que “os coronéis forneciam votos aos chefes 

políticos do respectivo Estado, mas dependiam deles para proporcionar muitos dos 

benefícios espetados pelos eleitores”. 

Complementa, por sua vez, Queiroz (1976) com uma outra característica ao 

destacar que “é na República que o coronelismo atinge plena expansão e plenitude 

de suas características”. O termo “coronel” designava não apenas o indivíduo que 

detinha grande soma de poder econômico e político, como também o que se 

encontrava na camada superior dos grupos de parentela. Dessa forma, Queiroz (1976, 

p. 165) aponta que 

 

todo “coronel” era integrante em nível elevado de um grupo de parentela mais 
ou menos vasto; e os grandes “coronéis” se constituíam realmente em chefes 
supremos tanto de toda a sua parentela, quanto das parentelas aliadas, 
podendo sua autoridade perfeitamente transbordar do âmbito local ou 
regional, ultrapassar o estadual e se apresentar ao nível até nacional. 

 

 O olhar de LEAL (2012:44) sobre esse tema não deixa de ser “um 

compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente 
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fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos 

senhores da terra”.  Quando Leal caracteriza o coronelismo da primeira metade do 

século XX, segundo ele 

 

Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa 
estrutura agrária, que fornece a base de sustentação das manifestações de 
poder privado ainda tão visíveis no interior do Brasil. Paradoxalmente, 
entretanto, esses remanescentes de privatismo são alimentados pelo poder 
público, e isso se explica justamente em função do regime representativo, 
com sufrágio amplo, pois o governo não pode prescindir do eleitorado rural, 
cuja situação de dependência ainda é incontestável. (LEAL, 2012, p.44) 

 

 Significa dizer que naquele momento histórico do Brasil essas relações 

fortalecem as formas de dominação19 comuns ao Brasil da primeira metade do século 

vinte. As manifestações de caráter político-eleitoreiro, advindo do poder público que 

se fortalece e do poder privado dos “chefes” locais que estão em decadência neste 

período, tinham um controle quase que absoluto por parte dos grandes fazendeiros 

que barganhavam o voto, espécie de “produto comercial”, na relação dos coronéis 

com a estrutura política organizada no âmbito local e estadual. Era típico daquele 

Brasil que os trabalhadores no campo,  

 

Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo 
jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, 
a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. E é dele, 
na verdade, que recebe os únicos favores que sua obscura existência 
conhece. Em sua situação, seria ilusório pretender que esse novo pária 
tivesse consciência do seu direito a uma vida melhor e lutasse por ele com 
independência cívica. O lógico é o que presenciamos: no plano político, ele 
luta com o “coronel” e pelo “coronel”. Aí estão os votos de cabresto, que 
resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. LEAL 
(2012:47) 

 
 

 Martins (2011, p.18) retrata essa condição como constante e afirma que 

No Brasil, o atraso é um instrumento de poder e nada propriamente mudou 
no período recente, o que confirma sua força estrutural e política. A sociedade 
civil não é senão esboço num sistema político em que, de muitos modos, a 
sociedade está dominada pelo Estado e foi transformada em instrumento do 
Estado. 

 

                                            
19 Weber (2002:139) caracteriza a dominação como a probabilidade de encontrar obediência par ordens 

específicas (ou todas) dentro de um determinado grupo de pessoas. (...) Em cada caso individual, a 

dominação (“autoridade”) assim definida pode basear-se nos mais diversos motivos de submissão: 

desde o hábito inconsciente até considerações puramente racionais, referente a fins. 
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 A ideia corrente na política da época, segundo Leal (2012), passava pelo 

fortalecimento dos estados junto ao poder central e essa simbiose se equilibrava nas 

relações de poder nos municípios dominados pelos coronéis e os governadores dos 

estados com a máquina partidária, que se tornavam imprescindíveis para o governo 

da República. O governador tinha a sua disposição uma máquina partidária e em torno 

dele toda uma oligarquia local circulava, se beneficiava e retribuía o apoio dos 

governadores. Leite (2009, p.14) afirma, então, que 

 

é justamente, neste pacto, que consiste a ideia de sistema, no qual o Estado 
é o elemento central nas relações que se estendem desde o município até a 
federação. Sem o Estado, os chefes municipais não teriam o apoio que lhes 
dava garantias e condições de exercer algum controle sobre população e 
sobre seus rivais. Neste caso, a contrapartida do coronel era garantir os votos 
necessários nas eleições, em favor do governo estadual. A mesma relação 
passou a existir entre o Estado e o presidente da República. O apoio dos 
estados ao presidente da República garantia, em contrapartida, o 
reconhecimento pelo governo federal, do domínio do governador do Estado. 

        

Este pacto, que se inicia no município é muito heterogêneo e, portanto, (Fausto 

2006) esse coronelismo deve ser visto a partir das marcas distintas, de acordo com a 

realidade sócio-política de cada região do país. Carvalho (1997) resume as relações 

de poder que, segundo ele, perduraram até o advento do Estado Novo, expressa 

assim esse autor: 

 

Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional, 
baseado em barganhas entre o governo e os coronéis. O governo estadual 
garante, para baixo, o poder do coronel sobre seus dependentes e seus 
rivais, sobretudo cedendo-lhe o controle dos cargos públicos, desde o 
delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio 
ao governo, sobretudo na forma de votos. Para cima, os governadores dão 
seu apoio ao presidente da República em troca do reconhecimento deste de 
seu domínio no estado. O coronelismo é fase de processo mais longo de 
relacionamento entre os fazendeiros e o governo. (CARVALHO, 1997, p.2) 

 

Em muitos aspectos o coronelismo está ligado às formas de dominação 

patrimonial. Weber (2002) contudo, destaca que estas não seriam motivos suficientes 

para a obediência irrestrita do grupo social que se encontra diretamente ligada à figura 

do coronel ou no entorno de sua influência. Diz ele que 

 

Conforme ensina a experiência, nenhuma dominação contenta-se 
voluntariamente com motivos puramente materiais ou afetivos ou racionais 
referentes a valores, como possibilidade de sua persistência. Todas procuram 
despertar e cultivar a crença em sua “legitimidade”. Dependendo da natureza 
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da legitimidade pretendida diferem o tipo de obediência (...).(WEBER, 2002, 
pag.139) 

 

 No olhar weberiano o patrimonialismo é um tipo de dominação tradicional, mas 

o efeito desse processo passa pela possibilidade de exercer “poder” ou “influência” 

sobre outras pessoas na medida em que estas veem legitimidade nas ações 

manifestas por aqueles que se encontram na condição de exercício de um poder 

estabelecido. Fazendo um paralelo à comparação que Weber faz do “senhor” que 

detém o poder patrimonial e dos súditos desprovidos, que “formam um estrato social 

sem propriedades e que não tem honra social por mérito próprio; materialmente são 

totalmente dependentes do senhor e não tem nenhuma forma própria de poder 

competitivo”. Neste paralelo, o trabalhador rural “tem o patrão na conta de benfeitor”, 

diz Leal (2012) na citação da página anterior e esse olhar determina a legitimidade 

dos atos do “coronel” diante do grupo completamente analfabeto e, portanto, “luta com 

o coronel” e “luta pelo coronel”. Determinando os destinos dos indivíduos, na maioria 

das circunstâncias, o chefe local, o coronel era visto como um pai protetor, o padrinho, 

o “todo-poderoso”. Assim, tendo em vista a total dependência do trabalhador, sem 

terras, sem honra social, em relação ao coronel, só resta ao trabalhador rural 

submeter-se à dominação tradicional exercida pelo patrão. Bourdieu (2007, p. 11) fala 

de práticas de legitimação. 

 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função política 
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação de uma classe 
sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço de sua própria força às 
relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a 
expressão de Weber, para a “domesticação dos dominados”.  

 

No âmbito da política, a dependência econômica e social, a legitimidade 

decorrente da “vontade” de obedecer, produzia um tipo de voto conhecido como “voto 

de cabresto” onde os eleitores votavam segundo a determinação do “patrão”, do 

“coronel”, nos candidatos apontado por ele, fazendo parte do “jogo de favores” que a 

elite rural praticava enquanto esse modelo foi dominante na política brasileira. 

Martins, Moura & Imasato (2011, p.391) descrevem as relações políticas com 

o Estado estabelecidas desta forma: 

 

Os chefes locais dão incondicional apoio aos candidatos do oficialismo nas 
eleições municipais, estaduais e federais e, em troca, recebem carta branca 
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da situação em todos os assuntos relativos ao Município. Os cofres e os 
serviços municipais se tornam instrumentos eficazes de formação da maioria 
desejada pelos governos nas eleições estaduais e federais. Por esse motivo, 
os governos estaduais fazem vista grossa ao esbanjamento e a corrupção na 
administração dos municípios, já que tais práticas correm por conta e risco 
dos chefes locais, não cabendo aos governos estaduais qualquer 
responsabilidade. 

 

Esses autores colocam práticas que se fizeram presentes nas relações políticas 

da primeira metade do século XX, mas que certamente perduram na cultura política 

do Brasil. 

 A partir dos estudos de Queiroz (1976) pesquisadores lançaram um novo olhar 

sobre o fenômeno do coronelismo no Brasil. Queiroz (1976:165) afirma que o coronel 

era uma “espécie de elemento socioeconômico polarizador, que servia de ponto de 

referência para se conhecer a distribuição dos indivíduos no espaço social. (...) à 

pergunta: ‘Quem é você?’ Recebia invariavelmente a resposta: ‘Sou gente do coronel 

Fulano de tal”. Essa análise que remete para além da dominação econômica e política 

produz, para essa autora, uma categoria importante para se compreender com mais 

profundidade essas relações: “a parentela”! A parentela, enquanto organização social 

se constrói a partir de laços consanguíneos, mas se estende nas relações 

socioeconômicas nos interiores dos Brasil de longa data. Unidos por interesses 

econômicos e sócio-políticos formam uma unidade significativa na luta cotidiana da 

existência. Uma das consequências foram as lutas pela preservação do grupo tendo 

um viés econômico neste processo. Essa é uma das características da ascensão de 

certos coronéis em determinadas regiões do Brasil. 

 Além destas questões Queiroz (1976) sugere que além das características 

econômicas e políticas que o coronel detinha, a posse de qualidades pessoais para 

liderança reconhecida pelo seu entorno social era importante. Afirma a autora que: 

 

Do pequeno chefe político local ao grande chefe nacional, apresentavam os 
coronéis, em graus diferentes, essa virtude indefinível que Max Weber 
denominou ‘carisma’ – conjunto de dotes pessoais que impõe um indivíduo 
aos outros, fazendo com que estes lhe obedeçam, tornando suas ordens 
indiscutíveis justamente porque emanam dele. (QUEIROZ,1976, p.198) 

 
 

  Carvalho (1997) observa que o coronelismo, no sentido clássico do termo, 

praticamente desaparece com a ascensão do Getulismo e o Estado Novo, tendo em 

vista que novas demandas políticas e sociais esvaziam, ainda que lentamente, o 

poder dos coronéis. Porém esse sistema, segundo Leal (1976), permanece nas 
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estruturas sócio-políticas e econômicas em nosso país, a ponto de Martins (2011, 

p.22) afirmar que 

 

A República tem sido governada pelas poderosas estruturas do passado 
brasileiro, que nos vêm desde os tempos da invenção do Brasil. As mudanças 
sociais e políticas propondo-se parcimoniosamente. São engendramentos 
que, entre impasses e laboriosas soluções políticas, teceram e tecem a trama 
de determinações sociais que nos regem e nos cerceiam. 

 

 Além dessas questões propostas por Martins (2011) podemos avançar na 

questão da decadência desse sistema de mandonismo caracterizado pelos “coronéis”, 

na análise do historiador Boris Fausto. Para esse autor, “o serviço público na Primeira 

República ajustou-se à política clientelista”. Praticamente não existiam qualquer tipo 

de concurso público e os “quadros especializados”, assim como no império, se 

restringiam a uma pequena elite. Portanto Fausto (2006, p.378) aponta que 

 

O Estado Novo procurou reformular a administração pública, transformando-
a em um agente de modernização. Buscou-se criar uma elite burocrática, 
desvinculada da política partidária e que se identificasse com os princípios do 
regime. Devotada apenas aos interesses nacionais, essa elite deveria 
introduzir critérios de eficiência, economia e racionalidade. 

 

 Agora, para entrar no serviço público, era necessário prestar concurso público, 

situação que até então praticamente não existia. Esse ato poderia esvaziar o poder 

imenso que as oligarquias regionais detinham na máquina pública com as indicações 

e imposições de determinadas pessoas, familiares, apadrinhados e outros. Mesmo 

com a condição de concurso público, permanece uma categoria chamada de 

“extranumerários” segundo Fausto (2006), que “mantém relações clientelistas no 

campo e progressivamente com um grande setor da massa urbana”, mesmo 

ocupando posições menos qualificadas dentro do setor público. 

 

1.2    Identificando o “siqueirismo”, “carlismo” e “sarneysismo” e suas relações 

de aproximação/distanciamento.  

 

A professora Maria de Fátima da Costa Gonçalves, na sua tese de doutorado: 

“A invenção de uma rainha de espadas: reatualizações e embaraços na dinâmica 

política do Maranhão Dinástico”, faz uma série de referência ao político José Sarney 

e afirma à página 53: 
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Não obstante, os aparatos, os dispositivos e os instrumentos de poder que 
pareciam apontar para uma gestão burocrática, José Sarney, ao dizer romper 
com as práticas do chamado “vitorinismo”, recompôs o exercício das práticas 
de poder pelos laços de consanguinidade (gene), de parentesco e de 
pessoalidade. Ele refez o estado dinástico pela incorporação de atributos do 
estado burocrático. 

 
 

 Afirma ainda essa autora que Sarney “reinstaurou o estado dinástico por 

critérios distintos daqueles adotados até então: um campo burocrático marcado pela 

pessoalidade das relações, pelas escolhas sustentadas nos laços consanguíneos e 

de parentesco por aliança, sendo uma intrincada cartografia do parentesco social 

ampliado.” 

 O “sarneysismo” é visto como um movimento político liderado por José Sarney 

que exerce domínio sobre o Maranhão há cerca de cinco décadas. Desde 1965, 

quando Sarney assumiu o governo do Estado pela primeira vez, seu grupo político 

praticamente elegeu os governadores do Estado por dez mandatos. O portal 

“Júpiter”20 afirma que “o sarneysismo é um movimento diferente de outras correntes 

políticas, como o getulismo ou o brizolismo. Não se sustenta na adoração da figura do 

líder e nem tem uma base popular”; sua forma de atuação baseia-se no poder 

econômico (principalmente dos meios de comunicação) e na chamada “política 

pequena”, política sazonal dos períodos eleitorais exercida pela barganha de favores 

com os municípios e líderes locais.  Sarney, nas relações de poder se torna, com o 

tempo, a figura central que liga o Estado ao governo federal.  

Sua capacidade de articulação política o tornou o elo de ligação, tanto pelo 

poder amealhado em Brasília como pela sua importância no jogo político federal. Por 

outro lado, seu grupo político assume postos-chave no Estado fazendo com que os 

municípios tenham inteira dependência das ações políticas, econômicas e sociais 

patrocinadas pelo grupo, a partir da figura central de José Sarney. Neste grupo se 

inclui filhos e apadrinhados! A filha mais velha Roseana Sarney é considerada sua 

herdeira política no Estado, além do deputado federal Sarney Filho e do empresário 

Fernando Sarney. 

                                            
20 Este portal, www.jupiter.com.br publicou diversos  textos, sem uma autoria específica com críticas 

ao grupo político de José Sarney. Disponível em http://www.jupiter.com.br/jupiter/portal/noticia/id/23901  

- acesso em 04/10/2013. 

http://www.jupiter.com.br/
http://www.jupiter.com.br/jupiter/portal/noticia/id/23901
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 Observe no texto de Gonçalves (2006) como essas relações se cristalizam: 

 

A partir de 1986, com as eleições diretas recuperadas, José Sarney, 
ocupando a Presidência da República (1985-1991), ofereceu amplo apoio 
político à eleição de um antigo inimigo político seu, Epitácio Cafeteira, que 
também se afastou para concorrer ao Senado, deixando em seu lugar o vice-
governador e aliado político, João Alberto de Sousa. 
Edison Lobão, aliado político de José Sarney que sucedeu a Cafeteira, teve 
total apoio daquele, já senador da República pelo Estado do Amapá. 
Sucedendo a Edison Lobão, a peculiaridade da eleição e reeleição de 
Roseana Sarney Murad, não só filha política de José Sarney, como sua filha 
biológica e social. (GONÇALVES, 2006, p.55-56) 

 

        

 Essa autora a partir das relações descritas acima reforça a ideia de um 

Maranhão Dinástico, na medida que “José Sarney toma os laços pessoais (a gëne) 

como critério de reinvenção de um projeto de política regional (dëme), fundamento do 

Maranhão Dinástico”.  A ideia de um “mandatário” de um sistema de reciprocidade 

política sustentada no exercício privado do poder político, diz Gonçalves (2006), está 

no centro desse projeto de poder que vai além do parentesco consanguíneo e a 

mesma define como “uma cartografia do parentesco social ampliado e permeado de 

correlações de forças e de relações de interdependência entre seus membros: grupo 

de Sarney”. A consequência dessas práticas ao longo do tempo foi o  estabelecimento 

de uma prática privada de exercício político como também a constituição de uma rede 

de parentesco social ampliado, dominando os setores da política, da economia, do 

judiciário, da cultura e das comunicações. 

  O segundo modelo que desejamos analisar é o chamado “Carlismo” na Bahia. 

Para essa análise inicial nossa base de pesquisa são os textos de Paulo Fábio Dantas 

Neto, professor do Departamento de Ciência Política da UFBA. Dantas Neto (2003) 

preconiza que o carlismo pode ser visto como “um arranjo regionalmente peculiar de 

elementos presentes na política brasileira do último meio século e, ao mesmo tempo, 

a projeção nacional dessa “síntese” política regional realizada em contexto político 

autoritário e de fraca polarização ideológica”. Arranjo este que se torna dominante na 

política regional do Estado da Bahia na segunda metade do século XX.  

 A elite política regional bahiana entendia a necessidade, fruto das novas 

demandas nacionais, de que a Bahia deveria iniciar um processo de industrialização 

e “dinamização do mundo agrícola”. Segundo Dantas Neto (2003) o golpe militar de 

1964 contribuiu para esses anseios e, de forma sintomática, abriu brechas para o 
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fortalecimento de grupos políticos regionais que protagonizam o anseio ideológico da 

modernização do estado e que capitalizam essa perspectiva para o que esse autor 

chama de “autoritarismo instrumental”. O carlismo começa a ganhar força nas 

articulações nacionais e regionais patrocinadas pelos generais militares e resulta no 

“comando pessoal e monolítico” do Estado da Bahia. Dantas Neto (2003, p. 224) 

afirma então que, 

 

Nos limites restritos do campo político regional em que se forjou, onde 
claras antíteses estavam ausentes, a síntese carlista – obra de 
simultânea estratégia de coação e cooptação de aliados e adversários 
políticos, operada sob proteção e patrocínio do regime autoritário e em 
contexto de modernização do estado e de consolidação de uma classe 
média urbana – dissolveu aporias e nuances, reunindo, sob o bordão 
da modernização econômica (...). 

 

 Esta situação, de um grupo político que atua fortemente em todas as esferas 

do poder na Bahia, perdurou cerca de 40 anos sob o comando de Antônio Carlos 

Magalhães (ACM) “unicamente, pessoalmente e verticalmente”, produzindo uma 

simultânea ação na política institucional, na estrutura da administração pública e na 

interface de ambas com o mundo do mercado. Esse modelo, ao longo do tempo não 

é mais um grupo político, mas “se torna uma política praticada sob um comando 

centralizado”.  

 

Trata- se de pensar o carlismo não apenas como um grupo político, mas como 
uma “política”, ou um modo de fazer política que tenho procurado definir como 
a versão baiana da modernização conservadora brasileira, isto é, a versão 
baiana de um mix de modernização econômica e conservadorismo político 
que, embora com variações de estilo e nas suas bases sociais, foi uma 
fórmula hegemônica na maior parte da história republicana brasileira, sob 
diferentes regimes políticos. (DANTAS NETO, 2003, p. 224) 

 

 Ainda no período dos governos militares ACM, a partir de sua nomeação para 

a presidência da Eletrobrás e a aproximação com grandes empresários nacionais, 

paulatinamente vai constituindo um grupo econômico regional ligado à sua liderança 

e que contribui para a sua ascensão, tanto no âmbito regional como nacional na 

política brasileira. 

 Destaca ainda Dantas Neto (2003) 

 

Sem meios termos, o quanto as posições políticas dos vários grupos 
arenistas eram condicionadas por uma convergência de fundo da elite à qual 
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eles se reportavam, em torno da liderança carlista. Acirradas rivalidades 
pessoais passavam a plano secundário, desautorizando interpretações de 
que o “personalismo” impedia o exercício da “grande política”. Ao contrário, o 
poder pessoal a viabilizava em contexto político autoritário, garantindo aos 
“interesses baianos”, situados nos vértices entre política, administração 
pública e mercado, a continuidade de um tratamento diferenciado, por parte 

do Estado nacional, pacto do qual ACM era o fiador. (Dantas Neto, 2003, 

pag.224) 
 

 Esse projeto de poder atuando no âmbito regional ou atuando no âmbito 

nacional aglutinando “política e mercado” vai projetar ACM após o regime militar, 

nacionalmente. Nos vários ambientes das instituições políticas em Brasília ACM vai 

trafegar com desenvoltura fazendo sempre uma interface entre a política nacional e a 

política regional. Um dos resultados visíveis dessas ações é o acúmulo de poder que 

esse modelo vai obter, a ponto de não se vislumbrar qualquer tipo de oposição 

sustentável, por vários mandatos consecutivos na Bahia. O grupo carlista, desde o 

final da ditadura militar se beneficiou das condições postas a ponto de deter o poder 

político de quase todas as prefeituras da Bahia, fazer a maior parte dos deputados 

estaduais e federais, além dos senadores. Foram dezesseis anos de dominação 

ininterrupta amealhando um capital político considerável para ACM e a construção de 

uma vasta rede de comunicações pela sua família. 

 Por um lado, ACM pode ser visto como um político “tradicional” no fazer político 

da Bahia se apropriando de um “carisma” de benfeitor, “pai dos pobres” e interessado 

em modernizar a Bahia e, ao mesmo tempo, se insere na política nacional. Conforme 

aponta Dantas Neto (2006), “O carlismo é a versão baiana da modernização 

conservadora brasileira. Existe em outros lugares, de outras formas, com outros 

nomes. Este tipo de política não sairá de cena e poderá predominar sempre quando 

lideranças conservadoras forem predominantes no País”. A modernização econômica 

ao lado de um conservadorismo político são posturas comuns a vários dirigentes 

brasileiro desde os anos 90 do século passado em várias regiões do Brasil. Em 

determinados momentos essa confluência se manifesta em uma concepção 

autocrática de poder naturalizada pela intervenção estatal, isto é, a apropriação de um 

grupo aparelhando o Estado, no caso da Bahia, sob o domínio do grupo de ACM, no 

dizer de Dantas Neto (2003) “consegue cooptar quadros políticos, intelectuais, 

artísticos, empresariais e comunitários, convencidos por argumentos pragmáticos a 

compor ambiente aclamativo de uma hegemonia política exercida sobre uma Bahia 

mais “moderna”. 
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 O terceiro modelo que vamos analisar se refere propriamente ao objeto de 

nossa discussão maior que é o “siqueirismo”. Como afirmamos anteriormente na 

introdução foi no contexto de embates políticos pela emancipação do Estado do 

Tocantins que se forma a figura de Siqueira Campos como “herói” do movimento 

separatista, contribuindo decisivamente para as bases do siqueirismo. 

Na entrevista que fiz o com o ex-governador ele se vê como um idealista e 

exímio negociador. Essa “narrativa” das origens o coloca como alguém que sai de São 

Paulo já inserido no comércio de fertilizantes e de ouro, sem nenhuma experiência 

política e se instala na cidade de Colinas, à margem da rodovia Belém-Brasília onde 

em poucos anos, depois de exercer um cargo em uma cooperativa local21, se elege 

vereador daquela cidade e na sequência, deputado federal por Goiás, desde os anos 

70 até o final da ditadura militar. Abraçou a bandeira da criação do novo Estado e 

conseguiu ser eleito deputado federal pelo Estado de Goiás por cinco mandatos 

consecutivos até a criação do Estado do Tocantins. 

 A criação do Estado do Tocantins exerce um peso enorme sobre as relações 

políticas e sociais na região norte de Goiás tendo Siqueira Campos, eleito governador, 

assumindo a posição de condutor do processo e, junto com a formação de um grupo 

político – a U.T. União do Tocantins22, se destaca como o grande líder regional 

“preocupado com o desenvolvimento do Tocantins e sua gente”. Na medida em que 

as funções de Estado são comandadas por Siqueira Campos e seu grupo, aqui 

também se naturaliza na sociedade tocantinense a ideia do “herói” da separação de 

Goiás, do “comandante” e benfeitor para as pessoas pobres da região e dos migrantes 

que chegavam em grandes levas para “fazer a vida” no Tocantins. Oliveira (2012) 

lembra que as pessoas, tanto as que historicamente já viviam na região, como as que 

chegaram depois, “para se sentirem parte integrante deste projeto de 

desenvolvimento do Estado, aceitavam a dominação do grupo siqueirista e muitas 

vezes defendiam com entusiasmo as ações do governador”. 

                                            
21 Obtive algumas imagens e o cartaz de sua primeira campanha política em Colinas (1965) conforme 

anexo. Imagem 02. 

22 A U.T. já estava presente nos discursos de Siqueira Campos no Congresso Nacional, quando ele 

manifestava que “é preciso unir os tocantinenses” para que o Estado possa se desenvolver. Esse papel 

narrativo de um grupo que possibilitou o desenvolvimento do Tocantins sob a liderança de Siqueira 

Campos se encarna na coalisão de partidos com programas e ideologias diferentes, mas que se 

aglutinam em torno de um líder e de uma perspectiva de poder demandada por esse grupo. 
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 O projeto de poder e o discurso de Siqueira Campos de modernização do 

Estado estão ligados aos discursos dos anos 90 de privatização e diminuição da 

intervenção do Estado na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, de paternalismo 

decorrente do carisma e poder de mando do ex-governador. Desta forma o 

siqueirismo se estabelece na junção da autoridade pessoal do governador e no título, 

medida de posição ou de ordem, de “governador” obtido pelas vias institucionais, ao 

longo de diversos mandatos políticos. 

 Havia uma lógica nos discursos e na veiculação na mídia sobre os aspectos 

modernizantes que fariam do Tocantins um estado modelo. Lembra Motter (2010) que 

se “construiu a imagem de um estado que propiciava a implementação de uma 

infraestrutura moderna e que era capaz de engendrar riquezas e desenvolvimento 

para a região e o país”. Além da infraestrutura, a questão da educação, com a criação 

e implementação da primeira universidade federal pública no Tocantins, a partir do 

imobilizado da Universidade Estadual do Tocantins, se tornaram nos discursos como 

símbolos da modernidade. Logicamente, tanto na política como no imaginário popular 

o “autor” e “construtor” de todas essas transformações ocorridas no Estado após a 

criação foi Siqueira Campos. 

 Esse entrelaçamento entre o criador e construtor e a imagem de um Estado 

idealizado, acolhedor de migrantes, nova “fronteira” de oportunidades no Brasil, 

reforça a presença de Siqueira Campos e o domínio não apenas político e simbólico, 

mas de fato sobre uma sociedade que se “libertou” da espoliação que o sul goiano 

exercia sobre o norte pobre e distante dos centros de modernidade no Brasil.  

Mesmo “fazendo” a maior parte dos prefeitos dos municípios, deputados 

estaduais e federais e os 03 senadores da República, por um período superior a dez 

anos, desde o início da criação do Estado por meio de seu grupo político, o ex-

governador não tem um interesse explícito em se lançar novamente a cargos ou 

funções federais. Prefere que pessoas ligadas a ele, correligionários fiéis e o seu filho 

Eduardo Siqueira Campos que, segundo o ex-governador, seria o seu herdeiro 

político, atuem nas instâncias federais a partir das demandas apresentados por 

Siqueira Campos. A revista VEJA faz uma crítica forte a esta questão na sua edição 

de 04 de setembro de 1996, p. 83, denominando Siqueira Campos como “siqueirão” 

e Eduardo Siqueira Campos como “siqueirinha” em uma reportagem sobre o domínio 

que ambos exercem no Tocantins. 
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É importante para Faoro (1999) olhar as relações políticas como “um mundo à 

parte do comum da sociedade que reproduz as formas de deferência, signos 

especializados e legislação específica”, apropriadas pelos políticos e resultam em 

formas de dominação evidentes de um grupo/estamento que se preconiza acima das 

relações sociais comuns. Assim, certamente esses três personagens da política 

brasileira devem ser vistos a partir desta concepção de pertencimento. 

 As aproximações e distanciamentos entre estes três “modelos” políticos podem 

ser visto a partir de um elemento comum. Dentre as formas de dominação que 

estamos discutindo, eles se inserem na perspectiva do mandonismo no Brasil, 

porém, de acordo com o capital político que adquirem ao longo da vida se articulam 

de forma diferenciada. Li textos e matérias jornalísticas que apontam para palavras 

como “caciquismo”, “coronelismo” e “caudilhismo” que poderiam ser atribuídas a estes 

personagens políticos, porém, nas minhas leituras, não percebo de forma dominante 

nenhum desses significados sendo caracterizados para esses políticos. Os três 

políticos a meu ver utilizam do Estado patrimonial, na expressão de Faoro (1999), 

como uma forma de dominação da sociedade, na medida em que assumem o poder 

político, econômico e de mando, por meio da estrutura do Estado nas suas regiões. 

 Por um lado, há um discurso comum de modernização econômica  do Estado, 

apesar do siqueirismo se articular em um período menor que o sarneysismo e o 

carlismo; por exemplo no rompimento de Sarney com o “vitorismo”, visto como o 

atraso, e, no caso da Bahia, na implementação do polo petroquímico de Camaçari, 

atribuído à luta de ACM por uma Bahia moderna e, no siqueirismo, a privatização de 

serviços essenciais à população como a energia e água visto pelos dirigentes como 

traços de modernização, por outro lado os três modelos podem ser classificados como 

personalistas e autocráticos. O poder de mando pessoal destes três líderes aparece 

frequentemente nas ações sociais e políticas que desenvolvem ao longo de intensa 

carreira política. As relações com os eleitores são vistas na perspectiva paternalista e 

de benfeitor no sistema de troca de “benefícios” demandados pelas pessoas, porém 

pelo fato de serem os ocupantes da burocracia do Estado, os executores do papel do 

Estado são percebidos de forma “personalizada” pelas populações pobres e carentes. 

 No caso de Sarney e ACM, a dominação está ligada também aos meios de 

comunicação e empresarial que suas famílias e políticos ligados a eles adquirem nos 

estados, diferente do caso do Tocantins quando da criação do Estado, um poderoso 
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grupo de comunicação de Goiás – grupo da TV Anhanguera, se instala e passa a 

dominar as mídias na região e, apesar das relações de “favores” entre o grupo 

siqueirista e este grupo de comunicação, Siqueira Campos não conseguiu de forma 

efetiva construir um grupo de comunicação relevante no Estado. 

  Outra característica que os aproxima é o desejo de que seus herdeiros 

consanguíneos se tornem seus herdeiros políticos. Em cada caso há uma 

diferenciação na forma como a dominação acontece e consequentemente a força do 

parentesco também é diferenciada.  No caso do Maranhão, esse processo acontece 

a partir da ideia de um “mandatário” de um sistema de reciprocidade política 

sustentada no exercício privado do poder político que, segundo Gonçalves (2006), 

está no centro desse projeto de poder que vai além do parentesco consanguíneo e a 

mesma define como “uma cartografia do parentesco social ampliado e permeado de 

correlações de forças e de relações de interdependência entre seus membros: grupo 

de Sarney”. No caso da Bahia, esta situação de um grupo político que atua fortemente 

em todas as esferas do poder na Bahia, perdurou cerca de 40 anos sob o comando 

de Antônio Carlos Magalhães (ACM) “unicamente, pessoalmente e verticalmente”, 

produzindo uma simultânea ação na política institucional, na estrutura da 

administração pública e na interface de ambas com o mundo do mercado. Esse 

modelo, ao longo do tempo não é mais um grupo político, mas “se torna uma política 

praticada sob um comando centralizado”, conforme Dantas Neto (2003). Quando 

olhamos para o Tocantins, o processo não é tão diferenciado, mas o que persiste é a 

formação de um grupo político, a U.T. que sob o comando de Siqueira Campos 

dominou todas as esferas da vida econômica e política do Estado cerca de uma 

década e meia. 

 No Tocantins, o poder de mando e o carisma do ex-governador aglutina um 

grupo com interesses comuns e impõe Eduardo Siqueira Campos nas diversas 

esferas institucionais da política, ao longo do tempo, porém, esse político não alcança 

o capital político do ex-governador. Na perspectiva de Weber (1996, p. 160) o carisma 

“onde existe, constitui uma “vocação”, no sentido enfático da palavra: como “missão” 

ou “tarefa” íntima”. Assim, nas pesquisas que realizei e nas entrevistas de campo a 

população não encontra no filho de Siqueira Campos a noção de missão ou vocação 

tal qual era vista no ex-governador. Claro está aqui, também, que a “rotinização do 
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carisma” após a criação do Estado desemboca segundo Weber (1996) “nas formas 

da dominação cotidiana: da patrimonial – especialmente”. 

 Outra aproximação é o fato que esses três políticos atuaram ao longo do 

período da ditadura militar (1964-1985) sempre ao lado dos governos militares pela 

ARENA se tornando porta-vozes de suas regiões de origem. Neste período, Sarney 

foi senador pelo Maranhão por dois mandatos consecutivos, ACM foi deputado federal 

e depois governador da Bahia por dois mandatos e Siqueira Campos foi deputado 

federal, como representante da região norte de Goiás por cinco mandatos 

consecutivos. 

 O que diferencia Siqueira Campos no caso da representação é que após a 

criação do Estado do Tocantins ele não assume mais nenhuma função política a nível 

federal. Apesar de pedidos de seus correligionários ele prefere atuar sistematicamente 

no Estado criado, se elegendo e reelegendo por quatro mandatos como governador. 

Passando a ideia de um político “fiel ao seu povo”, que prefere buscar financiamentos 

no exterior, tendo como único objetivo “o desenvolvimento do Tocantins”. Várias 

reportagens jornalísticas conforme imagem no anexo deixam transparecer essa 

questão de um governador preocupado com a “modernização do Tocantins”. 

Certamente essa é uma das razões por que o ex-governador não tem tanta influência 

ou projeção nacional como encontramos em Sarney e ACM que participam ativamente 

das questões nacionais. 

 Outra questão que me parece central é o fato que o Tocantins é um Estado 

novo, historicamente recém-criado, diferentemente do Maranhão e da Bahia que eram 

unidades federativas antigas quando do surgimento do político Siqueira Campos. A 

relação da criação do Tocantins e a figura de Siqueira Campos imbricam em uma 

dominação diferente das relações existentes nestes outros estados citados. O poder 

de nomear pessoas para as funções públicas, criar parte das instituições necessárias 

ao funcionamento da máquina pública, doar terras, lotes, etc., como primeiro 

governador, permite a Siqueira Campos exercer uma influência constante pela troca 

de favores exercidos ao longo do tempo no Tocantins. Nesse sentido a impressão que 

fica segundo Motter (2010, p.138) é que 

 

Esse poder político, governava em proveito de si e das oligarquias 
latifundiárias e pecuaristas do estado e, naquele momento de instituição e 
consolidação da nova unidade federativa, precisa interpelar os segmentos 
menos privilegiados da sociedade para a ideia de que todos estavam juntos, 
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tanto no processo da luta pela consolidação do Tocantins como na “colheita” 
dos benefícios decorrentes desse mesmo processo. 

       

 Essa noção de pertencimento será um dos poderosos instrumentos de 

dominação legítima que o ex-governador utilizará, de forma recorrente, na associação 

de sua figura como o grande “criador” e “construtor” do Tocantins em todos os seus 

atos que são sempre “atos oficiais” nesta simbiose estabelecida na sociedade 

tocantinense. 

 Assim, pretendo nos capítulos seguintes estabelecer como surge e se constrói 

este modelo de dominação a partir da discussão sobre a trajetória deste político, a 

criação do Tocantins, a construção da capital, Palmas, as forças políticas que deram 

sustentação a um grupo político a ponto de ser quase hegemônico, o olhar de diversos 

atores políticos ou não, que direta ou indiretamente participaram desse processo, 

onde o fio condutor é entender um fenômeno: o siqueirismo. 
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2.  A CARREIRA POLÍTICA DE SIQUEIRA CAMPOS. 

 

2.1 O antigo norte de Goiás no contexto dos anos 60 e 70 do século XX. 

 

 Como já destacamos anteriormente, a ideia da separação do norte de Goiás do 

restante do estado goiano não era nova, Silva (1996) faz um relato da luta, entre 

outros, do Brigadeiro Lysias Rodrigues que, em 1944, formulou um anteprojeto de 

criação do Território Federal do Tocantins, tomando por base a Constituição de 1937, 

outorgada pelo presidente Getúlio Vargas que estipulava no seu artigo nº 6 que a 

União “poderá criar, no interesse da defesa nacional, com partes desmembradas dos 

Estados, territórios federais, cuja administração será regulada em lei especial”.  

Descreve ainda Silva (1996) que, em 1943, um hidroavião pousa na “Barra do Tucum”, 

no município de Carolina-MA e dele salta o ministro da Viação e Obras Públicas, 

Mendonça Lima, que, na residência de Salomão Solino, fazendeiro e chefe político da 

região, recebeu da comunidade carolinense um abaixo assinado com milhares de 

assinaturas pedindo a criação do Território do Tocantins, que seria constituído do 

Norte de Goiás e do Sul do Maranhão. 

 Vários movimentos e manifestos se intensificam a partir da década de 1950 

expressando o desejo de separação da região norte de Goiás. Um manifesto 

denominado “Comitê Pró-Território”, publicado em SILVA (1996:163) aponta entre as 

diversas razões o seguinte: 

 

O Norte de Goyaz, como todos sabemos, marcha, morosamente até, na velha 
estrada da rotina, embargados, assim, os nossos passos, quebrantadas, 
destarte, nossas atividades. (...) O sentido longitudinal de Goyaz, contando 
quatrocentas léguas de Sul a Norte, constitui obstáculo quase insuperável 
aos seus governos, no setor administrativo, de vez que este imenso território 
não se acha provido de via de comunicação e transporte. (...) E quanto à parte 
econômica a situação é mais lamentável, visto como o extremo norte do 
Estado se encontra mais próximo de Belém (PA) e do sul do Pará, com os 
quais mantém intercâmbio mercantil, que de Goiânia, capital do Estado. 

 

 Outra justificação é apresentada no texto de Santos (2002:163) In GIRALDIN 

(org.) 2004, onde a autora no texto sobre o CENOG – Casa do Estudante do Norte 

Goiano coloca a questão:  

 

O tocantinense, pela sua própria etnia, é diferente do goiano. Quatro séculos 
fizeram esta diferença. Daí por que um governo com autonomia própria já era 
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reclamado há centenas de anos. O seu potencial econômico se baseia na 
agricultura, pecuária e exploração mineral mais eficiente com a existência de 
uma administração mais afinada com os reais anseios da população. 

 

 Segundo esta autora, o governo discriminava a região norte por ser muito 

pobre. A composição populacional era também diferente. O norte de Goiás, ao longo 

dos anos, conforme Aquino (2004), foi construindo uma identidade própria, onde uma 

composição étnico-cultural de larga influência de estados nordestinos, notadamente 

Maranhão, Piauí e Bahia sempre estiveram muito presentes na construção social da 

região.  

 Oliveira (2004) citando o jornal O Tocantins, de dezembro de 1987, à pag.03 

coloca que: 

As diferenças culturais, as enormes distancias e inexistência de ligações 
rodoviárias até a época recente, os polos opostos de atração econômica, 
representados por São Paulo ao sul e Belém ao norte, terminaram por 
separar de fato o que só politicamente achava-se unido. O norte e sul de 
Goiás são dois estados distintos, que muito pouco tem em comum. 

 

  

 A deputada federal Irma Passoni, na sua justificativa, quando do voto em 

separado na Comissão do Interior da Legislatura de 1982-86 mesmo optando pela 

não criação do Tocantins naquele momento, 1983, concordava com os argumentos 

sobre as diferenças econômicas, culturais e geográficas das duas regiões de Goiás. 

Afirmava a deputada na sua justificativa conforme caderno do CONGRESSO 

NACIONAL, sessão conjunta de 5 de junho de 1985, p.18: 

 

Por outro lado, as características geográficas das duas regiões são também 
fortemente diferenciadas, tanto em matéria de clima, como matéria de 
vegetação e relevo, o que certamente influi na formação econômica de cada 
uma delas, diferenciando-se. Esse fato aliás está oficialmente reconhecido 
na medida em que a União submete a metade norte de Goiás à jurisdição da 
SUDAM e a metade sul do Estado à jurisdição da SUDECO.  

 
 

 Nesta direção, afirmava a deputada que, no plano administrativo, saltava às 

vistas as dificuldades que tem que ser enfrentadas, por qualquer governo instalado 

em Goiânia, para dar uma assistência correta ao norte do Estado, se mais não fosse, 

porque algumas cidades do norte encontram-se a mais de mil quilômetros da capital, 

Goiânia. Quando se pensava a aplicação de recursos por meio de empréstimos de 

origem internacional com juros favorecidos, o norte de Goiás era preterido porque 
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privilegiavam regiões que podiam propiciar um retorno mais imediato, o que era 

extremamente contraditório na lógica dos “programas de desenvolvimento”. 

 Em discurso na Câmara dos Deputados proferido em 27 de abril de 1984, o 

deputado Siqueira Campos solicita a transcrição de um artigo publicado no jornal “O 

Popular” de Goiânia do dia 24 de abril em que o Sr. José Borges de Tocantinópolis 

destaca o sentimento de abandono da sua região, diz o autor do artigo: 

 

Estamos cansados de sofrer com o descaso do povo do Sul para com o Norte, 
pois as verbas destinadas para alguns melhoramentos em nossa região 
chegam às vezes até a serem desviadas, quando não vão parar no bolso, ou 
contas bancárias de alguns deputados, que logram os eleitores inconscientes 
do Norte para adquirirem seus votos. O Norte precisa despertar, pois ainda 
está adormecido no sono do esquecimento e sonhando com um futuro de 

desenvolvimento (...) Queremos um novo Estado para nos libertar dessa vida 

de calamidades que estamos passando. Pagamos luz para dormir no escuro, 
pagamos água, e muitas vezes não a temos nem para lavar as mãos. 
Ficamos sem escolas porque os professores fazem greve por falta de 
pagamento dos seus míseros salários. 

 
 Enquanto na região mais ao sul de Goiás a população era composta de 

mineiros e paulistas, na região mais ao norte, nordestinos e paraenses viviam 

completamente separados por falta de todo tipo de estrutura necessária ao 

desenvolvimento. Naturalmente o intercâmbio mais frequente do centro-norte goiano 

era feito com o norte do país e com regiões periféricas do nordeste, quase sempre por 

meio da navegação do Rio Tocantins, sujeito a oscilações sazonais no volume de 

águas. 

 O deputado Siqueira Campos entre outros discursos na Câmara dos 

Deputados, publicado no Diário do Congresso Nacional de 04 de dezembro de 1981, 

à página 1456, se expressava assim: 

A inexistência de agências ou delegacias dos órgãos federais e estaduais 
mais importantes, como aqueles aos quais estão entregues os setores da 
Habitação, Previdência Social, Energia Elétrica, Educação, Saúde e outros, 
deixa o Norte de Goiás tolhido, desassistido, com problemas sociais agudos. 
Nenhuma das cinquenta e sete cidades norte-goianas, mesmo aquelas mais 
importantes, verdadeiros polos regionais, tem as mesmas condições das 
cidades do mesmo nível, em população e economia, mesmo do Nordeste 
brasileiro. 

 

 Quando entrevistei o Sr. Guilherme Alexandrino Borges, um migrante mineiro 

que veio para o Tocantins em 1989 e se alojou primeiramente em Miracema, a capital 

provisória, a percepção dele sobre esse tema reproduz o discurso autonomista. 

Quando perguntei: “No caso do Tocantins, o grande discurso era de que a região norte 
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do estado de Goiás era muito atrasada. Faltava muita coisa aqui”? Observe parte da 

resposta que obtive: 

 
G: Faltava demais, se eu te der um dado estatístico muitas vezes você ignora. 
Quando, foi criado o Estado de Tocantins, o Estado do Tocantins quando 
separou aqui, essa parte representava 5% da economia goiana só, o resto, 
95% era abaixo. (S: A outra parte.) Quando foi em 2000 essa parte aqui já 
representava 31 % de Goiás. 

 

 Na entrevista realizada com o fotógrafo Márcio Di Pietro, quando perguntei 
sobre a primeira campanha de Siqueira Campos para governador o entrevistado 
descreve o Tocantins da época assim: 

Bom, a campanha se iniciou em Natividade, eu não lembro exatamente a 
data, mas iniciou em Natividade e foi uma coisa assim bastante 
surpreendente conhecer o norte do Goiás, porque no andamento da 
campanha eu fui tendo contato com realidade e realmente era uma situação 
muito difícil aqui da população, eles eram muito largados assim a nível de 
administração estadual. A administração de Goiás, o governo de Goiás não 
dava a mínima pro norte e a gente tinha como a cidade mais importante que 
era Araguaína que tinha o seu próprio universo, que tinha a sua própria 
realidade porque era uma cidade que crescia junto com a pecuária, então 
sempre teve uma relação com a cidade grande né, de porte grande em 

relação as cidades do norte de Goiânia. 

 

Uma crítica importante sobre o tema do atraso social e econômico da região 

norte de Goiás veio também da entrevista que fiz com o Sr. Roniglesi Pereira de 

Carvalho Tito, servidor público cuja família, vindos do Piauí e da Bahia, morava desde 

o início do século vinte na região do Tocantins e, portanto, se considerava um 

autêntico “curraleiro”. Segundo ele, curraleiro era o termo usado pelas pessoas que 

nasceram e viviam nas pequenas cidades que se formaram ao longo do século XX ao 

redor dos currais de gado por toda a região. Dizia ele na entrevista: 

 

Do ponto de vista econômico, a região é fantástica em termo de nível 
potencial, eu costumo sempre dizer que o Tocantins carrega muito aquele 
estigma que existia no próprio Brasil, ou seja, em termos de um país do futuro, 
o Tocantins ainda continua sendo um Estado de futuro. Embora ainda seja 
jovem, duas décadas e alguns anos, mas ainda não foram criados 
mecanismos suficientes para o desenvolvimento econômico e atrelada a 
questão econômica vem a questão social, né! Embora realmente não 
podemos negar que as condições de vida da região melhoraram de forma 
significativa com a criação, com a divisão do estado de Goiás, mas ainda tem 
os indicadores sociais bastante preocupantes que precisamos avançar muito. 

 

 A Revista VEJA, em edição de 11 de janeiro de 1989, página 48 com o título: 

“Menor e melhor: o velho Estado de Goiás é divido ao meio, perde Tocantins e livra-

se de muitos problemas”, noticia esta realidade com as seguintes palavras: 
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Na divisão geográfica, Goiás saiu perdendo. Seu território, antes equivalente 
a dois Estados do Maranhão, foi cortado ao meio e ficou reduzido a um Mato 
Grosso do Sul. Em termos econômicos, entretanto, Goiás saiu ganhando e 
até se livrou de uma pesada carga de problemas sociais – 95% de toda a 
riqueza do antigo Estado ficou do lado goiano, enquanto o Bico do Papagaio, 
a região campeã de mortes em conflitos de terra no Brasil, pertence agora a 
Tocantins. (...) Dos 20 milhões de cabeças de gado do antigo Estado, 80% 
permanecem nos pastos de Goiás, e dos quase 2,5 milhões de toneladas de 
milho da safra passada, 2,3 milhões vieram das terras hoje goianas. 

 

 O isolamento, quase que total em relação à parte sul de Goiás, começa a ser 

rompido com a construção da rodovia Belém-Brasília na década de 1960. A rodovia 

que será um importante marco para a visibilidade do norte goiano, fazia parte de um 

plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, que segundo Aquino (2004:320), In 

GIRALDIN, Odair. (org.) A (Trans) Formação histórica do Tocantins, 2004, 

 

Era a estratégia programática para a gestão de um governo 
desenvolvimentista, Juscelino pretendia fazer o Brasil ultrapassar os limites 
do litoral. (...) Assim as ações do governo deveriam voltar-se prioritariamente 
para as grandes obras de integração. 

  

A ideia de um governo desenvolvimentista, ideológico, causa vários impactos 

nas instituições, no governo e nos grupos sociais entre os anos 50 e 60 do século 

passado. Para Cardoso (1978:207) os “discursos de Juscelino Kubitschek evidenciam 

a ideologia do desenvolvimento” nos quais naturalmente são eliminadas as diferenças 

de interesses e aspirações de pessoas ou grupos pequenos em prol de uma noção 

de “objetivos nacionais”. Relativamente, o processo de crescimento econômico 

assegurava e legitimava as ações do governo. A catalisação de mecanismos de 

expectativas novas aliadas à esperança de melhorias na sociedade cria um clima de 

confiança nas instituições e no governo. 

Neste contexto, se tornava premente que outras regiões além do centro-sul do 

país participassem desta mentalidade que se instalava. É preciso lembrar que já no 

período Vargas a perspectiva de redivisão do país era cogitada como forma de 

minimizar os desequilíbrios regionais e, portanto, o discurso autonomista da formação 

de um Território ou Estado entre o sul do Maranhão e o norte de Goiás ganha força a 

partir da perspectiva desenvolvimentista. 

Os impactos da construção da rodovia Belém-Brasília, seja no âmbito 

socioeconômico, cultural e ambiental, foram decisivos para a região do norte de Goiás, 
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para o Tocantins, dar os primeiros passos rumo à “modernidade”. Muitos habitantes, 

isolados ao longo do rio Tocantins e Araguaia com a construção da estrada deslocam-

se para as margens da rodovia Belém-Brasília, assim como milhares de migrantes de 

outras regiões começam a chegar ao Tocantins provocando um rápido crescimento 

de cidades que já existiam no traçado da rodovia ou que foram formadas com e após 

a construção da mesma. Aquino (2004) lembra que, ao mesmo tempo em que a 

estrada representou um canal para viabilizar a ocupação da região, representou 

também uma válvula de escape para aqueles que sonhavam em sair do sertão para 

viver nos grandes centros. Uma das consequências imediatas da construção da 

Belém-Brasília foi o esvaziamento das velhas cidades à beira do rio Tocantins. Entre 

o início da construção na década de 1950 e o término da pavimentação na década de 

1970 a população praticamente quadruplicou neste período, de acordo como o 

IBGE23. 

Se de um lado, com a abertura da rodovia, há um aumento da especulação das 

terras ao longo da estrada, e conflitos ligados à grilagem das terras, há também a 

preocupação com um plano de colonização ao longo da Belém-Brasília. Aquino 

(2004:327), fazendo referência ao jornal “O Popular”, edição de 25 de fevereiro de 

1960, coloca que houve uma reunião com a presença de Dom Alano então bispo de 

Porto Nacional, religioso muito influente na região do Tocantins, dos governadores 

dos Estados de Goiás e Maranhão, representantes do Estado-Maior do Exército, do 

Instituto de Imigração e Colonização, do Serviço Social Rural e do Ministério da 

Agricultura para discutir as questões decorrentes do impacto da rodovia na região. 

Uma matéria no jornal citado dizia que “será uma missão árdua e difícil porque já está 

havendo uma ocupação desordenada das terras marginais à rodovia”. 

No aspecto cultural, o peso desta nova configuração econômica, decorrente da 

rodovia, também foi significativo. As misturas étnicas provenientes de intensos 

movimentos migratórios em contato com as culturas locais ao longo do rio Tocantins, 

sejam essas culturas sertanejas, indígenas ou quilombolas ou de habitantes das 

                                            
23 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e História -  A carência de um órgão capacitado a articular e 

coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação dos serviços especializados em funcionamento 

no País, favoreceu a criação, em 1934, do Instituto Nacional de Estatística - INE, que iniciou suas 

atividades em 29 de maio de 1936. No ano seguinte, foi instituído o Conselho Brasileiro de Geografia, 

incorporado ao INE, que passou a se chamar, então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

(http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/instituicao.shtm)  

http://www.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/instituicao.shtm
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pequenas cidades, produzem uma identidade regional com diferentes tonalidades. A 

vida urbana decorrente do crescimento das cidades não mais ao longo do rio, mas ao 

longo da rodovia, formava segundo Aquino (2004), uma faixa estreita de vida urbana 

que contrastava com o restante da região. No imaginário popular dizia-se que o povo 

do norte de Goiás vivia não em função do dinheiro, porque o povo não se preocupava 

com dinheiro. O povo se preocupava com as festas, apenas. Portanto, as práticas 

modernas de economia sem dúvida impactaram toda a região acirrando os contrastes 

nas práticas sociais da época. 

Com relação à política, contudo, de acordo com Santos (2007:30), 

O processo de crescimento econômico assegurava e legitimava as ações do 
governo. Em contrapartida, esse apoio era avalizado pela aliança PSD/PTB. 
Isso favorecia a aliança entre os coronéis do PSD (que desejavam manter o 
status quo no campo e receber subsídios federais, controlando o eleitorado) 
e os políticos populistas do PTB que se mantêm graças ao poder de emprego 
e controle sobre a clientela urbana, por meio dos sindicatos e da Previdência 
Social. 

 

 De qualquer forma, mesmo com o atraso e as formas de mandonismo existente 

em todo o norte de Goiás, a conquista da autonomia política do nortegoiano foi 

apontada como uma pré-condição para o desenvolvimento econômico e social da 

região. 

 

2.2 Os movimentos organizados e a atuação enquanto Deputado Federal por 

Goiás de Siqueira Campos na separação do norte goiano. 

 

2.2.1 – CENOG E CONORTE 

  

 Dois movimentos organizados pela sociedade goiana vão se destacar nos anos 

60 e 70 do século XX por seus posicionamentos em favor da autonomia do norte de 

Goiás. A Cenog e Conorte. 

 A Casa do Estudante do Norte Goiano – CENOG é criada no início dos anos 

60, inicialmente com uma preocupação em amparar os estudantes vindos do norte de 

Goiás para estudar em Goiânia. Ela nasce idealizada pelo “Padre Rui”24, segundo 

                                            
24 O Padre Rui era diretor do Colégio Cristo Rei, na cidade de Pedro Afonso no final dos anos 50. Seu 

nome completo era Rui Rodrigues da Silva. Na década de 60 se tornou professor da Universidade 

Federal de Goiás, Secretário da Educação do Estado de Goiás e ativo nos movimentos estudantis e 

sociais no início do golpe militar de 64. Foi perseguido e exilado na França. Retornou para o Tocantins 
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Santos (2007), “com uma preocupação assistencialista de consecução de bolsas de 

estudos para os estudantes que vinham do norte goiano estudar na capital, Goiânia, 

de alojamento para estes alunos e a inserção deles no mercado de trabalho”. A visão 

deste movimento, diante das carências da região, era criar condições de moradia para 

estudantes vindos da região norte que migravam para Goiânia para cursar o segundo 

e terceiro graus. Em um segundo momento se coloca a questão da autonomia do norte 

goiano, questão que entra muito fortemente na pauta das discussões do grupo. 

SANTOS (2007:44) reproduzindo o jornal O Popular, de 1º de maio de 1966, publicado 

em Porto Nacional nos remete a esta discussão: 

 

A entidade criada e consolidada pelo dinamismo de uma plêiade de jovens 
nortenses, a Casa do Estudante do Norte Goiano vem paulatinamente 
assumindo papel de destaque na defesa da valorização daquela rica e vasta 
região compreendida acima do Paralelo 13, como um testemunho eloquente 
e brilhante do idealismo de uma nova geração de moços que desponta 
desvinculada dos vícios e dos erros do passado. 
 

 

 A CENOG vai paulatinamente conquistando espaço político, muito além do 

assistencialismo aos estudantes; começa a receber verbas do governo estadual e 

apoio para seus eventos e congressos. “Os jovens idealistas nortenses estão no firme 

propósito de proporcionar a nossa gente dias melhores e tudo fazer pela redenção do 

Norte”, afirmava um dos textos do Congresso da Cenog realizado em junho de 1965, 

em Porto Nacional. Este ideal vai se espalhar por toda a região nortense na medida 

em que a Cenog vai abrindo seccionais, a partir de Pedro Afonso, depois Goiânia, 

Miracema, Tocantinópolis, Gurupi e Tocantínia. O lema: “Tudo Pela Redenção do 

Norte Goiano” (Santos, p.46) ganha força nas discussões estudantis e propunha 

reivindicar melhorias para a região norte de Goiás. 

 Santos (2007:47) destaca que as seccionais eram as células que garantiam a 

sobrevivência do movimento. Afirma a autora, 

 

A integração era feita por intercâmbios culturais, troca de correspondências, 
reuniões, congressos e também da participação dos deputados e 
representantes da região que, engajados nessa ideia de criação do estado 
do Tocantins, davam ajuda para que houvesse um deslocamento dos 
estudantes e uma integração entre eles. 
 

                                            
após a criação do Estado e foi nomeado Reitor da UNITINS – Universidade Estadual do Tocantins, na 

década de 90. 
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 Nas reuniões seccionais eram debatidos os problemas da região e as possíveis 

soluções, que eram levados para a sede do movimento em Goiânia. Algumas dessas 

ideias discutidas provocavam divergências nas diversas seccionais, o que muitas 

vezes levavam a rompimentos e disputas entre os grupos de cenoguianos. 

 Nos anos 60, a Cenog realiza uma série de congressos onde, segundo 

Cavalcante (2003), os discursos e ações do grupo tinham como objetivo levantar os 

problemas regionais como saúde, educação, transporte, rede elétrica, estradas, entre 

outros, e buscar soluções juntos às autoridades governamentais. Afirmavam o grande 

potencial hidroelétrico e agropecuário que a região norte de Goiás tinha e não era 

explorado. Silva (1997) destaca que a Cenog conseguiu ser atendida em inúmeras 

reivindicações junto ao poder público estadual e federal, num trabalho paralelo aos 

parlamentares. Escolas, ginásios, postos de saúde, agências bancárias, hidrelétricas 

resultaram de reinvindicações dos estudantes do CENOG. Em 1968, o movimento cria 

um jornal denominado Paralelo 13, que teve breve circulação e defendia de forma 

explícita nas suas páginas a emancipação da região, procurando despertar na 

população a consciência de participação e luta, segundo Santos (2007), “na 

contramão da legislação do regime militar, após o golpe de 64, que reformulava a 

organização estudantil”. 

 

 A CONORTE – Comissão de Estudos dos Problemas do Norte Goiano é criada 

juridicamente em 1981, como uma comissão para discutir os problemas do norte de 

Goiás e, entre seus objetivos organizar a luta autonomista da região. Silva (1997:172) 

apresenta o primeiro artigo do estatuto da Conorte: “Sob a denominação de Comissão 

de Estudos dos Problemas do Norte Goiano, fica constituída uma sociedade civil, sem 

fins lucrativos, que se regerá por este estatuto”. Sua sede ficava em Brasília e tinha 

subcomissões em Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Goiânia. Ela nasce no meio 

de um grupo de intelectuais norte-goianos radicados em Brasília com o apoio de 

diversos fazendeiros da região e buscava agregar e motivar os nortenses de Goiás 

nos ideais, dito centenários, de autonomia da região; ainda que o movimento tinha um 

caráter conservador pelo fato que as mudanças pretendidas não mudavam o status 

quo das oligarquias dominantes na região norte de Goiás. 

 A conjuntura política, econômica e social no Brasil da década de 1980 oferecia, 

segundo Oliveira (2004:16) 
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elementos para a defesa de uma autodeterminação política de uma região 
com capacidade de se autogerir política e economicamente. a) 60 municípios 
com um milhão de habitantes, proporcionando um coeficiente suficiente para 
preencher as vagas na assembleia estadual e no congresso nacional; b) mais 
de 5 milhões de hectares de terras agricultáveis; c) potencial de geração de 
energia elétrica imenso; d) duas rodovias federais (Belém-Brasília e 
Transamazônica); d) solo rico em recursos minerais e propício a 
agropecuária. Todos esses elementos reforçavam os argumentos em defesa 
da criação do Estado do Tocantins. 

 

 O primeiro congresso da Conorte realizado em Brasília entre 23 e 29 de abril 

de 1982 já enfatizava os fatores positivos da autodeterminação explicitados acima. O 

posicionamento da Conorte em apoiar representantes da região para as eleições de 

1982 resultaram na eleição para deputado federal pelo PDS de Siqueira Campos e 

pelo PMDB de José Freire. No âmbito estadual, Totó Cavalcante pelo PMDB, Hagaús 

Araújo e Brito Miranda, ambos também pelo PMDB. Representantes das várias 

instâncias de poder estavam presentes neste encontro. Governo Federal, estadual, 

lideranças políticas e pessoas influentes do norte de Goiás. Silva (1997) diz que em 

maio de 1982, no 26º ano do lançamento do I Manifesto do Tocantins, elaborado pela 

Cenog, em Porto Nacional, a Conorte divulgou na capital federal a Carta do Tocantins, 

documento que faz uma análise socioeconômica da região norte de Goiás. Neste 

período, o deputado Siqueira Campos em 14 de maio de 1982, em discurso na 

Câmara dos Deputados diz o seguinte: 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, como Líder do meu Partido, o PDS, venho 
dar conhecimentos à Casa e à Nação de um dos mais importantes 
documentos da atualidade brasileira, hoje elaborado, em comemoração ao 
26º aniversário do "Manifesto à Nação pela criação do Estado do Tocantins", 
que o Juiz Feliciano Machado Braga, o Professor Fabrício Cesar Freire, o 
Professor Oswaldo Ayres da Silva e importantes líderes nortenses de Goiás 

divulgaram a 13 de maio de 1956. 
 
 

 Neste discurso, o deputado começa com essa alusão aos movimentos de 

criação do Tocantins e solicita os registros nos anais da Câmara dos Deputados do 

documento elaborado no congresso da Conorte. 

  Coerente com a sua filosofia, em abril de 1987, a Conorte também encaminha 

à Assembleia Nacional Constituinte uma proposta de emenda constitucional, 

propondo a criação do Estado do Tocantins, na condição de um dos setores 
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organizados da sociedade, conforme previa a Constituinte. Contudo, Oliveira 

(2004:17) na sua análise sobre a Conorte,  

 

aponta que o movimento autonomista apropriou-se do passado de lutas 
histórica, sem explicitar as contradições políticas, econômicas e sociais 
subjacentes aos interesses das lideranças históricas do movimento 
divisionista, que na sua maioria eram comerciantes e fazendeiros, em geral 
grandes proprietários de terras na região norte de Goiás.  

 
 

 O movimento também não leva em conta outro aspecto apontado por Oliveira 

(2004), que diz respeito à identidade cultural em uma região multiculturalmente 

estabelecida. Nações indígenas, migrantes do norte, nordeste, sul e sudeste e 

tradições quilombolas estão em cena na região em diversos períodos históricos do 

norte goiano.  

 O que se percebe no grupo, na perspectiva de HOBSBAWM; RANGER (1999), 

como uma forma de amenizar as contradições, é que o movimento “inventa” vários 

símbolos da tradição por meio de concursos para a escolha das bandeiras, brasão, 

hino, poemas regionalistas, etc. com o objetivo de dar uma identidade histórico-sócio-

cultural aos habitantes acima do paralelo 13. Oliveira (2004) conclui que “esta 

representação simbólica da região, fortemente presente nos discursos autonomistas, 

era a forma do movimento compreender e conferir significado à sua própria história 

por meio de uma identidade espacial e comunitária”. 

 Este primeiro momento da Conorte vai ser superado nos anos 1980, em uma 

nova conjuntura de abertura política e de discussão das unidades da federação, onde 

o movimento agora vai focar não mais no discurso anterior dos movimento 

autonomistas que se estabeleceram nos anos 60, que apontavam a pobreza e 

isolamento da população do norte goiano, mas o foco agora está nas potencialidades 

de riquezas minerais, hidroelétrica, no agronegócio e a ligação espacial que a região, 

desenvolvida, faria entre o centro-oeste e o norte do Brasil.  Em discurso pronunciado 

em 01 de julho de 1982, o Deputado Siqueira Campos relembra que no mês anterior 

(junho) a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tinha aprovado o Projeto de 

Lei Complementar (PLC nº 01/83) que cria o Estado do Tocantins e lê na íntegra, dois 

extensos documentos para serem registrados nos anais da Câmara dos Deputados. 

Um documento elaborado pelo Dr. José Maya Leite – presidente da CONORTE e outro 

pelo ex-prefeito de Araguaína Raimundo Gomes Marinho. 
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 No documento da CONORTE está explicitada essa nova abordagem sobre a 

questão do norte de Goiás 

 

A inserção do Estado do Tocantins na política governamental para a região 
se apoia em diretrizes gerais como: I) área produtora de alimentos; II) 
segmento da entrada e via principal de ocupação da Amazônia; e 
recomendas políticas de: a) incorporação de novas áreas às atividades 
agrícolas; b) reforço da infraestrutura de apoio operacional; c) aproveitamento 
das áreas irrigáveis das zonas de influência dos rios Araguaia e Tocantins, 
desenvolvimento de unidades produtivas de base familiar, ao lado de 

exploração extensiva e beneficiamento local da produção agrícola. 

 

 Oliveira (2004:31) destaca nos seus escritos essas questões e reforça a ideia 

que 

A preocupação do movimento organizado nesse período era a relevância do 
potencial econômico da região. Assim, em 1982, a Conorte elaborou e 
divulgou a Carta do Tocantins, documento que ilustra tanto as razões da luta 
“centenária” da região quanto o diagnóstico econômico desta. 

  

 Em essência, o movimento buscava uma política econômica integrada ao 

desenvolvimento da região e demonstrar a capacidade de autogestão da mesma. 

Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte o movimento ganha novo 

impulso diz Oliveira (2004) e passou a atuar junto a diversos parlamentares e à 

imprensa em geral numa campanha nacional em defesa da criação do Estado do 

Tocantins. 

 

2.2.2 O Congresso e o regime militar no Brasil de 1964-85. 

 

 Segundo REGO (2008), “ao longo da história brasileira, a função legislativa foi 

realizada com mais frequência pelo Poder Executivo do que pelo Legislativo” e sob o 

regime autoritário, entre 1964 e 1985 esta tendência estava ainda mais clara. No 

Brasil, como em outros países, a complexidade dos problemas a serem enfrentados 

no processo de formulação de políticas públicas colocou a iniciativa legislativa 

firmemente nas mãos do Executivo. 

 REGO (2008: 54) explicita que: 

 Apesar das medidas autoritárias, o Congresso continuou a existir, embora 
lhe tivessem retirado a maior parte da função específica de produzir leis. Além 
disso, o Congresso adquiriu um papel adicional, servindo como canal de 
informação da periferia do país para o seu centro administrativo. 
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 O enfraquecimento da iniciativa legislativa (antes de 64) foi seguido por um 

aumento no seu papel de fiscalização e controle. Após 1964, e especialmente após 

1968, o Congresso brasileiro perdeu o poder de legislar e viu-se a função fiscalizadora 

ser restringida e se iniciar uma crise funcional. Crise essa que ainda não foi resolvida, 

devido ao fato de não ter ele nenhuma função relevante a realizar, se limitando a 

ratificar e legitimar decisões tomadas pelo Executivo. 

 Para esse autor, contudo, ao longo do período autoritário, os militares e seus 

aliados na burocracia exerceram papel central no processo de formulação de políticas 

públicas no Brasil. Não obstante, os militares permitiram a articulação de interesses 

específicos na sociedade civil e no Estado. Parcela significativa dessa articulação de 

interesses ocorreu no âmbito do Legislativo 

 Ainda segundo Rego, o Legislativo tem o seu poder advindo “do povo”, de modo 

que o poder e a autoridade de que o Legislativo dispõe são exercidos em nome do 

povo. Assim, observa-se que o legislativo pode ser usado pelos militares e pela 

burocracia para demonstrar que seu próprio poder também é derivado da vontade 

popular e reforça este autor (2008:58): 

Este elo é periodicamente reforçado através de eleições populares para o 
legislativo, nos âmbitos nacionais, estaduais e municipais.  O regime militar, 
centralizando o processo de tomada de decisão, desenvolveu uma tendência 
visando à apatia política, ao invés do engajamento aberto por parte do 
público. 

 

 Escrevendo sobre o papel do Legislativo no processo da transição democrática, 

REGO (2008) citando Daniel Zirker (1993:90) que reforça a função do Congresso 

como veículo para a acomodação das elites: 

 

O Congresso Nacional raramente teve muita legitimidade popular, tendendo 
a funcionar como um veículo para a articulação e a acomodação dos 
interesses da elite (...) não obstante, sua adaptação como um fórum para a 
expressão da oposição ao Executivo emprestou-lhe uma aura política e de 
democracia de massas, apesar de seu comportamento frequentemente e 
profundamente elitista e antidemocrático. 

 

 E isso não tinha nenhuma novidade na história do Brasil. Faoro (1999:703) 

lembra que nos meados da década de 30, sem que se apercebessem as facções 

políticas, “o aparelhamento estatal centralizador comandava a vida das instituições”. 

E concluía este autor: “O governo – a União encarnada no presidente – era senhor de 
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todos os instrumentos de comando político e, como consequência, os detentores do 

poder, oriundos das classes socialmente superiores e das situações políticas 

dominantes se aliam e se acomodam nestes tempos de fortalecimento do governo 

central”. 

 

2.2.3 – Siqueira Campos – A atuação como Deputado Federal 

 

 As primeiras pesquisas sobre a atuação de Siqueira Campos foi uma cronologia 

elaborada por Otávio Barros da Silva, no seu livro “Breve História do Tocantins e de 

sua Gente: Uma luta secular”, publicado em 1997, onde este autor coloca o 

governador como o responsável pela retomada da “bandeira” da separação do norte 

goiano e a consequente criação do Estado do Tocantins.  

 A primeira função pública que Siqueira Campos assume foi a de vereador em 

Colinas, cidade às margens da rodovia Belém-Brasília. Ao chegar na cidade começa 

a participar do sindicato rural do município e logo se torna conhecido das lideranças 

locais. Daí a se candidatar a vereador foi o próximo passo.  Após um mandato de 

quatro anos como vereador, iniciado em 1965, e presidente da Câmara Municipal de 

Colinas, entre 1966 e 1967, Siqueira Campos é eleito em 1970, deputado federal de 

Goiás filiado à ARENA – Aliança Renovadora Nacional, partido de sustentação do 

regime militar instalado no Brasil em 1964, e assume o mandato em 1971 na Câmara 

dos Deputados em Brasília.  

 Na entrevista que realizei com a Sra. Marisa Sales25, ela descreve uma das 

práticas de Siqueira Campos na sua campanha para se eleger deputado federal. 

 

M – “Eu fazendo o normal regional lá em Pedro Afonso e eu ia para o colégio e tinha aquele 

senhor na porta do hotel e eu ia passando e ele fez “bom dia”, (em Pedro Afonso – a senhora 

lembra a época – que ano mais ou menos) era os anos sessenta e oito ou sessenta e nove, 

sessenta e nove. Eu estava no segundo ano e ai eu espantei assim desconfiada e falei bom 

dia! E fui saindo e ele disse por favor espere um pouco. E eu voltei assim sem conhecer aquele 

homem e ele disse: eu me chamo Siqueira Campos e sou vereador em Colinas, e eu estou 

aqui porque eu faço negócios aqui no banco da Amazônia, tenho negócios aqui. Pedro Afonso 

                                            
25 Marisa Sales é pedagoga e quando a entrevistei em fevereiro de 2014 ocupava a vice secretaria da 

SETAS – Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social. Tinha sido vice-prefeita de Palmas no 

mandato de Eduardo Siqueira Campos e posteriormente vereadora por dois mandatos consecutivos. 
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era a única cidade que tinha agência de banco em toda a região. Banco da Amazônia. Aí ele 

disse... eu quero ter amigos aqui em Pedro Afonso. Olha, eu sou vereador de Colinas mas eu 

tenho uma pretensão de ser candidato a deputado federal e eu quero conhecer as pessoas, eu 

quero ter amigos aqui, eu quero ver as necessidades mais urgentes de Pedro Afonso porque 

eu vou me candidatar a deputado e eu vou me eleger. Ele sempre foi muito firme, nas 

afirmações, nas pretensões (Pedro Afonso é uma cidade histórica, em função do da localização 

às margens do rio Tocantins)... e também berço cultural do norte goiano, aí ele disse isso a 

mim”. 

 

Essa fala inicial de dona Marisa Sales aponta para duas características 

fundamentais na prática política de Siqueira Campos. Firmeza nas decisões e forma 

de abordar as pessoas e ao mesmo tempo afetividade intensa pelas pessoas que o 

rodeiam. Observei estas características quando da entrevista que fiz com o 

governador em março de 2015. Mesmo fora do governo durante as horas que passei 

em sua casa entrevistando-o muitas pessoas chegavam e saíam da casa e ele recebia 

a todos, quase sempre as nominando e perguntando sobre situações que elas 

estavam vivendo naquele momento.  

Observe como continua o depoimento de Marisa Sales sobre a forma de 

abordagem de Siqueira Campos: 

 

“E como você se chama? Eu disse meu nome...e você estuda o que? E eu disse Normal 

Regional. Ah! Então você vai ser professora! Ele brincou. Que bom! Marisa eu quero ser seu 

amigo. Eu disse tudo bem, eu vou falar com meu pai e minha mãe. (a senhora solteira, jovem 

ainda) é... solteira. Ele disse assim: eu me hospedo sempre aqui no hotel (....) Teresinha, 

quando eu voltar, aí eu disse: a filha dela é minha professora lá no magistério. Ele disse: Ah, 

que bom! Então através da Nazaré que era minha professora eu quero conhecer vocês, futuras 

professoras. Na outra vinda dele ele mandou um recado pela professora, que queria conhecer 

meus pais. (Lembra se era o primeiro mandado dele como vereador?) ele só teve um! E assim 

nós nos conhecemos e ele conheceu meus pais, aí já apresentei... nós erámos só nove alunas 

no segundo ano, eu já apresentei todas as minhas colegas e aí meu pai e minha mãe gostaram 

muito dele porque a primeira coisa que ele fez foi falar do desejo de ser deputado, pra eles, e 

aí ele dizia eu fico imaginado eu lá em Brasília como deputado trazendo energia elétrica pra 

cá. Ele já começou assim, e já foi conquistando meu pai e minha mãe. Aí quando ele conheceu 

todas nossas colegas ele já começou amizade com cada uma delas, com os pais, tinha duas 

casadas e ele foi atrás dos esposos delas e assim começou, e ai cada vez que ele vinha ele 

procurava a gente, ele dava um “alôzinho”, e um dia ele me chamou e disse: Marisa pensei 

numa coisa.   Que tal, eu vou falar uma coisa pra você, mas pra ficar só entre nós dois, que tal 

se eu fosse o paraninfo de vocês, que tal eu recebesse esse convite, eu ia me sentir muito feliz, 
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ele queria se tornar conhecido.... eu levo o seu nome para as minhas colegas, para a professora 

que vai coordenar a formatura, aí foi aprovação total. Ele foi o nosso paraninfo.  Aí já tava 

Siqueira Campos conhecido na cidade. Quando chegou lá, no dia da formatura ele levou um 

anel de formatura para cada uma de nós. Belíssima jóia! Eu tenho até hoje e acredito que todas 

têm! Uma jóia cara e linda. E aí começou assim, ele veio com a candidatura para deputado, aí 

ele já muito amigo de meus pais e de todo o grupo nosso. Ai cada vez que ele veio, não tinha 

telefone, não tinha energia, quando ele começou vir em campanha ele passava um telegrama 

pra nós. A gente formava um grupo e ia esperar Siqueira Campos no aeroporto que descia em 

um aviãozinho, num teco-teco, e aquilo era um alvoroço na cidade e todo mundo feliz com 

aquela amizade. O certo é, que nós nos tornamos amigos nessa época e nunca acabou-se a 

amizade. (mesmo ele indo pra Brasília, sendo reeleito várias vezes, ele sempre vinha para a 

região!) vinha, e amigo de meus pais, e minha mãe fez uma amizade com a primeira esposa 

dele, dona Aureni, se tornaram muito amigas e nós também! E o meu primeiro voto foi pra ele 

como deputado federal, e estamos juntos até hoje”. 

 

 Ainda, que neste momento esteja destacando apenas uma fala, uma análise 

possível perpassa a ideia de Chaves (2003) na comparação que a autora faz do uso 

político da identidade regional. Para esta autora (2003:125): “Encontra-se no uso 

político da identidade regional o mesmo emprego da identificação afetiva e do valor 

de “proximidade” que fundamenta a relação político-eleitor, relação entre pessoas”.   

 O relato da Sra. Marisa Sales identifica bem o sentido de pessoa que Siqueira 

Campos consegue imprimir ao longo do tempo na sua carreira política. Pessoa, indica 

proximidade, afetividade, amizade como aparece no relato e que conduz a um sentido 

de fidelidade permanente. 

  Uma outra estratégia de Siqueira Campos, que já aparece quanto ele foi eleito 

presidente da Câmara Municipal em Colinas, é a ocupação de funções de liderança 

nos espaços políticos das instituições onde atua. Já no ano de 1972 é eleito presidente 

da Comissão da Amazônia da Câmara Federal e apresenta um projeto denominado 

“Sugestões para Redivisão Territorial da Amazônia”, propondo a criação de doze 

novos territórios, especialmente o Território Federal do Tocantins e, segundo SILVA 

(1997) promove, como presidente desta comissão, o I Simpósio Nacional da 

Amazônia em 1974, com o objetivo de discutir os problemas da Amazônia, mas 

sempre visando a questão do Tocantins. Além desta função foi membro efetivo das 

comissões de Orçamento, de Valorização Econômica da Amazônia e de Economia, 

Indústria e Comércio, e suplente das comissões de Segurança Nacional, de Minas e 
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Energia, de Comunicações e do Desenvolvimento do Centro-Oeste da Câmara dos 

Deputados. 

 Apesar das dificuldades que o partido governista enfrentava nas eleições de 

1974, Siqueira Campos é reeleito deputado federal e ganha força política com esta 

reeleição, tendo em vista que nesta eleição a percentagem dos votos em Goiás nas 

eleições de 1974 foi:  Arena: 37,7% e MDB 49,4% dos votos. REGO (2008:135), na 

sua análise, aponta que  

 

A oposição se envolveu decisivamente na campanha eleitoral para o 

Congresso, em 1974, a primeira depois da séria derrota sofrida em 1970. Os 

resultados, porém, foram muito diferentes daquele. O regime sofreu uma 

grande derrota, com o partido oficial apresentando resultado eleitoral 

extremamente fraco, em especial na disputa para o Senado. A oposição 

venceu nada menos de 16 das 22 disputas para cadeiras no Senado Federal, 

o que demonstrou que a ala moderada, e não os radicais, estava correta na 

sua avaliação da situação política. 

 

 Em 1976, a Câmara Federal acolhe a proposta de Siqueira Campos e aprova 

a criação da Comissão de Redivisão Territorial e Política Demográfica do Brasil. Em 

1978 apresenta à Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar para criar o 

Estado do Tocantins. Na eleição de 1982 é novamente reeleito, retoma suas 

atividades em Brasília, sendo que uma das primeiras ações neste seu retorno é 

apresentar um projeto de lei complementar (a PLC 1/83) com o objetivo de criar o 

Estado do Tocantins. O projeto tramita nas comissões até ser aprovado pelo 

Congresso Nacional como PLC nº 218 de 1984, mas em abril de 1985 o vice-

presidente, José Sarney, no exercício da Presidência da República é contra e veta o 

projeto. 

 Na MENSAGEM Nº 22, de 03 de abril de 1985 descreve a presidência que ao 

dispor sobre matéria financeira (art.31) e sobre a criação de cargos, funções ou 

empregos públicos (arts.7, 10 e 18) o mencionado projeto atenta contra o disposto no 

art. 57, itens I e II, da Constituição Federal, que reserva ao presidente da República a 

iniciativa das leis de tal natureza.  Esta mensagem afirma que: “diferente do ocorrido 

com a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, em que uma região tão ou mais 

desenvolvida que aquela onde se localizava o centro das decisões administrativas do 

Estado, oferecia plenas condições para a instalação de um governo próprio, a criação 

do Estado do Tocantins, desmembrando do Estado de Goiás, poderá se constituir em 
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fator de agravamento das dificuldades locais, especialmente em razão da 

impossibilidade atual, de aplicação pela União, de recursos volumosos na região”. 

  Somente naquele ano foram duas tentativas de projeto de lei para a criação do 

Tocantins. O primeiro deles apresentado pelo deputado Siqueira Campos em abril 

daquele ano e o segundo apresentado pelo senador Benedito Ferreira do PDS goiano 

em dezembro de 1985. 

 A justificativa para os vetos, segundo reportagem da edição de 11 de dezembro 

de 1985 da revista VEJA, é que o governo alega que teria de gastar muito dinheiro na 

instalação do novo Estado e que o Tocantins é economicamente frágil para se 

desmembrar, já que depende do sul de Goiás para a sua sobrevivência. Com a 

pretendida emancipação, o papel de fornecedor de verbas passaria a ser 

desempenhado pelo governo federal. A matéria do jornal acrescenta que “a maioria 

do povo do norte de Goiás também apoia a ideia separatista, que tem defensores há 

mais de um século e meio”. 

 Neste contexto, como protesto político contra os vetos presidenciais, Siqueira 

Campos em Brasília e Totó Cavalcante, deputado estadual representativo da região 

norte de Goiás em Goiânia, iniciam uma greve de fome para chamar a atenção sobre 

a questão. Este gesto dos dois deputados ganha repercussão, mas apenas a ação de 

Siqueira Campos tem visibilidade. A mídia, de uma maneira geral, jornais, televisão e 

rádios, dá destaque à atitude de Siqueira Campos e mobiliza a opinião pública em 

diversas regiões do Brasil em favor da criação do Estado do Tocantins. A revista VEJA 

na sua edição de 18 de dezembro de 1985 destaca uma matéria sobre o assunto com 

o seguinte título: “FOME DE GASTOS, Sarney negocia o fim da greve de deputado”, 

e apresenta a sua visão sobre o assunto. 

 

O presidente José Sarney, na semana passada, queria que o deputado 
Siqueira Campos, do PDS de Goiás, parasse de importuná-lo com a greve de 
fome que fazia em protesto contra o veto presidencial à criação do novo 
Estado do Tocantins. O deputado Siqueira Campos que emagrecera 6,7 
quilos com a sua ideia de jejuar, queria comer de novo na última sexta-feira 
ambos ficaram satisfeitos. Sarney manteve o veto, o deputado levou uma 
promessa e a greve acabou. A solução para o bizarro episódio veio através 
de uma das mais velhas soluções de compromisso que os políticos têm a sua 
disposição – a criação de uma comissão de estudos para rever o assunto. 

 

 Em 1986, Siqueira Campos é eleito novamente deputado federal tendo como 

slogan de campanha: SIQUEIRA CAMPOS - O TOCANTINS NA CONSTITUINTE, e 
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com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte se torna a figura central na 

fusão das emendas que criariam o Estado do Tocantins. Com a instalação da 

Assembleia Nacional Constituinte e o envolvimento do Comitê Pró-Criação do Estado 

do Tocantins, sob a Presidência do Juiz Federal Darci Martins Coelho, o tema voltou 

ao auge. Uma emenda popular assinada por mais de 70 (setenta) mil pessoas é 

coletada em todo o Goiás e, em 06 de agosto de 1987, entregue em ato solene ao 

presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães.  

 Como afirmamos anteriormente, o projeto de criação do Tocantins, embora 

aprovado, ficou sobrestado por vários anos. Quando Siqueira Campos respondeu ao 

veto do presidente José Sarney à emancipação do Tocantins com uma greve de fome 

de quatro dias, podemos observar que o uso da identidade local ou regional se 

reafirma como elemento destacado, sendo fundamental para a percepção política da 

ideia de compromisso do político com uma determinada população. Uma das 

consequências é o vínculo ideológico e personalista que se produz na relação político-

eleitor. 

  Para Chaves (2003): 

A identidade representa a dimensão sociológica de um sistema político 
essencialmente fragmentário, resultante do personalismo, como bem o 
demonstra o voto regional, o eu sobrepassa as definições partidárias. (...) O 
sentido de coletividade que a identidade local ou regional empresta à política 
é o correspondente ideológico do valor da pessoa. (CHAVES, 2003, p.124) 

 

 Para essa autora, o sentido político da identidade funda-se igualmente na 

identificação, no sentimento de “pertencimento”, correlato sociológico da adesão 

personalista do voto na pessoa. 

 Recorrendo à Da Matta (1981:23), diz este autor que 

O indivíduo, entre nós, se definiria pela oposição com o seu contrário: a 
pessoa. Esta, por sua vez, se definiria como um ser basicamente relacional, 
uma noção apenas compreensível, portanto, por referência a um sistema 
social onde as relações de compadrio, de família, de amizade e de troca de 
interesses e favores constituem um elemento fundamental. 

 

  Portanto, para Da Matta, se “no indivíduo teríamos, ao contrário da pessoa, 

uma contiguidade estrutural com o mundo das leis impessoais que submetem e 

subordinam”, podemos observar que o ex-governador apreende a ideia de pessoa, 

próxima, “do povo”, que olha nos olhos das pessoas e, assim, ao longo de toda a sua 

vida política se solidifica, nas suas ações, o mito de “homem do povo”. Siqueira 
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Campos constrói ao longo de sua carreira política uma prática que potencializa esta 

questão colocada por Da Matta. O governador estrutura um núcleo hierarquizado 

socialmente para além das relações políticas. 

Nesta questão, minha perspectiva era também a de procurar entender qual o 

olhar dos entrevistados sobre a figura de Siqueira Campos. Conforme WEBER (2002) 

quais eram os fundamentos de legitimidade atribuídas ao ex-governador que 

justificariam a dominação que ele exerce ou exerceu ao longo das últimas décadas no 

Tocantins. Charaudeau (2013:17) destaca que “pode-se dizer que os sujeitos mantêm 

entre si, relações de força que constroem simultaneamente o vínculo social”. 

Estas duas questões, legitimidade e relações de forças, sobressaem nas 

respostas sobre o político Siqueira Campos. Quando perguntei ao entrevistado Sr. 

Guilherme sobre como se relacionava Siqueira Campos com as pessoas, o 

entrevistado lembrou que o ex-governador entrava nas casas das pessoas, mesmo 

na periferia, e parecia íntimo das pessoas, como se já conhecesse de longa data a 

casa e os membros da família!  

 

Até na rua. Inclusive a minha primeira esposa, quando ele estava na primeira campanha, 

a dona Aureni, a esposa dele, que eles são separados hoje; eles entravam nessas 

casinhas de periferia, junto com a minha esposa, entrava, mas depois ela voltava, ela não 

ficava só na conversa não, se ela prometia ela voltava depois. A minha primeira esposa ia 

com ela. Então ele não era de, ele, as vezes ele tinha que ser porque ele era um cidadão 

do povo, mas não tem por exemplo, eu não posso chegar aqui de repente, te vi uma vez 

ou outra e já te conheço. Tipo o Paulo Maluf, que chegou, não sei se você sabe da história 

do Paulo Maluf, ele chegou na casa daquele que morreu, o que tinha um cargo público 

com o presidente da república, o Mário Covas, ele chegou na casa do Mário Covas e a 

empregada do Mário Covas fazendo comida lá né, mas isso ele já tinha pesquisado para 

ser convidado e jantar lá. (Siqueira nas visitas) Aí ao chegar lá ele viu a mulher, já sabia o 

nome dela e tudo o que ela fazia na casa né, e chegou assim “Ó Maria José”, aí deu um 

abraço e sacolejou ela assim pra cima, “menina do céu você tá mais simpática e eu tenho 

certeza que as comidas do sul continua as mesmas que você fazia, do mesmo jeito!” Aí a 

gente pensa eu não sei nem o nome da empregada, como é que ele sabe? Eu não sabia 

nada. Ele pôs peão que ia na frente, então tem político que tem isso, não é! É eu não vou 

dizer que incentivava essa aproximação não, mas quando ele convivia com uma pessoa, 

ele não esquece não. Nas mesmas missas onde a gente vai, precisa aparecer lá em casa, 

não é tão bom eu fico tão sozinho. Quando a minha primeira esposa faleceu, o primeiro 

telefonema, isso foi em 95, que recebi de pesar foi dele, dele próprio. 
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A simplicidade da observação deste entrevistado destaca uma prática de 

Siqueira Campos em que vários entrevistados veem com admiração que o mesmo 

constrói um círculo de relacionamentos que “parecem” pessoais para a população e 

forma, aparentemente, um sentimento de valorização dos indivíduos que se 

estabelece com o político. Desta forma, a ideia de lealdade, “amizade” e valorização 

se entrelaçam com a noção de “carisma” como características do capital político 

angariado pelo ex-governador. 

 Quando conversei com outro entrevistado ele afirma que Siqueira Campos é 

um homem de personalidade forte (vista de forma positiva) que quando tem um 

objetivo, não se desvia até que seja realizado, muitas vezes sem se preocupar da 

forma como vai realizá-lo. 

 

Siqueira Campos é um homem de personalidade forte que quando tem um objetivo, não 

se desvia até que seja realizado, muitas vezes sem se preocupar da forma como vai 

realiza-lo. Costuma dizer que o que promete, cumpre. Este sempre foi um mérito dele. O 

questionamento vai muitas vezes, especialmente pelos seus adversários políticos, dos 

meios que utilizava para realizar a sua palavra. 

  No caso do entrevistado Darci Coelho, seu olhar sobre o político Siqueira 

Campos era de um político carismático. Segundo ele, Siqueira Campos era 

carismático e soube capitalizar as ações para a criação do Tocantins. Para ele 

Siqueira Campos estava sempre presente, no cotidiano das pessoas, os outros 

políticos só passavam no norte do Goiás em época de eleição e depois nunca mais. 

Siqueira Campos era um político que não se importava com os trâmites burocráticos 

quando emperrava alguma ação necessária no Estado. 

 

 Ele teve uma participação específica, política específica ligada ao norte de Goiás. E pelos 

quantitativos dos comícios, pelas visitas que ele fazia, ele conhecia muita gente 

pessoalmente, principalmente as lideranças mais antigas né, os prefeitos mais antigos, os 

fazendeiros, pessoal da zona rural, pessoal da cidade, ele conhecia bastante gente. 

Ele era carismático. O povo ficava lá escutando ele falar, não sei se era falta do que fazer 

ou era novidade, ou carência. A população é muito carente de tudo né. Nunca tinha visto 

um governador passar pelo meio da rua né, o governador estava presente inaugurando 

coisas, os políticos só passavam no norte do Goiás em época de eleição depois nunca 

mais. 
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O único governador que de repente passava por aqui, com obras foi o Valadão, depois foi 

o Siqueira Campos, ele andava para baixo e para cima, a gente viajava muito, viajava 

bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer o Estado em dois anos diferentes, um antes 

da campanha, antes do governo, da campanha política que era um Deus nos acuda esse 

norte do Goiás, o negócio era feio, com exceção das cidades de Araguaína, Porto Nacional 

e Gurupi. 

Ele tomou a iniciativa, ele capitalizou né, teve atitudes em relação a se tornar essa 

liderança. A pessoa que conseguiu; mas tem, na verdade, na avaliação de mérito do 

processo de emancipação de criação do Estado, isso envolveu várias pessoas, várias 

lideranças né, e que um dia tem que ser explicado, tem que ser pautado, acaba só falando 

“Ah, o Siqueira Campos foi o governador”. E ele foi muito bom né, porque ele fez, o 

Siqueira é empreendedor, ele tem visão, é um político de visão. 

(...) É, ele fazia. Precisava fazer, ele fazia. Muitas vezes a coisa ia para o trâmite 

burocrático-político, às vezes emperrava e ele fazia. Agora, pelo temperamento dele, pelo 

jeito dele de ser, pelas atitudes dele, eu digo assim que foi a pessoa exata para fazer essa 

empreita, porque talvez se fosse outro, outro governador, outra pessoa não tivesse esse 

afã, esse ímpeto de realizar as coisas logo, de fazer as coisas funcionarem, de fazer o 

negócio andar mesmo, porque ele botou quente aqui dentro. 

 

Assim, essas práticas diferenciadas, na visão do entrevistado, credenciam o 

ex-governador a agir com autoridade e legitimidade no comando do Estado desde o 

período em que o mesmo exercia a função de deputado federal. Ao assumir o governo 

do Estado Siqueira Campos continua a exercer as práticas paternalistas que o 

destacaram como deputado e líder da região norte de Goiás. 

Para o entrevistado Lúcio Martins, Siqueira Campos sempre teve uma visão de 

modernidade para o Estado e que administrava com mão pesada, fazendo valer a sua 

visão de administrador que desejava manter a ordem e a hierarquia em todas as suas 

ações no Estado.  

 

E daí é que veio essa de que o governador administrava com mão pesada né! Mas não 

por conta de mão pesada, mas sempre visando: “temos que manter o equilíbrio das 

contas”. Se a gente não mantiver o equilíbrio das contas do estado não valeu a pena ter 

se separado de Goiás, então pra isso, se precisar enfrentar de uma forma incisiva uma 

greve a gente enfrenta, não tem problema! Enfrentamos greve dos professores, 

enfrentamos a greve da polícia militar, que foi uma situação bastante difícil pra ele, porque 

muitos militares... 
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Na entrevista com o deputado estadual Vanderlei Barbosa ele fala que Siqueira 

Campos era um líder na região e que fazia política de uma maneira dura, porém 

sempre respeitando os adversários, respeitando o posicionamento político dos outros. 

Não partia para “massacrar” aqueles que discordavam dele.  

 

E o Siqueira é um líder nessa região. Em algumas eleições meu pai apoiava ele em outras 

não, apoiava outro da mesma linha política dele e na época da implantação da cidade o 

Siqueira foi candidato a governador num mandato de dois anos, eu fui candidato a 

vereador em Porto Nacional apoiando o próprio Siqueira à época também, então essa 

relação política nós temos ela de altos e baixos em determinados momentos nós éramos 

companheiros e em outros momentos nós éramos adversários duros, até porque a 

maneira do Siqueira fazer política era uma maneira dura, como ele fez até então. Mas 

sempre tem um ponto que você tem que ressaltar, ele sempre respeitou a condição dos 

outros. Ele sempre não foi aquele cara que partia pra massacrar, como não é nenhum 

governante do Tocantins até aqui. Ele tinha a posição dele, nós tínhamos a nossa. Ele 

respeitava o meu ponto de vista político, o ponto de vista político do meu pai e nós 

respeitávamos a dele. 

 

No momento da construção do Estado, para outro entrevistado, Siqueira 

Campos chamou as pessoas que estavam engajadas na luta pela criação do 

Tocantins. Essas pessoas, a maior parte, radicadas em Goiânia com relações 

estabelecidas não vieram para o Tocantins! Daí o ex-governador chamar gente de 

fora. Afirma que ele era muito leal nas decisões que tomava em relação às pessoas e 

deixava claro as suas intenções! 

 

E a maioria, grande parte das pessoas que participavam do processo, elas não vieram! 

Então, a pessoa pergunta, porque que o Siqueira nomeou tanta gente de fora? Ora, porque 

os daqui não quiseram vir. Eles estavam tão bem em Goiânia que não havia como! Eu, na 

época pude me aposentar como juiz, eu já estava no tempo, mas se não seria uma 

situação muito difícil pra eu vir! Porque eu tinha que me desligar antes. Pra eu poder 

participar do processo, eu tinha que me desligar do cargo um ano antes, né? Eu me 

desliguei em junho de 1987, o Estado foi formalmente criado em outubro de 1988. Então 

essa conversa com o João Cruz foi mais ou menos nessa época! O João falou: “Darci, 

como é que nós vamos fazer? Só tem o Siqueira de um lado e o Freire do outro. Eles são 

tudo ao contrário, a gente prega uma coisa aqui e eles são outras coisas”. Nós estávamos 

pregando a modernização, aquelas teorias... e eles pregam, são muito pragmáticos. A 

política é antiga. A prática política deles é antiga!  
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(Siqueira) Mostrou que lá era provisório, nunca enganou em nenhum momento. Lá foi 

decidido em 7 de dezembro, praticamente no mês de janeiro, mostrou que era aqui 

(Palmas), escolheu a área, delimitou tudo! Nunca houve dúvida nenhuma, nunca disse 

que podia ser lá, sempre disse que não podia ser. 

Agora Palmas só existe por causa do Siqueira. Só ele, só ele faria Palmas! Outro não faria! 

Ninguém faria. Na cabeça de ninguém de quem a gente convivia não imaginava construir 

essa cidade. 

Siqueira sempre deixou claro as coisas dele. Ele começou a me ganhar... quando eu vi o 

Siqueira jogar coisas... eu vi o Siqueira jogar tudo claro, muitas vezes. O negócio do dia 

da primeira convenção nossa que o Ary Valadão queria ser senador, não podia trazer! 

 

 Estas falas descrevem as ações de Siqueira Campos na prática política que o 

destacam dos demais políticos da região. Prática essa que começa nos dezoitos anos 

como deputado federal e que se estende ainda mais quando assume o governado do 

estado. Certamente há a manutenção de uma dominação vinculada ao personalismo 

do ex-governador e que é potencializada, não apenas pelo discurso político ou pela 

admiração das pessoas em função da narrativa que permeia a criação do Tocantins, 

mas que não invalida a forma como ele desenvolveu uma prática de fazer política 

muito bem-sucedida na região. 

 

2.2.4 – Os discursos do deputado Siqueira Campos na Câmara dos Deputados 

 

 A segunda fonte sobre a atuação do deputado Siqueira Campos na Câmara 

dos Deputados foi uma pesquisa que realizei a partir de um acesso ao site da Câmara 

dos Deputados26. Tinha a intenção de encontrar alguns elementos que me ajudassem 

nas pesquisas sobre o que falava, de forma oficial, o deputado no âmbito do 

Congresso Nacional. Iniciei as pesquisas no site da Câmara dos Deputados no dia 27 

de outubro de 2014. Minha expectativa inicial era encontrar textos, pronunciamentos, 

vídeos sobre o governador Siqueira Campos, mas também texto que retratem a 

questão da atuação dos deputados no período militar, a constituinte e as ações do 

deputado Siqueira Campos no período em que o mesmo foi deputado por 4 mandatos. 

                                            
26 http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara   

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara
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  Até onde já pesquisei encontrei constantes intervenções de Siqueira Campos 

no sentido de pronunciamentos para a redivisão do Brasil e a consequente criação do 

Território do Tocantins e a posterior a criação do Estado do Tocantins. O primeiro 

discurso sobre o tema foi pronunciado por Siqueira Campos na Câmara dos 

Deputados em 26 de maio de 1972. Neste discurso, publicado no Diário do Congresso 

Nacional no dia 27 de maio à página 1287, ele coloca o seu ponto de vista da 

necessidade de primeiro criar um território: 

 

O ponto de vista de V. Ex.ª fica registrado, abrilhantando este modesto 
discurso, como já afirmei Deputado Joel Ferreira, sou favorável à redivisão 
que crie, em primeiro lugar Territórios, porque a estrutura econômica precisa 
ser feita muito antes da política. (..) o tempo – eis que nada se realiza sem 
ele – assistido da ajuda da boa administração local, com o concurso da força 
da União, conduzirá os Territórios à situação de Estados, até que sejamos 
uma Federação de muitas unidades integradas e desenvolvidas. 

 
 

   Na biblioteca digital do Congresso Nacional encontrei 1537 itens, entre vídeos, 

livros, artigos, teses, dissertações, etc. sobre as questões políticas, mas nada 

específico que me ajudasse na pesquisa, porém entre os títulos, encontrei um livro do 

prof. Antônio Carlos Pojo do Rego sobre o Congresso Brasileiro e o Regime Militar. 

Adquiri este livro que vai orientar algumas análises sobre o período e a atuação de 

Siqueira Campos. 

 No dia onze de novembro de dois mil e quatorze enviei um e-mail para o setor 

de documentação da Câmara dos Deputados, pois precisava de informações de como 

acessar o banco de dados da Câmara para procurar discursos e ações do deputado 

Siqueira Campos, no período de 1972 a 1988; e no dia doze já me responderam 

informando os caminhos para as buscas e me enviaram um arquivo com o sumário 

dos discursos do deputado no período solicitado. Comecei as pesquisas conforme 

orientação e encontrei os discursos de Siqueira Campos, arquivos de texto em PDF, 

onde aqueles que me interessam diretamente sobre a criação do Tocantins estavam 

disponíveis, por meio da busca da palavra chave “Tocantins”. 

 O sumário dos discursos do deputado Siqueira Campos, documento em PDF 

contém 777 páginas e 2.978 pronunciamentos no período compreendido entre 04/ 04/ 

1972 e 15/12/1988. Na verdade, tinha ignorado o ano de 1971, pensando que pouca 

coisa poderia encontrar relativo aos meus interesses de pesquisa. Contudo, no ano 

de 1971 o deputado, segundo as pesquisas que realizei no site da Câmara dos 
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Deputados lendo todos os discursos de Siqueira Campos (cento e um discurso apenas 

no ano de 1971), tem uma preocupação mais abrangente com o Estado de Goiás com 

temas relacionados à pecuária, agricultura e eletrificação rural, sendo que neste início 

do primeiro mandato como deputado federal não aparece ainda de forma contundente 

o tema que vai dominar a sua vida política. 

 A pesquisa contribuiu para a análise da atuação de Siqueira Campos na 

Câmara dos Deputados ao longo de 16 anos consecutivos como deputado por Goiás, 

e mais 02 (dois) anos como deputado Constituinte até a criação do Tocantins. Neste 

período, Siqueira Campos pronunciou 3.179 discursos no pequeno expediente da 

Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, sendo que 248 eram específicos 

sobre a questão da redivisão do Brasil e a consequente criação do Tocantins ou 

diretamente sobre a criação do Tocantins. O quadro abaixo que elaborei a partir dos 

acessos ao site da Câmara dos Deputados diz, em números, como foi a manifestação 

no Legislativo, tomando apenas como referência os discursos proferidos em plenário 

de Siqueira Campos enquanto deputado. Não tive como fazer comparações com 

outros deputados do período porque meu foco se concentra no siqueirismo no 

Tocantins.  

 O quadro abaixo, por exemplo, demonstra uma intensificação dos discursos 

sobre a criação do Tocantins no momento em que o processo de distensão e da 

transição da ditadura militar para a democracia também se intensifica.  

 

          Quadro dos discursos de Siqueira Campos na Câmara dos Deputados 

 
           Ano 

Total de discursos 
3.179 

Sobre criação do 
Tocantins - 248 

 

1971 a 1979 1695 49 

1980 130 02 

1981 203 10 

1982 125 09 

1983 178 09 

1984 230 13 

1985 161 55 

1986 108 40 

Constituinte 349 61 
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O primeiro discurso proferido por Siqueira Campos na Câmara data de 22 de 

abril de 1971 (ver anexo com a íntegra do discurso). O resumo deste discurso é o 

seguinte: “Registra a passagem do aniversário de Brasília que completa onze anos. 

Congratula-se com José Cirilo de Araújo, fundador de Colina de Goiás, cidade às 

margens da rodovia Belém-Brasília, pelo transcurso do 11º aniversário do município 

que foi fundado na mesma data da inauguração de Brasília. Fala que é obrigação 

conquistar, ocupar e desenvolver a Amazônia”. 

 O último discurso, enquanto deputado federal data de 15 de dezembro de 1988 

(ver anexo a íntegra do discurso), e nele Siqueira Campos faz diversos 

agradecimentos a pessoas e entidades representativas, pelos 18 anos em que atuou 

como deputado por Goiás. Este discurso evidencia já nas suas primeiras palavras a 

essência do seu pensamento e motivo de luta na Câmara dos Deputados: a criação 

do Tocantins. Ele inicia o discurso com as seguintes palavras: 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eleito Governador do Estado do 
Tocantins, ocupo, agora pela última vez, esta tribuna para apresentar as 
minhas despedidas e os meus agradecimentos. Durante estes últimos dezoito 
anos, aqui estive a lutar e a trabalhar pelo povo que me elegeu, por Goiás, 
pelo Brasil e, sobretudo pela autonomia do povo tocantinense e em defesa 
do supremo ideal de liberdade, de justiça, de solidariedade e de paz em prol 
de um mundo melhor, onde todos possamos viver felizes. Nesta Casa, nos 
seus diversos setores de trabalhos legislativos, de atividades político-
partidárias, de comunicação social ou mesmo de sua área administrativa, 
desde aquele longínquo lº de fevereiro de 1971, quando tomei posse e entrei 
no exercício do mandato de Deputado Federal que o povo goiano me confiou, 
trabalhei denodadamente para realizar as diversas tarefas que me foram 
atribuídas. 

 
 

 Neste início do seu discurso já aparece o slogan que vai “marcar” o seu primeiro 

governo. “Tocantins: o Estado da livre iniciativa e da justiça social”. 

 Na primeira década de Siqueira Campos, como deputado por Goiás, os 

discursos sobre a redivisão do Brasil e a criação do Tocantins, cf. quadro acima, 

somam apenas 49 discursos se comparado com a década de 1980. 

  Durante aquela primeira década Siqueira Campos pronunciou centenas de 

discursos versando sobre os mais diversos temas. Por exemplo: cobra uma solução 

legal às terras da região norte de Goiás. (Sessão 04/04/1972); aplaude a criação de 

agência do Banco do Brasil em municípios do norte de Goiás. (Sessão 06/04/1972); 

enfatiza a necessidade de implantação de programas assistenciais que possibilitem a 

recuperação econômica da região e a fixação do homem à terra. (Sessão 18/04/1972); 
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encarece ao Ministério da Saúde providências no sentido de debelar o surto de malária 

que grassa em Arapoema. (Sessão 26/04/1972); protesta contra o abandono a que 

está relegado o criador de gado goiano. (Sessão 05/05/1972); solicita ao Presidente 

do INCRA concessão de anistia fiscal aos proprietários de terras da Amazônia Legal, 

isenção do ITR aos ruralistas proprietários de áreas inferiores a mil hectares. (Sessão 

25/05/1972); defende a criação e a instalação de escolas superiores e de unidades do 

Exército em Araguaína, Porto Nacional, Rio Verde, Gurupi e Jataí. (Sessão 

06/06/1972); reivindica a construção das rodovias BR-010 e BR-235, que considera 

de essencial importância para os municípios da margem direita do Tocantins. (Sessão 

13/06/1973); aborda o problema do conflito entre índios e brancos no Município de 

Tocantínia. (Sessão 11/08/1976); solicita benefício do PROAGRO para o norte de 

Goiás. (Sessão14/08/1981). E assim, centenas e centenas de discursos com o 

objetivo de chamar a atenção do governo central sobre as questões e os problemas 

do norte de Goiás. Prática essa comum à maioria dos deputados durante o período 

da ditadura militar. 

 Esta postura de Siqueira Campos e de outros deputados revela o que REGO 

(2008) coloca que “dentre as funções que os políticos desempenhavam no Congresso 

brasileiro nesse período, a que mais se destacava era a representação política de 

demandas regionais e setoriais” e, segundo este autor  

 

Mantida (a política de conciliação) pelos militares após o golpe de 1964, o 

Congresso brasileiro continuou a desempenhar o papel conciliatório no 

sistema político, que incluía a articulação de interesses, especialmente de 

caráter regional, a informação para o processo de formulação de políticas 

públicas e sobretudo a legitimação do regime. (REGO, 2008, p.18) 

 

 E acrescenta REGO (2008) que o Congresso Nacional tem como ação principal 

diante das circunstâncias “a articulação de demandas regionais em Brasília. 

Congressistas das regiões menos desenvolvidas, em especial do Nordeste, 

continuaram a atuar na articulação de suas demandas regionais em face do regime 

autoritário”. No Diário do Congresso Nacional (Seção II), publicado em 31 de outubro 

de 1972, p. 4095, a Comissão Mista do Orçamento para o ano de 1973, na sua 

mensagem orçamentária, faz o seguinte comentário: 
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Verificamos, assim, que muitos Congressistas sugerem obras inadiáveis, 
pedindo, através de emendas, a atenção do Poder Executivo para sua região 
e para a gravidade da matéria. 

 

 Para autores como REGO (2008), citando MEZEY27 (1983:543) “uma das 

tipologias que enfatiza o papel de instituições legislativas em países em 

desenvolvimento é de “legislativo consultivo”, entendido como uma casa legislativa 

consultada pelo Executivo em questões de políticas públicas, mas que não se envolve 

diretamente no processo de formulações de políticas”. O trabalho legislativo tinha 

relevância, aos olhos dos políticos, até um determinado limite imposto pelos militares 

e muitos políticos tinham percepção destes limites e se dedicavam às questões 

regionais; contudo, encontramos deputados dos centros mais desenvolvidos que 

pensavam as questões estratégicas nacionais, tanto no âmbito econômico como 

político. 

 Durante todo o período militar os interesses locais continuaram a desempenhar 

um papel preponderante nos meios políticos. Como se afirmou anteriormente restava 

aos políticos na Câmara dos Deputados uma postura consultiva nas questões centrais 

do país, porém, havia uma possibilidade de barganha com o regime na defesa de 

interesses regionais e projeção pessoal destes políticos. Rego (2008) diz que naquele 

período o Legislativo tinha três funções mais definidas: 

 

A representação regional de interesses, a informação política e a participação 
no processo de formulação de políticas públicas. A representação regional de 
interesses será vista através de uma versão específica dessa função, na qual 
o congresso procurou fornecer informações ao Executivo acerca dos 
problemas regionais, agindo de fato como um lobby organizado para a defesa 
dos interesses específicos da região, ex.: o nordeste. Por meio do Legislativo, 
procurou-se a melhoria da comunicação entre o governo e os governados, na 
execução efetiva da função da representação. (REGO, 2008, p.57) 

 

 Que Congresso era este? REGO descreve que durante o regime militar, o 

Legislativo, “apesar de sofrer grandes limitações à sua atuação e de ver retiradas 

muitas de suas atribuições, permanece como um espelho da sociedade brasileira”. 

Personagens que se sobressaem e representam diversos nichos da sociedade 

brasileira moldam o corpo político presente no Congresso ainda que uma minoria 

                                            
27 O texto de Mezey, M.L foi publicado em 1983, com o título: 'The Functions of Legislatures in the 

Third World.' Legislative Studies Quarterly 8(4): 511-550. 
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exerça a “vontade política” e as relações de poder entre o Legislativo e os governos 

militares. 

 Outro autor que acompanha este olhar é Martins (2011:86), quando afirma que 

 

o governo militar cassou os mandatos e direitos políticos de muitos dos mais 
progressistas parlamentares. Mas manteve o mandato de um grande número 
de parlamentares que representavam o que havia de mais típico das 
tradições oligárquicas e clientelistas. Foi desta base tradicionalista que os 
militares tiraram seu esquema de sustentação política, assegurando a 
legitimidade que se regime podia obter a partir da cooperação servil que era 
e é típica da representação partidária despolitizada e desideologizada da 
tradição oligárquica e clientelista: o mandato é sempre um mandato em favor 
de quem está no poder, pois é daí que vêm as retribuições materiais e 
políticas que sustentam o clientelismo, não importa a orientação ideológica 
de quem o ocupa. 

 

 Em geral, nas democracias capitalistas, a burocracia pública é escolhida pelo 

sistema de mérito, ou por alguma indicação, que no caso brasileiro é exponencializada 

pelo clientelismo, ou a de nomeações pelo critério da confiança; os legisladores 

devem a escolha de seus nomes à sua capacidade de se apresentarem como 

representantes do povo. Dessa forma, é necessário que eles disponham de influência 

e de capital político nas regiões de origem, o que lhes permite alcançarem os votos 

necessários para a eleição e reeleição. 

 Essa minoria exerce o seu domínio também na ocupação dos cargos inerentes 

ao funcionamento do Congresso, desde a presidência, vice-presidência, secretarias, 

presidência e relatorias de comissões, etc. com o objetivo, entre outros, de exercer 

influência no Congresso e fora dele, e até ser interlocutor do regime militar, 

dependendo se é do partido ligado ao governo (ARENA) ou oposição, no caso MDB, 

já que o sistema é bipartidário.  

A formulação e a implementação de políticas públicas estavam sem dúvida 

nas mãos dos militares e seus aliados burocráticos, na medida em que a 

maior parte do processo era restrito a órgãos do executivo, e os maiores 

insumos para elas eram fornecidos por interesses corporativos e lobbies, 

junto a essas agencias. Todavia, congressistas e comissões do Congresso 

forneceram insumos sob a forma de informações, assim participando do 

processo de formulação de políticas públicas. (REGO, 2008, p.19) 
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 Siqueira Campos percebeu rapidamente como a ocupação de cargos e funções 

estabeleceriam as relações de poder na Câmara dos Deputados. Em 1972 é eleito 

presidente da Comissão da Amazônia da Câmara, nos anos seguintes, além desta 

função foi membro efetivo das Comissões Mistas do Orçamento, de Valorização 

Econômica da Amazônia e de Economia, Indústria e Comércio, da Comissão Mista 

para parecer sobre “Programa Especial de Assistência Financeira ao Setor da 

Borracha Vegetal da Amazônia” e suplente das comissões de Segurança Nacional, 

de Minas e Energia, de Comunicações e do Desenvolvimento do Centro-Oeste da 

Câmara dos Deputados. Ocupou a vice-liderança do PDS na Câmara por alguns 

mandatos e a liderança do PDC na Câmara nos anos 80, em Brasília.   

 Esta forma de atuação rende bons frutos políticos tanto nas bases dos 

deputados quanto visibilidade na mídia nacional. Portanto, em REGO (2008:21), 

podemos ver que os parlamentares tinham alguma atuação relevante, na medida em 

que ocupavam as comissões técnicas do Congresso. 

 

Teve grande importância entre os métodos de influência do processo de 
formulação de políticas o trabalho das comissões técnicas do Legislativo, 
entre elas as comissões parlamentares de inquérito. Essas comissões 
debateram numerosas políticas, apresentando alternativas do ponto de vista 
do Legislativo. Essas alternativas foram então apresentadas ao Poder 
Executivo, que, por vezes, as apresentou como suas próprias propostas, 
mesmo nunca reconhecendo isso abertamente. 

 

 Este trânsito nas esferas do poder, sempre ligado ao partido dos governos 

militares, primeiro o PDS e depois o PDC, permitem ao deputado acesso fácil à tribuna 

da Câmara dos Deputados e o tornam um dos deputados mais conhecidos da casa 

especialmente nos seus pronunciamentos pela defesa da criação do Tocantins. Entre 

os anos de 1985 e 1988, Siqueira Campos pronuncia 156 discursos falando da 

necessidade da criação do Estado do Tocantins, o que significa, quantitativamente, 

mais da metade dos 248 discursos específicos ao longo de toda a sua carreira como 

deputado por Goiás. 

 Quando da sua reeleição para seu último mandato como deputado federal, e 

agora como deputado constituinte, conforme registro no Diário do Congresso Nacional 

de 20 de novembro de 1986 à página 10470, o tom de sua fala é o mesmo que domina 

os discursos dos anos anteriores: 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, reiniciados, hoje, os nossos trabalhos 
ordinários, dou continuidade à luta pela criação do Estado do Tocantins e 
em defesa dos interesses do povo goiano e do povo brasileiro. E ao reiniciar 
a luta pela criação do Estado do Tocantins, agradeço aos goianos, 
especialmente ao povo nortense, a expressiva votação que obtive nas 
eleições de 15 de novembro último. Espero em Deus, conseguir o apoio 
desta Casa, do Senado Federal e do Presidente José Sarney para a 
aprovação e sanção, ainda este ano, do projeto de lei complementar, de 
autoria do Senador Amaral Peixoto, que cria o Estado do Tocantins. 

  

 A pesquisa que realizei nos arquivos que recebi da Câmara também apontam 

que existem elementos contraditórios nos discursos proferidos por Siqueira Campos 

ao longo de sua trajetória na Câmara dos Deputados.   

 Em discurso registrado no Diário do Congresso Nacional de 19 de abril de 1985, 

ele rebate as agressões e os agravos de que tem sido alvo, a propósito de seu projeto 

de lei complementar que criava o Estado do Tocantins, vetado pelo Presidente José 

Sarney, e fala da sua decisão de continuar a luta pela criação do novo Estado e sua 

disposição de não mais se candidatar a qualquer cargo eletivo e abandonar a vida 

pública a partir do momento da publicação da lei que criará o Estado de Tocantins.   

 Contudo, em discurso publicado no DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL 

CONSTITUINTE, datado de 02 de setembro de 1988, p. 14140, ele afirma: 

 

Não desejava continuar na vida pública, após vitória da longa luta que 
sustento há dezoito anos neste plenário e no debate nacional. Não pude, 
porém, me afastar, eis que não me pertenço, não sou dono de mim mesmo: 
sou um homem do povo generoso e bravo que tenho a honra de representar. 
Convocado, vou às urnas para enfrentar toda qualquer situação, na 
campanha, como candidato a Govenador; eleito, enfrentarei, sempre 
contando com a ajuda de Deus, os desafios da construção do Estado do 
Tocantins, realização do acalentado sonho de todos os homens e mulheres 
da minha terra. 

 

 Devemos salientar também que Siqueira Campos, desde a sua primeira 

eleição, em pleno regime militar, até o final deste período, é convicto na sua opção 

partidária como membro do partido de sustentação do regime, primeiro a Arena e 

depois o PDS. Vários de seus discursos registram esse posicionamento. 

  Em sessão da Câmara dos Deputados de 19 de junho de 1973 Siqueira 

Campos aplaude a indicação do General Ernesto Geisel como candidato do Governo 

à sucessão presidencial, ao ponto de ler trecho do discurso pronunciado pelo 

Presidente Médici quando do lançamento do nome do candidato.  Após o processo 

eleitoral e a consequente eleição de Geisel, na sessão de 07 de marços de 1974 o 
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deputado Siqueira Campos “Regozija-se pela perspectiva de que o Governo do 

Presidente Ernesto Geisel venha a promover a união da família brasileira, através do 

diálogo entre os homens do Governo, a classe política e os religiosos em geral”. 

 Rego (2008:133) descreve a eleição de Geisel: 

 

 No dia 15 de janeiro de 1974, o colégio eleitoral – composto pelos membros 
do Congresso Nacional e representantes das assembleias legislativas 
estaduais eleitos em 1970 – reuniu-se sob a presidência do senador Paulo 
Torres, presidente do Senado Federal e filiado à Arena do Rio de Janeiro, 
com o propósito de eleger um novo presidente da República. O resultado já 
era esperado, determinado pela maioria da Arena, e o novo chefe de Estado 
foi a general da reserva do Exército Ernesto Geisel, eleito para um mandato 
de cinco anos, a iniciar-se em 15 de março de 1974. 

 
 

 Na sessão de 15 de março de 1976, em discurso o deputado Siqueira Campos 

congratula-se com o Presidente Geisel pelo governo que realiza.   

 Em outro discurso, deste mesmo ano, registrado na pag. 1288 da seção I do 

Diário do Congresso Nacional, Siqueira Campos afirma: “Tal o desafio que recoloco 

junto ao Governo da Revolução, a que servi e sirvo, desde as horas primeiras com 

devotamento e patriotismo”. O posicionamento do deputado é claro! Enquanto alguns 

políticos goianos, ligados ao MDB, fazem uma oposição moderada ao governo militar, 

o apoio de Siqueira Campos aos militares tem como contrapartida a aceitação em 

parte, de suas demandas regionais, e um certo trânsito junto ao poder central para as 

suas sucessivas reeleições. 
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 3.  O TOCANTINS E A CONSTITUIÇÃO DO SIQUEIRISMO. 

 

3.1 A Constituinte e a fundação do Estado do Tocantins. 

 

3.1.1 – A legislação que dispõe da organização de um Estado da Federação. 

  

A Constituição Federal de 198828 dispõe sobre a forma de organização de um 

Estado da Federação no Capítulo III – Dos Estados Federados, especificamente no 

seu artigo 18, § 3º que diz que: “Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-

se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou 

Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, 

através de plebiscito e do Congresso Nacional, por meio de lei complementar”.  No 

artigo 25, por sua vez define que: “Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”. 

A nova Carta Política criou o Estado de Tocantins, pelo desmembramento da 

parte ao norte do Estado de Goiás (art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias - ADCT), além de Roraima e Amapá, pela transformação dos antigos 

territórios federais em novos Estados (art.14 - ADCT). 

 Desta forma, pela Constituição Federal a formação de um novo estado precisa 

da aprovação por plebiscito da população diretamente interessada: esta é condição 

essencial, de tal forma que se não houver aprovação por plebiscito nem se passa à 

próxima fase. A convocação do plebiscito dá-se pela aprovação, em ambas as Casas 

do Congresso Nacional, de um decreto legislativo nesse sentido. O projeto de decreto 

legislativo deve ser apresentado por iniciativa de um terço, no mínimo, dos Deputados 

ou dos Senadores, conforme determinação do art. 3º da Lei nº 9.709, de 18 de 

novembro de 1998. Uma vez aprovado o decreto legislativo, o Presidente do 

Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral com jurisdição no Estado atingido, 

para que seja marcada a realização de plebiscito junto à população diretamente 

interessada, bem como sejam expedidas as normas necessárias. 

                                            
28 A legislação descrita aqui explicita o papel do governador, no Estado que se cria, e a influência que 

o mesmo pode ter no processo de organização burocrática necessária ao funcionamento do Estado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - acesso em16/12/2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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 Conforme o art. 6º da Lei nº 9.709/98, "entende-se por população diretamente 

interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá 

desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se 

quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo". Ou seja, todo o território do 

Estado que sofrerá o desmembramento deverá ser consultado. Esse dispositivo foi 

recentemente julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou 

que mesmo a população da área que permanecerá no antigo Estado deve ser 

consultada, pois também ela será atingida pela subdivisão. 

 Segundo, aprovação do Congresso Nacional por meio de lei complementar: 

Superada a aprovação por plebiscito, é necessário que haja propositura de projeto de 

lei complementar a qualquer uma das casas. Neste caso, a aprovação ocorrerá por 

maioria absoluta.  Cabe ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da 

República dispor sobre a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 

territórios ou Estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas (art. 48, VI da 

CF). O parecer das Assembleias Legislativas não é vinculativo.  
 Por sua vez o Artigo 235 da CF, diz que nos dez primeiros anos da criação de 

Estado, serão observadas as seguintes normas básicas: 

I - a Assembleia Legislativa será composta de dezessete Deputados se a população 

do Estado for inferior a seiscentos mil habitantes, e de vinte e quatro, se igual ou 

superior a esse número, até um milhão e quinhentos mil;  

II - o Governo terá no máximo dez Secretarias;  

III - o Tribunal de Contas terá três membros, nomeados, pelo Governador eleito, dentre 

brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber;  

IV - o Tribunal de Justiça terá sete Desembargadores;  

V - os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, 

escolhidos da seguinte forma:  

a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco anos de idade, em exercício 

na área do novo Estado ou do Estado originário;  

b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada 

idoneidade e saber jurídico, com dez anos, no mínimo, de exercício profissional, 

obedecido o procedimento fixado na Constituição;  
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VII - em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o 

primeiro Defensor Público serão nomeados pelo Governador eleito após concurso 

público de provas e títulos;  

VIII - até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-

Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório 

saber, com trinta e cinco anos de idade, no mínimo, nomeados pelo Governador eleito 

e demissíveis "ad nutum";  

X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados neste 

artigo, serão disciplinadas na Constituição Estadual.  

 

3.1.2 A criação do Estado do Tocantins 

 

O olhar sobre esta questão está, logicamente, ligado à figura do político 

Siqueira Campos e a sua atuação ao longo de quatro décadas na região norte de 

Goiás. Em Weber (2002), encontramos um dos aspectos fundamentais para 

definirmos o papel que o ex-governador exerceu na criação do estado. Coloca Weber 

que: 

 

O homem político por vocação, no sentido próprio do termo, não constitui de 
maneira alguma, em país algum, a única figura determinante do 
empreendimento político e da luta pelo poder. O fator decisivo reside, antes, 
na natureza dos meios de que dispõem os homens políticos. (WEBER, 2002, 
p.59) 

 
 

 Siqueira Campos, se é possível usar a expressão “inteligência política”, 

percebe desde sua experiência como deputado federal que o uso de determinadas 

condições explicitadas no ambiente político e social, como a visibilidade da 

participação em comissões na Câmara dos Deputados que tratavam da redivisão do 

Brasil, a canalização dos anseios sociais da população do norte de Goiás e dos 

proprietários de terras da região, os movimentos de criação do Tocantins anteriores a 

sua participação política em Goiás, o imaginário popular das riquezas regionais, 

poderiam alavancar o surgimento de um líder que aglutinaria anseios muitas vezes 

antagônicos para uma causa comum: A criação do Tocantins. 

Na entrevista que fiz com a Sra. Marisa Sales, ela desenvolve essa perspectiva 

ao afirmar categoricamente que ninguém como ele poderia ter a coragem, a 
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determinação e a vontade política que teve o ex-governador para dividir o estado de 

Goiás, ao ponto de que não será possível apagar o seu nome da história do Tocantins. 

 

A importância é grande e digo até que sem ele, sem a determinação dele, sem o sonho 

dele, eu acredito que nós poderíamos correr o risco de ainda sermos o norte goiano 

desprezado, esquecido, sem nenhum progresso, nem desenvolvimento. Talvez tivessem 

surgido outras pessoas que tivessem tido a ideia de criar, de dividir o Estado de Goiás. 

Mas eu digo poderia ter surgido, mas não com a determinação e a coragem e a vontade 

do Siqueira Campos. Então o que eu digo é assim, ele foi e é ainda de grande importância 

por nós termos hoje o estado Tocantins que temos com desenvolvimento. Porque eu vejo 

hoje a diferença dos meus que não tem nenhuma preocupação hoje de tirar meus netos 

pra Goiânia ou pra São Luís ou pra Belém, ou Brasília, pra poder estudar por falta de 

oportunidade, por falta de condições de estudo, de emprego, então eu digo que o Siqueira 

tem uma importância grande, foi e é, e acredito que mesmo que amanhã tentem apagar o 

seu nome da história, não vão conseguir, não vão. 

 

Na entrevista que fiz com o deputado estadual Vanderlei Barbosa o mesmo diz 

que o nome do Siqueira sobressaía sobre as ações do governo. Uma ação do Siqueira 

era mais forte do que o próprio governo. “Ele foi o principal líder, isso nós temos que 

reconhecer que ele foi o principal líder”, afirma o entrevistado, que “ele lutou muito no 

Congresso Nacional, que ele fez ser inserido já na promulgação da nossa Constituição 

atual o nosso Estado”, mas é preciso lembrar que ele não fez tudo sozinho. Há 

diversos nomes, pessoas que não são muito lembradas que também lutaram para a 

criação do Tocantins. 

 

O Darci Coelho foi um dos líderes que lutaram muito para criação do Estado, dentre outros, 

são muitos, seria... eu faria até injustiça se eu fosse nominar alguns e deixando tantas 

pessoas importantes que tivemos na época pra criação do Estado, mas essa criação 

passou por muita gente, pessoas que foram injustiçadas e outros não quiseram nem vir 

ao Tocantins mais, da maneira que foram tratador por que foram super importantes, 

porque se doaram para a criação do Estado e não tiveram reconhecimento.  

Entrevistador: Você cita alguns nomes, lembra de alguns nomes? 

Entrevistado: Olha, José Maia você nem conhece assim a história dele. Ele é sogro desse 

jornalista Eraldo Pereira e ele é daqui de Porto Nacional. Dentre muitos, João Rocha, o 

senador João Rocha, o senador Maia, são muitos, são muitas pessoas. Então, essa ideia 

de que o Siqueira criou o estado sozinho ela não procede. Ele foi o principal líder, isso nós 
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temos que reconhecer que ele foi o principal líder, que ele lutou muito no Congresso 

Nacional, que ele fez ser inserido já na promulgação da nossa Constituição atual o nosso 

Estado. Então tudo isso foi super relevante, mas o povo tocantinense tem o seu espaço 

na busca, no colhimento de assinaturas para levar para o Congresso Nacional, cem mil 

assinaturas29, dentre uma série de outras medidas de se locomoverem daqui para Brasília 

pra se manifestarem a favor da criação do estado. Então tudo isso foi fundamental. Então, 

eu creio que o Siqueirismo surgiu muito forte no estado e se transformou num sistema de 

governo nominado naquela época União do Tocantins, mas ao mesmo tempo tinha o nome 

União do Tocantins, tinha o nome Siqueirismo que eu achava naquele momento que o 

nome do Siqueira sobressaía sobre as ações do governo. Uma ação do Siqueira era mais 

forte do que o próprio governo. Então por isso que eu nomino que naquela época tivemos 

o Siqueirismo forte.  

Na metade do século XX, vários movimentos de intelectuais e estudantes, 

nortearam o esforço de retomar as discussões sobre a autonomia da região norte do 

Estado de Goiás. Por exemplo, é dessa época (1956) a chamada “Carta de Porto 

Nacional” ou “Proclamação Autonomista de Porto Nacional”. 

Especialmente nas décadas de 1970 e 1980, durante o período do regime 

militar, as modificações na organização territorial dos Estados ficaram a cargo do 

Governo Central, e acabaram regidas por orientações políticas. Exemplos fortes disso 

foram a fusão do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro (1975), e o 

desmembramento do Sul do Mato Grosso (1977).  

Nesse contexto, o deputado federal Siqueira Campos iniciou uma campanha 

na Câmara na qual pedia a redivisão territorial da Amazônia Legal (com ênfase no 

norte goiano), uma vez que mesmo com investimentos de projetos como o Polocentro 

e Polamazônia, o norte do Estado ainda tinha fraco desempenho econômico.  

A campanha também foi apoiada por intelectuais, por meio do surgimento da 

Comissão de Estudos do Norte Goiano (CONORTE), em 1982, que promoveu debates 

públicos sobre o assunto em Goiânia. A discussão pela divisão foi levada do nível 

estadual para o nível federal, onde a proposta foi rejeitada duas vezes pelo presidente 

José Sarney (1985), sob a alegação de o Estado ser inviável economicamente. Por 

causa da pressão popular, incluindo a greve de fome de Siqueira Campos e um 

abaixo-assinado no qual cerca de 72 mil pessoas residentes na região norte de Goiás 

                                            
29 Na realidade, todas as pesquisas apontam que foram coletadas 72.000 assinaturas pelo movimento 

coordenado pelo ex-juiz federal Darci Coelho. 
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estavam exigindo a criação do Estado, Sarney então forma a Comissão de Redivisão 

Territorial. 

Desta forma, a mobilização popular e política da região norte fez também com 

que o governador eleito de Goiás, em 1986, Henrique Santillo, apoiasse a proposta 

de divisão, mesmo que o Estado estivesse exigindo um plebiscito na região nortense. 

O abaixo-assinado substituiu a exigência do plebiscito. Segundo o governador 

Santillo, “era preciso desenvolver o país, libertando-o do subdesenvolvimento, da 

pobreza e do atraso, pensando grande” (SILVA, 2003:126). Um pronunciamento 

publicado em jornais destaca o posicionamento do governador de Goiás: 

 

As grandes causas sempre tiveram grandes opositores. No caso da criação 
do Tocantins, seus adversários trazem a marca registrada da desinformação 
ou do protesto orquestrado por segmentos reacionários que não aceitam o 
desenvolvimento nacional, essencial à Pátria e no lugar certo, mas distante 
de seus lucros e de seus interesses. Os inimigos do Tocantins e da Ferrovia 
Norte-Sul tem a mesma míope visão crítica dos que chamavam a Belém-
Brasília de caminho da onça. (O Estado do Tocantins apud SILVA, 2003:126). 
 

 

Há um aspecto que é preciso considerar nesta postura de alguns políticos de 

Goiás. O partido dominante no Estado de Goiás era o PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro). O governador de Goiás era do PMDB, o deputado Siqueira 

Campos era dos quadros do PDC e, neste contexto entendiam os políticos e o grupo 

dominante que, com a divisão de Goiás em dois Estados da Federação, o PMDB 

duplicaria sua influência no cenário regional e nacional. Teoricamente o PMDB 

aumentaria o número de deputados e senadores nas casas legislativas, portanto, essa 

motivação deve ser levada em conta, ainda que isso não tenha se realizado tendo em 

vista que, criado o Estado, Siqueira Campos cria um grupo político que sai do PMDB 

Goiano e de outros partidos menores no Estado de Goiás e aglutina esses vários 

partidos no que se denominou U.T - União do Tocantins, que será objeto de análise 

em outro instante do texto. 

Como descrevemos anteriormente, CENOG e CONORTE eram movimentos 

ligados à sociedade civil que, organizados com objetivos diferentes, terão em comum 

a questão da criação do Tocantins. O deputado se apropria desse discurso e apoia 

esses movimentos. Retomando, o CENOG - Casa do Estudante do Norte Goiano, que 

(SANTOS, 2007), criado em 1960, tinha como objetivo inicial criar condições de 

moradia para estudantes do norte de Goiás que migravam para Goiânia para fazer o 
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ensino médio e/ou um curso universitário, gradualmente começou a discutir os 

problemas da região norte de Goiás, tais como as carências e os recursos potenciais 

da região. O então deputado por Goiás, José Wilson Siqueira Campos, abraçou a ideia 

dos estudantes já em 1971 e apresentou a proposta de divisão do Estado por três 

vezes na década de 70.  

Da mesma forma na década de 1980, Siqueira Campos reporta na Câmara dos 

Deputados o movimento da CONORTE, movimento esse que apoia uma emenda 

popular apresentada à Assembleia Constituinte, em 1987, com mais de 70 mil 

assinaturas, como reforço à proposta de criação do Estado. Neste ínterim, foi formada 

a União Tocantinense, organização suprapartidária que tinha o objetivo de realizar a 

conscientização política em toda a região norte para lutar pelo Tocantins também, 

através de emenda popular. Com objetivo similar, nasceu o Comitê Pró-Criação do 

Estado do Tocantins, em 27 de fevereiro de 1987, tendo como um de seus líderes o 

Juiz Federal Darci Coelho que conquistou importantes adesões para a causa 

separatista. Em entrevista o Dr. Darci Coelho lembrou assim do Comitê: 

 

A primeira reunião da formação do Comitê foi na casa do João Rocha, aqui nós 
tínhamos três associações, de prefeitos eram três, e... a Conorte que atuava no 
trabalho não sistematizado, não era um trabalho... No dia que se formalizou o Comitê, 
alguém disse, não sei se foi o João Rocha... “nós vamos sair da fase lírica e vamos 
entrar na fase operacional, vamos partir para fazer”. 

 

Da mesma forma, "O povo nortense quer o Estado do Tocantins. E o povo é o 

juiz supremo. Não há como contestá-lo", reconhecia o governador de Goiás à época, 

Henrique Santillo. Reafirmando essa perspectiva de uma atuação mais prática dos 

atores que desejavam a criação do Tocantins. 

Em junho de 1987, o deputado Siqueira Campos, relator30 da Subcomissão dos 

Estados da Assembleia Nacional Constituinte, redige e entrega ao presidente da 

Assembleia, deputado Ulisses Guimarães, a fusão de emendas, criando o Estado do 

Tocantins, que foi votada e aprovada no mesmo dia. 

                                            
30 Como mostramos anteriormente, Siqueira Campos tinha um histórico de participação nas comissões 

que diziam respeito a região norte do país, a ponto que na Constitituinte, na Comissão de Organização 

do Estado, é eleito relator da subcomissão dos Estados e apresenta, conforme anexo, um mapa de 

como ficaria a redivisão do Brasil caso aprovado na Constituinte. 
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Em 27 de julho de 1988, parlamentares aprovam a criação do Tocantins em 

segundo turno, mas somente em 5 de outubro de 1988 a Constituição Federal foi 

promulgada, constando no artigo 13 das Disposições Constitucionais Transitórias da 

nova Carta Magna a criação do Estado do Tocantins. 

Havia uma discussão, de ordem política e de poder, para se determinar a forma 

de eleição dos primeiros representantes do Estado, em todos os níveis. A proposta 

inicial era que a escolha do governador e seu vice se daria de forma indireta, por 

indicação da Presidência da República. Neste caso, segundo Darci Coelho, na 

entrevista que realizei, afirma o ex-juiz federal: 

 

 Então chegou um momento em que o Estado estava criado por eleição indireta. Dois 
anos, o Siqueira ia ficar fora! O governador ia ser o Freire em dois anos, quem ia instalar 
o Estado era o (José) Freire. O Siqueira teve que fazer uma fusão de emendas, na 
última hora ele tinha que fazer uma fusão de Emendas para emendar aquele pedacinho 
lá, da eleição... criar a eleição direta! Colocaram um texto da eleição direta daquele 
artigo que já estava corporificado para as discussões transitadas. (...) O Freire tinha 
certeza que o Siqueira não tinha Emenda nenhuma! Lugar nenhuma para ele fazer 
essa fusão. Ele já estava celebrando a vitória! Foi quando o Siqueira foi lá e buscou a 
Emenda Popular, que é EP 26, e fez a famosa fusão de Emendas. A Emenda Popular 
terminou entrando na festa, de última hora na festa! 

 

Neste caso o deputado Siqueira Campos não tinha controle sobre a nomeação 

do futuro governador, e havia a possibilidade de Siqueira Campos não ser indicado 

governador. Duas emendas tramitavam na Assembleia Constituinte em junho de 

1988: 2P00002-9 e IP20692-6. Diante desta probabilidade, o deputado Siqueira 

Campos, no momento final da fusão das emendas parlamentares, em junho de 1988, 

propõe, no texto substitutivo, artigo 61, § 3º, a eleição geral em todos os níveis de 

representação política do Estado, inclusive a de governador, e ainda faz uma 

concessão de coautoria ao deputado José Freire. O parágrafo terceiro do artigo de nº 

61 explicitava a forma como se dariam as primeiras eleições no novo Estado: em turno 

único, até setenta e cinco dias após a promulgação da Constituição e não antes de 15 

de novembro de 1988, a critério do Tribunal Superior Eleitoral.  

O entrevistado, Roniglese Tito aponta que Siqueira Campos era um político 

obscuro de uma região ignorada que se sobressai na política brasileira com a bandeira 

da criação do Tocantins, se torna um político personalista com determinação nas 

ações políticas. Siqueira Campos, para esse entrevistado se tornou um dos políticos 

mais coerentes ao perseguir um objetivo claro:  a redivisão do Brasil e a criação do 

Tocantins. Assim como analisa que o ex-governador é um dos últimos políticos de 
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uma geração que tinha um pensamento desenvolvimentista e foi um dos pioneiros na 

implantação das parcerias público-privadas logo a após se tornar governador. 

 

O Siqueira Campos é um, eu o considero como um dos políticos mais representativos do 

quarto quartel do século 20 no Brasil. Olha o Siqueira Campos, ele conseguiu sair do 

anonimato, ser eleito vereador aqui de uma cidade daqui do interior, ser eleito deputado 

federal, por alguns mandatos, com um ideal muito firme, com um propósito muito firme, o 

Siqueira Campos foi muito coerente, ele observou, olha o Brasil é muito extenso, o Brasil pra 

dar certo, essa região pra se desenvolver não tem outra forma é dividindo, então ele 

acreditava e acredita até hoje e defende dessa maneira que se dividir mais alguns estados 

que tem uma extensão territorial muito grande fica mais fácil de ser gerenciado, então a 

possibilidade de dar certo é muito maior. Ele carregou essa bandeira e se nós formos contar 

até hoje já tem mais de 40 anos que isso se discute, isso é sinônimo de muita coerência e 

persistência. O projeto dele é muito claro nesse sentido, sempre foi muito claro e ele também 

é filho de uma geração, talvez um dos últimos políticos que nós temos aí, que é filho de uma 

mescla, que nós poderemos pegar políticos dos anos 40, 50, 60; que punha ao mesmo tempo 

o desenvolvimentismo. 

 

O governador tinha convicção da importância que o primeiro governador teria 

após a criação do Estado. As emendas, apresentadas na Constituinte para a criação 

do Tocantins, em geral, estruturavam a formação do governo inicial, nomeado pelo 

presidente da República e para um mandato tampão, até que se regularizasse o 

calendário político com os demais Estado da Nação. Na última hora ele apresenta um 

PLC aglutinando as emendas anteriores debatidas nas comissões da Constituinte com 

um artigo que determinava a eleição pela via direta, por um prazo de 02 anos para se 

ater ao calendário eleitoral até as eleições gerais de 1990. 

Desta forma, a eleição dos primeiros representantes tocantinenses foi realizada 

em 15 de novembro de 1988, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, junto com as 

eleições dos prefeitos municipais. Além do governador e de seu vice, foram escolhidos 

os senadores e deputados federais e estaduais. A eleição teve no representante da 

coligação conservadora “União do Tocantins”, o grande vencedor com 163.819 votos 

totalizando 45,7 % dos votos válidos contra o representante do PMDB José Freire que 

obteve 84.926 votos totalizando 23,7 % dos votos válidos. O primeiro grande mote de 

Siqueira Campos no governo foi: “20 anos em 2”, numa clara referência ao slogan 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. 
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No Projeto de Lei do Senado, no seu artigo terceiro, “a escolha da Capital do 

Estado do Tocantins seria feita pelo Presidente da República, dentre um grupo de 

cidades que poderiam atender aos requisitos de melhor infraestrutura urbana, 

localização geográficas e demais condições indispensáveis à instalação do Governo 

Estadual”. Havia uma disputa política entre as cidades de Araguaína, maior cidade do 

norte do futuro Estado do Tocantins e Gurupi, maior cidade ao sul do futuro Estado. A 

solução encontrada pelo deputado Siqueira Campos, para não entrar em confronto 

com as forças políticas tradicionais dessas duas regiões, foi introduzir no artigo 

terceiro uma redação que determinava que a futura capital do Estado seria construída 

no centro geodésico da nova unidade da federação, em local a ser demarcado e 

desapropriado pelo Governo Estadual e no prazo máximo de dez anos. 

  Assim, a cidade de Miracema do Norte, localizada na região central do novo 

Estado, foi escolhida como Capital provisória. No dia 1º de janeiro de 1989, foi 

instalado o Estado do Tocantins31 e empossado o vitorioso da campanha das eleições 

realizadas em 15 de novembro de 1988, como governador, José Wilson Siqueira 

Campos, o vice, Darci Martins Coelho, os senadores Moisés Abrão Neto, Carlos 

Patrocínio e Antônio Luiz Maya, juntamente com oito deputados federais e 24 

estaduais. Em 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 criados mais 44 municípios, além dos 79 já 

existentes. Atualmente, o Estado possui 139 municípios. A capital foi construída, no 

centro geográfico do Estado, numa área de 1.024km2, 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. Também foi assinado decreto, mudando o 

nome das cidades do novo Estado que tinham a identificação "do Norte" que passaram 

a ser "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. 

                                            
31 Este texto oficial elaborado pela Secretaria de Comunicação do Estado pode ser encontrado em 

http://portal.to.gov.br/criacao-do-estado-do-tocantins---1988/74  - acesso em 17/06/2014. 

http://portal.to.gov.br/criacao-do-estado-do-tocantins---1988/74
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A legislação que cria o Estado do Tocantins, em consonância com o artigo 235 

da Constituição Federal32, determinava no seu artigo 64, por exemplo, que os 

membros do Tribunal de Contas do Estado seriam nomeados pelo governador 

empossado (inciso III), os desembargadores do Tribunal de Justiça também seriam 

inicialmente nomeados pelo governador (inciso IV), assim como em cada Comarca, o 

primeiro Juiz de Direito, Promotor de Justiça e Defensor Público, serão nomeados 

pelo governador após concurso público de provas e títulos (inciso V) e, por último, até 

a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria Geral do 

Estado, pela Advocacia Geral do Estado e pela Defensoria Geral do Estados, 

advogado de notório saber, nomeados pelo Governador eleito (inciso VI). Obviamente 

era de direito exclusivo do governador a nomeação do primeiro secretariado para o 

novo Estado. 

A dimensão política que essa possibilidade de nomeações auferia ao primeiro 

governador será um trunfo decisivo nas formas de dominação que se estabelecem no 

Tocantins agregadas à criação do U.T. – União do Tocantins como grupo político 

dominante no cenário tocantinense.  

O entrevistado Claudio Abella afirma que Siqueira Campos tem uma trajetória 

sempre lutando por esse Estado, e no dia que ele conseguiu foi uma vitória merecida, 

não só para ele, mas para todas as pessoas que seguiram os mesmos ideais. Para 

esse entrevistado foi Siqueira Campos quem colocou em prática o discurso que já 

existia, da criação do Tocantins, a ponto de afirmar categoricamente que ele foi o 

idealizador do Estado. 

  

Ele foi o idealizador. Eu acho assim, que se não fosse a ideia, aquela vontade, se a gente 

for observar, ele tem uma trajetória sempre lutando por esse Estado e no dia que ele 

conseguiu foi uma vitória merecida, não só pra ele, mas pra todas as pessoas que 

seguiram os mesmos ideais, a mesma vontade de ver o Estado do Tocantins. Porque isso 

aqui era um abandono, isso aqui era chamado de corredor da morte, da pobreza, porque 

era um abandono total. Então quando ele conseguiu a independência da parte de Goiás, 

isso aqui evoluiu, ele contribuiu para que essas famílias tivessem acesso à saúde, acesso 

as escolas, isso aqui era um fundão, não tinha nada, era perdido no meio do mundo. É, 

ele deu uma infraestrutura para o Estado, ele começou a dar infraestrutura para o Estado, 

e concretizar essa, e concretizar o discurso, vamos dizer assim, quando começou a 

                                            
32 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - acesso em16/12/2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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colocar na prática o discurso, mais valor ele foi tendo junto ao povo. E houve assim mais 

certeza de que aquele sonho é possível, de que aquele sonho é possível e que hoje a 

gente tá vendo isso aí, entendeu? Se concretizou mais ainda essa realizada. Então eu sou 

defensor das ideias dele, independente que eu nunca tive contato pessoal com ele, mas 

sempre acreditei nas ideias dele e sempre fui a favor das boas ações. Ele tem boas ações 

e ações que não foram tão frutíferas assim, mas a gente só fortalece aquelas que 

realmente estavam nesse objetivo e é o que a gente mantém até hoje. 

 

 O professor Manoel Miranda, em entrevista ao portal do colunista Cleber Toledo 

aponta algumas razões da existência do grupo político denominado U.T. – União do 

Tocantins, segundo ele “O projeto político do grupo Siqueira Campos teve ainda mais 

poder porque respaldado pela sociedade”. 

 

A explicação está no fato de o ex-governador ter "montado” os três poderes. O grupo 
que se formou também se tornou hegemônico nos três poderes do Estado, 
Legislativo, Executivo e Judiciário e os assemelhados, como os tribunais 
especializados. 
 
 

 O fato do aparelhamento do Estado, por meio de nomeações, indicações, 

terceirização, se tornar prerrogativa do governador, sua força política se acentua na 

dominação política de seu grupo, aliado ao fato da aceitação e respaldo que a 

sociedade pode aferir em torno do nome do governador, “criador do Tocantins”! Para 

Balandier o poder, se estabelecido apenas pela força estaria sempre ameaçado, 

assim como o poder identificado apenas pela razão não teria muita credibilidade, 

portanto:  

 

Ele só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de imagens, 
pela manipulação de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial. 
Estas operações se efetuam de modos variáveis, combináveis, de 
apresentação da sociedade e de legitimação das posições do governo. (..) É, 
entretanto, o mito do herói que acentua com mais frequência a teatralidade 
política; ele engendra uma autoridade mais espetacular do que a rotineira, 
que não oferece surpresas. O herói não é desde logo considerado como tal 
porque seria notadamente "o mais capaz" - de assumir o encargo da 
soberania, como afirma Carlyle. Ele é reconhecido em virtude de sua força 
dramática. Dela deriva sua qualidade e não do nascimento ou da formação 
recebida. Ele aparece, age, provoca a adesão, recebe o poder. 

(BALANDIER, 1982, p.7) 
  

O ex-deputado federal Darci Coelho radicaliza a importância de Siqueira 

Campos no Tocantins pois todos os políticos do Estado, em alguma medida 

dependiam de Siqueira Campos e aqueles que tentavam de desvencilhar da influência 
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do mesmo eram excluídos dos processos eleitorais. Os próprios opositores, ligados 

ao PMDB, em algum tempo, estavam ao lado do ex-governador. 

 

Tudo derivou do Siqueira, porque todo mundo aqui deriva do Siqueira. A força do Miranda 

aqui no Estado foi vinda do Siqueira, ele não era mais político do Estado. Quem nunca foi 

Siqueira aqui, também nunca foi político. Eduardo Pedrosa nunca foi Siqueira, mas 

também nunca foi político... teve um mandato e pronto! Derval de Paiva, que chegou a ser 

senador naquela época, deputado federal, teve um mandato também e nunca mais foi.  O 

Avelino foi Siqueira, foi misturado com o Siqueira. Todo mundo foi! O Osvaldo Reis só se 

elegeu junto com o Siqueira. A última eleição dele foi dada pelo Siqueira! Então, agora 

essas forças depois elas foram se criando... 

Me candidatei a Federal! Porque eu queria... eu sempre falei pro governador “eu vou ser 

vice agora porque é o único jeito de eu ganhar a eleição, mas eu quero ser deputado 

federal”. Era o único assim, que eu via que podia ganhar, que eram oito vagas e podia 

fazer o trabalho né? Senador eu não tinha... achava que não tinha estrutura pra ganhar! 

Se eu tivesse me candidatado desde o começo, eu teria sido senador. Naquela primeira 

eleição. Nós imaginávamos que elegeríamos o Moisés Abraão que era abonado. 

 

A criação do Estado do Tocantins segundo TITO (2007), ocorre em um 

momento particular da história nacional, no qual o agronegócio é identificado como 

um dos principais setores da economia brasileira. Considerando-se que foi nesse 

momento que as terras da região Centro-Norte passaram a constituir nova fronteira 

agrícola do país. Para Tito (2007:79) 

 

O Tocantins se inseriu no processo de avanço do capitalismo rumo ao interior 
do Brasil, impulsionado, sobretudo, pela expansão da fronteira agrícola, com 
as plantações de arroz e soja, bem como pelo seu potencial hídrico para a 
construção de usinas hidrelétricas. O Tocantins está localizado em uma 
posição privilegiada na geografia do país, pois, embora oficialmente pertença 
à Região Norte, situa-se em uma importante zona de transição entre o 
Centro-Sul e o Centro-Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste, o que o coloca 
como o “portal da Amazônia” e caminho natural de intercâmbio comercial 
entre todas essas regiões. 

 

 Na entrevista que realizei TITO considera que os grupos políticos nesta questão 

não se distinguem um do outro, na medida em que seus projetos sobre o 

desenvolvimento do Tocantins são muitos parecidos. 

Tem um aspecto que eu acho que é importante a ser considerado, é o modelo de 
desenvolvimento que foi implantado. Nós já tivemos, nós temos no Estado basicamente 
duas correntes políticas, a que é associada ao PMDB historicamente, e a que é 
associada ao grupo do senhor governador José Wilson Siqueira Campos. Mas por 
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incrível que pareça, ou sei lá se chega a ser incrível, nenhum dos grupos se distingue 
do projeto econômico de desenvolvimento do Estado. Às vezes você pode ter modelos 
de gerenciamento do Estado diferente um do outro, mas ambos os discursos são 
bastante similares no que se refere ao desenvolvimento do Estado. O projeto do Estado 
é o que, é de estruturação, de criação de malhas viárias, de infraestrutura básica para 
o desenvolvimento do agronegócio, em primeiro momento, e quem sabe no segundo 
momento um processo de industrialização. Alternativas fora desse eixo nenhum dos 
dois grupos políticos tem apresentado de maneira consistente. 

 

 Essa dicotomia entre o poder estabelecido no Estado com o apoio das forças 

conservadoras dominantes por um longo período na região e desejosas de manter o 

status adquirido, e os discursos de modernização/privatizações como forma de atrair 

o empresariado nacional para investir no Tocantins vão dominar a pauta econômica 

durante toda a década de 90, período de consolidação do Estado e se tornam a pauta 

comum dos políticos, independente das cores partidárias. Quem ousaria dizer que as 

ações poderiam ser equivocadas! 

 

3.2   O contexto político e econômico nos anos 90. 

 

O Neoliberalismo 

 

Quando se chega a Palmas, vindo da BR Belém-Brasília, na entrada da ponte 

Fernando Henrique Cardoso há um slogan emblemático sobre o Tocantins, desde a 

sua criação: “O ESTADO DA LIVRE INICIATIVA E DA JUSTICA SOCIAL”. Não é sem 

razão que o governador Siqueira Campos impõe este slogan. O contexto 

socioeconômico dos anos 90 explica esta frase. 

Os anos 90 foram marcados pela introdução e consolidação do neoliberalismo 

como diretriz econômica nacional. Na década de 90, a esfera econômica domina a 

pauta das relações internacionais, na medida em que o capitalismo não tem mais outro 

modelo que o ameace. Quando o capitalismo se deparou com o desaparecimento de 

grande parte das alternativas que poderiam confrontá-lo, a economia capitalista se 

auto proclamou como único modelo possível e correto.  

Não podemos esquecer, Santomé (2003), Gentili (1995), que além do âmbito 

econômico, há uma cultura que, visivelmente é dominante, pós-moderna ou 

neoliberal, que procura assegurar as formas de vida individual e coletiva que se 
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(re)estruturam nos anos 90. Este modelo vai negar a possibilidade de mudar o que 

nos rodeia e, para isso, tenta nos convencer de que estamos diante de uma nova 

forma de viver em sociedade, obviamente apontada como muito melhor do que a 

anterior. Palavras mágicas como “sociedade do conhecimento”, “sociedade do lazer” 

fazem parte deste cotidiano. Santomé (2003:10-11) coloca que: 

 

Até poucos anos atrás parecia existir um notável consenso com relação ao 
fato de que as pessoas se realizam trabalhando, participando e cooperando 
no seio da comunidade em que vivemos, porém, atualmente, parecem impor-
se como ideais de vida o aumento do consumo, a condição meritória e, 
consequentemente, o egoísmo e a concorrência social como valores 

supremos. 
 

A proposta neoliberal apresenta como única alternativa de desenvolvimento o 

Estado abrindo mão de funções que seriam agora oferecidas à iniciativa privada. Os 

grandes conglomerados transnacionais, os detentores do poder econômico, enfim, 

poderiam realizar com “resultados melhores”, as antigas atribuições do Estado. 

Por essa razão para Gentili (1995:150),  

 

O Neoliberalismo constitui um projeto hegemônico, uma alternativa 
dominante para a crise do capitalismo contemporâneo que objetiva um 
profundo processo de reestruturação material e simbólico das nossas 
sociedades e deve ser compreendido como um projeto de classe que orienta, 
de forma articulada e ao mesmo tempo, um conjunto de reformas radicais no 
plano político, econômico, jurídico e cultural. 

 

Nesta direção, o neoliberalismo, seja no âmbito sociocultural ou econômico, 

torna-se a postura hegemônica e, ainda que poucos se beneficiem dos seus 

propósitos, todos se sentem felizes pelo estatuto de “consumidor” que recebem. 

Destaca Santomé (2003:16) que nos anos 90 “esse novo capitalismo sem pátria 

exigia uma política internacional que garantisse o livre mercado de capitais”. Nesta 

circunstância, é possível perceber que vivemos, agora, em uma sociedade em que a 

esfera econômica, por meio de instituições internacionais, dita as linhas mestras do 

que deve ser seguido, e o que os governos devem adotar, se não quiserem ficar à 

margem das estruturas internacionais. A política monetária e fiscal dos governos é 

comandada pelo movimento do mercado, onde as normas são ditadas por organismos 

como o FMI, Banco Mundial, OMC, etc. 
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No olhar de Ianni (1996), Santomé (2003) e Gentili (1995) a face mais evidente 

do liberalismo econômico se desdobra em ações simultâneas de três forças: a 

extraordinária expansão dos fluxos dos bens e serviços; a crescente integração entre 

as economias (a corrida para a formação de blocos econômicos); e o acirramento da 

concorrência no sistema econômico mundial. Na ponta desse processo, temos o 

poder crescente dos conglomerados transnacionais que dominam a produção, a 

tecnologia mais sofisticada e o sistema financeiro internacional. Neste sentido, o 

mercado impõe formas de competição excludentes quando exige as chamadas 

“especificações técnicas, tais como as ISO 9000”. Mesmo nos países emergentes há 

uma busca desenfreada por certificação de mercado para a própria sobrevivência no 

mercado. 

Valorizando as ideias sobre competitividade, e não sobre a produção, parece 

evidente uma redefinição do trabalho no seio da descentralização e da pulverização 

do processo produtivo, pautado na concentração do capital. Uma das consequências 

é uma nova divisão internacional do trabalho, com profunda perda de identidade de 

classe. Para Frigotto (2003:54)  

 

 A questão do trabalho na seguinte perspectiva: no plano econômico, no nível 
mundial este novo modelo de organização social implica um novo tipo de 
organização industrial, baseada em tecnologia flexível (microeletrônica 
associada à informática, microbiologia e novas fontes de energia), em 
contraposição à tecnologia rígida do sistema taylorista e fordista e, como 
consequência, um trabalhador flexível, com uma nova qualificação humana. 

 
 

Este mesmo autor analisa que “na objetivação da forma mais avançada de ser 

do capital, o neoliberalismo procura desmontar o Estado e as suas instituições.  A 

iniciativa privada é vista como solucionadora de todos os problemas que afetam a 

sociedade. O Estado não deve interferir no mercado. As demandas da sociedade, por 

exemplo, em educação e saúde, devem ser reguladas pelo mercado e exploradas 

com fins lucrativos pela iniciativa privada; essa é a forma pensada para produzir 

benefícios econômicos. O Estado tradicional, com seu papel determinado no setor 

público entra em colapso, o chamado Estado do Bem-Estar Social transfere suas 

responsabilidades para o âmbito privado, para empresas privadas. Este modelo ganha 

força nos anos 1980 com o presidente norte-americano Ronald Reagan e a primeira 

ministra inglesa Margareth Thatcher que implementam esse modelo neoliberal em 
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várias partes do mundo por meio de instituições multinacionais que preconizam o livre 

mercado, a ideia do Estado mínimo e a redução do Estado do bem-estar social. 

No Brasil, estes organismos forçam a adoção de medidas liberalizantes em 

contrapartida a investimentos e empréstimos internacionais diante do alto 

endividamento internacional que vivíamos. Segundo Saiani & Azevedo (2012:04), em 

artigo publicado no encontro da ANPEC de 2012, 

 
no mesmo ano da promulgação da Lei de Concessões (1995), os serviços 
públicos foram inseridos no Programa Nacional de Desestatização (PND), o 
que iniciou a nova fase das grandes privatizações brasileiras, adotadas nos 
mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (governos FHC). Além 
de privatizar diretamente várias empresas estatais, o Governo Federal 
estimulou outras esferas de governo a adotarem essa diretriz. A que a maioria 
das privatizações no saneamento ocorreu no governo FHC (1995 a 2002), 
apesar de ser um período com várias indefinições regulatórias no setor. 
 

Os primeiros governos de Siqueira Campos se inserem, em parte, neste 

contexto. A usina do Lajeado, inaugurada em 2001, responsável por gerar parte da 

energia elétrica para o Estado foi construída com capital privado, assim também a  

Celtins33 “fora criada em agosto de 1989, sendo que em setembro deste mesmo ano, 

a empresa foi adquirida pelo Grupo Rede Energia através de uma concorrência 

pública, no que foi tido como o primeiro processo de privatização de uma companhia 

de energia elétrica já realizado no Brasil”. Roniglese Tito, na entrevista realizada, 

aponta para esta questão: 

 

Siqueira Campos conseguiu se adaptar ao longo do tempo de acordo com que o 
momento exigia (...) O Siqueira Campos foi um dos primeiros, foi pioneiro, um dos 
primeiros do Brasil a instituir a parceria pública-privada, quando estavam 
começando a discutir, ele começou a implantar no Estado do Tocantins nos anos 
90. 
 
 

A Revista VEJA, em edição de 31 de maio de 1989 a seção dedicada ao leitor, 

apresenta uma resposta assinada pelo governador Siqueira Campos a respeito de 

uma matéria na qual o deputado Eduardo Siqueira Campos é escolhido presidente da 

comissão de implantação da nova capital, o que nos interessa destacar é a parte final 

da nota onde o governador diz o seguinte: 

 

                                            
33 Fonte: http://www.redenergia.com/concessionarias/celtins/residenciais/a-celtins/historico.aspx , 

acesso em 13/05/2015.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Rede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concorr%C3%AAncia_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concorr%C3%AAncia_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.redenergia.com/concessionarias/celtins/residenciais/a-celtins/historico.aspx
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Vamos investir cerca de 300 milhões de cruzados novos nestes dois anos na 
construção da nova capital, mas todo esse recurso será obtido com a venda 
de lotes urbanos, que ainda irá gerir cerca de 700 milhões de cruzados novos, 
que será aplicado em programas de desenvolvimento abrangendo as áreas 
da saúde, educação, transporte, energias, agricultura e industrialização em 
todo o Estado. O Tocantins é o primeiro Estado brasileiro totalmente 
comprometido em sua ação e filosofia de governo com a iniciativa 
privada. (grifos nosso) 

 

Existem críticas muito fortes sobre esses processos de privatização desde a 

época dos mesmos. O JORNAL OPÇÃO, edição nº 2019, de março de 2014, traz uma 

reportagem sobre as privatizações no Tocantins e, entrevistando o deputado José 

Roberto Forzani sobre uma CPI sobre a Celtins, diz o deputado que: ““Privatização da 

Celtins foi um grande equívoco do governo”; “O Estado tem 49% das ações da Celtins, 

mas não tem nenhum poder na empresa”; “a privatização foi lesiva ao patrimônio 

público e é a principal responsável pelos tocantinenses pagarem uma das energias 

mais caras do País”. Na questão de água e saneamento básico, Saiani & Azevedo 

(2012), em artigo publicado no encontro da ANPEC de 2012 destacam que a 

Companhia de Saneamento do Tocantins era a única CESB privatizada, isto é, “se 

tornou uma empresa de economia mista com controle privado”. 

 

3.3     A Organização da UT – União do Tocantins. 

 

 O Jornal Eletrônico “Tribuna do Planalto” de junho de 2014 apresentou no seu 

site a seguinte notícia: “O grupo político do ex-governador Siqueira Campos (PSDB) 

está se preparando para lançar o ex-senador e ex-secretário de Estado Eduardo 

Siqueira Campos (PTB) como candidato ao governo do Tocantins no final de junho. O 

grupo estaria se preparando para uma nova edição da União do Tocantins, composta 

com novos e velhos partidos do grupo. Já estão acertados no grupo o PSDB, PTB, 

SDD, DEM, PEN, PR e PSB. Os governistas tentam garantir ainda o PPS, PP, PDT, 

PRB. Outra ação estratégica é a tentativa de divisão do PMDB e de desacreditar a 

possível candidatura do ex-governador Marcelo Miranda”.  

 Esta notícia, 26 anos após a criação do Tocantins, caracteriza o modelo político 

dominante no Estado ao longo dos anos. Essa questão está presente na análise que 

Roniglese Tito descreve na entrevista que realizei: 
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A criação da União do Tocantins, enquanto instituição política, ela vai muito ao 

encontro dessa perspectiva. Olha eu tenho vinte pessoas fortes politicamente no 

Estado que pertencem a três, quatro, cinco partidos políticos que tem visões 

totalmente diferentes das que eu tenho, mas quando eu trago para o meu partido 

político, que participa de uma coligação político-partidária, nós formamos um 

partido, o que vai nos unir não é o que nos torna diferente, mas aquilo que nos torna 

iguais. 
 
 

O ex-governador vislumbra a criação deste grupo político antes mesmo da 

existência do Estado. Ainda na Constituinte, em discurso de 29 de junho de 1988, por 

exemplo, ele discorre sobre a necessidade de união dos políticos pelo Tocantins. 

Entendia, o ainda deputado Siqueira Campos, que seu capital político poderia 

aglutinar as forças políticas oriundas do antigo Goiás. As consequências foram a 

criação de um grupo político que atua no Estado desde a sua fundação. Naquele 

discurso dizia o deputado:  

 

Se todos nós, políticos e demais forças representativas do Estado do 

Tocantins, nos unirmos, estaremos satisfazendo o desejo do povo de 

implantar o Estado porque lutamos tantos anos, dentro de um clima de união, 

de harmonia e de paz. (...) Garantida a realização de eleição direta para 

Governador a 15 de novembro deste ano, temos ampliada, em muito, a nossa 

responsabilidade, razão por que a união de todas as forças tocantinenses se 

torna indispensável. Ainda mais quando sabemos descomunalmente grandes 

os desafios. 

 

 O pressuposto desse discurso se relaciona também em Charaudeau (2013) à 

legitimidade da instância política, a partir do domínio político, e de como essa 

legitimidade é conferido pelo sujeito coletivo, seja de forma tradicional, burocrática ou 

carismática, segundo Weber (1996). A ideia de representação e legitimidade se 

confundem no discurso político, neste caso. 

 Quando entrevistado, o Sr. Roniglese Tito faz uma análise das forças políticas 

no período da criação do Tocantins e lembra que o PMDB era a grande força política 

do Estado de Goiás, segundo ele: 

 

O PMDB na época era o maior partido do estado de Goiás, fez um convite para o 

senhor Siqueira Campos para que ele saísse candidato pelas fileiras do PMDB e 

ele deu uma resposta que eu considero hoje, até hoje como sendo paradigmática 

nesse sentido, ele em outras palavras diz: “olha eu não vou pro PMDB porque se 

eu for pro PMDB eu me amarro ao PMDB e o PMDB me amarra, né? Em outras 

palavras ele disse mais ou menos na mesma forma. Com isso ele fez o que? Ele 

rompeu com a perspectiva de que o PMDB tinha desde o momento, que era se 
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dividindo o Goiás, que ao invés de comandar um Estado ele passaria a comandar 

dois Estados, ao invés de ter um governador eu poderia ter dois governadores. 

Então o PMDB imaginava: eu vou ter dois governos, vou aumentar meu número de 

deputados, então a continuidade era vista quase como natural. E o Siqueira Campos 

foi muito inteligente nesse momento ao se desvencilhar do PMDB, ele não era, ele 

não pertencia as fileiras do PMDB, mas ao não aceitar o convite do PMDB ele abriu 

as portas para que ele constituísse o seu próprio grupo político. E mais ainda, a 

Constituição Federal de 88, ela abriu uma possibilidade muito grande nesse sentido 

de criação de partidos políticos e consequentemente de coligação de partido 

político. 

 

 Essa relação inicial das forças políticas também pode ser vista na entrevista 

com o ex-juiz federal Darci Coelho quando ele descreve o momento político da época: 

Então nós tínhamos lá grupos dos dois lados (se referindo à composição do Comitê 

Pró-Criação do Tocantins). Evidentemente que nós estávamos no fim do governo do 

Iris Rezende, governo na época PMDB, o governador era do PMDB, o Santilho, ministro 

PMDB, o Presidente da República Sarney, PMDB. Então... e aqui, em 60 municípios 

da época, 54 prefeitos do PMDB (...) Todos os parlamentares do Goiás davam o 

apoiamento. O Estado do Tocantins teve uma particularidade, peculiaridade que os 

outros não tiveram, por exemplo, nós conseguimos o apoio de Goiás. Talvez o trabalho 

maior do Comitê tenha sido não convencer o povo da região do Tocantins não, 

convencer Goiás! 

 

 O PMDB fortaleceria as suas bases políticas com mais um governador e os 

diversos deputados e senadores que seriam eleitos pelo novo Estado. Na entrevista 

realizada com o fotógrafo Marcio Di Pietro essa perspectiva também se apresenta, diz 

ele: 

O governador Siqueira Campos começou sistematicamente a aglutinar forças no 

Estado, forças políticas no Estado. E tinha o pessoal que já apoiava o Siqueira 

Campos, os companheiros, vou chamar assim, os companheiros dele de governo, 

de partido, de política e as pessoas que eram de outros partidos que eram de 

oposição. O Siqueira desenvolveu um trabalho de aproximação com os adversários 

políticos num sentido, a meu ver, de esvaziar politicamente o PMDB como partido 

oposicionista. 

 

  Siqueira Campos, porém, ao recusar a filiação ao PMDB já tem em mente a 

criação de um grupo político já que as coligações eram permitidas pela nova 

constituição de 1988. Segundo o Sr. Roniglese Tito, a U.T. era na verdade um “grande 

partido” que aglutinava outros partidos sob a liderança inconteste do governador 

Siqueira Campos.  Segundo ele, “o Siqueira Campos foi muito inteligente nesse 

momento ao se desvencilhar do PMDB, ele não era, ele não pertencia as fileiras do 

PMDB, mas ao não aceitar o convite do PMDB ele abriu as portas para que ele 
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constituísse o seu próprio grupo político”. Siqueira Campos saiu do processo muito 

forte politicamente a ponto de aglutinar quase todos os interesses dos políticos na 

União Do Tocantins. Assim, para o entrevistado, ter um líder que conseguia unir 

carisma popular e uma autoridade bastante consistente em termo de liderança política 

e com objetivo muito claro, ao mesmo tempo uma capacidade de diálogo, de 

conversação com a população, é muito significativo. Afirma o entrevistado que: 

 

Pela própria característica, pela própria personalidade do Siqueira Campos, que é 

uma pessoa altamente contundente nas suas colocações, e que saiu do processo 

de criação (do Tocantins) como um líder muito forte. Na região, conseguiu aglutinar 

em torno dele outros políticos e foi uma tarefa que para ele não foi tão difícil. A 

criação da União do Tocantins, ela representa muito bem isso, desde o primeiro 

momento, né? A figura de um líder, então essa União do Tocantins representa muito 

bem isso, não é? Você ter um líder que conseguia unir carisma popular e a 

autoridade bastante consistente em termo de liderança política e com objetivo muito 

claro; uma capacidade de diálogo, de conversação com a população, é muito 

significativa. É, tanto é que a União do Tocantins em termo de coligação política se 

tornou mais forte do que qualquer outra sigla partidária institucionalizada, então 

fosse PDC, PFL, qualquer partido que estivesse lá dentro da coligação, ficou 

submisso ao que se colocava em termos de coligação. 

A União do Tocantins como um representante partidário ela por si só e ela conseguiu 

canalizar para o mesmo bloco político pessoas com diferentes discursos, com 

diferentes ideais e nesse sentido a figura do Siqueira Campos, ela é imprescindível 

porque ele conseguiu colocar dentro de um mesmo bloco pessoas antes da criação 

do Estado, tinha até antes do processo de criação do Estado, que as vezes tinham 

um discurso bastante divergente, porém é preciso também acrescentar né? 

Nenhum projeto político vai conseguir satisfazer todo mundo; você tem as nuances, 

o viés diferenciado dos quais você não concorda, eu particularmente em relação a 

alguns itens dos projetos colocados pela União do Tocantins, ao longo desses 20 

anos eu acho que houve equívocos também. 

 

  O deputado estadual Vanderlei Barbosa que, por vários mandatos, foi vereador 

em Palmas e conhecedor das práticas políticas desde a fundação do Tocantins afirma 

que  

 

no primeiro momento todos nós estivemos juntos. O Governador Marcelo Miranda 

que hoje está no Governo teve momentos que não estava com o Siqueira e teve 

momentos que foi o candidato do Siqueira ao Governo, então essa é uma vivência 

que o mundo político do Tocantins tem com o Siqueira. A grande maioria ou noventa 

por cento dos políticos Tocantinenses em determinados momentos esteve no 

palanque do Siqueira. 

 

 Outro entrevistado que aborda essa questão foi o ex-juiz federal Darci Coelho:  

 



113 

 

 

Ele formou um grupo forte né? Essa, que o primeiro nome se deu, União de 

Tocantins... Esse nome a gente criou na primeira campanha, o nome oficial da 

coligação, como aquele “quem criou merece ter”, “quem criou o Estado merece 

governá-lo”, a gente conseguiu sintetizar, uma agência grande de publicidade... 

“quem criou merece”. Eu me lembro que alguém colocou uma vírgula [risos]. “Quem 

criou merece” foi o primeiro slogan! E a União do Tocantins fez a união dessas 

forças, que foi realmente a união dessas forças! 

 

 Essa frase, de apelo midiático “quem criou merece ter” denota o pensamento 

dominante que vai nortear a existência da União do Tocantins ao longo dos anos. 

 Em discurso registrado no Diário do Congresso Nacional do dia 22 de 

novembro de 1998, Siqueira Campos se expressa assim sobre a União do Tocantins:  

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, apuradas as primeiras urnas, o povo tocantinense 
passou a comemorar, numa explosão de alegria nunca vista antes, a vitória dos 
candidatos a governador, vice-governador e a senador da coligação União do 
Tocantins nas recentes eleições, de 15 de novembro do corrente. As tendências 
reveladas desde a primeira urna vão se confirmando e até se ampliando, fazendo 
prever uma vitória dos partidos coligados superior a 70%. (...) Se os integrantes da 
coligação União do Tocantins continuarem atentos ao desenrolar dos trabalhos de 
apuração até o último voto, não tenho dúvida de que teremos uma vitória tão ampla 
para Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados quanto a que tivemos para 
governador e senadores. 
 
 

 Uma das consequências foi que, na primeira metade da existência do Estado, 

não se configura uma oposição que tivesse relevância no jogo político. Nos treze 

primeiros anos do Tocantins o domínio político e econômico do grupo ligado ao 

governador Siqueira Campos não possibilitou qualquer forma de oposição. Um dos  

entrevistados vê esta questão do ponto de vista da influência e dominação que  

Siqueira Campos exercia nos políticos, especialmente os prefeitos das cidades que 

foram criadas com a emancipação do Tocantins, por meio da troca de favores 

pessoais, da canalização de verbas e da influência do peso político do ex-governador 

nas diversas regiões do Tocantins, assim como nos partidos políticos desde o seu 

primeiro mandato como governador, ao ponto de praticamente não existir oposição, e 

também de sua relação com a população do Estado. Esta relação começa a mudar 

com o segundo mandato de Marcelo Miranda do PMDB que é chamado pelos 

correligionários do Siqueira Campos de “traíra”. 

 

União do Tocantins foi crescendo e crescendo, Siqueira se tornando forte cada vez mais, 

Eduardo também. Aí o Eduardo no senado, o Siqueira no segundo mandato e a União do 

Tocantins consolidada aqui. Aí lá se vem o terceiro mandato do Siqueira e a União 
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cresceu. Teve uma época que o Siqueira tinha 136 prefeitos dos 139, a UT tinha 133.  

Então cresceu muito e aí já ficou difícil porque a disputa já era interna, as rasteiras já eram 

de companheiro para companheiro e porque a oposição já praticamente não existia mais. 

Acho que ele (Siqueira) viu assim que se ele entregasse o governo para o Brito ficava mais 

do que o suficiente. Aí ele candidatou o Marcelo, aí foi a eleição mais tranquila, ele elegeu 

o Marcelo com a maior facilidade e aí dois anos depois estava lá, foi em 2002, a eleição 

do Marcelo. Foi em dois mil e quatro, já estava bem estremecido. Aí o quê que aconteceu? 

Com o rompimento do Marcelo aqui, muita gente foi saindo assim da União do Tocantins. 

Então foi assim que começou a desfacelar a União do Tocantins. E o certo é que quando 

chegou em 2006, o Marcelo tava forte já e com muitos companheiros que julgava leais, 

tudo já apoiando ele, e ele (Siqueira) sem dinheiro acabou perdendo a eleição, mas com 

aquele nome bom toda a vida, aquela pessoa que o povo continua acreditando nele, mas 

o que falou mais alto foi o dinheiro. 

 

Outra particularidade desta questão pode ser vista em Oliveira (2012, p. 65), 

 

A forma como o governo atraia a população favorecia a continuidade de sua 
política de estruturação dos poderes do Estado, criando uma simbologia de 
pertencimento ao território. Por isso, a população não se rebelava contra a 
forma utilizada para governar, para não serem excluídas do processo de 
estruturação e consolidação do Estado. Nessa relação, os migrantes e a 
população histórica radicada no Estado, para não perderem a perspectiva de 
pertencimento em construção, não ousavam contrariar diretrizes político-
partidária do governo determinada pela ideia de união. 

 

A fala do entrevistado Sr. Claudio Abella contribui para esse entendimento que 

vê a perspectiva do União do Tocantins a partir de uma suposição de que todos tinham 

um ideal de fazer um Estado melhor para a população local, independentemente de 

partido. 

É, vamos dizer assim, foi o grupo criador e idealizador que estava tentando executar o 

projeto da criação do Estado e criação da cidade e a gente compartilhava dos mesmos 

ideais. Mesmo não sendo filiado de partido nenhum, mas a gente partilhava dos mesmos 

ideais e como é que se diz, se incentivava e assim, procurava trabalhar no sentido de os 

bons frutos aparecessem dentro daquilo que foi, é, independentemente de partido, é, tudo 

aquilo que viesse de benefício desse sonho, desse projeto, desse planejamento, a gente 

apoiava como a gente apoia até hoje. É independentemente de partido. 

 

 Outros exemplos desse domínio podem ser vistos na articulação descrita nas 

reportagens, conforme anexo, imagem 04 e imagem 05, do jornal Opção, edição de 
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04 a 10 e edição de 25 a 30 de junho de 2000, cujos títulos são “U.T. bota o bloco na 

rua” e “Eduardo impõe Nilmar Ruiz”. 

 Para além destas questões, Carvalho (2013:45) aponta outra dimensão desse 

processo, que a autora chama de ciclo político”: 

 

Ciclo político: temporalidade política identificada por uma marca política 
simbólica forte, seja pessoal, do governante, ou coletiva, de um partido ou 
grupo político, que enraizada no imaginário coletivo produz e reproduz uma 
memória através de narrativas que particularizam uma “época” cuja duração 
tende a se estender por mais de um mandato. 

 

 CARVALHO (2013) interpreta ainda que o “exercício do poder e o controle da 

máquina do Estado geram oportunidades favoráveis à continuidade”; desta forma, 

esses elementos, o controle da máquina do Estado, o domínio político de um grupo, 

a marca de um político forte simbolicamente, reproduzem no Tocantins ao longo do 

tempo a continuidade, com altos e baixos, do siqueirismo.  

 Por exemplo, em 2002, com a eleição de Marcelo Miranda para substituir 

Siqueira Campos no governo do Estado há uma pequena fragmentação deste grupo 

político, não imediata, tanto que a percepção de alguns entrevistados por mim 

destacam que no primeiro momento do governo de Marcelo Miranda, o ex-governador 

Siqueira Campos continua a influenciar as decisões de Estado, porém,  na medida em 

que os “marcelistas” capitaneados por Brito Miranda, pai do governador e liderança 

expressiva ligado ao PMDB rompe com os acordos e lança o filho em 2006 para a 

reeleição a governador.  

 Vejam a análise do então Senador Eduardo Siqueira Campos, filho do 

governador, em discurso no plenário do Senado, conforme matéria publicada no site 

http://www12.senado.leg.br/noticias/  em de 13 de novembro de 2002 destaca a força 

da U.T. segundo o noticiário do Senado Federal:  

 

Outro assunto abordado por Eduardo Siqueira Campos foi o resultado da 
última eleição no seu estado. Ele destacou que a coligação integrada pelo 
seu partido conseguiu eleger o governador do Tocantins, os dois senadores 
do estado, todos os oitos deputados federais e 18 dos 24 deputados 
estaduais. O senador atribuiu o resultado às conquistas que os tocantinenses 

vêm obtendo através do trabalho do seu grupo político. 
 

 O professor Miranda, ainda na entrevista ao Portal do jornalista Cleber Toledo, 

citada acima, destaca que, no auge da UT, não existia oposição no Estado. Mas, 

http://www12.senado.leg.br/noticias/
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salienta que “a oposição foi se formando e ocupando "parcelas do governo”. “O 

esfacelamento surgiu em função da busca do poder e da autonomia dos próprios 

componentes”.  Além disso, os grupos empresariais que surgiram no Tocantins após 

a criação do Tocantins, não mais tão dependente do Estado, começam a exercer 

influência no âmbito político e econômico na região esvaziando de certa maneira o 

poder da U.T. Ao romper com os grupos antigos, esses novos líderes políticos criam 

outros grupos, com novos interesses, o que não significa dizer que suas práticas 

sejam totalmente diferentes dos grupos anteriores. 

 A recomposição do grupo político capitaneado pelo ex-governador acontece 

quando dos preparativos para as eleições de 2010. A U.T. pretendia lançar novamente 

o ex-governador como candidato para o governo do Estado apostando no seu capital 

político. Siqueira Campos tinha 80 anos neste momento! A U.T. se vê como oposição 

aos “marcelistas” e tenta aglutinar o grupo para a eleição de Siqueira Campos. O jornal 

eletrônico http://www.vermelho.org.br/noticia/48684-122 de 05 de março de 2009 traz 

a seguinte informação: 

 

Ex-prefeitos, prefeitos das maiores cidades administradas por partidos de 
oposição, os deputados federais e estaduais que integram a União do 
Tocantins se reúnem nesta sexta, 6, com o senador João Ribeiro, 
coordenador das oposições no Estado, na Cabana do Lago Eventos a partir 
das 9h30. Em pauta, a definição do calendário de atividades políticas para 
2009, uma análise conjuntural estadual, as renovações dos diretórios e 
comissões provisórias, a política de comunicação do grupo, e o processo 
eleitoral de 2010. Além da presença do senador João Ribeiro estão 
confirmados os deputados federais Eduardo Gomes (PSDB), Lázaro Botelho 
(PP) e Vicentinho Alves (PR); os deputados estaduais Luana Ribeiro (PR), 
Cacildo Vasconcelos (PP), Raimundo Moreira (PSDB), José Geraldo (PTB), 
Amélio Cayres (PR), Marcelo Lelis (PV), Pedro Lima (PR) e Stálin Bucar 
(PSDB). 

 

 Como consequência, a reaglutinação deste grupo político se fortalece, aliados 

ao carisma do ex-governador Siqueira Campos, ao ponto que Siqueira Campos se 

reelege para mais um mandato (2010-2014). Weber (1996) destaca que as regras do 

jogo político em si, em geral, não são suficientes se não estiverem aliadas à dimensão 

carismática do poder, ou quem o representa. Voltando a Carvalho (2013:79), essa 

autora aponta, e aqui podemos acrescentar as demais instâncias da estrutura política 

brasileira, que: “O sistema presidencialista no qual o povo escolhe o governante pelo 

voto direto é sempre afetado em menor ou maior grau pela dimensão carismática 

reconhecida no candidato vitorioso”. 

http://www.vermelho.org.br/noticia/48684-122
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Um aspecto que sobressalta nas entrevistas quando a questão político-

partidária aparece é o discurso simbólico que já estava presente nos discursos de 

Siqueira Campos no Congresso Nacional, quando ele manifestava que “é preciso unir 

os tocantinenses” para que o Estado possa se desenvolver. Esse papel narrativo de 

um grupo que possibilitou o desenvolvimento do Tocantins sob a liderança de Siqueira 

Campos se encarna na coalisão de partidos com programas e ideologias diferentes, 

mas que se aglutinam em torno de um líder e de uma perspectiva de poder 

demandada por esse grupo: U.T. – União do Tocantins. A consolidação do Tocantins, 

desta forma, fica restrita a um grupo, onde a população está à margem e se limita 

apenas ao papel de expectador. 

 

 

 

 3.4  A construção da base eleitoral do siqueirismo: As relações de poder 

pessoal na fundação do Tocantins. 

 Muitas das respostas dos entrevistados, conforme abaixo, dizem respeito a 

essa categoria de análise. O que há em comum é a percepção de que Siqueira 

Campos estava presente na vida cotidiana das pessoas a partir de várias ações tais 

como ter um fichário para enviar “parabéns” às pessoas que faziam aniversário, visitar 

mais constantemente do que outros políticos as comunidades e regiões carentes do 

norte goiano, convidar de forma monocrática pessoas para formarem uma rede de 

apoio às suas candidaturas a deputado e, a posteriori, muitas vezes colocar essas 

pessoas em cargos fundamentais do governo, após a criação do Tocantins. 

 Várias dessas pessoas, assim como entrevistados, o veem como um condutor 

de mão forte na estruturação do Estado. A narrativa de um entrevistado, mesmo sendo 

longa, se torna importante pela descrição do modus operantis que o ex-governador 

utilizava na sua estratégia de poder.  

 

Na primeira eleição, depois da posse dele já lançou o trabalho de criação do estado. Aí 

ele já começou a divulgar aquilo, e ele dizia: “Não vai ser fácil, mas nós vamos lutar e 

conseguir. ” E com isso ele pegou a região de Colinas, de Araguaína, que tava surgindo, 

e pegou a região de Pedro Afonso quase todinha, a parte desprezada do estado de Goiás 

ele pegou. Para alimentar o sonho do povo de ver criado o Estado. Ele lançou a ideia. 
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Outros achavam que era um sonho que não ia ser realizado, que ele queria era pegar voto 

do povo do norte goiano e foi assim! 

E chegou o segundo mandato e ele trabalhando na criação do Estado, acreditado, 

desacreditado, chegou o terceiro mandato e já muita gente não acreditava mais, e aí ele 

começou o movimento com Darcy Coelho, que foi o primeiro vice-governador dele, Darcy 

um juiz federal, o Darcy era de Tocantinópolis. Mas morava em Goiânia, era juiz federal 

em Goiânia. E ele e os amigos, que aí ele entrou nesse norte todinho, a região do bico do 

papagaio, que era a maior dificuldade para andar lá, ele pegou todo mundo. E o Darcy foi 

um que ele conquistou e botou o Darcy para começar o movimento de colher assinatura 

por isso aqui tudo. O movimento chamado Pró, não me lembro, não sei o quê, Pró Criação 

do Estado. E o Darcy, juiz federal naquela época, com toda a credibilidade, começou a 

fazer esse movimento. Eu me lembro que lá em Pedro Alfonso, eu levei quem eu pude 

levar para a reunião para pegar assinaturas, e aí foi assim. Ele pegou regiões do Estado 

e foi colocando pessoas ligadas a ele para ir fazendo o movimento de coleta de assinaturas 

e assim foi! 

Então ele sempre me dizia: “Ô Marisa, o Tocantins, o Estado vai, vai nascer e nós vamos 

conseguir criar ele”, o Estado do Tocantins, “e você será uma pessoa que vai estar 

comigo”. A gratidão pela acolhida e tudo, ele sempre dizia isso. Certo é que na hora que 

ele tomou posse como governador, ele me nomeou delegada de ensino em Pedro Afonso, 

nem me consultou, já vinha com a nomeação com um comunicado através do rádio da 

polícia militar me avisando que eu era a nova delegada de ensino de Pedro Afonso. Aí tô 

lá como delegada, um irmão deputado, a minha casa era o ponto de apoio do Siqueira. 

Na hora que ele mudou (para Palmas), que teve a missa de lançamento da pedra 

fundamental e tudo, ele começou a construção de umas casas, na 72. Quando ele cobriu 

essas casas, eu vim aqui para uma reunião da Secretária da Educação e aí ele foi lá 

cumprimentar os delegados. Quando ele chegou lá ele disse “Eu quero que você almoce 

comigo”. E eu falei tudo bem! E eu fui almoçar com ele no Palacinho34. Almoçamos bem 

ali, ele com o prato e eu comendo, e ele disse assim “Eu preciso trazer você para cá 

urgentemente. Eu tenho um projeto que envolve você. E você vai ser muito importante 

nesse projeto. Eu quero que você deixe lá a delegacia, sacrifique sua vida familiar, mas 

eu quero que venha para cá para você vir implantar a educação aqui no município. 

 

E aí me levou em Brasília e aí foi que saiu um recurso paras escolas e nós começamos 

rápido criando escolas no Taquaralto, construindo lá, construindo aqui e na zona rural. 

                                            
34 O Palacinho é a construção aonde no início da fundação de Palmas o governador permanecia e 

despachava nesse lugar, daí chamar-se Palacinho. Ele passou por algumas restaurações, mas ainda 

é uma edificação quase original que se localiza numa região mais alta, em uma pequena colina aqui 

de Palmas, e que se tornou um museu, essa casa foi, na verdade, a primeira sede do governo quando 

da construção de Palmas, no governo do Tocantins. Lá há um pequeno acervo de objetos pessoais do 

governador Siqueira Campos. 
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Mas ele não me falou do projeto. Só que aí quando foi em 92, ele me chamou um dia e 

chamou o Eduardo para um café da manhã. Nós chegamos lá e ele disse “Está aqui. Vou 

entregar para vocês dois. A missão mais importante que vai ter aqui agora nesse lugar. 

Vocês dois vão ser os candidatos. Eduardo, você meu filho, vai deixar Brasília, (Eduardo 

era deputado federal), e vem pra ser candidato a prefeito e a Marisa será sua vice. Por 

que a Marisa?”, ele disse para Eduardo, “Porque é uma pessoa da nossa inteira confiança. 

E ela será a sua vice-prefeita.” Então o Eduardo me deu um abraço e eu fiquei assim 

parada que eu não sabia o que dissesse. (S: Ele não conversava antes, ele chegava e 

dizia vamos fazer assim?) Ele nunca revelava. Agora já tá velho, mas antes era assim, 

pegava as pessoas de surpresa! 

Siqueira resolveu me candidatar a deputada estadual, só que no dia do lançamento da 

minha candidatura o Eduardo entrou em crise da hepatite e não queria que eu saísse. Aí 

ele ainda não se sentia totalmente curado, totalmente em condições de continuar o 

trabalho na prefeitura, e aí eu abri mão da candidatura a deputada para continuar com ele. 

Aí quando terminou o nosso mandato, na hora para decidir candidaturas para deputados, 

vereador, prefeito e tudo, Eu recebi do Siqueira o convite pra ser a sucessora do Eduardo, 

pra ser candidata a prefeita. Mas o Eduardo tinha feito um compromisso com o Odilon 

antes, porque eram muito amigos e secretário, na época dele o Eduardo prefeito e então 

o Eduardo tinha dito ao Odilon: “Vou te eleger prefeito de Palmas para ficar em teu lugar”, 

mas não falou para o pai. Aí o pai me preparando para ser vice, né? No dia que o pai 

chamou para tratar, ele disse “Pai, me ajude, eu não posso ficar desmoralizado agora 

perante o Odilon. Eu fiz um compromisso com o Odilon. Trouxe ele pra ser secretário aqui 

na condição dele ser prefeito.” Ele disse: “Você tem certeza de que ele será um amigo fiel, 

verdadeiro, leal? Porque o tempo da Marisa foi testado.” “Deixe o Eduardo fazer o que ele 

tá com desejo. Eu vou ficar por aqui, outras oportunidades virão! você sai como vereadora, 

não tem problema.” Aí eu me candidatei, tive muita facilidade para me eleger em dois 

mandatos. 

Eu já estou aposentada já há bastante tempo, mas ele, na hora que ele se elegeu (2010), 

ele me chamou e disse “Preciso de você. Esqueça a aposentadoria.” Ele falou agora, antes 

da posse dele no dia primeiro de janeiro 2011. Aí ele disse “Você fará parte da minha 

equipe.” Aí o Eduardo me disse “Você será secretária.” Só que aí ele fez o seguinte, pegou 

um genro meu e colocou como secretário-executivo na Infraestrutura, porque ele é 

engenheiro, ele pegou minha filha e colocou como secretária de Administração e Finanças 

na Educação, aí ele disse “Eu não vou colocar você como secretária de Assistência Social, 

porque eu já tenho sua filha e seu genro, então eu vou criar a subsecretaria do trabalho 

que é uma superintendência, vou passar pra subsecretaria e vou lhe dar todos os poderes 

de um subsecretário do Estado pra você administrar.” Aí eu fiquei muito satisfeita, não 

tinha pretensão de voltar a trabalhar, mas em momento algum vacilei no sentido de aceitar 

ou não por que é companheiro né? 
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Outro entrevistado deixa perceber que não havia uma separação entre o 

político e o gestor e essa característica se destaca no siqueirismo. Ser um bom político 

significaria ser um bom gestor e da mesma forma, neste olhar, ser um bom gestor 

significaria ser um bom político.  

 

O senhor conviveu com ele nesse período da CODETINS? Perguntei! E o entrevistado 

responde.  Convivi com ele, sempre a gente fazia reuniões com ele todo dia entendeu? 

Ele era um tipo de ele fazer discurso para seis pessoas, para nós que estávamos numa 

reunião assim, vamos dizer de secretariado, mesa de segundo escalão, ele quando ia falar 

alguma coisa, todo mundo falava hoje é que está a sua pasta como é que está, fazia 

sempre esse questionamento e ele dizia pra fazer, pra falar que aquela pasta tinha que 

melhorar ele fazia um discurso. Igual ele tava fazendo um discurso assim pra campanha 

política entendeu? E tinha uns que não gostavam. Ele falava tipo “uma secretaria dessa 

não pode ficar só desse jeito se não como é que um Estado progride?” Mas sempre num 

tipo de discurso, chamando a atenção. 

 

No caso do entrevistado Claudio Abella, duas outras características são 

comuns no Tocantins. Primeiro, o fato de que os políticos frequentam o cotidiano da 

sociedade palmense, não apenas nos eventos oficiais, mas também, por exemplo, 

nas várias feiras de alimentação e artesanato da cidade que ocorrem na semana. 

Segundo, a estratégia de poder, comum na prática política, de presença constante ao 

denominar espaços públicos com nomes de parentes. No caso de Siqueira Campos 

esta estratégia é corriqueira na capital, por exemplo, o Hospital Dona Regina (mãe do 

ex-governador), conjuntos residenciais Aureni 1, 2, 3, e 4 (1ª mulher do ex-

governador). 

 

Era muito fácil encontrar os políticos na época era muito. Eles frequentavam as casas das 

pessoas da comunidade, a gente sempre se encontrava. Era muito fácil, um exemplo típico 

era, nós tivemos ah, depois de montada a clínica, montado tudo, eu tive a oportunidade, o 

privilégio de ter a visita da Dona Aureni né? Que deu nome aos bairros Aureni 1, 2, 3, 4.  

(Aureni era a esposa do governador Siqueira Campos, a primeira esposa.) Isso, 

exatamente. Então vê como a gente tinha essa facilidade e tinha facilidade de encontrar 

os políticos e cada vez mais a gente acreditava no sonho, na perspectiva que foi projetada 

pra Palmas no quesito de conhecimento, desenvolvimento, de enfim, criar uma sociedade 

aqui, uma capital planejada, enfim, tudo isso a gente acreditava cada vez mais e 

trabalhava pra isso, trabalhava nesse sentido. 
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 Essa relação de poder, segundo o entrevistado Márcio Di Pietro, se afirma na 

prática fisiológica, comum aos políticos, e era exercida pelo ex-governador com o 

objetivo de fortalecer o poder de mando no Estado onde o próprio Siqueira Campos 

negociava os apoios de legendas contrárias ao seu governo, especialmente o PMDB, 

a ponto de gerar atrito com seus companheiros da U.T. (União do Tocantins).  

 

O governador Siqueira Campos começou sistematicamente a aglutinar forças no Estado, 

forças políticas no Estado. E tinha o pessoal que já apoiava o Siqueira Campos, os 

companheiros, vou chamar assim, os companheiros dele de governo, de partido, de 

política e as pessoas que eram de outros partidos que eram de oposição. O Siqueira 

desenvolveu um trabalho de aproximação com os adversários políticos num sentido, a 

meu ver, de esvaziar politicamente o PMDB como partido oposicionista. Então teve muita 

gente que saiu do PMDB e começou a trabalhar, trabalhou com ele né, e ele beneficiava 

de alguma forma, atendia de alguma forma os desejos, os anseios políticos dessas 

pessoas, dos adversários, em detrimento dos companheiros e isso sempre gerou muitos 

comentários ao longo da trajetória política dele, dos governos dele né e ele deixava os 

companheiros dele assim de lado, mais ou menos de lado em detrimento dos outros. 

O início do governo do Marcelo (Miranda), foi um governo que o Siqueira ainda dava as 

cartas né! e de uma certa forma era aquela que a gente chama de eminência parda e ele 

dava as cartas. Até que chegou um determinado momento que houve uma ruptura aí o 

negócio esfarelou, ficou bem definido como o Marcelo era um governo do PMDB, não tinha 

mais nada a ver com o Siqueira Campos, então o grupo se dissolveu e aí começou a fase 

assim que a gente pode talvez marcar como uma fase de declínio da influência do Siqueira 

Campos na política do Estado. 

 

Por sua vez, outro entrevistado, que atualmente participa do gabinete do deputado 

estadual Eduardo Siqueira Campos, reforça a ideia de fidelidade do ex-governador 

com relação a pessoas que participaram de seu governo, mantendo-as em funções 

de gestão na máquina administrativa do Estado. 

 

Comecei (no governo) no dia 1º de setembro de 1994, passei por todo o período eleitoral, 

governador Siqueira Campos ganhou a eleição e eu continue na Casa Civil na qualidade 

de... já como advogado! Não num cargo de Comissão mais, mas logo depois o próprio 

governador me nomeou num cargo de Comissão, o próprio Siqueira me nomeou num 

cargo de Comissão, e aí começou um relacionamento que foi até... de 1995, 1º de janeiro 

de 1995 até o último dia que ele permaneceu no governo em 2002, em 31 de dezembro 

de 2002. Ai o governo Marcelo Miranda assumiu, eu continuei na Casa Civil por dois anos 

até 2004. Então eu fiquei de 1994 até 2004 com ele. De 1994 até 2004 eu fiquei 
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trabalhando na Casa Civil e posso dizer que toda Legislação do Estado, a Redação, toda 

a Legislação desses 10 anos, 11 anos foi feita por mim ou pela minha equipe, e eu tive 

uma participação muito direta nessa formação jurídica, nessa formação do corpo de leis 

que hoje regem o Tocantins! Não na Constituição, porque essa foi antes de eu chegar, 

mas a partir daí toda a Legislação Infra Constitucional a partir de 1994 ou eu redigi, ou 

minha equipe redigiu! E vem daí a minha relação com o governador Siqueira Campos. 

Continuei a minha carreira e cheguei, a convite do governador ainda concursado em 2010, 

a Secretário de Administração do Estado de Tocantins, onde fiquei de 1º de janeiro de 

2011 até 31 de dezembro de 2014. Os quatros anos fiquei como Secretário de 

Administração do Estado de Tocantins. 

 

 O entrevistado Vanderlei Barbosa também descreve o poder de mando do ex-

governador afirmando que “Quem o Siqueira botasse a mão era eleito”. E o fato de 

que noventa por cento dos políticos do Tocantins, em algum momento, estavam ao 

lado de Siqueira Campos.  

No primeiro momento todos nós tivemos juntos. O Governador Marcelo Miranda que hoje 

está no Governo teve momentos que não estava com o Siqueira e teve momentos que foi 

o candidato do Siqueira ao Governo, então essa é uma vivência que o mundo político do 

Tocantins tem com o Siqueira. A grande maioria ou noventa por cento dos políticos 

Tocantinenses em determinados momentos esteve no palanque do Siqueira.  

José Freire (PMDB) foi a oposição no primeiro Governo, candidato contra o Governador 

Siqueira Campos na primeira eleição. Mas também em vários outros momentos eles 

tiveram juntos! teve momentos que o Freire Junior, o Deputado Freire Junior que não teve 

sucesso nessa eleição para o congresso Nacional esteve contrário, mas teve momentos 

que ele era do palanque do Siqueira. E com isso ele levava junto o Freire Junior. Do 

mesmo modo o Moisés Avelino que foi Governador do Estado do Tocantins contra o 

Siqueira, esteve em outras eleições, inclusive em eleições no último mandato do Siqueira 

que ele apoiou o Siqueirismo, o governador Marcelo Miranda da mesma forma. Hoje é 

antagônica às ideias do Siqueirismo, mas em determinado momento foi candidato do 

Siqueira e naquela ocasião o forte era o Siqueira. Quem o Siqueira botasse a mão era 

eleito. E eu fui... eu votei no Marcelo Miranda naquela ocasião, não por ser o candidato do 

Siqueira... 

 Se um entrevistado descreve o poder de mando do governador com parte do 

jogo político, para outro entrevistado, isso era visto como firmeza, decisão, 

necessários naquele momento de construção do Estado. 
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Então essa posição firme, eu nunca entendi como dura! Mas firme e decisiva, e decidido 

a fazer as coisas, o Estado chegou aonde chegou hoje não é à toa não! Porque ele sempre 

teve um certeza, não se constrói... primeiro eu não construo um Estado sozinho, mas ao 

mesmo tempo precisa de alguém pra que tenha ideias firmes e na hora da decisão tome 

a decisão e assuma a decisão que tomou! E esse é o governador Siqueira Campos. E 

você não tira um Estado do nada se você não tiver algumas decisões nesse sentido né... 

uma posição firme de liderança, de fazer e acontecer! O reflexo disso naquilo que eu sei 

é na Legislação que nós fazíamos! Era por exemplo no Estatuto dos Servidores, que era 

um estatuto absolutamente seco, direto, objetivo, muito claro... o servidor vai até aqui e o 

Estado, a administração ela porque tem uma responsabilidade, não só com o servidor, 

mas com todo mundo, essa administração ela tem que ser firme nesse relacionamento 

com os servidores né... Repito, não é uma coisa negativa! É uma questão positiva. 

 

Por sua vez, o entrevistado Darci Coelho lembra que Siqueira Campos, devido 

ao domínio do PMDB no Estado era visto como oposição, mas que “fatalmente” iria 

ganhar as primeiras eleições para governador pelo apoio que angariou enquanto 

deputado federal. Segundo este entrevistado Siqueira Campos é “um homem muito 

inteligente, muito vivo, muito dinâmico, inquieto. 

 

Eu fui vice-governador, eu vim pra cá junto com o Siqueira, eu participei do processo de 

criação do Estado junto com o Siqueira, e ele me convidou para ser o vice-governador... 

tomamos posso em 1º de janeiro de 1989 e saímos em 15 de março de 1991. Siqueira era 

Governador e eu era vice. 

A Assembleia Constituinte, colocou na mão do povo de Tocantins a forma de fazer. 

Evidente que isso também tinha um pouco de lírico! Porque nós não tínhamos o 

mecanismo de fazer essa Emenda Popular andar dentro da Constituinte. O Siqueira é que 

foi o grande construtor de tudo isso. 

E a gente não pode deixar de registrar que o PMDB daqui não tinha muito interesse em 

fechar nessa questão, porque fatalmente o Siqueira, que era oposição, ia ser o 

governador. Ele era o condutor da bandeira! Ele ia tentar ganhar. Pelo menos na primeira 

eleição ele ganhava! Era oposição, mas as massas iam acompanhá-lo, não tinha como 

não acompanhar! 

Era o nome! Ele era uma figura assim... interessante. Um homem muito inteligente, muito 

vivo, muito dinâmico, inquieto né? Então ele fatalmente ia ganhar! 

Ele tinha um fichário enorme! De nome das pessoas daqui, praticamente do eleitorado do 

Estado ele tinha. E mandava correspondência pra esse povo o dia inteiro. As pessoas 
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sabiam que era o Siqueira o líder do movimento, se alguém queria aparecer não adiantava! 

O Siqueira comunicava todo dia. 

 

 Poucos políticos no Tocantins, para além de suas regiões de influência, 

conseguiram um capital político com a força de Siqueira Campos. As entrevistas acima 

trazem à tona elementos de como as práticas políticas e pessoais do ex-governador 

o fizeram ser visto como o “grande construtor”, o condutor do processo de 

emancipação do Estado contudo, sem uma análise mais profunda das formas de 

mando, formas essas que vão se estabelecendo no Estado e que influenciam as 

relações sociais e econômicas. 
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4.   SIMBOLOGIA E IMAGEM POLÍTICA: O Siqueirismo. 

 

4.1 A análise do discurso político recorrente na manutenção do Siqueirismo. 

  

De uma maneira geral, não há política sem discurso, mesmo que a política não 

se esgote nele, Charaudeau (2013) aponta que é a linguagem “em virtude do 

fenômeno de circulação dos discursos, que permite que se constituam espaços de 

discussão” e, consequentemente espaço para a persuasão e a sedução da ação 

política. 

Charaudeau (2013, p.21), ao comentar sobre os espaços de discussão e 

persuasão, típicos da política, destaca que 

 

o governo da palavra não é tudo na política, mas a política não pode agir sem 
a palavra: a palavra intervém no espaço de discussão para que sejam 
definidos o ideal dos fins e os meios da ação política; a palavra intervém no 
espaço de ação para que sejam organizadas e coordenadas a distribuição 
das tarefas e a promulgação das leis, regras e decisões de todas as ordens; 
a palavra intervém no espaço de persuasão para que a instância política 
possa convencer a instância cidadã dos fundamentos de seu programa e das 
decisões que ela toma ao gerir os conflitos de opinião em seu proveito. 

 

 No caso do discurso político de Siqueira Campos os espaços de persuasão e 

de ação se confundem pela habilidade de orador incisivo que era, adquirido na prática 

parlamentar ao longo dos 18 anos enquanto deputado federal. Notoriamente o espaço 

de discussão é quase inexistente, entre outras questões, pela personalidade forte do 

ex-governador que raramente permitia que seu interlocutor tivesse a oportunidade de 

se manifestar. Estamos aqui no campo que WEBER (2002) define como “aquele em 

que se exerce uma “violência legítima” na qual se fundam legitimidade e autoridade”. 

Voltando ao pensamento de Charaudeau (2013) a prática do ex-governador na 

construção do discurso político reafirma a ideia do possível na política porque 

 

a política é um campo de batalha em que se trava uma guerra simbólica para 
estabelecer relações de dominação ou pactos de convenção. 
Consequentemente, o discurso dos ideais se constrói mediante o discurso do 
poder, o primeiro pertencendo a uma problemática da verdade (dizer o 
Verdadeiro) e o segundo a uma do verossímil (dizer ao mesmo tempo o 

verdadeiro, o falso e o possível). (CHARAUDEAU, 2013, p.46) 
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 Essa percepção é vista por alguns dos entrevistados, como no caso do 

entrevistado Sr. Guilherme que afirma que “todo político faz promessas”, mas, para 

ele, Siqueira Campos não era político de fazer promessa apenas no tempo de 

campanha.  

 

O discurso era bem simplificado, era fácil de ser entendido pelo povo. Eu acho que eles 

cativaram demais e ele também lógico, todo político faz promessa, agora todas as 

promessas que ele fazia em termo político ele procurava cumprir, não era político de fazer 

promessa de campanha só não, de deixar para os filhos e sucessores fazer; ele tentava 

cumprir e quando não cumpria justificava para população o motivo. Faltou ajuda do 

governo Federal, faltou alguma assinatura. Mas ele era para mim, eu considero ele até 

hoje; eu sou muito ligado a ele nisso. 

 

  O entrevistado Marcio Di Pietro, por sua vez, aponta para uma característica 

importante do político Siqueira Campos afirmando que ele tinha uma oratória 

fantástica, que atraia as pessoas apesar de seus discursos serem normalmente muito 

longos, e nestes discursos reafirmava a sua história política e a criação do Tocantins 

como circunstâncias necessárias e determinantes da dominação existente. 

 

Ele... mas ele me impressionou pela... primeiro pela popularidade. Nos comícios realmente 

tinha muita gente, sempre muita gente, ele conseguia trazer bastante gente, um público 

bem grande assim né, nos comícios inclusive a gente fazia fotos para gente ter avaliação 

dos quantitativos pra poder fazer uma avaliação de como tava indo a campanha né. E ele 

tinha uma oratória assim fantástica. Quando ele falava os discursos eram bastante longos, 

ele normalmente era o último a falar e era bem longo assim, era muito longo. Falava 

bastante. Tinha dias aqui que as pessoas, muita gente já tinha ido embora que ele era o 

último, deixava para o final e ele falava bastante, ele falava da importância histórica, 

principalmente ele batia na importância histórica da criação do Estado que já vinha de 

muito tempo, da União do Tocantins de várias facções políticas de extrema esquerda, de 

extrema direita, do centro, até o partido comunista. 

 

 O entrevistado Darci Coelho lembra que Siqueira Campos sempre gostou de 

falar e era um excelente orador, gostava de falar muito, mesmo fora do campo do 

discurso político, seu discurso chegava até às pessoas pelo fato de usar uma 

linguagem acessível ao povo, as pessoas, segundo este entrevistado, viam essa 

forma do discurso como.. 
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uma particularidade, “eu me sentir homenageado!” O Siqueira fazia essa comunicação 

diária! Falava sempre na Câmara, sempre falou, sempre gostou de falar! Ele é um bom 

orador, um excelente orador! 

 

 O discurso de Siqueira Campos se insere na perspectiva, na tentativa constante 

de dar sentido ao real e à narrativa do político que teve a coragem de lutar pela criação 

do Tocantins, teve êxito e “merece” os benefícios decorrentes desse processo. Sem 

dúvida o discurso político se faz em um cenário de disputa e na tentativa, apesar da 

provisoriedade da palavra, de manter a memória de quem são os vencedores! 

 

4.2  Símbolos de domínio da política e do espaço público -  a construção de 

Palmas. 

 Uma das marcas do siqueirismo, a meu ver, tem uma relação direta com a 

construção da capital do Estado, Palmas. Portanto, é preciso ver Siqueira Campos na 

medida em que ele vai se constituindo no imaginário comum como uma espécie de 

divisor de águas entre um “atrasado e velho Tocantins” e um “novo e moderno 

Tocantins”.  

 Desta forma, o papel que o político exerce e que permeia as relações de poder 

no caso brasileiro, segundo MARTINS (2011), tem uma relação direta com o discurso 

do atraso, e é em função deste discurso, que em muitos casos, se vale o político para 

exercer formas de dominação, na perspectiva weberiana, e suas funções no Estado. 

Para Martins (2011, p. 18), 

 

O atraso é um instrumento de poder e nada propriamente mudou no período 
recente, o que confirma sua força estrutural e política. A sociedade civil não 
é senão esboço num sistema político em que, de muitos modos, a sociedade 
está dominada pelo Estado e foi transformada em instrumento do Estado. 

 

 A ideia de imaginário aqui não significa oposição ao “verdadeiro”, segundo 

(CHARAUDEAU, 2006) e CARVALHO (2013) e, para esta autora, “a significação da 

realidade depende de uma dupla relação: a relação que o homem mantém com a 

realidade por meio de sua experiência, e a que estabelece com outros para alcançar 

o consenso de significação”. Não são relações que podemos classificar como 
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verdadeiras ou falsas, mas de uma visão verossímil sobre o mundo social que, no 

olhar de BOURDIEU (2007) “se tornam lugares privilegiados de investimento do 

imaginário”. Esta construção simbólica, o “papel das significações imaginárias”, 

segundo CASTORIADIS (1986), tem uma relação direta com as perguntas que se faz, 

como: quem somos nós, como coletividade? Que somos nós, uns para os outros?  

 Para Balandier (1982, p.07), essas questões passam pelas relações e 

legitimação do poder exercidas no mundo social, para ele o poder, 

 

só se realiza e se conserva pela transposição, pela produção de imagens, 
pela manipulação de símbolos e sua organização em um quadro cerimonial. 
Estas operações se efetuam de modos variáveis, combináveis, de 
apresentação da sociedade e de legitimação das posições do governo. 

 

 Os exemplos abaixo exprimem o significado que a construção de Palmas vai 

sendo elaborado no imaginário social e como a figura de Siqueira Campos marca, 

produz significados e que, no olhar de BALANDIER (1982) é “o grande ator político 

que comanda o real através do imaginário”. Essa apropriação não é totalizante, 

obviamente na medida em que outros atores políticos também procuram encontrar 

seu espaço na criação da capital do Tocantins. Quando entrevistei o deputado 

estadual Vanderlei Barbosa ele coloca esta questão: 

 

Isso é a nossa história (se referindo à narrativa da família), eu quero agradecer muito 
ela porque ela é importante para o nosso Estado e será seguramente reconhecida 
daqui há muitos anos quando nós não estivermos mais aqui, as pessoas contarão, por 
intermédio da primeira gestão, em que eu tenho a graça de dizer que meu pai (Fenelon 
Barbosa) foi o homem que implantou essa cidade e claro, junto com o Governador 
Siqueira Campos, que escolheu essa área, que fez a assembleia votar as leis para sua 
implantação junto com a Câmara de Vereadores de Taquaruçu.  

 

 A revista VEJA, de 04 de agosto de 1993, págs. 46 a 49, faz uma extensa 

reportagem escrita pelo jornalista Silvio Ferraz, sobre a capital do Tocantins, Palmas, 

cujo título é: “A ÚLTIMA FRONTEIRA: setenta mil brasileiros vivem a aventura de 

Palmas, a capital da poeira e das oportunidades”. Sobre Palmas, do início dos anos 

90, diz o jornalista: 

Fundada oficialmente em 1990, um ano após a criação do novo Estado do 
Tocantins que resultou da divisão de Goiás em duas metades, Palmas é um 
bom lugar par ao sonho e a riqueza (...) há lugar para todos, e todo mundo 
mete o pé na poeira da cidade com uma decisão: ficar rico (...) Palmas é isso. 
Uma cidade onde só se fala de trabalho, só se vive para o trabalho (...) tudo 
é fruto da persistência, da paciência e da decisão ampla, geral e irrestrita de 
ficar rico – mais cedo ou mais tarde, custe o que custar. 
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 Segundo a mesma reportagem, “A cidade é uma cópia, modesta do plano piloto 

de Brasília. Seu palácio, o centro de tudo, é um cover dos palácios do Planalto e do 

Itamaraty – não faltam sequer rampa e sacada como parlatório. O resto é um traçado 

viário sem grande imaginação, em que ruas de pedestres e ruas de superquadras 

entrelaçam-se com os eixos monumentais e em que os cruzamentos são evitados por 

rótulas”. Podemos lembrar dois aspectos aqui. Primeiro a “curiosidade” que “fazer do 

nada” uma cidade, no caso uma capital, assim como Brasília tinha despertado 

anteriormente no imaginário popular, se reproduz com a construção de Palmas, no 

centro geodésico do Brasil, lugar de oportunidades! Quem sabe de um novo 

“bandeirantismo”. A Revista VEJA na edição de 04 de fevereiro de 1998, p. 40, em 

matéria escrita pelo jornalista Silvio Ferraz, traz o seguinte título: “Milagre no cerrado: 

5 anos depois de brotar do nada (grifos nossos), Palmas é a cidade que mais cresce 

no Brasil”. O segundo aspecto pode ser resumido no que o repórter fotográfico Márcio 

Di Pietro, em entrevista quando das pesquisas de campo, descreve a intencionalidade 

com a mídia com o objetivo divulgar o Estado e a nova capital:  

 

Uma das preocupações era gerar material para divulgação do Estado, mostrar pro 
país o que era o Tocantins, o que era esse recém Estado criado. Na verdade, já 
existiu esse interesse espontâneo da imprensa, tanto da imprensa Goiana, 
principalmente da imprensa Goiana, e também da imprensa nacional em relação a 
criação do Estado, do novo estado do país. Então gerava uma mídia espontânea de 
uma certa forma, mas existia o trabalho de divulgação, a gente mandava muito 
material pra São Paulo, para Brasília, para Goiás, falando principalmente das 
belezas, da nova estrutura, da criação, da construção da nova capital para os outros 
veículos de comunicação. 

 

 Desta forma, por exemplo, em Rodrigues (2010:8) podemos encontrar como se 

justifica a descrição que o jornalista da revista Veja faz, e a opinião do fotógrafo, 

quando este autor, se referindo ao processo de construção de Palmas e ao 

governador Siqueira Campos diz: 

 

Ele construiu monumentos, símbolos regionais (bandeira, hino do estado) e a 
própria capital do estado, Palmas, que contribuíram para a elaboração da identidade 
territorial. Segundo Silva (2008) “a criação de Palmas e o investimento maciço em 
propaganda acabaram por impregnar no ideário popular a identidade ‘tocantinense’ 
de uma maneira fabulosa, ao que parece, envolvendo, sobretudo, a população 
flutuante vinda de outros Estados para a ‘nova capital”. 
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 Carvalho (2013:42), por outro lado, aponta que “a característica básica da 

política contemporânea é a importância crescente das atividades associadas à 

produção e circulação de imagens públicas em uma “esfera pública e midiática. 

Produzida para o registro midiático, a política tende a ser formatada como espetáculo”. 

Por exemplo, o “espetáculo da construção de Palmas”. Esta relação, explorada de 

forma unilinear e muitas vezes acrítica, reproduziriam um modelo de governança 

simbiótico onde o público e o privado em Palmas, nas relações sociais da capital têm 

uma tênue separação.  

 Não é sem razão que a crítica de Martins (2011:7), ao analisar a política 

brasileira, aponta que 

No Brasil, desde o século XIX, as elites oligárquicas vestem a máscara do 
liberalismo e das concepções políticas modernas sem abrir mão de seus 
compromissos com a tradição e o latifúndio antiempresarial, entorpecedor do 
progresso, e sem abrir mão de suas teias de clientelismo político que nos 
mantêm muito aquém da política e até da civilização. 

 

 Nos anos 90, praticamente tudo depende do Estado, quase tudo a ser 

construído passava pelo poder do Estado. No início dos anos 2000, estimava-se que 

73% dos empregos em Palmas eram ligados ao setor público, principalmente de 

contratados, o que dava aos políticos um poder enorme nos períodos eleitorais. A 

dependência do poder público no âmbito das relações econômicas e sociais se 

traduzia em dependência política dos indivíduos que buscavam sobreviver em 

Palmas. 

 Um exemplo desta relação de clientelismo e do poder daqueles que estavam 

no comando do Estado pode ser descrito, fato que presenciei no período que morei 

em Palmas, pelas constantes mudanças de endereços de muitos órgãos públicos do 

Estado. Em um determinado ano, uma secretaria ou anexo estava em um endereço; 

dois anos depois, já estava em outro endereço. Isso era comum, e percebi que a 

população em geral não entendia as razões dessas mudanças de endereços.  

 Este fenômeno se dava porque uma parte significativa dos prédios privados 

estavam nas mãos de políticos, seus parentes ou apoiadores que, passado o período 

eleitoral cobravam “a conta” de forma indireta, por exemplo, por meio do aluguel 

destes espaços para o poder público. Quando o político, dependendo de seu capital 

político (Bourdieu) ganhava as eleições ou era reeleito havia poucas mudanças; 

porém, quando perdia, os órgãos públicos mudavam de endereço. 
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 Ainda segundo MARTINS (2011:76), essa situação se reproduz na sociedade 

brasileira pois, 

O trânsito de dinheiro particular para os bolsos dos políticos por meio das 
funções públicas que ocupam combina-se na tradição brasileira, com o 
movimento inverso do dinheiro particular dos políticos em favor dos 
interesses particulares dos eleitores, justamente como compensação pela 
lealdade política destes últimos. A política do favor, base e fundamento do 
Estado brasileiro, não permite nem comporta a distinção entre o público e o 
privado, que é própria da concepção moderna do poder e da política e que a 
distingue do que é correspondente à dominação patrimonialista da sociedade 
tradicional. 

 

 O que leva, então, este autor a dizer que: “o poder pessoal e oligárquico e a 

prática do clientelismo são ainda fortes suportes da legitimidade política no Brasil”, e 

ainda mais, “é a prática disseminada, que associa patrimônio e poder, a principal 

responsável pela difusão e contínua renovação do que pode ser chamado de cultura 

da apropriação do público pelo privado (grifos do autor).” 

 A visão que os chamados pioneiros tinham de Palmas se relacionava 

diretamente com perspectivas pessoais e oportunidades econômicas. A opinião dos 

que chegavam a Palmas também está registrada na entrevista de campo que fiz com 

o Sr. Cláudio Abella, um dos primeiros dentistas da capital, que estava trabalhando 

em uma multinacional na África e resolveu voltar para o Brasil.  Ele descreve sua 

opinião sobre Palmas assim: 

 
Eu fiquei muito impressionado, eu já cheguei na construção de Palmas mesmo, né, 
eu não cheguei a pegar o princípio da capital vir nascendo; eu já cheguei e vi Palmas 
já em construção e isso me impressionou muito exatamente a dinâmica das coisas, 
é, como as coisas aconteciam rápido e o entusiasmo dos pioneiros e isso foi me 
empolgando, vamos dizer assim; a facilidade de se conseguir colocação, é tanto 
que eu sou um pioneiro do serviço público, é, eu sou o primeiro odontólogo que deu 
assistência a população de Palmas. (...) em 90 e 91, então isso aí foi, esse 
crescimento era diário, era comum você na parte da manhã passar num 
determinado, numa determinada avenida, vamos dizer assim, ela estava de um 
jeito, a tarde ou a noite ela já estava com modificações devido a esse fluxo de 
pessoas chegando em Palmas e o ritmo de construções, o ritmo do crescimento de 
Palmas era muito empolgante mesmo, pra quem tinha planos de ficar, de construir 
alguma coisa aqui. 

 

 Um periódico que circulou no início dos anos dois mil, na capital chamado “O 

JORNAL”35, tinha uma coluna denominada “Gente de Palmas”, onde entrevistas com 

                                            
35 Fonte: O JORNAL, edição de 04 a 10 de junho de 2000, pag. 10 – Disponível no acervo da Fundação 

Cultural de Palmas/Parque Cesamar. 
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diversas pessoas que vieram para o Tocantins eram publicadas. Na edição de 4 a 

10/junho 2000 encontramos o depoimento de Amilson Alvares, considerado o primeiro 

farmacêutico de Palmas, vindo de Goiânia, no mesmo ano da criação do Estado. 

Pergunta o jornal: “O que o levou a largar tudo em Goiânia e investir no Tocantins? ” 

 

Às vezes é o espírito de traçar uma coisa nova, de criar algo, de ver uma cidade 
surgir no meio do cerrado, é uma motivação muito grande pra gente. Via naquelas 
pessoas que vinham para cá que a intenção era de crescer e conseguir alguma 
coisa e, o fato interessante que eu via que o profissional farmacêutico dentro de 
Goiânia competindo com cerca de 1500 farmacêuticos, você não é ninguém. Na 
época com a surgimento da capital via-se a necessidade de profissionais. 

 

 Nesta mesma coluna, na edição de 28 de maio a 03/junho de 2000, a 

entrevistada foi Dalva Maria Gomes que chegou em Palmas em março de 1991, vindo 

de Curitiba relata ela nesta entrevista que viu uma propaganda na televisão em 

Curitiba sobre a fundação do Tocantins e resolveu vender o que tinha lá e vir para 

Palmas. O Jornal pergunta: “Quando você chegou em Palmas, onde ficou alojada? ” 

 
Onde permaneço até hoje, na Arse 15, no mesmo local de quando eu cheguei e 
comprei o primeiro lote. Primeiro veio meu irmão que construiu um barraco no meio 
do matagal, na época sem energia. Quando nós chegamos fomos morar todos 
juntos a minha família e a do Geraldo, no pequeno barraco. Era difícil por que todo 
início sempre surge alguma dificuldade (...) um fato que eu acho interessante e que 
ocorria com muita frequência, eram as desistências das pessoas, muitas anoiteciam 
e não amanheciam, não acreditando na construção da cidade. 
 
 

 Ainda do O JORNAL, da mesma coluna “Gente de Palmas” na edição de 16 a 

22/abril de 2000, Diva Lúcia de Oliveira, moradora de Itaguatins, na região do bico do 

papagaio, norte do Tocantins, descreve a sua chegada em Palmas: “Cheguei em 

fevereiro de 1990 para tentar melhorar “a condição de vida”. (...) Isso aqui era para 

quem tem peito, coragem e vontade de vencer”. Ela relata que chegou a contrair 

pneumonia porque a falta de alojamento na cidade que estava sendo construída a 

obrigava a dormir ao lado de uma câmara fria, dentro de um trailer em que se vendia 

cachorro quente. 

 Estes exemplos dizem respeito também ao contexto econômico do início dos 

anos 90. De acordo com OLIVEIRA (2012), a crise financeira que se arrastava no 

Brasil desde os anos 1980, o desencantamento provocado pelas políticas vigentes vai 

estimular e mobilizar o imaginário dos brasileiros na busca de novas oportunidades, 

mais do que de trabalho, de vida mesmo em uma nova realidade. Desta forma, a 
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propaganda veiculada nos jornais, revistas e televisão em diversos estados brasileiros 

sobre o Tocantins, se torna um catalizador desta migração para o estado e 

especialmente para Palmas que chegou a ter em meados dos anos 90 uma taxa de 

crescimento populacional superior a 25% ao ano. 

 Há de se salientar também, que este movimento de criação do Tocantins, 

construção e povoação de Palmas, provocou uma intensa troca cultural sendo uma 

de suas causas a migração, principalmente na Capital. O arquiteto Antônio Martins da 

Rocha Júnior, em artigo publicado no “Jornal do Tocantins”, edição de 09 a 15/abril 

de 1991, p.2, APUD MOTTER (2010). 

 

A região em que está inserido o Estado do Tocantins, de povoamento tardio 
se comparada com outras regiões do País, está culturalmente dividida em 
dois eixos. O dos povos transplantados – nordestinos, mineiros, paulistas, 
gaúchos, etc. – e o eixo original, ou seja, o povo nativo da região e 
adjacências. O Tocantins tem, pois, uma memória, uma regionalidade, porém 
tênue em função da mistura dos dois eixos culturais. 

 

 Um outro aspecto sobre a construção de Palmas tem relação com o fato que 

ouvi diversas vezes a expressão “empreiteira orelha seca” e, ao pesquisar o tema, 

descobri que se referia a uma forma do poder público, neste período inicial de 

construção da capital, de absorver a mão-de-obra não qualificada que vinha para o 

Tocantins em um fluxo incontrolável, seja devido à propaganda nos jornais e revistas 

da mídia nacional, seja pelas conversas “boca a boca” entre parentes dos Estados 

periféricos ao Tocantins, como o Pará, Maranhão e Bahia. Observe o que diz o 

fotógrafo Marcio Di Pietro na entrevista; 

É, isso era a empreiteira orelha seca, que chamavam. Por que? Porque ao invés de 
pegar máquinas, fazer e contratar empreiteiras essas coisas, foi uma opção do 
Eduardo, não foi na administração do Eduardo né, o primeiro prefeito foi o Fenelon, 
que na verdade ele era prefeito pró-forma né, porque todo gerenciamento da 
implantação da implantação da área e da estruturação da capital foi feita pelo governo 
do Estado. O governo do Estado foi o grande parceiro de Palmas 

 

 O processo se dava na contratação de pessoas, com pouco qualificação para 

trabalhar em serviços, por exemplo, de saneamento da Capital. No lugar de utilizar 

um maquinário como retroescavadeiras, a prefeitura contratava o pessoal para 

escavar com pás e enxadas as valas para as tubulações (vide imagens abaixo). 
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  Secom - 910312 - 25-11-91 - Mutirão - rede de água - Jardim Aureni - Foto - Luciano Ribeiro.jpg 

                  

Imagem de arquivo, cedida pela Fundação Cultural de Palmas - CESAMAR 

 

 Ao mesmo tempo, por paradoxal que seja, o governador incentiva à época, 

conforme já descrevemos, dentro do capitalismo neoliberal proposto no Brasil dos 

anos 90, a modernização do Estado, a contratação de empreiteiras de nível nacional 

para a construção da Capital. A revista VEJA, em reportagem de 20 de setembro de 

1989, pag. 114, com o título: “Nasce Um Estado: Tocantins atrai empreiteiras para a 

construção de sua capital, pontes e estradas”, descreve que: 

 

Em meio ao marasmo de investimentos públicos no Brasil, existe hoje uma 
ilha de obras que chega a parodiar o governo Juscelino Kubitschek – a era 
da construção de Brasília e do lema que prometia desenvolvimento de 
“cinquenta anos em cinco”. Coma bandeira “vinte anos em dois” – uma 
referência ao tempo de seu mandato tampão – o governador provisório do 
Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, acelerou na semana passada um 
operoso parque de obras cujo objetivo é retirar o Estado recém-criado do zero 
quase absoluto. 
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 Para OLIVEIRA (2012) e REIS (2010), existem paralelos entre a construção de 

Palmas e a construção de Brasília. Esses autores vão buscar na ordenação espacial 

e na arquitetura elementos que se assemelham com relação às duas capitais e esses 

elementos certamente não são gratuitos! O simbolismo entre a criação de Palmas e a 

construção de Brasília, interligada à admiração do ex-governador Siqueira Campos 

por Juscelino Kubitscheck, podem ser encontradas no acervo que o ex-governador 

mantém em sua casa e na entrevista que gravei com o mesmo 

Quando fiz a entrevista com o ex-governador Siqueira Campos fotografei 

algumas correspondências que estavam emolduradas em uma parede da casa onde 

estão preservados os documentos históricos pessoais do ex-governador. Entre elas 

estavam duas cartas recebidas, uma de Juscelino Kubitscheck e outra de Sarah 

Kubitscheck. A carta do ex-presidente, datada de 19 de setembro de 1975, escrita no 

Rio de Janeiro, tem em seu teor agradecimento ao então deputado federal por Goiás 

pelo fato de ter feito um pronunciamento elogiando o período do governo JK e o ex-

presidente.  

 Na entrevista citada anteriormente com o repórter fotográfico Marcio Di Pietro, 

que foi o fotógrafo oficial desde a primeira campanha de Siqueira Campos para 

governador, até o final dos anos 90, quando perguntei se ele achava que havia 

semelhanças entre JK e Siqueira Campos, ele responde assim: 

 

Eu percebia uma certa semelhança no sentido de que o governador dava nas suas 
ações, de estabelecer esse comparativo com o Juscelino, né! Às vezes a gente 
tirava fotos assim, aí levantava os dois braços; o Juscelino tem uma foto famosa 
assim né! onde ele saudava o povo e ele, o Siqueira, tem uma foto também assim 
em cima do monte de terra na construção, e ele ia e conversava muito com os 
trabalhadores e o Juscelino também fazia isso de aproximação ali. Ele cuidava, ele 
era o gestor da construção da capital, ele cuidava praticamente pessoalmente das 
obras, da construção do palácio, das secretarias porque no final do governo dele, 
ele queria passar o cargo, ele queria passar a faixa em Palmas. 
 

  

 Com este mesmo olhar, o então deputado federal Vicentinho Alves, em 

entrevista para o blog do jornalista Cleber Toledo36, declarou que: "Siqueira tem uma 

folha de serviços prestados ao Estado, como governador e como deputado federal 

                                            
36 http://www.clebertoledo.blog.br/revista/posse-2007/9/76/e-o-fim-do-siqueirismo-aliados-e-

adversarios-dizem-que-nao/index.html   acesso em 31/08/2012. 

http://www.clebertoledo.blog.br/revista/posse-2007/9/76/e-o-fim-do-siqueirismo-aliados-e-adversarios-dizem-que-nao/index.html
http://www.clebertoledo.blog.br/revista/posse-2007/9/76/e-o-fim-do-siqueirismo-aliados-e-adversarios-dizem-que-nao/index.html
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que ninguém pode ignorar", afirmou Vicentinho. "Ele será sempre lembrado pelos 

tocantinenses, é o nosso Juscelino Kubitschek!" 

 Quando entrevistei o Sr. Guilherme Alexandrino Borges ele destacou em sua 

fala que “Siqueira Campos era um visionário ao afirmar que o norte de Goiás tinha um 

potencial enorme para o futuro. Um idealista que aprendeu com Juscelino Kubistchek, 

tinha uma intenção e conseguia realizá-la”. 

 Publicações mais recentes, tais como REIS (2010), SILVA CARVALHO & 

GOMES PARENTE (2012), RODRIGUES (2010) e OLIVEIRA (2012) problematizam 

a construção de Palmas do ponto de vista imagético e arquitetural, do ponto de vista 

do poder simbólico, do ponto de vista da identidade territorial e do ponto de vista das 

políticas de ocupação de Palmas. É possível inferir que estes pontos de vista vão ser 

utilizados estrategicamente pelo primeiro governo para consolidar o grupo político do 

ex-governador Siqueira Campos. As relações de poder vão estar presentes, segundo 

estes autores, na construção da Capital. Contudo, é preciso fazer ressalvas pois, para 

Carvalho (2013:44), “vale lembrar que o consumo das imagens políticas depende dos 

esquemas de recepção e dos arquivos culturais dos destinatários, e, em 

consequência, a pretensão de controle absoluto e externo nunca tem a onipotência 

que exibe”. Mesmo assim, o sentimento de pertencimento dos que chegavam a 

Palmas se estabelece conforme as palavras de Oliveira (2012), pela: 

 

 Forma como o governo atraia a população favorecia a continuidade de sua 
política de estruturação dos poderes do Estado, criando uma simbologia de 
pertencimento ao território. Por isso, a população não se rebelava contra a 
forma utilizada para governar, para não serem excluídas do processo de 
estruturação e consolidação do Estado. Nessa relação, os migrantes e a 
população histórica radicada no Estado, para não perderem a perspectiva de 
pertencimento em construção, não ousavam contrariar diretrizes político-
partidária do governo determinada pela ideia de união. (OLIVEIRA 2012, p. 
65) 

 

 Uma outra relação que podemos estabelecer e discutida por alguns autores se 

encontra na fala de Rodrigues (2010) quando aponta para uma das questões 

recorrentes sobre a construção de Palmas: a comparação com a construção de 

Brasília. 

A importância da construção de Palmas por Siqueira Campos é algo que 
envolve poder e controle sobre a elaboração de formas de significação e 
pertencimento regional. Por ser uma cidade planejada no modelo de Brasília 
(DF), capital da República, ela mistura tradição com modernidade, estética e 
poder, e torna-se uma cidade de tempos ausentes em pleno sertão do 
cerrado brasileiro. (RODRIGUES, 2010, p.08) 



137 

 

 

 As comparações, certamente inevitáveis pelo contexto da época e pela 

trajetória de Siqueira Campos, que os autores acima citados fazem, entre os 

elementos simbólicos disponíveis na construção de Brasília e Palmas são, a meu ver, 

pertinentes.  

 Neste sentido é que Oliveira (2012) acrescenta: 

 

“Mesmo havendo algumas divergências de cunho político-ideológico, as 
estratégias utilizadas para a criação, a construção e a consolidação dos 
espaços urbanos possuem as mesmas, características. Exemplos: uma forte 
propaganda montada para atrair e fixar os migrantes, a segregação dos mais 
fracos economicamente na periferia de uma cidade em construção, a 
transformação do solo urbano em moeda de troca. Todas as estratégias eram 
validadas por um discurso de modernidade e progresso, massificado nos 
significados simbólicos da frase “essa terra é nossa”37, na língua Tupy 
Guarany “Co YvY Ore Retama”. (OLIVEIRA, 2012, p.81) 

 

 Em artigo publicado38 no livro “Mobilização, participação e direitos”, (orgs.) 

Evelina Dagnino e Regina Pahim Pinto, Tito (2007) descreve que, no caso de Palmas, 

  

Os contrastes sociais estão expressos na forma pela qual o seu planejamento 
urbano foi deturpado ao se construir duas cidades distintas – a Palmas do 
Plano Diretor original e Palmas Sul, a cidade periférica. Na primeira, estão os 
equipamentos e serviços públicos que uma capital oferece, ao passo que, na 
segunda, situa-se o universo das carências. Essa separação permite 
problematizar a relação entre desigualdades sociais e dominação, e 
questionar se a segregação no território da cidade implica, também, uma 
exclusão das pessoas pobres dos canais institucionais de representatividade 
política. (TITO, 2007, p. 73) 

 
 

 Além desses elementos, temos que resgatar o pensamento de Faoro (1999:46) 

para quem as origens portuguesas do Brasil produzem um traço cultural comum: o 

estamento. 

O estamento político que constitui sempre uma comunidade, embora amorfa: 
seus membros pensam e agem conscientes de pertencer a um mesmo grupo, 
a um círculo elevado, qualificado para o exercício do poder. Ao contrário da 
classe, no estamento não vinga a igualdade de pessoas – o estamento é, na 
realidade, um grupo de membros cuja elevação se calca na desigualdade 
social. 

                                            
37 A frase em tupy guarani está colocada na parte superior do brasão oficial do Estado. 

38 http://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/serieJusticaDesenvolvimento/livros/mobilizacao.pdf  

acesso em 09/03/2014. 

http://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/serieJusticaDesenvolvimento/livros/mobilizacao.pdf
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 Quais as implicações, os significados e as relações decorrentes da construção 

de Palmas? Rodrigues (2010) diz que “o espaço torna-se a testemunha da memória 

das coisas fixadas na paisagem criada, o que possibilita a consolidação e produção 

de um espaço simbólico que reorganiza a cada instante os sentidos de objetos, 

lugares e pessoas”. A noção de poder passa, certamente, na relação expressa em 

Balandier (1989). Escreve esse autor que “a topografia simbólica de uma grande 

cidade é uma topografia social e política. O espetáculo visual é suficiente, não sendo 

necessárias as palavras.”  

 Inevitavelmente ao se pensar na Capital do Tocantins, a relação simbólica da 

figura de Siqueira Campos está presente na criação/construção de Palmas. “Foi a 

vontade dele que fez Palmas” é uma ideia recorrente na população local.  Os símbolos 

de poder, de dominação se entrelaçam, propositalmente, com a perspectiva da 

memória do “criador” nos diversos espaços da cidade. 

 No texto “O Poder em Cena”, Balandier (1986) faz uma referência aos símbolos 

do poder ao descrever Brasília: 

Brasília apresenta o poder em uma "encenação" de Niemeyer: emoldurando 
uma praça imensa, dedicada aos 3 poderes públicos, erguem-se os palácios 
do Governo, da Justiça e do Parlamento; ligada a ela, uma vasta esplanada 
em que se escalonam os Ministérios. O resto compõe os bastidores, sem 
limites precisos, as maquinarias que desempenham as funções 
indispensáveis - diplomacia, cultura, assuntos econômicos, exército e 
residência. Pode-se ver a hierarquia das classes e dos empregos; um sistema 
de diferença cuja expressão espacial é regulada pelo poder. Ele é o regente 
e o ator, por conta da história. (BALANDIER, 1986, p. 12) 

 

 Enquanto deputado, Siqueira Campos conviveu nestes espaços e certamente 

vivenciou o significado prático do poder que os espaços simbólicos exercem na 

política.  Há uma série de elementos, na construção de Palmas, que reproduzem essa 

constatação. É de Balandier (1986:10) a seguinte explicitação desta relação: 

 

O poderio político não aparece unicamente em circunstâncias excepcionais. 
Ele se quer inscrito duravelmente, imortalizado em uma matéria imperecível, 
expresso em criações que manifestem sua "personalidade" e seu brilho. Ele 
dirige uma política de lugares e obras monumentais. A monarquia de Luís XIV 
se mostra, fala e se glorifica pelo Castelo de Versalhes, que se constrói, e na 
ópera que se constitui como drama lírico. 

 

 Da mesma forma, BURKE (2009:19) diz que “Versalhes, por exemplo, serviu 

ao rei como um cenário para a ostentação de seu poder”, e continua (p.29) que “um 
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palácio é mais que a soma de suas partes. É um símbolo de seu proprietário, uma 

extensão de sua personalidade, um meio para sua auto apresentação”. Podemos 

fazer um paralelo com o sentimento de pertencimento que significa Palmas para o 

siqueirismo: a nomeação de prédios públicos ou espaços públicos, como por exemplo, 

o Hospital Dona Regina, nome da mãe do ex-governador; os Jardins Aurenys, nome 

da primeira mulher de Siqueira Campos, entre outros. 

 A professora Patrícia Orfilla, na sua análise sobre a construção de Palmas 

questiona e responde da seguinte forma,  

 

Para os gestores, a cidade foi planejada como ‘impulsora’ do desenvolvimento 
igualitário de todo o Estado, através da articulação de suas atividades e dos diversos 
espaços urbanos ou rurais. Através dessa medida geopolítica, pretendia-se a 
ocupação do território, tanto da margem esquerda quanto da direita do rio Tocantins, 
de modo a estimular o desenvolvimento socioeconômico de toda a região (...) Mas 
ainda cabe aqui uma questão fundamental: porque criar uma nova cidade? Uma 
nova cidade é acima de tudo um forte símbolo e um instrumento político valioso, 
uma obra de considerável alcance e um acontecimento histórico marcante, este 
seria, portanto, o grande motivo para a criação do novo. (REIS, 2010, p.4) 

 

  Se, de um lado, há um discurso desenvolvimentista da construção da cidade, 

como polo de desenvolvimento, por outro, é inevitável a relação, o uso político, como 

já citei, da imagem de quem “fez” a cidade. Na campanha política de 2010, a 

propaganda política do candidato a governador Siqueira Campos resgatava a 

memória, para os eleitores, dos “feitos” do governador nos períodos em que esteve à 

frente do governo do Estado; relatava as obras dos governos anteriores do candidato, 

e um dos slogans da campanha siqueirista, tanto no rádio como na televisão e repetido 

exaustivamente, era: “Foi Siqueira que fez”!  

 Na construção de Brasília cria-se a NOVACAP, Companhia Urbanizadora da 

Nova Capital que está surgindo. Na construção de Palmas, cria-se a NOVATINS, com 

o mesmo objetivo, presidida pelo filho do governador Siqueira Campos, o deputado 

federal Eduardo Siqueira Campos que, em tese, teria o poder da “caneta” de tocar as 

obras da construção da capital do Tocantins.Guerra, à Pra 

 À sombra do Cruzeiro do Sul! Um outro elemento constitutivo deste simbolismo 

está na simbiose entre o significado do Cruzeiro do Sul e a cruz cristã. A praça dos 

Girassóis, em Palmas, e a praça do Cruzeiro, em Brasília, abrigam estes ícones 

simbólicos. 
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 Na foto abaixo a imagem da comitiva liderada por Juscelino Kubitschek em 

janeiro de 1957 junto com o Ministro da Guerra Marechal Lott, na Praça do Cruzeiro 

em Brasília, onde a imagem do cruzeiro está em destaque.                                        O  

 

  

 

 

 

 

                                                      

                                                    

 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/juscelino-kubitschek/ 

 Fotografias de missas realizadas durante a construção de Palmas (1989/90) 

destacam a imagem do Cruzeiro do Sul. O cruzeiro permanece na Praça dos Girassóis 

até o presente. 

      

 Fonte: Secom-TO, fotógrafo: Marcio Di Pietro     Fonte: Secom-TO, fotógrafo: Márcio Di Pietro, 1989 

                                                                               1ª Missa celebrada no local da futura praça dos              

                                                                   Girassóis.  

O governador Siqueira Campos  

recebendo políticos e populares em        

evento na praça dos Girassóis. 

 

Fonte: Secom-TO, fotógrafo: Marcio Di Pietro  

 

      

http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/juscelino-kubitschek/
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 Outro aspecto, desta análise que queremos destacar, são as imagens de JK 

em cima de um trator “participando” da construção de Brasília e a imagem de Siqueira 

Campos “dirigindo” um trator com a mesma intenção simbólica de participante da 

construção de Palmas. Para REIS (2010:07):  

 

As ‘lembranças’ e ‘inspirações’ à Brasília se estendem às associações de 
Siqueira Campos a Kubistchek, muitas vezes em emblemáticas situações, 
como em fotos oficiais muito similares. Uma é bastante marcante e mostra 
Juscelino sobre um trator, simbolizando a construção da nova cidade. 
Siqueira Campos aparece em cenário semelhante na inauguração de 
Palmas. 

                                                

                                             

                                                                                   

 

 

 

                                                                                                   

 

 

Juscelino Kubistchek de co-piloto em um trator que participava da derrubada da mata original. (1957) 

Fonte: Manchete (2001) APUD (Reis 2010:07). 

  

 

 

 

 

  

 

            Siqueira Campos “dirigindo” um trator no início da construção de Palmas  
            Fonte: Secom-TO, fotógrafo: Marcio Di Pietro, 1990  
 

Um elemento importante nas relações que estamos procurando estabelecer 

entre o ex-governador Siqueira Campos e Juscelino Kubistchek diz respeito ao 

gestual. Um paralelo possível pode ser visto no gestual! MEDINA (2012) diz que “os 

líderes mais populares e carismáticos sabem quão importante pode ser um olhar 

cúmplice e afável para cativar os indecisos”. Um bom político, do ponto de vista 

midiático, deve recorrer à linguagem corporal para uma boa comunicação com os seus 

eleitores e o público em geral. Ainda segundo Medina (2012:80), “a comunicação não-
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verbal tem um valor simbólico especial que exprime, através de uma linguagem 

corporal elementar, atitudes sobre a imagem do comunicador”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1ª visita aérea no local da implantação da capital- Palmas.    Início da construção de Brasília – 1957       
Foto: Márcio Di Pietro/1989.                                                     imagem disponível em:  
Acervo da Fundação Cultural de Palmas/CESAMAR.             http://www.projetomemoria.art.br/JK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JK em comício na cidade de Jataí-GO – 1955  
 imagem disponível em: 
 http://www.projetomemoria.art.br/JK/cronologia/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Inauguração do Parque Cesamar – 1998 – foto        

Campanha de 2006 – Cristalândia/TO                         arquivo: Fundação Cultural de Palmas. 

http://www.projetomemoria.art.br/JK
http://www.projetomemoria.art.br/JK/cronologia/
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 Ao se pesquisar no acervo fotográfico da Secom/TO ou no acervo da Fundação 

Cultural de Palmas é possível encontrar dezenas de imagens fotográficas de Siqueira 

Campos fazendo este gestual, em comícios, inaugurações, eventos diversos, a ponto 

de se tornar uma “marca registrada” do siqueirismo. De certa forma, o gestual apoia e 

completa a comunicação oral, o discurso político, com muita eficácia. Balandier (1982) 

destaca que “o poder político é sempre uma teatrocracia, é o poder que se exerce 

com uma caracterização dramática”. Menos o exercício da força ou da razão, e mais 

a encenação carregada do emocional que disfarça/encobre a essência das relações 

de poder que o objetivo político/pessoal demanda em determinadas situações. 

De acordo com o professor Miranda, todos estes atos simbólicos se 

transformavam em espetáculos cotidianos onde a centralidade da figura de Siqueira 

Campos se fazia presente, “as obras de construção de Palmas, no início, foram 

transformadas em palco para os populares que queriam ver a participar dos 

acontecimentos”, “para o governo era um palanque a céu aberto”, afirma Oliveira 

(2012:81) que: 

 

Um dos fatos marcantes rumo à estruturação da cidade se deu quando as 
máquinas iniciaram a derrubada da vegetação para a abertura dos espaços 
onde se localizaria o marco zero da cidade. As primeiras manobras das 
máquinas foram assistidas por uma plateia de políticos, funcionários públicos, 
curiosos e migrantes, todos partícipes do ato inicial de construção de Palmas. 
(...) O espetáculo dos canteiros de obras a céu aberto, debaixo da linha do 
Equador, agrupava autoridades dos três poderes, técnicos, trabalhadores, 
poetas e palpiteiros que se imiscuíam às conveniências e interesses de 
autoridades ao emitir opiniões sobre a melhor forma de se construir uma 
cidade. O projeto e a construção de Palmas foram discutidos da mesma forma 
que se discute uma obra particular. 

   

 Burke (2009:22), no texto “A Fabricação do Rei”, destaca a ideia da fabricação 

de algo como um processo com objetivos definidos; diz esse autor que “a fabricação 

da imagem sugere a importância dos efeitos dos meios de comunicação no mundo, a 

importância do que foi chamado de “a feitura de um grande homem” ou “a construção 

simbólica da autoridade”. Como já destacou Reis (2010, p. 12), os painéis de DJ 

Oliveira (ver imagens no anexo) e alto-relevo de Maurício Bentes que coroam o palácio 

são exemplos de como um monumento arquitetônico pode ser utilizado como 

“instrumento de divulgação” da História ou até mesmo como uma tentativa política de 

construção de uma “identidade tocantinense”. As imagens permitem uma análise da 
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relação entre estes dois elementos simbólicos. Por exemplo, na fala de BOURDIEU 

(2007:159); 

A política é o lugar, por excelência, da eficácia simbólica, ação que se exerce 
por sinais capazes de produzir coisas sociais e, sobretudo, grupos (...) a 
representação política produz e reproduz a cada instante uma forma derivada 
(...) o porta-voz é aquele que, ao falar de um grupo, ao falar em lugar de um 
grupo, põe, sub-repticiamente, a existência do grupo em questão, institui este 
grupo. 

 

 Essa eficácia também pode ser vista em uma publicação destinada às escolas 

de ensino fundamental onde os símbolos desta publicação reforçam a memória 

“heroica” do fundador do Tocantins. 

    Essa ee construçãueira Campos é algo que envolve podela de significação e 

4.3.     A memória e seu papel no siqueirismo: a cartilha escolar como fonte 

histórica.  

O siqueirismo encarna formas distintas de dominação para exercer, por meio 

da figura de seu fundador, o poder em todas as regiões do Tocantins. O carisma é 

construído por meio da exposição constante na mídia televisiva, na mídia impressa e 

até em textos destinados à escola básica, onde está presente a noção do “herói” 

Siqueira Campos que chega a fazer greve de fome para que o povo do norte de Goiás 

possa se “libertar” da pobreza e do atraso social em que vivia. 

Quando o Estado completou dez anos de criação, em 1998, o governo do 

Tocantins produziu uma cartilha escolar, que foi distribuída em todas as escolas de 

ensino fundamental, como um produto didático-cultural, conforme aparece no 

expediente dos créditos da revista, contudo não sabemos a tiragem, pois não aparece 

em nenhum lugar. Essa cartilha perdeu-se ao longo do tempo; encontrei um exemplar, 

porque uma aluna da Universidade Estadual me disse que tinha visto na casa de sua 

mãe, que morava no interior do Estado. Foi como tive contato com um original da 

cartilha. 

Esta cartilha, na verdade, é uma revista em quadrinhos com 31 páginas cujo 

título é: TOCANTINS, ano 10: Uma história de luta, união e progresso, sendo que na 

primeira página aparece a figura de Siqueira Campos na constituinte de 1988, na 

tribuna da câmara dos deputados, discursando sobre a necessidade da criação do 
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Estado do Tocantins dizendo: “é a única forma de arrancar o povo do norte de Goiás 

da miséria e do abandono”. 

A revista é um “gibi” com quadros de desenhos e “balões” com falas do 

governador Siqueira Campos e narrativas que descrevem de forma linear as origens 

da região delimitada entre os rios Tocantins e Araguaia. Os textos falam que a França 

e a Holanda enviaram, em diversos períodos, navios para explorar a região do baixo 

Tocantins e que estes “invasores” foram expulsos por Portugal, após, segundo o texto, 

batalhas sangrentas, em plena selva, enfrentando maiores adversidades. 

A segunda grande forma de resistência foi no período das entradas e 

bandeiras. No Tocantins existem, ainda hoje, 07 (sete) grandes etnias indígenas e 

que, segundo o texto, lutaram para não se tornarem escravos destes novos invasores. 

Uma frase em um dos quadros (pag.08) mostra alguns Bandeirantes armados e um 

indígena dizendo a seguinte frase: “não morrerei sem lutar”. 

A terceira característica dos quadrinhos é a narrativa que descreve as riquezas 

da região e a descoberta das minas de ouro na região de Arraias e Natividade e a 

vinda de cerca de 40 mil escravos negros para trabalhar nas minas. Uma das 

consequências do ouro, já no período imperial, foi a possibilidade de emancipação da 

região, que seria transformada em uma comarca, pela vontade de Joaquim Theotonio 

Segurado, desembargador português, ligado à nobreza. 

A quarta grande narrativa retrata um passado mais recente, a criação da 

comarca de São João da Palma, a cobrança de altos impostos e a exploração que o 

povo nativo vivia! Já no século vinte, na década de 50, os quadrinhos retratam vários 

personagens que defendem um movimento nativista, como Lysias Rodrigues que 

falou da necessidade da criação do Território Federal do Tocantins. 

A partir da metade da cartilha até o fim aparece a figura de Siqueira Campos 

como o personagem central da emancipação do norte goiano e a formação do Estado 

do Tocantins. 

Com a implantação da capital federal no centro do país e a abertura da rodovia 

Belém-Brasília, o cearense Siqueira Campos chega em Colinas de Goiás, no dia 10 

de julho de 1963. Em 1965 é eleito vereador e presidente da câmara municipal da 

cidade de Colinas. De forma obscura o texto fala que em 1969 é preso pelas forças 

militares e em 1970 é eleito deputado federal. 
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Em todo o restante da cartilha aparece a figura de Siqueira Campos, em atos e 

falas sobre a luta para o projeto de emancipação ser aprovado na constituinte 

instalada em 1987, e, na sequência, a construção e a viabilização do novo estado, 

obviamente comandado por Siqueira Campos. Na página 24, mostra-se Siqueira 

Campos, como o primeiro governador, comandando a equipe de técnicos que 

elaborou a construção da capital do Estado, Palmas. 

O texto é enfático ao dizer que o Tocantins “já mudou muito, e a cada dia muda 

mais pela determinação do governador Siqueira Campos e o esforço do seu povo, 

vencendo o atraso e o isolamento”.  

 Portanto, qualquer narrativa que relate “o-que-se-passa” institui algo de real, na 

medida em que se considera como representação de uma realidade. Hobsbawm & 

Ranger (1984, p.15) destacam que 

 

podemos encontrar, no passado de qualquer sociedade, um amplo repertório 
de elementos antigos para a elaboração de novas  tradições  inventadas  para  
fins  específicos; e sempre há uma linguagem elaborada, composta de 
práticas e comunicações simbólicas que nos parecem recorrentes, e que se 
destinam a legitimar determinadas maneiras de se pensar uma sociedade.  

 

 O siqueirismo usa de forma constante a evocação e exaltação de personagens 

da memória histórica dos habitantes do norte goiano, que desejavam a emancipação 

da região e que simbolicamente se concretiza na figura de Siqueira Campos. Os 

quadrinhos da cartilha escolar levam as crianças a entender a história do Tocantins 

como uma história de heróis que culmina nos atos “heroicos” de mais uma pessoa que 

vem de fora, agora não mais para explorar a região, mas para lutar junto com o povo 

pela emancipação e progresso da região entre os rios Araguaia e o Tocantins.  

 Dessa forma, a memória no siqueirismo pode ser considerada um processo, 

segundo Portelli (1997), e não um depósito de dados simplesmente. Afirma o autor 

que podemos constatar que, “à semelhança da linguagem, a memória é social, 

tornando-se concreta apenas quando mentalizada ou verbalizada pelas pessoas.” 

Para Lowenthal (1998), “relembrar o passado é crucial para nosso sentido de 

identidade: saber o que fomos confirma o que somos”, diz esse autor. 

 O mundo social se concretiza também no fato que, na cartilha escolar, o nome 

de Siqueira Campos está implícito ou relacionado com os eventos da fundação do 

Tocantins, como um continuador dos eventos heroicos; ao olharmos para os conceitos 
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de Bourdieu, o nome próprio é “arrancado do tempo e do espaço e das variações 

segundo os lugares e momentos”.  

 

Bourdieu citado em Ferreira (1996, p.186) diz que 

 

Por essa forma inteiramente singular de nominação que é o nome próprio, 
institui-se uma identidade social constante e durável, que garante a 
identidade do indivíduo biológico em todos os campos possíveis onde ele 
intervém como agente. 

 

 A identidade se constrói por meio de narrativas, no caso do siqueirismo; no 

olhar de Bourdieu, “o nome próprio é o atestado visível da identidade de seu portador 

através dos tempos e dos espaços sociais.” Portanto, o nome próprio só pode atestar 

a identidade da personalidade, como individual e socialmente construída, à custa de 

uma formidável abstração. É exatamente com esta abstração que o siqueirismo 

exerce uma dominação, na perspectiva weberiana, carismática ao longo do tempo em 

toda a região do Tocantins.  

  Por sua vez, Sarlo (2007, p.12) aponta que as “visões do passado” são 

construções. A autora, retomando a ideia da construção por meio de narrativas, 

aponta 

Justamente porque o tempo do passado não pode ser eliminado, e é um 
perseguidor que escraviza ou liberta, sua irrupção no presente é 
compreensível na medida em que seja organizado por procedimentos da 
narrativa, e, através deles, por uma ideologia que evidencie um continuum 
significativo e interpretável do tempo. 

 

Ainda segundo Bourdieu, o nome próprio é a forma por excelência da imposição 

arbitrária que operam os ritos de instituição. O Tocantins “já mudou muito, e a cada 

dia muda mais pela determinação do governador Siqueira Campos e o esforço do seu 

povo, vencendo o atraso e o isolamento”, afirma a cartilha e, ainda mais, foi o 

governador Siqueira Campos que criou a capital Palmas, que instituiu o Tocantins 

como o estado da livre iniciativa e da justiça social. Quando da construção de uma 

grande hidroelétrica no rio Tocantins um dos quadrinhos, na pag. 25, mostra o 

governador acendendo uma lâmpada e dizendo: “mais uma vitória que o povo e eu 

agradecemos a Deus”.  
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Neste sentido, conforme TODOROV (2008), “a memória é uma seleção e, 

portanto, é preciso escolher entre todas as informações”. Nesta mesma linha de 

pensamento Certeau (2011) coloca que “a representação das realidades históricas é 

o meio de camuflar as condições reais de sua produção”. Toda narrativa é o produto 

de um meio, de um poder. As representações são autorizadas a falar em nome do real 

apenas na medida em que elas fazer esquecer as condições de sua fabricação. 

Bourdieu citado por Ferreira (1996, p.189) escreve que: 

As leis que regem a produção dos discursos na relação entre um habitus e 
um mercado se aplicam a essa forma particular de expressão que é o 
discurso sobre si; e o relato de vida varia, tanto em sua forma quanto em seu 
conteúdo, segundo a qualidade social do mercado no qual é oferecido (....) A 
história de vida conduz à construção da noção de trajetória como série de 
posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo 
grupo) num espaço que é ele próprio um devir. 

 Na primeira página da cartilha, aparece a figura de Siqueira Campos na 

Constituinte de 1988, na tribuna da câmara dos deputados, discursando sobre a 

necessidade da criação do Estado do Tocantins e dizendo: “é a única forma de 

arrancar o povo do norte de Goiás da miséria e do abandono”, Esta imagem pode ser 

relacionada com a afirmação de Bourdieu, onde os acontecimentos biográficos se 

definem como colocações e deslocamentos no espaço social, nos diferentes estados 

sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão 

em jogo no campo considerado. 

Toda a cartilha, de forma bem explicita, coloca o governador Siqueira Campos, 

na sua trajetória pessoal e política como o grande benfeitor do Estado do Tocantins 

e, portanto, o povo tocantinense deve ter um sentimento de “gratidão” constante pelos 

“feitos” do governador.  

  Podemos afirmar que essa relação é evidenciada constantemente nos atos do 

governador, nos palanques oficiais, sejam em comícios políticos assim como nas 

inaugurações de obras por todo o estado ao longo destes 26 anos de constituição do 

Estado do Tocantins. Esta relação, praticamente simbiótica, produz uma ideologia que 

perpassa o livro didático que analisamos. Reforçamos esta ideia com o conceito de 

ideologia indicado por Chauí (1981, p. 113): 

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações 
(ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e 
prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem 
pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e 
como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. 
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  Dessa forma, o livro didático tem-se, ao longo dos anos, prestado à 

manutenção dos conceitos idealizados por aqueles que detêm o poder e não querem 

dele se afastar, procurando, através do processo educacional, manter e, se possível, 

ampliar sua atuação como detentor hegemônico desse poder. 

 Há uma reafirmação ininterrupta da representação do passado que é 

constitutiva não só da identidade individual, a presença do governador – a pessoa é 

feita de suas próprias imagens acerca de si mesma - senão também da identidade 

coletiva, a memória das pessoas, nos mais distantes espaços geográficos do Estado, 

identificando-se, tomando para si, a causa enunciada pelo governador ao longo dos 

anos.  

 Veja o que se diz à página 20 da Cartilha: “Esta proposta representa o anseio 

maior do povo do norte de Goiás e conta com o decidido apoio do povo goiano e da 

opinião pública nacional. Há séculos o povo nortense vive profundo isolamento político 

e econômico, envolvido em grave crise social”. Foram as palavras do então deputado 

federal Siqueira Campos, em 1984 na Câmara dos Deputados, em Brasília, 

apresentando novamente o projeto de emancipação do norte de Goiás.  

O mesmo sempre se apresenta falando em nome do povo! A cartilha produzida 

para o ensino fundamental das escolas públicas do Tocantins não está livre de veicular 

ideologia. Não podemos esquecer que em toda ideologia subjazem valores, os quais 

pugnam, legitimam, explicam e propõem um modelo de sociedade e um estilo 

existencial, que, no caso do siqueirismo é evidente a reafirmação da dominação 

explícita neste material didático. 

 

4.4   O que é o siqueirismo na palavra dos entrevistados 

 

 A expressão “siqueirismo” surge na mídia do Tocantins por volta de 2006 

relacionando-a com uma forma de dominação no Estado que, naquele momento, 

estava enfraquecida pelo fato de Siqueira Campos ter perdido a eleição para 

governador naquele ano. Quando fiz a entrevista com o ex-governador já em 2015, 

ele declarou que não aceitava, de forma contraditória a uma entrevista de vários anos 

atrás, “os ismos, como comunismo, coronelismo”, etc. A dominação que os 

governadores exercem em suas regiões surge no momento em que, segundo José 

Murilo de Carvalho (1997) “o federalismo criou um novo ator político com amplos 
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poderes, o governador de Estado”. Desta forma, os poderes locais muitas vezes se 

aglutinavam em torno dele, visto como o chefe da política estadual e, no caso de 

Siqueira Campos, isso estava bem definido pela narrativa histórica divulgada em toda 

a região. Frases como “foi Siqueira que fez!” “quem criou o Estado merece governa-

lo”! emergem nas entrevista como algo naturalizado e aceito por todos. 

 Sendo assim, coloquei esta questão para os entrevistados com o objetivo de 

compreender melhor o significado do termo siqueirismo que agora era rejeitado por 

Siqueira Campos. Qual o olhar de cada entrevistado e o impacto que a palavra 

siqueirismo provocava neles?  

Um entrevistado relaciona o siqueirismo como um período de coroamento do 

trabalho de desenvolvimento do Tocantins tendo Siqueira Campos como o 

comandante político desse processo, alguém com força, coragem, determinação, mas 

ao mesmo tempo vê a idade avançado do ex-governador como o provável fim deste 

período.  

 

O Siqueirismo para mim é um período que eu posso dizer que coroou o trabalho, esse 

sonho do Siqueira em dividir o Estado é o Siqueirismo. Essa parte que eu posso dizer é 

esse período de desenvolvimento, de crescimento, de consolidação e sempre conduzido 

por ele, conduzido por ele. Aí o quê que aconteceu, é a fase boa que o Tocantins pode 

afirmar que teve, essa de 88 até os dias de hoje. E por que o Siqueirismo? Porque esse 

período foi todo conduzido por ele, com a liderança que ele sempre teve, com a força de 

vontade, com a determinação, com a coragem, porque o Siqueira não tinha um centavo 

para construir a ponte Fernando Henrique Cardoso, ele lançou a obra sem um centavo e 

conseguiu. Siqueira não tinha nenhuma segurança de dinheiro para criar o lago, fazer o 

lago e ele conseguiu. E assim foram muitas as ousadias dele e isso marcou essa época 

como Siqueirismo. Ele sempre no comando desse trabalho e com a sua influência política 

dominou tudo isso aí. Ele tinha a força de todos os municípios do Estado, de todas as 

regiões e terminou consagrado como a época do siqueirismo, que eu acredito que se não 

fosse a idade ia durar mais. 

 

No caso de outro entrevistado, perguntei: “como o senhor vê essa palavra, ela 

remete o senhor a pensar o quê, quando falamos “siqueirismo”? É uma palavra 

correta?  E a resposta que obtive demonstra que o mesmo confunde a palavra 

siqueirismo com um adjetivo pátrio (caracterizam a origem de pessoas ou coisas) que 

permitiria que o ex-governador fosse lembrado por muito tempo, mas ao mesmo 



151 

 

 

tempo relacionava a palavra siqueirismo com o poder de mando pessoal do ex-

governador.  

 

É, eu entendo como um adjetivo pátrio de uma grande político. Um adjetivo pátrio, igual 

por exemplo, você é da onde, você é cearense, cearense né? Siqueira, siqueirismo. Então 

o adjetivo pátrio do Ceará é cearense não é isso? Então o do Siqueira é siqueirismo. Eu 

acho que é um adjetivo pátrio que pega muito bem, soa muito bem pra pessoas lembrar 

dele. Daqui há 30 anos “Ah, você lembra que falavam do siqueirismo?” Não mistura com 

coronelismo porque ele não era militar, mas ele não era coronel do jeito que se fala aqui, 

do jeito que aquele cara descreveu lá não, você tá entendendo? Ele era meio chinchador, 

ele chegava na pessoa assim e como dizia aquele outro, punha a mão no joelho e batia 

na boca, entendeu? 

 

Outro entrevistado vê o siqueirismo do ponto de vista da construção do Estado 

e não como uma “politicagem”, isto é, uso da política para fins escusos. Afirma que as 

ações do ex-governador foram fundamentais para a construção do Estado.  

 

A meu modo de ver é exatamente o Siqueirismo que resumiria todo esse projeto de 

criação, todo esse projeto de formação do Estado, né, de dar uma infraestrutura para o 

Estado, dar condições para que a comunidade progrida, para que a comunidade consiga 

se desenvolver. Então o Siqueirismo para mim é significa isso, não é, não significa 

politicagem, não significa política, significa um projeto de construção do Estado, 

construção de um povo, construção de uma sociedade. Inicialmente começou obviamente 

nas ações pessoais do Siqueira Campos né? E como eram ações que seriam benéficas, 

um projeto muito bonito, cada vez mais pessoas foram comungando da mesma ideia e 

abraçando a mesma ideia e até hoje a gente vê e comprova que ainda tem pessoas que 

aceitam né e defendem, como eu, completamente as boas ações e tudo que venha a 

complementar esse sonho de formar uma sociedade melhor aqui nessa região. 

 

O entrevistado Márcio Di Pietro coloca na perspectiva de que “era coisa que a 

oposição começou a bater para determinar uma linha política que existia, que não era 

deles, a outra linha política que era o Siqueirismo era capitaneada, que era 

comandada pelo Siqueira Campos e os Siqueiristas eram as pessoas que o 

apoiavam”.  

 

Pois é, sobre isso inicialmente eu acho que surgiu como uma coisa pejorativa, o 

Siqueirismo, os Siqueiristas, coisa que a oposição começou a bater pra determinar uma 
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linha política que existia, que não era deles, a outra linha política que era o Siqueirismo 

era capitaneada, que era comandada pelo Siqueira Campos e os Siqueiristas que eram 

as pessoas que apoiavam e isso surgiu como uma expressão colocada como fala como 

Marcelista, modebas né, União do Tocantins que chamava o pessoal da oposição de 

modebas que era o pessoal do PMDB “Ah, eram modebas”.  

 

O entrevistado Lúcio Martins tem um olhar mais técnico e administrativo da 

questão e descreve o siqueirismo assim: “enquanto gestor eu entendo como esse 

Siqueirismo é uma forma de governar, é uma forma gerenciar sabe... uma forma de 

não deixar o Estado ser refém de absolutamente de nada e nem de ninguém”! Ao 

mesmo tempo, esse entrevistado vê o siqueirismo como uma atitude do ex-

governador de cuidar das pessoas. 

 

Bom, primeiro que ele (Siqueira Campos) não reconhece a história de Siqueirismo! Não é 

por não gostar, eu percebo que ele entende que não existe isso, que não existe o 

Siqueirismo. Eu acho, eu percebo o seguinte, enquanto servidor, admirador e conhecedor 

dele, e enquanto gestor eu entendo como esse Siqueirismo é uma forma de governar, é 

uma forma gerenciar sabe... uma forma de não deixar o estado ser refém de 

absolutamente de nada e nem de ninguém! De nenhuma empresa, de nenhum servidor, 

de nenhum... não pôr o estado refém de algumas coisas. Então esse Siqueirismo é colocar 

o bem estar no Estado, e claro, o cuidar das pessoas, que inclusive é um jargão dele 

“cuidar das pessoas”, o Siqueirismo é isso, é uma forma de cuidar das pessoas que não é 

paternalista, que desperta a vontade de fazer alguma coisa e de crescer, mas ao mesmo 

tempo que não permite que o estado seja refém... 

 

  No olhar do entrevistado Vanderlei Barbosa o Siqueirismo foi nominado dessa 

forma porque o Siqueira foi o líder, e um líder porque o Siqueira era um nome muito 

forte e a maneira de governar não era ouvindo muito quem estava próximo, as suas 

colocações eram mais fortes do que o seu governo. Então a imagem do governador 

era mais forte que o governo!  

 

O Siqueirismo foi nominado dessa forma porque o Siqueira foi o líder, é um líder e ele tinha 

a maneira dele de governar, então quem estava com ele estava com ele, quem não estava 

era totalmente antagônico, adversário ele tratava como adversário! Dentro das normas 

políticas de maneira que nunca aqui não houve denúncia de nenhum sistema de governo 

mandasse tirara a vida de políticos, isso não aconteceu. Então isso já é um respeito que 
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tem com as forças contrárias. Então, o quê que eu vejo que aquilo se transformou no 

Siqueirismo porque o Siqueira era um nome muito forte e a maneira de governar do 

Siqueira não era ouvindo muito quem estava próximo, as suas colocações eram mais 

fortes do que o seu governo. Então a imagem do governador era mais forte que o governo. 

Então eu classifico... aquela época era o Siqueirismo, que eu não tenho nenhuma dúvida 

que em determinado momento do Estado ou pra história do estado foi super positivo. 

Alguém tinha que liderar um movimento para criar o Estado. E nós tínhamos vários 

políticos no congresso nacional como José Freire, e outros políticos como Brito Miranda, 

colaborou muito como deputado estadual de Goiás e outros colaboraram como o Totó 

Cavalcante, mas alguém tinha que liderar essa luta no Congresso Nacional e essa missão 

o ex-governador, o Siqueira Campos incorporou de modo muito sério e criou o Estado. 

Passou por movimentos sociais, passou por recolhimento de assinaturas, muitas pessoas, 

a classe estudantil, as pessoas colaboraram colhendo assinaturas, indo pra BR 153, 

paralisando, fazendo manifesto, protesto, mas foi criado o estado. 

 

Outro entrevistado descreve o siqueirismo como uma força política que se 

reunia ao lado do ex-governador e aproveitava o carisma e poder de mando do ex-

governador para, mantendo uma base aliada, realizar seus projetos políticos 

particulares, seja de função política, de nomeação para a burocracia do Estado ou de 

apadrinhamento – daí a expressão “os siqueiristas”! Ao longo do tempo esse grupo 

político perde força, na medida em que o governador também começa a ser 

questionado na sua liderança e com o surgimento de outros grupos políticos, a partir 

da pulverização de partidos, segundo o entrevistado. 

 

Até pode-se admitir que exista realmente um Siqueirismo! Ele formou um grupo forte né? 

Essa, que o primeiro nome se deu, União de Tocantins... Esse nome a gente criou na 

primeira campanha, o nome oficial da coligação, como aquele “quem criou merece ter”, 

“quem criou o estado merece governá-lo”, a gente conseguiu sintetizar, uma agência 

grande de publicidade... “quem criou merece”. Eu me lembro que alguém colocou uma 

vírgula [risos]. “Quem criou merece” foi o primeiro slogan! E a União do Tocantins fizeram 

a união dessas forças, que foi realmente a união dessas forças! O próprio PMDB que era 

hegemônico, fortíssimo aqui foi se amoldando, foi se amoldando e foi se juntando ao 

Siqueira. Chegou um momento que o Assis Brandão, que era o Presidente do PMDB veio 

se juntar ao Siqueira! Depois veio o próprio Brito Miranda, sempre foi figura 

tradicionalíssima do PSD, de família política do PSD, daqueles moldes antigos. 

Quando eu tava no grupo no Siqueira, porque o Siqueirismo levava o povo junto, e você 

ia junto né! Por isso que eu acho que essa palavra “Siqueirismo” não está tão fora de 
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propósito não! Existia realmente esse grupo de forças que se reuniu em torno da figura do 

Siqueira! Enquanto ele deu conta de manter essas lideranças... e manteve isso, tinha um 

grupo de grandes amigos dele, grandes companheiros, e depois as pessoas não 

conseguiram se renovar e não renovando terminam se perdendo. O grupo dele hoje tem 

muita pouca gente né? Depois desse negócio de partido, essa pulverização de partidos. 

Nos anos 90 Siqueira tinha o poder de eleger qualquer um. Podia botar Vanderlei Barbosa 

e João Marcelo que elegeria qualquer um nessa época! Que a gente imaginava que o meu 

candidato, que eu achava que o Siqueira ia colocar, era Leomar, criou ele como candidato 

a senador, né? Naquela época nós éramos pessoas mais próximas dele e como o Leomar 

era mais antigo e eu vim de uma área onde a antiguidade essas coisas... antiguidade e 

conhecimento era posto, merecimento e antiguidade era posto... e eu respeito isso. O 

Leomar era amigo dele de antes da criação do Estado, bem antes! Eu achei que ele tivesse 

um certa precedência... porque eu era cristão novo. Eu entrei no grupo dele até por uma, 

também, fatalidade. Porque depois que o João (Cruz) não quis participar, o João quis ser 

vice, não quis ser senador, naquele primeiro momento... o João foi senador no segundo 

momento! Naquele ele não foi. E o pessoal me indicou, eles me indicaram, e o Siqueira 

aceitou. 

Ao transcrever nesta parte deste capítulo as opiniões colhidas nas entrevistas 

e estruturando categorias de análise, minha intenção foi a de fornecer elementos 

empíricos que contribuam para as conclusões que pretendo estabelecer ao final desta 

tese. Ver até que ponto os entrevistados reforçam ou não a consciência da existência 

de um fenômeno político e social chamado de “siqueirismo” no Tocantins, e a 

centralidade ou não que o político Siqueira Campos adquire nos eventos que dizem 

respeitos a criação e ao desenvolvimento do Estado do Tocantins. 

 No capítulo seguinte procuro destacar as falas da entrevista com Siqueira 

Campos. A construção de uma consciência a partir de uma narrativa heroica do 

indivíduo cuja personalidade seria determinante, no olhar de diversos entrevistados, 

para a criação do Tocantins. 
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5 SIQUEIRA CAMPOS POR ELE MESMO  

 

No dia 17 de março de 2015, logo pela manhã, me dirigi à Assembleia 

Legislativa do Tocantins para os primeiros contatos com os deputados que gostaria 

de entrevistar. Fui ao segundo andar da Assembleia, até o gabinete do deputado 

Eduardo Siqueira Campos para me apresentar e fui recebido pelo chefe de gabinete 

do mesmo. Expliquei a razão da minha presença e entreguei a carta de apresentação 

do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da UFC. Conversei com o Sr. 

Caffé, chefe de gabinete, sobre uma possível entrevista com o Eduardo Siqueira 

Campos. O mesmo ficou de verificar com o deputado, mas me disse que ele poderia 

falar com o ex-governador Siqueira Campos se eu desejasse entrevistá-lo. Perguntei 

se o governador estava em Palmas e ele disse que sim. Em seguida ligou para a casa 

do governador que marcou para o mesmo dia dezessete às 16h30min uma entrevista. 

Por volta de 15h00min fui para a casa do governador na quadra 21. O ex-

governador possui uma casa em anexo que ele chama de Instituto, onde estão 

arquivados diversos documentos pessoais e em exposição imagens e objetos do 

governador relacionados a sua trajetória pessoal e política, procurei escanear 

imagens e documentos que achei importante para a minha tese.  Por volta das 

16h40min o governador veio para este anexo.  

O cumprimentei e me apresentei e observei que ele tinha em mãos o projeto 

da tese que deixara no gabinete do Eduardo Siqueira Campos. O mesmo está com 

86 anos, e foi logo dizendo que não estava em um dia bom para receber visitas, que 

estava doente, que tinha vindo recente de um velório de um velho amigo, que não 

gostava dos “ismos”, isto é, da palavra “siqueirismo”, coronelismos, etc. que podia ter 

lapsos de memória, mas em deferência pelo fato de eu ter vindo de longe iria me 

receber por um pouco de tempo. Reafirmou várias vezes que não iria dar nenhuma 

entrevista! Estava reticente nisso... e começou a falar sobre diversos assuntos. Não 

foi possível fazer uma entrevista em um ambiente controlado porque a sala, onde 

estávamos era um ambiente com vários acessos e a todo momento chegavam 

pessoas que queriam ver ou conversar com o ex-governador. 

Cerca de uma hora e meia depois, o convenci a permitir que gravasse a 

conversa, quase entrevista. Consegui gravar cerca de duas horas as falas do ex-

governador! Neste meio termo, diversas pessoas entravam e saiam da enorme sala 
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onde nos encontrávamos, ele interrompia a gravação, chamava as pessoas pelo 

nome, perguntava sobre uma particularidade sobre elas, tipo: “conseguiu aquele 

emprego?” “melhorou das dores?”, e me apresentava a elas, solicitava pela sua 

secretária água de coco, rapadura, doces diversos e oferecia a mim e às pessoas 

próximas. Mostrava-me alguns documentos, me entregava algumas cópias para que 

eu as levasse, e continuava a conversar. Terminei a entrevista/conversa por volta de 

19h40min satisfeito com essa possibilidade única de entrevista. 

Contudo, o ex-governador preferiu relembrar mais sobre a sua trajetória de 

vida (penso que a idade avançada dele provocava essas memórias), falando muito 

pouco sobre as questões políticas e sempre dividindo a sua fala dando atenção as 

diversas pessoas que entravam e saiam do ambiente.  

Diversos entrevistados e pessoas que conviviam com o ex-governador, o 

descreviam como uma pessoas de memória extraordinária. Quando fiz a entrevista 

observei esta característica. Durante toda a entrevista ele descrevia em detalhes 

muitos eventos que ocorreram em sua vida desde a adolescência, citando datas, 

nomes de pessoas, etc.  

A narrativa que o mesmo fez se traduz em uma “saga heroica”, “predestinada”, 

na visão dele, sobre os acontecimentos de sua vida e que culminaram na criação do 

Tocantins. Orlandi (2001:17) coloca que “o discurso é o lugar em que se pode observar 

a relação entre a língua e a ideologia, compreendendo-se como a língua faz sentido 

por/para os sujeitos”. Assim, o ex-governador procura dar sentido ao discurso, à 

narrativa das experiências vividas como fundamentos à sua trajetória política. Essa 

narrativa foi disseminada nos rincões do Tocantins a tal ponto que nas entrevistas que 

fiz e conversas que tive nas viagens à região as pessoas reproduziam-na falando do 

“heroísmo” do ex-governador ao “batalhar” pela fundação do estado. Por exemplo, na 

entrevista que fiz com o Sr. Alexandrino Borges, ele destaca o fato que conhece a 

história de vida de Siqueira Campos. 

 

Eu fui com uma intenção e consegui realizar. Com o Siqueira é mesma coisa em 

termos políticos. E quando ele, em 65, quando ele entrou para política, a gente sabe 

a história dele todinha né? Ele veio para cá, chegou em Colinas, então a visão dele 

quando viu o Tocantins, nós tem que mudar alguma coisa nisso aqui, nesse Estado 

aqui, esse norte é abandonado demais, é visão, visão. Justamente, então já tinha a 
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Belém-Brasília e falou que esse norte aqui gente tem potencial pra futuro, então é 

um homem de visão! 

 

 Da mesma forma, na entrevista com Roniglese Tito essa ideia da história de 

vida do ex-governador se destaca. 

 

Olha o Siqueira Campos, ele conseguiu sair do anonimato, ser eleito vereador aqui 

de uma cidade daqui do interior, ser eleito deputado federal, por alguns mandatos, 

com um ideal muito firme, com um propósito muito firme, o Siqueira Campos foi 

muito coerente, ele observou, olha o Brasil é muito extenso, o Brasil pra dar certo, 

essa região pra se desenvolver não tem outra forma é dividindo 

 

 A primeira palavra do ex-governador na entrevista foi se queixar da 

desorganização dos documentos que ele guarda após ter deixado o governo do 

Estado, sua intenção é ter uma espécie de instituto que abrigue todos os objetos 

e documentos, assim como Fernando Henrique Cardoso possui seu instituto e 

outros políticos, afirmou que: 

 

Tipo eu estou desestruturado, desorganizado, é... corporal e mentalmente. Porque 

eu estou numa crise imensa, é... os músculos todos afetados, hoje eu estou em 

crise... e... eu ainda não estruturei as coisas... No governo tava tudo mais ou menos 

organizado, mas como trouxeram pra cá, trouxeram dentro de caixas, desorganizou 

tudo, tá tudo misturado. Nada eu sei onde está, tudo existe, mas tudo está sumido, 

tudo está desorganizado, existe este instituto aqui e é pra isso, mas como a gente 

fica sem recursos... 

 Mas, no momento que comecei a falar de uma entrevista que tinha feito com a 

Sra. Marisa Sales, imediatamente ele lembrou do evento da formatura dela.  

E eu lembro que a turma dela me escolheu, quando eu era político na época, como 

paraninfo, aí eu comprei um anel lindo para cada uma...18 moças se eu não me 

engano!  

 Na verdade, como descreveu Marisa Sales, foi Siqueira Campos quem induziu 

para que a sugestão dele, de ser paraninfo da turma fosse aceita, e assim ele comprou 

os anéis e “ganhou” aquelas pessoas para a sua campanha a deputado federal por 

Goiás. Diz ele que aquelas famílias se tornaram amigas durante todo o período que o 

mesmo foi deputado federal. 
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 Quando perguntei sobre a U.T. ele apenas respondeu: “O projeto foi isso, unir as 

várias correntes populares pra fazer alguma coisa...”, e logo se distraiu com outras pessoas 

que estavam na sala e alguns materiais que sua secretária trazia para me mostrar. 

Tentando dar a entender que a U.T. não seria apenas a união de vários políticos da 

região sob o seu comando com um projeto político estabelecido. 

 Ao citar algumas fontes onde procurei informações sobre o ex-governador, ele 

me interrompeu para falar de Otávio Barros39, jornalista e escritor 

 

Olha, eu vou lhe contar uma coisa, Otávio Barros, como é o Otávio Barros? Otávio 

Barros nasceu na cidade de Ouricuri, terra do meu pai e dos meus avós, em 

Pernambuco. Mas, o Otávio, não há nada no mundo que a gente possa fazer pelo 

Otávio, que ele... que dê a condição de ele tomar o rumo certo na vida, nas coisas. 

Então tudo que ele escreve é distorcido, infelizmente. E como eu num tô aí pra 

discutir, nem pra corrigir, nem pra dizer que ele tá errado! 

É um bom intelectual, mas num observa certas coisas, ele não é um camarada que 

procura... ele faz uma história, um coisa, um relato, ele até escreve direitinho e tudo, 

mas faz distorcido, é... e é deliberadamente distorcido... quando ele vem e me 

procura eu trato ele bem, aquela coisa toda, ora, de maneira que... eu vou lá corrigir 

ninguém, eu não vou. Não me faz falta, nada me faz falta. O que me faz falta é o 

que é inteiramente meu. 

 

Quando falo sobre o veto de Sarney quando do projeto de criação do Tocantins 

de 1985, o ex-governador se distrai com pessoas que entravam na sala e quando 

retomo o tema ele começa a falar do Presidente Figueiredo: 

 

Liguei pro secretário dele, que ele deixou o contato pra mim falar quando eu 

quisesse, e... eu falei: diga pro presidente que eu tou numa emergência... eu tinha 

quebrado a perna, a tíbia, e uma emergência eu falei com ele, eu liguei pra ele aí o 

cara disse “se puder venha agora!”, então agora eu vou lá. Figueiredo queria falar 

sobre o hidroelétrica de Tucuruí! nessa audiência, eu prestei um serviço ao Brasil 

através do presidente. Eu estava de muleta com a perna quebrada. Ele mandou, 

ligou pro Andrades – paralisa as obras. Faça o... introduza o projeto das eclusas, da 

eclusa. Não toque a obra sem a eclusa. O Andrade disse pra ele que ia ficar mais 

                                            
39 Otávio Barros da Silva escreveu um texto sobre a história do Tocantins e dedica um capítulo sobre 

Siqueira Campos. O livro foi muito utilizado como fonte de pesquisa por longo tempo no Tocantins. 

“Breve história do Tocantins e de sua gente: uma luta secular”. Brasília: Solo, 1997. 



159 

 

 

caro!!! não tem importância, fez e tai graças a Deus hoje temos a eclusa, senão não 

teria porque é um negócio sério, e aí depois de pronta pra fazer aí seria pior. 

 Observei para ele que nos diversos discursos que tinha lido nos arquivos da 

Câmara dos Deputados várias vezes ele elogiava o Presidente Figueiredo, então 

Siqueira Campos descreve como se dava esse relacionamento: 

Aí ele... encontrou comigo, “ô deputado, eu tenho um respeito e admiração grande 

pelo senhor, eu queria lhe pedir o apoio, eu... num fique pensando que eu... que eu 

sou um troglodita, ou qualquer coisa não, deputado. Vamos... vamos trabalhar junto” 

– ele responde: o senhor, o senhor quer isso mesmo? Acha que eu posso lhe ajudar 

em qualquer coisa? – “Pode.” – Então vou descobrir. Pronto. – Continua falando: 

Peguei o meu grupo todinho e tinha 136 deputados. 

 Quando comento sobre a criação do Estado, o provimento dos cargos públicos 

de quando Siqueira foi eleito governador, ele coloca sua opinião assim: 

Foi feito um estudo, eu criei 10 secretarias, criei a estrutura... toda a estrutura de 

poder. Tem aí toda essa estrutura que foi criada, todas essas coisas... é que criado, 

tá com 10 secretarias, eu não avancei muito. Eu acho que temos um Estado enxuto, 

as instituições estão bem, essa coisa toda... aqui se fez alguma coisa pra se... é... 

conduzir o Estado com instrumentos modernos de administração pública, manter 

estrutura moderna, eficiente, porque olha, na verdade há vícios, vícios... Vícios de 

todo jeito, há vícios de todas as formas, tem que atender isso, tem que atender 

aquilo, a gente sabe que é errado, mas num tem jeito! 

 

 Ao tocar neste assunto, o ex-governador faz um comentário sobre a situação 

atual e a questão da corrupção entre órgãos públicos e empresas privadas e a sua 

compreensão sobre o povo, diz ele: 

Esse é o problema. Entende? Aí eles fazem lá “o combinemos”, o combinemos o 

que que é? Pega 10 empresas, elas se inscrevem em toda licitação, aí eles apontam 

quem vai vencer. E isso existe na instituição pública brasileira, nem que o 

governante seja contra, num tem jeito dele dominar isso, sabe... agora, os políticos... 

vão atrás, querem dinheiro para sua eleição. O eleitor... é muito difícil o camarada 

votar sem receber determinadas coisas...é, muito difícil! O povo é pobre, é... é... os 

políticos ficaram... viciados porquanto esse negócio de comprar, de comprar apoios, 

aquela tragédia esse processo eleitoral, aquela coisa toda, é um negócio danado. 

 Voltando a falar sobre a criação do Tocantins pergunto ao ex-governador sobre 

a construção da capital, com a formação do Estado um grupo político em algum 
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momento queria capital em Araguaína, outro grupo queria em Gurupi e de repente o 

senhor vem com o Palmas... 

Num desses projetos tá escrito isso, que... eu acho que é esse projeto número um, 

esse que o Sarney vetou, é... (pausa) é... olha, lendo – artigo terceiro: a escolha da 

capital do Estado do Tocantins será feita pelo Presidente da República, dentro das 

cidades de Araguaína, Colinas, Guaraí, Gurupi, Miracema, Paraíso, Porto Nacional 

e Tocantinópolis, atendendo aos requisitos de melhor infraestrutura urbana, 

localizado por localização geográfica de mais condições, indispensável a instalação 

do governo estadual. Parágrafo único: A capital do Estado do Tocantins, com nome 

a ser escolhido oportunamente por sua administração, será, por tudo, dentro do 

prazo de 10 anos, da vigência dessa lei complementar, no centro geográfico da nova 

unidade federada e em local a ser demarcado e desapropriado pelo governo 

estadual 

 Interrompo a fala do ex-governador e pergunto ainda sobre a capital. Não é 

algo que, de repente veio da cabeça do governador? “Vamos fazer a capital em tal 

lugar”, não, ela já vem... ela é gestada já, todos os projetos de... 

Eu apenas eu tive um pouco de cuidado para num tá falando nisso, eu escrevi, nem 

todo mundo sabia quando foi ler o projeto, nem nada; mas, não divulguei muito isso 

pra não criar problema. Eu apontei nove cidades para uma delas ser a capital 

provisória... eu tomei coragem e botei isso, desagrade ou não, se eles encontrarem 

isso, eu não posso deixar as coisas... é... enganosas, eu vou fazer... eu vou deixar... 

é... nem viram, não viram nada. 

 Enquanto se discutia qual das cidades à beira da Belém-Brasília poderia ser a 

capital, Siqueira Campos já tinha inserido no texto normativo da criação do Tocantins, 

que seria aprovado na constituinte, a sua vontade de criar uma capital aos moldes de 

Brasília, ainda que na entrevista ele afirme que não era a sua intenção! Sobre um 

primeiro projeto não aprovado ele diz o seguinte: 

Aí o Coimbra Bueno, meu amigo era doido, era louco. Fez um negócio, sextavado, 

num sei lá o quê, para imitar Paris, só que as avenidas convergindo no sistema, 

porém... estreita essas avenidas. 

Daí, eu procurei fazer uma cidade planejada, num tive a intenção de copiar, nem 

isso e aquilo, Brasília, não! tive a intenção de fazer alguma coisa que... que 

pudesse... proporcionar uma vida organizada, fácil para a população, com acesso 

as coisas e tudo, e com espaço. Então dentro do que me foi possível, com aquela 

urgência, pressa de fazer tudo, porque mandato de dois anos e três meses. 
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Conclusão: Nesse projeto eu dizia que era 10 anos, mas a cidade foi construída em 

um ano. 

 

 Quando falo das propagandas sobre o novo estado que circulavam na mídia 

nacional, Siqueira Campos se queixa que havia uma grande dificuldade de conseguir 

recursos e também comenta sobre o seu relacionamento com José Sarney, presidente 

naquele período de construção do estado do Tocantins. 

É um negócio que eu não tive condições de fazer nada organizadamente, até porque 

não tinha dinheiro. E pra conseguir, os recursos, ai que sofrimento! E... e logo com 

quem? Com o Sarney. Que tinha um defeito grave, era... dizia que era meu amigo. 

E aí nessa base de amigo, “Siqueira, eu sou seu amigo, mas olha, eu não tô 

podendo, olha... e tal”. Era para negar as coisas. Sabido, manhoso como ele era, 

como ele é. 

 Quando pergunto sobre a dificuldade de verbas para criar o Estado, sendo este 

um dos motivos do veto do Presidente Sarney que justificava dizendo: “não vamos 

criar um novo Estado porque não tem dinheiro”, o ex-governador responde: 

 Isso é conversa...Um dinheirinho à toa, eles deram o dinheiro da instalação, mas 

foi uma luta pra isso.  

E sobre a oposição.... 

Sim, o PMDB teve candidato.Teve o Deputado José Freire, que era deputado 

federal. Nós éramos dois deputados federais. Eu... no, no meu partido, 

anteriormente, era a Arena, depois foi PDS, depois PDC e ele no MDB ou PMDB. 

 Sobre a ideia da criação do Tocantins, Siqueira Campos tem a seguinte opinião: 

O problema, o problema era...era... a minha proposta era essa, a criação do Estado. 

As demais coisas, eram de caráter assistencialista, pra promover... é... criar escolas 

aqui, apoiar as áreas de saúde disso ou daquilo, promover isso... mas, o problema 

era o Estado. E o pessoal embarcou nisso. Nós fizemos... eu peguei o Darci, que 

depois foi o meu vice-governador, e nós fizemos uma... uma comissão. Ele pegou 

70 mil assinaturas. Faz parte da fusão de emenda, eu era o primeiro signatário 

dessa, desse manifesto, Pró-Criação do estado do Tocantins, botei ali dentro... 

 Enquanto fazia a entrevista chegou um empresário que tinha sido vice-

governador (João Oliveira) no seu último mandato e aproveito para perguntar ao ex-
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governador se ele achava que Eduardo Siqueira Campos poderia ser considerado o 

seu herdeiro político. 

Não deixa de ser né? Porque é filho, e é o filho, o filho que sempre trabalhou comigo. 

Ele... no tempo da “datilografia”, então era ele que ia fazer as coisinhas de contínuo, 

de mensageiro, depois que cresceu, começou a fazer coordenação política, ele 

vinha, ele ajeitava, nunca colocou o interesse dele acima do interesse do meu 

mandato, ele é tipo de camarada... 

 Neste momento pergunto sobre Marcelo Miranda e Brito Miranda, pai de 

Marcelo que eram políticos ligados ao ex-governador e se tornaram adversários 

políticos quando do segundo mandato de Marcelo Miranda em 2006 no Tocantins. 

Siqueira Campos fala sobre Brito Miranda: 

 Na realidade, eu nunca gostei de deixar de... de confiar nas pessoas, de querer 

ajudar as pessoas, e na realidade a gente comete erros pro lado do coração. Esse 

Miranda (o Brito) vivia se queixando que o Iris (Rezende) traiu ele, que não deu... 

ele queria ser... ele tinha feito um compromisso com ele que ele seria conselheiro 

do Tribunal de Contas... 

E... não cumpriu com ele, deixou ele abandonado, num carguinho lá, coitadinho, 

de... pra não passar fome (Brito Miranda veio para o Tocantins para assumir uma 

das secretarias que estavam sendo criadas). Eu fiquei com pena dele, não é porque 

era meu adversário, mas era uma pessoa com quem eu convivia... ele queria ser 

governador, a cara dele não é de governador, porque ele é meio antipático, não por 

deliberadamente.  

então... pois bem, eu não me abalei, eu enfrentei, eu sou homem de enfrentar 

qualquer situação, de não ficar... é... não adianta, não adianta chorar, não adianta 

lamentar, o que adianta, é... enfrentar a situação e ver como resolver melhor. 

 

 Sobre o filho de Brito Miranda, Siqueira Campos tem a seguinte opinião: 

... o filho já é assim, já é um bonachão, é aquela coisa toda. Bom, não vai ser você, 

vai ser ele. Que eu não acreditava que esse rapaz traísse. Porque pra me trair, só 

por razões é... degradantes, na postura dele, porque eu não exijo nada, eu não 

troquei por nada, eu não pedi nada, [respira fundo], foi uma apunhalada do tamanho 

de um bonde. E... eu que podia ficar quieto, não fico nesse caso porque, meu Deus 

do céu, dá uma revolta tão grande. Então, aí cê sabe, não é o problema dele ter... 

eu não pedi nada, eu não aprontei nada, eu não fiz nada, nada... mas não é esse o 



163 

 

 

problema, o problema é de fazer as coisas daquele jeitão, dos coronéis, das 

oligarquias, de uma situação de forma que teve até comprar, comprar... nos 

juntamos aí pra comprar uma casa, porque ele não tinha onde morar. 

 

 

 Sobre questões de cunho pessoal, começo comentando sobre uma foto onde 

Siqueira Campos aparece sentado em frente a uma casa em Juazeiro do Norte-CE e 

ele me informa que visitou a cidade e a casa onde nasceu em Juazeiro. 

 

Nasci no Juazeiro. Eu vou lhe contar a história do Crato e do Juazeiro. Eu tenho as 

duas como minhas cidades, aonde eu vivi na infância e tal. São nove quilômetros 

do Crato pra Juazeiro. Foi em Juazeiro. Rua da Glória, nº 273, se eu não me engano. 

Aí é o seguinte, a gente mudava de um lugar... meu pai... o seguinte: quando ele 

era seleiro, aquele negócio de Lampião, ele fez muito aqueles pro lampião, Lampião 

ia porque Padre Cícero protegia ele, né. E os cabra dele chegavam na cidade, ele 

desarmado todo, e... os cabra, “tu te comporta, aqui, cabra”, aí o lampião: “sim, 

senhor meu padrinho”. Ele fazia aqueles roupões de vaqueiro, meu pai era um 

artista. 

 Faz um comentário sobre o seu pai e relembra alguns episódios comparando 

com a sua personalidade: 

.... por exemplo, em 1936 meu pai... meu pai era o seguinte: a rigor, eu... talvez a 

influência dele tenha me feito mais ou menos do mesmo jeito que eu lhe disse agora 

a pouco, que quando eu tava numa situação assim logo eu tomava uma providência, 

logo eu passava outra coisa. Meu pai era o seguinte: ele era celeiro, sapateiro, 

arrieiro, eu lembrei dele em Londres, imagine hein. O cara fazendo aqueles 

desenhos do estofamento do “Rolls-Royce” com a espátula parecida, que era um 

osso de um animal, de uma vaca, disso ou daquilo. Meu pai usava aquilo, ele 

desenhava as capas da cela, os arreios, o lampião dava preferência a ele, mandava 

buscar no Juazeiro as coisas que ele fazia. Mas, muito bem! Quando a coisa estava 

ruim numa cidade, ele não esperava passar fome não, ele ia para outra.  

... o que eu tenho na vida é o seguinte: eu vou tá reclamando? Eu não posso...eu 

não quero ver ninguém passando fome na minha casa né... eu vou atrás. Pois bem, 

aí... de Juazeiro nós morávamos onde hoje está o banco... o Banco do Nordeste, 

acho que é. Era uma casa de quatro portas, que tinha uma oficina, e morava... uma 

coisa! Tinha uma saída de lado, rua São Francisco, parece que era. Bem, dali houve 

um problema, a coisa estava ruim, nós fomos pra Juazeiro...fomos pra Crato. Aí 

Crato veio a bubônica, aí nós saímos de lá, me lembro a estação, aqueles... como 
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é que chama? assim encerado, de cobertura de caminhão, de ônibus, de trem, 

essas lonas. Cobrindo e fumegando aquilo lá, matando o quê? As pulgas, os ratos, 

que transmitiam a peste bubônica, então começou a morrer gente, aí meu pai 

decidiu “vamos morar em Iguatu”, aí nós fomos para Iguatu. 

 Agora o ex-governador começa a detalhar as situações que vivenciou desde a 

sua infância e as mudanças de lugar que a família tinha se submetido. E a sua ida 

para Fortaleza onde se inscreve para trabalhar na Amazônia. 

A peste bubônica não atingiu ninguém da nossa família, graças a Deus! Perdi meus 

amigos, teve colega meu que morreu, foi um horror na cidade do Crato! Fomos pra 

Iguatu, de Iguatu demoramos uns meses, também pelas mesmas razões, negócio 

de encomendas, esse troço todo, fomos pra Cariús. E Carius nós passamos cinco 

anos lá. Em 1941 minha mãe morreu, em 42 nós voltamos pra Iguatu.  

Aí, um ano depois, fui para Fortaleza, fiquei... passei fome. Aquela cidade me deu 

o título de cidadão, eu nem fui receber! Não tenho nenhuma mágoa da cidade, nem 

do povo, que o povo não é culpado disso, mas foi onde mais eu sofri na minha vida, 

onde mais eu sofri na minha vida. E, ... não quis. Aquele título de cidadania ia me 

lembrar daqueles tempos difíceis e eu quero lembrar de lá como uma coisa muito 

bonita, que eu levo para vida. 

Então eu fui para aventura da Amazônia. Fui pro Amazonas! Lá em Fortaleza eu me 

inscrevi, eu tinha 15 anos, dei a idade de 18, não precisava documento, soldado da 

borracha.  

 Começa a descrição de sua viagem saindo de Fortaleza, passando por São 

Luís e chegando a Belém e o sofrimento no seringal. 

Então fiquei lá e embarquei no navio Itapajé, [pausa], em Fortaleza, quando 

chegamos, em frente a São Luiz - MA, um submarino alemão tinha afundado um 

navio, era 6 de junho de 1944, eu em agosto faria 16 anos, aí... então, pararam as 

máquinas todas. Aí o submarino ficava sem saber onde que a gente tava, aí 

apagaram-se as luzes e tudo! No outro dia cedo retomamos a Belém, de Belém eu 

fui colocado com meus companheiros num “State of the White”, navio da costeira, 

de uma companhia inglesa. Aí fui pro seringal, uma tragédia, eu não morri, fiquei 

doente, pra sair de lá foi um sacrifício, me amarraram lá numa cruz é... como é que 

chama aquela cruz  francesa de dois braços, Lorena, as pernas em baixo ajoelhado,  

amarrado e... [pausa], por que? Eu com beribéri, malária... 
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 Siqueira Campos cita a questão da cruz porque, segundo ele, tinha se rebelado 

contra os maus tratos que estava enfrentando no seringal e descreve os perigos que 

os seringueiros enfrentavam no meio da mata. 

 

Eu vim, na minha canoa, sozinho. Vou tomar uma decisão. Morava só. Cheguei no 

barracão, eu disse: Olhe, eu vim acertar as minhas contas, porque eu não posso 

mais ficar, se eu ficar eu morro, eu tô de tal maneira... Aí [pausa], Aí “não, eu vou 

ver as suas contas. Você tá devendo dois mil e setecentos cruzeiros”. Na minha 

conta eu tinha 300 cruzeiros de saldo. 

Aí eu peguei a minha espingarda 12, botei nele, [risada] idiota! Os caras que tavam 

perto de mim me pegaram ali, entendeu? Me levaram pro tronco. Mas Deus tem 

sido tão bom comigo! 

 

Eu não sei que horas da noite, quando nós fomos paras posições como eles 

chamam lá, fazer aquela barraca de palha de jobim, com o assoalho do coqueiro de 

açaí. A rede bota em cima, bota a escada, sobe e tira a escada senão a onça sobe 

pela escada para comer a gente.  

A onça “esturrando” embaixo. – Eu não tinha medo não? – No outro dia encontrava 

a onça. O pessoal me disse o seguinte: Olhe, quando a onça sentar e ficar lhe 

olhando, não tenha medo, parta pra cima dela que ela corre, que ela tá de barriga 

cheia. E eu tive sorte que tava mesmo, um, dois ou três casos, entende? 

 

 Após este relato ele fala das pessoas que trabalhavam nos seringais e de como 

ele conseguiu se livrar e fugir do seringal. 

 

Aí, nós éramos quatro, quatro soldados da borracha, quatro seringueiros. Um deles, 

o Francisco, era casado. Era... a esposa do Francisco era a Bernadete. Que mulher! 

Que beleza de pessoa! Uma pessoa... que era como se fora a mãe da gente. Pois 

bem, quando eu fui pro barracão... doente, pra ir embora e tudo, eles tinham saído, 

a minha posição foi a primeira. Depois eles foram para outros lugares, os outros 

três, com ela e eu fiquei sozinho cortando a minha seringa, defumando, produzindo, 

vivendo, sozinho. E eu doente fui pro barracão, num é que a Bernadete tava lá e eu 

não vi, mas ela soube que eu cheguei, e ela tinha um carinho por mim como se eu 

fora filho dela. Experiente, ela me desamarrou, eu não sei que hora era da noite, se 

era madrugada, eu sei que eu tava podre, meus joelhos podres. Me arrastou e me 

colocou dentro da canoa. 
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 “Vai embora” – ela falou no meu ouvido. – “Vai embora que eles, quando o sol 

nascer, eles vão liquidar você”. 

Aí eu saí na canoa e quando eu tava vindo para o barracão, nós vinhamos no 

batelão do dono do seringal, batelão cheio de mercadorias e a gente ali. E o motor 

arrastando. Aí nós paramos em dois lugares, geralmente para tomar a refeição, ou 

para isso ou para aquilo. No seu Joaquim, Joaquim Ferreira da Silva. Na boca do 

Manacapurú. e me levaram lá pro seu Joaquim, esse do flutuante. Aí eu cheguei, 

falei pro seu Joaquim, e seu Joaquim “Fulano – sei lá quem era! – vai lá no seringal, 

diz pro povo do Cesar Perez que o menino tá aqui, se ele for homem venha buscar”. 

Aí eu me encorajei, quer dizer, um cara poderoso, tinha gente pra burro com ele. 

 Relato de quando chegou a Manaus e os acontecimentos enquanto 

permaneceu na cidade. 

 

Eu fiquei bom, viajei pra Manaus, Manaus eu tive uma sorte grande. Eu li nos jornais 

que tavam fazendo uma convocação para guarda territorial de Roraima, e era um 

major da polícia, mas era oficial do exército, que tava na polícia fazendo a 

convocação. Filho do doutor  Rivaldo de Paula Lima, que é o homem que deu nome 

ao estádio lá, o Rivaldão.  

Em Manaus tinha um colégio chamado Pedro II, ficava na esquina da casa dele, 

perto da rua Rui Barbosa em Manaus, quando eu morei com ele... então, o major 

Carlos disse: “rapaz, não vai pra Roraima não, vai... você tá novo demais, essa 

coisa toda. Você não quer trabalhar com meu pai? Meu pai tá sozinho, ele não tem 

uma pessoa pra ajudá-lo, ele gosta de fazer política, tá organizando o PTB.” E eu 

falei, vou! Doutor Rivaldo me deu um quarto, ele fez uma banca de sapateiro pra 

mim, botou na garagem dele. 

Eu disse pra ele: Doutor Rivaldo eu preciso ganhar meu dinheirinho e tal e eu sei 

consertar sapato, meu pai era sapateiro. Ele fez a banca, me lembro, eu vi ele 

fazendo a banca de cedro, aquela coisa toda. Pois bem, aí me lembro que, não se 

foi em abril que o Roosevelt (presidente americano) morreu, tocava a sirene do 

jornal. Doutor Rivaldo: “Zé Wilson, vai lá ver o que que é aquilo”. Aí o Zé saia 

correndo e ia lá no jornal. “Ô doutor Rivaldo morreu o presidente Roosevelt. Ô 

doutor, teve isso, teve aquilo”. O jornal fala dessas coisas..... 

Aí, o... eu fui passear um desses dias, um desses dias eu passando eu vi uma 

mulher, de longe assim, [pausa] eu digo: aquela é a Bernadete. Que me salvou a 

vida. 

Aquela é a Bernadete. E ela me viu e me reconheceu de longe. E ela veio ao meu 

encontro e eu ao encontro dela. Magra...Amarela, de doenças venéreas, na... essa 
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rua era a rua da prostituição. “Bernadete é você, Bernadete?” – Sou eu Zé – Ela 

responde. “O quê que houve Bernadete?” – O Francisco me abandonou e eu tive 

que vir pra cá – Ela informa. [pausa] Eu tirei o dinheirinho que eu tinha no bolso e 

dei pra ela. Eu disse: “Bernadete, semana que vem eu vou arranjar um dinheiro e 

eu venho trazer pra você se tratar, pra você ir no médico”. Professor Sandoval 

semana que vem eu fui mesmo, ela tinha morrido. Eu não pude salvar a pessoa que 

salvou a minha vida. Entende?  

Eu não pude salvar. Eu fiquei assim tão contrariado que eu pedi ao doutor Rivaldo: 

“Doutor Rivaldo eu quero ir embora, vou ver se encontro meu pai, essa coisa... meu 

pai foi pro Rio. Pro Rio, São Paulo, eu vou procurar ele, vou procurar a minha 

família”. Doutor Rivaldo disse... então eu peguei um navio... 

 

 No relato Siqueira Campos vai até Belém e pega um navio para o Rio de Janeiro 

a procura do pai. Chega no Rio em 1945 e é entrevistado pelo Jornal do Brasil onde 

faz um relato sobre a vida de um seringueiro na Amazônia. Neste período ele encontra 

o pai no Rio de Janeiro. Segundo Siqueira Campos, o tenente Antônio de Siqueira 

Campos, um dos chamados “heróis dos 18 do forte” era primo de seu pai. Ele vai em 

busca de familiares na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Aí fui morar com eles... esses dias, morreu a beneficiária da pensão, dessas coisas 

do Toninho. É  Luizinha, a irmã dele, morreu com 95 anos. Ela era moça nesse 

tempo, tinha um filho. Essa moça me tratou com tanto carinho, essa mulher, o 

marido dela, o Lamartino, e eles todos me trataram com muito carinho, eu fiquei 

tempo lá, aí eu fui trabalhar com Prestes, primeiro com Mario Martins da resistência, 

que era o brigadeiro do Arpoador, que também tinha sido herói de Copacabana e 

era candidato a presidente, aí depois foi trabalhar com Prestes e aquele período do 

Rio foi um período muito bonito na minha vida, encontrei meu pai, meu pai tava, 

coitado, lá sofrendo, com tanta dificuldade, trabalhando como vigia de obra, aí era 

uma casa no Leblon, que em frente aí chegou um oficial superior, que era adido 

militar aeronáutico nos Estados Unidos, major Travassos. Aí quando ele chegou, 

quando nós chegamos, eu me tornei amigo do filho dele que era quase da minha 

idade, aí o major Travassos arranjou um emprego pro meu pai no Ministério da 

Aeronáutica, meu pai foi ser vigia no aeroporto Santos Dummont. 

Fui servir o exército, servi o exército, apareceu uma mulher maluca e eu me casei e 

mudamos para São Paulo. 

 

 Quando chega em São Paulo, Siqueira Campos vai trabalhar na construção 

civil para sustentar a casa e onde nascem os primeiros filhos. 
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São Paulo, eu trabalhei, eu olho hoje tem coisa que eu fiz em São Paulo, tem coisa 

que nem você, nem ninguém tem. Você não ajudou a construir o Edifício Copam, o 

mais moderno em São Paulo, eu ajudei. Eu fui apontador naquela obra. Bom, 

trabalhei no Edifício Gomes de Prates, que foi sede da Câmara Municipal. É... 

Liberato... não me lembro o nome da rua, uma daquelas ruas de São Paulo, pois 

bem, trabalhei ali, trabalhei na Via Anchieta, como apontador também. Na obra 

sobre o Riacho Grande, depois de São Bernardo. Aí arranjei um emprego na Casa 

Marisa. 

Tudo era o jornal, jornal naquele tempo, então jornal era maçudo, chamando pra 

emprego né, Diário Popular, O Estado de São Paulo....  aí trabalhei lá, essa coisa 

toda, aí arranjei um emprego na Marisa, Marisa eu entrei como auxiliar de vitrine e 

fui a subgerente logo, a loja era na Brigadeiro Luiz Antônio, atrás da praça da 

faculdade de Direito.  

Tinha a Regina, que nasceu em 1951. Porque em um determinado momento eu fui 

pra Minas, terra onde morava meu sogro. A segunda filha nasceu em São Bernardo, 

que aí eu trabalhava no viaduto lá, no viaduto sobre o Riacho Grande. Pois bem, 

então lá nasceu a Estela. O Eduardo nasceu em Campinas em 1959. Aí nasceu em 

Campinas, eu fui morar em Campinas em 1955, aí a Telma nasceu em 1956, o 

Junior nasceu em 1957. 

 

 No seu relato o ex-governador comenta das dificuldades iniciais e o momento 

em que começou a fazer negócios de compra e venda de carros e ouro, etc. 

 

Eu precisei alugar uma casa e a maior dificuldade para arranjar um fiador. Aí eu 

melhorei um  “negocinho”, eu comecei a ganhar um dinheirinho, comecei a comprar 

um carro, vender outro, ajeitar... Fiz um escritório no 6º andar da 24 de maio, 200. 

Aí botei um anúncio no jornal, fiança, das fianças, primeiro negócio de fianças que 

foi feito em São Paulo. Aí eu cobrava um mês e dava os outros, comprei uma 

propriedade para dar garantia, pouco prejuízo, compensou muito. Aí entrei nesse 

negócio, importava velas, comprava cordoalhas de ouro, 100 quilos, pra vender pra 

comerciante! 

Vou para um lado, vou pra outro, nunca parei! Igual meu pai, tava ruim eu procurava 

um lugar melhor, antes que o negócio acabasse. Aí eu comprei uma fábrica de balas 

Noé, é... fui pra todo lugar vender, inclusive pra Goiás, é... era bala de figurinhas e 

outros doces, outras coisas. 

 Aí eu faço uma fábrica de inseticidas! Compro o BHC  do Matarazzo, misturo, rendo, 

fui pras barrancas do rio Paraná, atravessei o Paraná todo, eu andei por toda parte.  
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 Quando pergunto sobre a vinda dele para o norte de Goiás ele diz que veio 

sozinho inicialmente. 

Aí... então inicialmente não. Eu venho, eu venho sozinho. Cheguei no dia 10 de 

julho de 1963 em Colinas de Goiás. Até ajeitar essas coisas... está ali meu 

lugarzinho, minhas coisas, aí a família foi vindo devagar. A minha vida era vender 

BHC, fundar cooperativas! Até porque depois o pessoal foi organizando a empresa 

(a cooperativa), começando a exportar... 

 Mostro a foto que fiz de uma cooperativa onde ele aparece com diversas 

pessoas e pergunto sobre o seu início na vida política. 

 

Eu fui candidato para ajudar, pra ajudar o Zé Cirilo, que era meu amigo. Eu trazia 

um projetor e rodava filme, para o pessoal conhecer, ninguém não tinha nada! No 

bar dele, uma vez botamos na parede um filme, uma vez um velho: “Óia fia, eu num 

falei pra você? Ó o cachorro andando na parede, óia aí ó, o cachorro”. 

Então, eu fui mostrando pra esse povo o que que era, como eram as coisas e... 

procurando ajudar, procurando... reunir o pessoal, pra melhorar as condições deles. 

Construí cadeia, construí igreja, era o monsenhor Rui, que está hoje aqui (em 

Palmas), vigário geral hoje aqui. Rui Cavalcante, padre.  

 Após esse relato Siqueira Campos fala de pessoas que eram contrários à 

cooperativa e de como ele enfrentou a situação. 

O irmão do Benedito, não era só o Benedito não, era o irmão dele, Valdemar que 

era um assassino, queria ser dono da região, ele queria competir com tudo. Botou 

cabra para me matar, pintou e bordou, não conseguiu! Um dia eu dei-lhe um 

empurrão... ele veio botar a mão no meu ombro eu dei-lhe um empurrão e ele viu 

que não podia comigo, lá no Aeroporto de Carolina.  

Chego na convenção, quando o Valdemar veio... [Interrupção: Conversa ao fundo – 

Cumprimentos -  aí o Valdemar veio, partiu de lá pra me dar um soco. Peguei ele 

assim pelo pescoço, derrubei e montei em cima dele. Em plena convenção, um 

escândalo! Na Assembleia Legislativa (em Goiânia). 

 

 Após essa fala, fomos interrompidos, e o ex-governador resolve conversar com 

outras pessoas na sala e tivemos que encerrar a nossa conversa/entrevista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A concepção do siqueirismo, enquanto forma de dominação no âmbito político, 

econômico e social em uma determinada região do Brasil ou o simbolismo existente 

em “Uma filosofia de vida para conduzir o povo a seu destino de grandeza”, nas 

palavras do ex-governador Siqueira Campos, assim como a questão central da 

sobrevivência dos siqueiristas enquanto grupo político em uma situação que 

poderíamos chamar de “pós-siqueirismo” moveram a escrita desta tese.  

Desta forma, as indagações que levantei lá no início dizem respeito a análise 

do siqueirismo dentro da perspectiva de um fenômeno sócio-político, assim como este 

fenômeno se apresenta até hoje, no sentido de analisar a sua força política-cultural, 

nas tessituras do poder político e econômico no Estado do Tocantins. 

Consequentemente, nesta nossa análise uma questão se tornou relevante: o 

siqueirismo terá força para manter-se para além do próprio Siqueira Campos? 

Um aspecto ligado a esta pergunta é como seria possível pensar, por mais que fosse 

o desejo do ex-governador, em uma herança familiar que manteria aceso o fenômeno 

do siqueirismo no Tocantins, ou a existência de um patrimônio simbólico para além do 

ex-governador que continuaria a aglutinar um grupo político hegemônico a ponto de 

influenciar os destinos do Tocantins neste início do século XXI.  

O Professor José Manoel Miranda de Oliveira em artigo publicado no jornal 

“Correio do Tocantins”, de 02 de maio de 2005, afirmava que “as pessoas que sempre 

se beneficiaram da inexistência de uma oposição entre os partidos, agora se veem 

entrincheiradas por diversas contradições difíceis de serem controladas 

hierarquicamente por caciques ou grupos partidários mais incomodados com os 

rachas políticos das elites políticas do Estado”. A análise do prof. Miranda de Oliveira 

tinha como ponto de partida a possibilidade de um segundo mandato para o então 

governador Marcelo Miranda. Nesta situação, que se concretizou, os rumos políticos 

do estado do Tocantins sofreram uma cisão diante da possibilidade de um grupo de 

políticos apoiarem o governador, que se reelegeria tendo como adversário o próprio 

Siqueira Campos, e o grupo do ex-governador que permaneceria fiel ao comando de 

Siqueira Campos na U.T. 

          A perda do comando do Estado pelo grupo político de Siqueira Campos 

implicaria em uma perda substancial do poder econômico tendo em vista que, naquele 
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momento as relações econômicas dependiam muito das ações de governo. Segundo 

MARTINS (2011:76), o que se reproduz na sociedade brasileira é que a questão 

econômica, do trânsito do dinheiro, e esta é uma questão muito presente nestes dias 

atuais, público para o privado por meio das funções públicas e do privado para o 

público fruto de “compensação” pela lealdade política é um dos fundamentos do 

Estado brasileiro. Daí a dificuldade da distinção entre público e privado e as formas 

de dominação patrimonialista em nossa sociedade. O que leva, então, este autor a 

dizer que: “o poder pessoal e oligárquico e a prática do clientelismo são ainda fortes 

suportes da legitimidade política no Brasil”, e ainda mais, “é a prática disseminada, 

que associa patrimônio e poder, a principal responsável pela difusão e contínua 

renovação do que pode ser chamado de cultura da apropriação do público pelo 

privado” (grifos do autor). No caso do Tocantins, a relação poderia ser vista a partir de 

como a dominação econômica-política do grupo de Siqueira Campos favoreceu a 

simbiose entre o público e o privado. 

Qualquer análise do fenômeno do siqueirismo deve ser pensada também a 

partir dos elementos que caracterizam a sociedade brasileira e a configuração política 

que resultam nas articulações políticas vigentes. Voltando a MARTINS (2011), 

“qualquer tentativa de interpretar a dinâmica do processo político brasileiro e seus 

episódios singulares, passa pelo reconhecimento de que a tradição do mando pessoal 

e da política do favor desde há muito depende do seu acobertamento pelas 

exterioridades e aparências do moderno e do contratual”.  

O ciclo de dominação personalista de Siqueira Campos que, no âmbito da 

política nacional, era visto como um político obscuro e que só ganha alguma 

notoriedade quando faz uma “greve de fome”, começa antes da criação do Estado do 

Tocantins. Ao se apropriar, com poucas vozes contrárias, do capital simbólico de 

quem faz greve de fome em prol da criação do estado, de um político que está 

“preocupado” com o bem-estar da população pobre do norte goiano, ao mesmo tempo 

que é visto como um político firme, carismático, com poder de mando inconteste, vai 

se criando no imaginário popular a figura do grande governador e merecedor do apoio, 

reconhecimento e “votos” da população norte goiana. 
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Este ciclo se amplia com a criação do Estado do Tocantins na Constituição de 

1988 onde se reafirma as formas de dominação por meio do “mito criador”40, da 

intensa propaganda na mídia nacional enaltecendo a região entre o rio Araguaia e o 

Tocantins, ao mesmo tempo em que a articulação política se reafirma na criação do 

estado por meio do grupo político denominado de U.T. sob o controle do ex-

governador. Esta questão do grupo político já se manifestava ideologicamente quando 

Siqueira Campos ainda era deputado e discursava que “era preciso unir os 

tocantinenses”, obviamente em torno dele. O Estado só iria se desenvolver sob a 

liderança de Siqueira Campos ainda que uma coalisão de diversos partidos com 

programas e ideologias diferentes, com diversos líderes regionais estivessem 

presentes, as narrativas encarnam que Siqueira Campos é o grande condutor do 

processo. Assim, o siqueirismo encarna elementos da dominação explicitada em 

Weber (2002, p.57), por meio dos fundamentos da legitimidade tanto de caráter 

carismático como pelo estatuto legal.  

Siqueira Campos pode se enquadrar no olhar weberiano da capacidade de 

fazer com que outros o sigam pelas funções que exerceu na constituição do Estado 

do Tocantins ou pelo carisma “devoção e confiança estritamente pessoais 

depositadas em alguém que se singulariza”. Burke (2009) também define a questão 

do carisma do ponto de vista contemporâneo. Diz esse autor, “moderno no sentido de 

ser um líder envolto por uma aura de autoridade”. 

Estas questões eram tão fortes e presentes na política tocantinense que um 

dos entrevistados, político hoje na oposição ao grupo siqueirista, descreve esta 

relação a ponto de afirmar que “tudo derivou do Siqueira, todo mundo aqui derivou do 

Siqueira (...) quem nunca foi Siqueira, em algum momento, nunca foi político no 

Tocantins”. Um entrevistado, servidor público, descreve assim “o Estado chegou 

aonde chegou hoje não é à toa, não! Porque ele sempre teve uma certeza, não se 

constrói... primeiro eu não construo um Estado sozinho, mas ao mesmo tempo precisa 

de alguém que tenha ideias firmes e na hora da decisão tome a decisão e assuma a 

decisão que tomou! E esse é o governador Siqueira Campos”. 

Outro exemplo que permeia esta discussão está na fala de outro entrevistado, 

profissional liberal, que diz:” ele tem uma trajetória sempre lutando por esse Estado e 

                                            
40 Tema explorado por Reis (2010), Cavalcante (2003) e Carvalho & Parente (2012). 
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no dia que ele conseguiu foi uma vitória merecida, não só para ele, mas para todas as 

pessoas que seguiram os mesmos ideais, a mesma vontade de ver o Estado do 

Tocantins”. Um dos entrevistados, ainda muito ligado ao ex-governador, explicita que 

“sem ele, sem a determinação dele, sem o sonho dele, eu acredito que nós 

poderíamos correr o risco de ainda sermos o norte goiano desprezado, esquecido, 

sem nenhum progresso, nem desenvolvimento. Talvez tivessem surgido outras 

pessoas que tivessem tido a ideia de criar, de dividir o Estado de Goiás. Mas eu digo 

poderia ter surgido, mas não com a determinação e a coragem e a vontade do Siqueira 

Campos”.  

Na medida em que as pessoas se viam como participantes do processo de 

criação e desenvolvimento do Estado, ao menos em um primeiro momento, poucas 

vozes contrárias ou críticas ao ex-governador e seu grupo político se levantam. As 

pessoas simbolicamente se sentiam “pertencentes” à “grande aventura” da construção 

do mais novo estado do Brasil.  

Portanto, a questão da dominação legitima se entrelaça com a figura de 

Siqueira Campos numa tênue linha demarcatória da existência do Estado e a figura 

do ex-governador. Burke (2009:29) na sua análise sobre o rei Luís XIV, da França, diz 

que “um palácio é mais que a soma de suas partes. É um símbolo de seu proprietário, 

uma extensão de sua personalidade, um meio para sua auto apresentação”. O 

Tocantins só poderia existir por causa de Siqueira Campos e, neste discurso 

deliberadamente explicitado e aceito pela população só Siqueira Campos pela sua 

liderança e carisma poderia ter criado o Tocantins. 

A proposta inicial de criação do Tocantins previa um mandato tampão de dois 

anos para sincronizar as eleições gerais no Tocantins com o calendário nacional. 

Neste caso, o governador não seria eleito, mas nomeado pelo presidente da república! 

Havia o risco do nomeado não ser Siqueira Campos, mas outro político influente de 

Goiás. Na última hora da votação do projeto de criação, o então deputado Siqueira 

Campos propõe uma fusão de emendas e apresenta um PLC onde as funções 

políticas seriam determinadas por eleições gerais no novo estado da federação. A 

articulação da campanha política seria breve, com pouco mais de dois meses. 

Siqueira Campos ganha a eleição para governador com mais de 60% dos votos 

válidos. Oliveira (2012:63) destaca que “a primeira eleição de governador foi o marco 

decisivo para a implantação do Estado”. A U.T. sob o comando de Siqueira Campos 
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elege uma significativa maioria de deputados onde seus projetos de governabilidade 

são aceitos devido a uma oposição muito enfraquecida. Apenas alguns poucos 

políticos ligados ao PMDB tentavam fazer oposição ao novo governo e membros de 

setores organizados principalmente ligados à advocacia questionavam “a composição 

do poder judiciário”. 

A base para essas práticas estava na nova Constituição do Estado que 

determinava inicialmente que o governador deveria escolher as funções básicas para 

o funcionamento da máquina administrativa. A legislação que cria o Estado do 

Tocantins, em consonância com o artigo 235 da Constituição Federal determinava no 

seu artigo 64, por exemplo, que os membros do Tribunal de Contas do Estado seriam 

nomeados pelo governador empossado (inciso III), os desembargadores do Tribunal 

de Justiça também seriam inicialmente nomeados pelo governador (inciso IV), assim 

como em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, Promotor de Justiça e Defensor 

Público, serão nomeados pelo governador após concurso público de provas e títulos 

(inciso V) e, por último, até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela 

Procuradoria Geral do Estado, pela Advocacia Geral do Estado e pela Defensoria 

Geral do Estados, advogados de notório saber, nomeados pelo Governador eleito 

(inciso VI). 

As estruturas formais de poder político, no caso do Tocantins, e a aceitação 

inconteste pela população, na primeira década da existência do Estado, da liderança 

de Siqueira Campos como o grande líder carismático e construtor do Estado se 

aproximam da análise de Bourdieu (2005:59) na fórmula “o Estado sou eu”. As 

análises de Bourdieu que explicitam a passagem do “poder pessoal investido na 

genealogia real – o poder do rei, para o impessoal, a dominação racional-legal” não 

são muito claras no Tocantins. O ex-governador e seu poder de mando pessoal se 

confundem com a dominação legal, do Estado, na própria “construção” do espaço 

geográfico atualizado. O Estado se torna uma extensão de sua personalidade, de sua 

auto apresentação Burke (2009), a tal ponto que o “nome de Siqueira sobressaía 

sobre as ações do governo, uma ação do Siqueira era mais forte do que o próprio 

governo”, afirma OLIVEIRA (2012), fazendo uma relação com o que Burke destaca 

como “a fabricação da imagem que sugere a importância dos efeitos dos meios de 

comunicação no mundo, a importância do que foi chamado de “a feitura de um grande 

homem” ou “a construção simbólica da autoridade”. Siqueira Campos se coloca como 
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quem se reveste da autoria da formação do estado do Tocantins, portanto se “reveste” 

de autoridade para governar e para se manter no poder se apropriando das formas 

clássicas de autoritarismo. 

Um encarte41 publicado no início do terceiro mandato do ex-governador com o 

título “A saga de uma luta vitoriosa” faz uma síntese exaltando a figura de Siqueira 

Campos desde as origens no Ceará e termina na contracapa com a seguinte frase: 

“Siqueira – José Wilson, o Zé Siqueira – é na verdade, o Senhor Tocantins” (grifos 

nossos). Neste mesmo texto encontramos a seguinte frase: “Criou filhos, foi peça 

fundamental na criação do Tocantins e, seja do alto do imponente Palácio Araguaia, 

seja da janela da sua residência ou de um carro qualquer tudo à sua volta é colheita, 

é safra (...)”. 

A imposição do ex-governador ao determinar a construção da capital no centro 

geodésico brasileiro, ao definir o girassol42 como um dos símbolos da capital (planta 

que não era tradicional na região), os monumentos anacrônicos às culturas locais e 

históricas são exemplos da imposição de um único olhar sobre o Tocantins. O Jornal 

Opção na edição nº 2001 de 10 a 16 de novembro de 2013, com uma matéria cujo 

título é “O personalismo volta a atacar”, destaca a questão do símbolo do girassol 

existente no Tocantins, diz a matéria que “A meta do governo Siqueira Campos de 

dotar todos os municípios do Estado de escola de tempo integral é louvável. A 

tentativa do governador de denominar essas escolas de girassol é reprovável. Não 

                                            
41 Esse encarte publicado pela Secretaria de Comunicação do Estado, não tem autoria nem data, mas 

pelo texto é possível que o mesmo foi publicado no início do seu terceiro mandato como governador 

entre os anos de 1999-2002 e, com imagens e textos descreve de forma memorialista os “feitos” do ex-

governador desde a sua infância no Cariri até o início do terceiro mandato. (ver capa e contracapa no 

anexo.  

42 É uma planta originária da América do Norte e possui a particularidade de ser heliotrópica, ou seja, 

gira o caule sempre posicionando a flor na direção do sol. A flor de girassol significa felicidade. A cor 

amarela ou os tons cor de laranja das pétalas simbolizam calor, lealdade, entusiasmo e vitalidade, 

refletindo a energia positiva do sol. No entanto, o girassol também pode representar altivez. Fonte: 

http://www.significados.com.br/flor-de-girassol/ acesso 23/06/16  

O girassol tornou-se a planta símbolo do Estado. A sua flor amarela, aberta em várias pétalas, é como 

sol que nasce para todos. “O girassol é flor raçuda que enfrenta até a mais violenta intempérie e acaba 

sobrevivendo”, na opinião do ex-governador. No anexo há uma imagem de um girassol saindo do globo 

terrestre simbolizando a idéia de globalização do Tocantins.  

 

 



176 

 

 

que o nome seja feio ou coisa que o valha, mas é que girassol no Tocantins tem 

significado de siqueirismo, daí a vinculação personalista ao governador, que já está 

em todos os símbolos do Estado. A deputada Josi Nunes (PMDB) levantou o debate 

no plenário da Assembleia Legislativa e mobiliza apoio para reprovar o projeto. O 

siqueirismo tem uma vertente autoritária e personalista que precisa ser contida”. 

Um segundo aspecto que precisa ser explicitado diz respeito à herança política 

em que o ex-governador depositava muita esperança! Desde os tempos de deputado 

federal Siqueira Campos apostava no seu filho mais novo Eduardo Siqueira Campos 

como seu herdeiro consanguíneo na política. Quando entrevistei o ex-governador, ele 

deixou claro que seu herdeiro político era Eduardo Siqueira Campos! Ao estudar a 

história política do Tocantins, Eduardo Siqueira Campos assumiu vários mandatos 

políticos ao longo desses 28 anos de criação do Estado. Foi prefeito de Palmas, 

Senador pelo Tocantins, Deputado Federal e atualmente é Deputado Estadual no 

Tocantins. O ex-governador procurou de diversas formas atestar que seu filho mais 

novo seria seu herdeiro político! Porém, sempre uma questão já explicitada por 

WEBER (2002) esteve presente na política do Tocantins, “a crença dos subordinados 

nas qualidades superiores do líder”, crença essa cultivada pela “legitimidade” vista em 

Siqueira Campos, contudo, a população não enxergava esse mesmo carisma no filho.  

Para Weber (1996:161) “a dominação carismática é de caráter especificamente extra 

cotidiano e representa uma relação social estritamente pessoal” daí que a sucessão 

se torna uma questão complexa. Na medida em que há “a rotinização do carisma” em 

contraposição à necessidade de criar eventos extraordinários que se esgotam em 

algum momento, o próprio governador vai perdendo a sua hegemonia política. Mesmo 

sendo uma espécie de “designação” pelo líder, a população e os próprios políticos não 

veem no filho de Siqueira Campos uma pessoa qualificada para a liderança. Eduardo 

era eleito por meio do capital político de seu pai e, nesta última eleição (2014), ainda 

se elegeu como o deputado estadual mais votado do Tocantins, mas sem força política 

para alcançar o grande desejo do ex-governador, que Eduardo o substituísse no 

comando do governo do Estado. 

Uma terceira questão que se coloca está nas características onde se insere a 

legitimação do poder de mando no Tocantins. Diferente dos outros modelos vistos no 

capítulo inicial, o Tocantins “nasce” pelas mãos de Siqueira Campos. A ideologia do 

“mito criador” estabelece uma força extraordinária na legitimidade que o ex-
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governador adquire ao longo do tempo. Como descrevi naquele  capítulo, de certa 

forma, enquanto a narrativa linear do líder político que se importava com a pobreza 

do norte goiano, que se elege deputado federal e luta pela emancipação da região, 

que faz greve de fome contra os poderes estabelecidos que não permitiam a criação 

do Tocantins, que trata as pessoas, independente da classe social como seu igual, 

que se proclama um governador moderno e gestor eficaz, que tem um discurso 

poderoso nas palavras e no gestual ao mesmo tempo que é firme nas decisões 

permaneceu no imaginário da população tocantinense, Siqueira Campos dominou o 

cenário político do Tocantins.  

Minha tendência é olhar o siqueirismo dentro de ciclos políticos. Um primeiro 

ciclo que instaura as bases das práticas políticas do ex-governador tem a sua gênese 

já no primeiro momento de sua carreira política quando assume como vereador na 

cidade recém emancipada de Colinas, às margens da rodovia Belém-Brasília. Um dos 

entrevistados que acompanha o ex-governador desde essa época, descreve que o 

seu discurso de autonomia da região surge no momento em que se candidata a 

deputado federal pela ARENA-GO. Nos 18 anos como deputado federal Siqueira 

Campos sedimenta seu nome e capital político quase hegemônico no norte de Goiás. 

Um segundo ciclo, que considero o auge do siqueirismo pode ser datado a partir 

do estabelecimento da Constituinte em 1987 quando Siqueira Campos se torna o 

relator do projeto de redivisão do Brasil e influência nas negociações, mesmo com 

vozes contrárias de alguns constituintes, no projeto de criação do Tocantins. Este ciclo 

vai até a eleição de Marcelo Miranda para o primeiro mandato de governador e a 

reeleição, contra o próprio Siqueira Campos em 2006. Este ciclo é de dominação 

quase absoluta de Siqueira Campos e seu grupo tanto no campo político como 

econômico e social no Estado. 

O terceiro ciclo se traduz na reconfiguração política do Estado com o 

fortalecimento de coligações que agora não seguem mais cegamente as 

determinações do velho líder de outros tempos. Mesmo com a eleição de Siqueira 

Campos em 2010, novamente para governador, entendo que se traduziu em um último 

suspiro de uma forma de dominação centrada na figura do ex-governador. Na 

realidade o Tocantins vai repercutir o que já vinha acontecendo a nível nacional. 

Novas forças políticas, reconfiguração das relações sociais com um protagonismo 

maior de grupos que não aceitam mais velhas práticas políticas, a pulverização de 
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partidos políticos e a conscientização e influência que as mídias produzem na opinião 

pública em geral são fundamentais para o enfraquecimento do fenômeno do 

siqueirismo. 

Em outros estados já estabelecidos desde o início da república como no caso 

do Maranhão, Sarney “reinstaurou o estado dinástico por critérios distintos daqueles 

adotados até então: um campo burocrático marcado pela pessoalidade das relações, 

pelas escolhas sustentadas nos laços consanguíneos e de parentesco por aliança, 

sendo uma intrincada cartografia do parentesco social ampliado”, segundo Gonçalves 

(2006). No caso da Bahia, Dantas Neto (2003) preconiza que o carlismo pode ser visto 

como “um arranjo regionalmente peculiar de elementos presentes na política brasileira 

do último meio século e, ao mesmo tempo, a projeção nacional dessa “síntese” política 

regional realizada em contexto político autoritário e de fraca polarização ideológica”. 

No Maranhão temos um grupo político: “o grupo do Sarney”. Na Bahia sob o 

comando de Antônio Carlos Magalhães (ACM) produzindo “unicamente, 

pessoalmente e verticalmente”, uma simultânea ação na política institucional, na 

estrutura da administração pública e na interface de ambas com o mundo do mercado, 

ao longo do tempo, não é mais um grupo político, mas “se torna uma política praticada 

sob um comando centralizado”, conclui Dantas Neto (2003). 

No Tocantins, Siqueira Campos estabelece um modelo diferenciado. Um grupo 

político, a U.T. que permeia todas as ações políticas e econômicas do Estado sob o 

comando de um líder “dono” de milhares de votos, em função da narrativa descrita 

acima, capaz de determinar quem são os candidatos nos pleitos políticos e em quem 

a população deve votar. Isto acontece significativamente na primeira década de 

formação do Tocantins. A criação do Estado do Tocantins exerce um peso enorme 

sobre as relações simbólicas, políticas e sociais na região norte de Goiás tendo 

Siqueira Campos, eleito governador, assumindo a posição de condutor do processo 

e, junto com a consolidação deste grupo político – a U.T. União do Tocantins, se 

destaca como o grande líder regional “preocupado com o desenvolvimento do 

Tocantins e sua gente”. Um dos entrevistados diz que “ter um líder que conseguia unir 

carisma popular e a autoridade bastante consistente em termo de liderança política e 

com objetivo muito claro; uma capacidade de diálogo, de conversação com a 

população, é muito significativo. É, tanto é que a União do Tocantins em termo de 

coligação política se tornou mais forte do que qualquer outra sigla partidária 
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institucionalizada, então fosse PDC, PFL, qualquer partido que estivesse lá dentro da 

coligação, ela ficou submissa ao que se colocava em termo de coligação”. 

Esse entrelaçamento entre o criador e construtor e a imagem de um Estado 

idealizado, acolhedor de migrantes, nova “fronteira” de oportunidades no Brasil reforça 

a presença de Siqueira Campos e o domínio não apenas político e simbólico, mas de 

fato sobre uma sociedade que se “libertou” da espoliação que o sul goiano exercia 

sobre o norte pobre e distante dos centros de modernidade no Brasil. 

Entre outras formas de dominação, a dominação política patrimonial no Brasil, 

desde a proclamação da República, pelo menos, depende de um revestimento 

moderno que lhe dê uma fachada burocrático-racional-legal. O slogan da campanha 

política do “governador” em 2010, quando se elege governador, agora para o quarto 

mandato, é emblemático: “foi Siqueira que fez”, resgatando a própria construção do 

Estado à atuação do “governador”. Desta forma, “a dominação patrimonial não se 

constitui, na tradição brasileira, em forma antagônica de poder político em relação à 

dominação racional-legal, de que nos fala Max Weber, ao contrário, nutre-se dela e a 

contamina”, explicita Martins (2011:76). 

Portanto, como apontamos, o siqueirismo encarnou formas distintas de 

dominação para exercer, por meio da figura de seu fundador, o poder em todas as 

regiões do Tocantins. O carisma foi construído por meio da exposição constante na 

mídia televisiva, na mídia impressa e até em textos destinados a escola básica, onde 

estava presente a noção do “herói” Siqueira Campos que chegou a fazer greve de 

fome para que o povo do norte de Goiás pudesse se “libertar” da pobreza e do atraso 

social em que vivia.  

Esta simbiose também se traduz na noção de pertencimento e nas relações 

econômicas e culturais que se constroem por meio do discurso político recorrente do 

governador Siqueira Campos, elas se disseminam e legitimam, institucionalizam as 

formas de dominação simbólica que o grupo de Siqueira Campos exerceu em todo o 

Estado, por um período de tempo considerável. É preciso lembrar que a dependência 

econômica não é a essência da dominação, ela não tem força de se perpetuar em si, 

para Bourdieu (2007) ela “necessita da dominação simbólica e na medida em que o 

capital econômico e o capital simbólico se entrelaçam, o peso destas formas de 

dominação é maior”. 
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 Esses imbricamentos, visíveis em um primeiro olhar, nas questões da política 

tocantinense, da cultura estabelecida, das relações econômicas que se apresentam, 

do poder de mando e do “carisma” do governador, encontram sentido também na 

posição, como diz Bourdieu (2007), em um “espaço relativamente autônomo de 

posições e com existência própria”. O siqueirismo se estabelece na junção da 

autoridade pessoal do governador e no título, medida de posição ou de ordem, de 

“governador” obtido pelas vias institucionais, ao longo de diversos mandatos políticos. 

Para Da Matta (1981), a noção de indivíduo e pessoa são fundamentais e abrangentes 

no campo social. Esse é o dado fundamental e primário, na medida em que todos os 

outros são decorrentes desse antagonismo fundamental. Assim, outras dualidades 

são decorrentes da oposição entre indivíduo e pessoa na medida em que indicam 

“espaços” privilegiados onde cada uma dessas modalidades de relações sociais se 

realizariam.  

 Não há como negar que as formas simbólicas de dominação e a noção de 

pessoa que se entrelaçam na figura do governador foram fatores básicos na criação 

e construção do Estado do Tocantins e, se não com a força dos primeiros mandatos 

do governador, ainda perpassam até os dias de hoje na sociedade tocantinense. É 

possível exemplificar, pois, ao categorizar a importância de Siqueira Campos na 

formação do Tocantins, um entrevistado coloca que “ninguém como ele poderia ter a 

coragem, a determinação e a vontade política para dividir o estado de Goiás, ao ponto 

de que não será possível apagar o seu nome da história do Tocantins”. Outro diz que 

Siqueira Campos era um “visionário ao afirmar que o norte de Goiás tinha um potencial 

enorme para o futuro”.  

 Contudo, há dois momentos de inflexão! O jornal eletrônico OPÇÃO em agosto 

de 2012, traz uma reportagem com o seguinte título: “O SIQUEIRISMO VAI SER O 

GRANDE PERDEDOR MESMO SE O GOVERNO GANHAR”, diz que “As eleições 

municipais de 2012 no Tocantins, qualquer que seja o resultado, será desfavorável ao 

siqueirismo. Pode até ser favorável ao governo, mas não ao siqueirismo, que é uma 

entidade política em extinção. Inexplicavelmente o poder que sempre foi a principal 

motivação deste agrupamento político está virando o fator de enfraquecimento. 

Quanto mais tempo o seu líder permanecer no poder, maior a probabilidade de um 

colapso do siqueirismo”. 
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 Entre os argumentos da questão acima estava o fato de que ao longo dos anos 

Siqueira Campos vinha, mesmo com o aumento populacional do Estado, 

percentualmente perdendo votos nas eleições que disputou em relação à primeira 

década do Tocantins, onde seu percentual de votos era sempre superior a 60%. Com 

a eleição de Marcelo Miranda em 2002 e a reeleição em 2006 contra o próprio Siqueira 

Campos, e, novamente a eleição de Marcelo Miranda pelo PMDB em 2014, vencendo  

no primeiro turno contra o candidato da U.T., Sandoval Cardoso, o grupo siqueiristas 

tendia perder a sua força política e segundo o jornal citado “a partir daí a história 

política do Tocantins mudou o eixo. Siqueira deixou de ser o peso determinante. 

Passou a ser um personagem em busca do seu passado glorioso que não volta mais”. 

 Algumas questões, a meu ver, fazem parte da perspectiva explicitada pela 

reportagem do jornal. Os chamados de “pioneiros” até o final da primeira década da 

criação do estado eram privilegiados no olhar dos que chegaram depois. Oliveira 

(2012:194) diz que a “teia de privilégios” construída pelo primeiro governador passava 

pela questão dos migrantes vindos de diversas regiões do Brasil. “Nas justificativas 

do governo, os migrantes contemplados com o título de pioneiro tinham enfrentado as 

adversidades geográficas, climáticas, culturais e estruturais” para viver no Tocantins, 

e especialmente em Palmas, a capital e, por isso receberam tratamento diferenciado. 

A consequência lembra Oliveira (2012) é que “essas relações criavam uma forte 

dependência política e social entre as partes: governo e pioneiros”. Contudo, ao longo 

das duas décadas seguintes, muito migrantes que não se sentiam privilegiados, se 

posicionam em contestação às formas de dominação e relações exercidas pelo ex-

governador e seu grupo. 

 A ênfase das privatizações e a propaganda da construção de um Estado 

moderno, de oportunidades, muito vinculada pelo governo estadual nas mídias 

nacional se tornam outro elemento de contestação ao modelo político do Tocantins. 

O governo atrai profissionais liberais, empresários e empreendedores para o Estado 

e esse grupo forma uma camada crítica que não aceita facilmente as práticas políticas 

até então existentes, o que provoca o enfraquecimento do grupo siqueiristas e do 

próprio governador. Tanto é que nas eleições de 2010 quando Siqueira ganha o seu 

último mandato, as votações mais expressivas em favor do ex-governador vêm do 

interior do Estado, das cidades menores, e não das cidades consideradas polos no 

Estado. 
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 Mesmo assumindo o seu quarto mandato como governador, entre 2010 e 2014, 

terminando este período já com 85 anos, restringindo suas aparições nos eventos 

políticos, Siqueira Campos tem dificuldades para gerir o Estado e a máquina pública 

aumentando as críticas sobre a sua administração provocando um esvaziamento da 

“áura” de um político enérgico, carismático, centralizador, e capaz de grandes 

realizações para o Estado. Também é do jornal eletrônico Opção43 um texto escrito 

pelo jornalista Rui Bucar analisando o contexto político após Siqueira Campos assumir 

o quarto mandado como governador. Afirma este jornalista “Depois da vitória 

inesperada Siqueira passou a alimentar a expectativa de realizar o melhor governo de 

todos os tempos e superar sua própria marca de tocador de obras. O problema é que 

falta o mais importante. Vontade de se superar. Siqueira que chegou a esboçar uma 

reinvenção do siqueirismo caiu na armadilha das velhas fórmulas que no passado 

podem até ter dado algum resultado, mas hoje só servem como referências 

negativas”. 

 Diante dessas perspectivas, meu olhar sobre o siqueirismo é de um fenômeno 

político-social que, apesar do slogan cunhada pelo próprio Siqueira Campos, “uma 

filosofia de vida para conduzir o povo ao seu destino de grandeza”, não se sustenta 

no sentido de ser um indivíduo ou um grupo político capaz de continuar a determinar 

os destinos do Tocantins. Um dos entrevistados, conhecedor dos meandros políticos 

do Estado, afirmou que “hoje qualquer candidato para governador, indicado por 

Siqueira Campos, dificilmente alcança 30% dos votos em todo o Estado”.  

As condições colocadas nos parágrafos acima, me fazem pensar que estas 

novas articulações políticas e sociais estão levando ao ocaso do siqueirismo centrado 

no ex-governador, onde a figura de Siqueira Campos era exponencial, ou enquanto 

grupo político que seguia a orientação de um mandatário, essas articulações agora 

são permanentes, e já estão produzindo uma reconfiguração das forças políticas no 

Tocantins. O siqueirismo, no modelo de dominação estruturado na figura de Siqueira 

Campos tende a desaparecer, mas acredito que um grupo de siqueiristas podem 

continuar, com o uso da memória e eventos, como uma das forças políticas em busca 

                                            
43 Edição 1938 de 26 de agosto a 1º de setembro de 2012 - Ruy Bucar.  

http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-analise/o-comeco-do-fim - acesso em 26/03/2015. 

 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-analise/o-comeco-do-fim
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de um campo de poder no Tocantins. Até o momento não surgiu ninguém capaz de 

amealhar aquele capital político do ex-governador e tentar reproduzir as formas de 

dominação exercidas por ele, até porque os tempos são outros! 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AVELINO FILHO, George. Clientelismo e política no Brasil: revisitando velhos 
problemas. São Paulo: Revista Novos Estudos – CEBRAP, nº 38, março de 1994,  
pp 225-240. 
 
AQUINO, Napoleão A. A construção da Belém-Brasília e suas implicações no 

processo de urbanização do Estado do Tocantins. In: GIRALDIN, Odair (org.). A 

(trans) formação histórica do Tocantins. 2. ed. Goiânia: Ed. UFG, 2004. p. 315-350. 

BALANDIER, George. O poder em cena. Brasília: Ed. UNB, 1982. 

BARREIRA, Irlys Alencar Firmo. Chuva de papéis: ritos e símbolos de campanhas 

eleitorais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume & Dumará; Núcleo de Antropologia da 

Política/UFRJ, 1998. 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 11ª Ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2007. 

____________. Razões práticas: sob a teoria da ação. Campinas/SP: Papirus, 

1996. 

____________.A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva. 1987. 

____________. Da razão do Rei à razão de Estado: um modelo da gênese do 

campo burocrático. In: Wacquant, L., (Org.). O Mistério do Ministério. Rio de Janeiro: 

Revan, 2005. p. 41-67. 

BURKE, Peter. Testemunha Ocular: história e imagem. Bauru/SP: EDUSC, 2004. 

_________. A fabricação do Rei: A construção da imagem pública de Luís XIV. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Brasília: Centro de Documentação e Informação, 

Coordenação de Arquivo. Discurso de Siqueira Campos, pronunciado em 01 de julho 

de 1982. Disponível em:  http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/6452 acesso 

em 27 de outubro de 2014. 

CAMPOS, Rinaldo. O Ditador do Cerrado. 5ª Edição. 

CARDOSO, Ciro F. & VAINFAS, Ronaldo (org.). Domínios da História: Ensaio de 

Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

CARDOSO, Miriam L. Ideologia do desenvolvimento no Brasil: JK-JQ. Rio de 

Janeiro: Paz & Terra, 1978. 

http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/6452


185 

 

 

CARVALHO, José M. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão 
Conceitual. Dados v. 40 n. 2 Rio de Janeiro, 1997 publicado 
em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52581997000200003&lng=pt&nrm=iso – acesso em 28/03/2016. 

CARVALHO, Rejane V.A. Transição democrática brasileira e padrão midiático 

publicitário da política. Campinas/SP: Pontes; Fortaleza: UFC, 1999. 

_________ Campanhas eleitorais e comunicação mediática: ciclos de mudança e 

continuidade. Fortaleza: Edições UFC, 2013. 

CASTORIADIS, C. A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1986. 

CAVALCANTE, Maria do E.S, O discurso autonomista do Tocantins. Goiânia: Ed. 

Da UCG, 2003. 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2013. 

CHAVES, Christine de A. Festas da Política: uma etnografia da modernidade no 

sertão. Rio de Janeiro: Relume & Dumará : Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ, 

2003. 

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

COSTA, Célio. Fundamentos para a criação do Estado do Tocantins. Goiânia: 

Líder, 1985. 

DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

DANTAS Neto, Paulo Fábio. Surf” nas ondas do tempo: do carlismo histórico ao 

carlismo pós-carlista. CADERNO CRH, Salvador, n. 39, p. 213-255, jul./dez. 2003. 

______________Tradição, autocracia e carisma: a política de Antônio Carlos 

Magalhães na modernização da Bahia (1954-1974). Belo Horizonte: UFMG: Rio de 

Janeiro: Iuperj, 2006. 

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

DE CERTEAU, M. História e psicanálise – entre ciência e ficção. Belo Horizonte: 

Autentica Editora, 2011. 

ELIAS, Norberto. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza 

e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 

14ª ed. Vol. I e II. São Paulo: Globo, 1999. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000200003&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000200003&lng=pt&nrm=iso
http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=666
http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=666


186 

 

 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12 ed., São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2006. 

FERREIRA, Marieta M.; AMADO, Janaina; (Org.) Apresentação. In: Usos e abusos 

da história oral. Rio de Janeiro: ed. Fundação Getúlio Vargas, 1998, pp vii – xxv. 

FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas: Uma arqueologia das ciências 

humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

GEERTZ, C. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 

Petrópolis, Vozes, 1997. 

GENTIL, P. (org.) – Escola S.A.: Quem Ganha e quem perde no Mercado 

Educacional do Neoliberalismo. Brasília, CNTE, 1996. 

GIRALDIN, Odair. (org.) A (Trans) Formação histórica do Tocantins. Goiânia: Ed. 

UFG; Palmas: UNITINS, 2004. 

GOFFMAN, Irving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis: Vozes, 

1999. 

GONÇALVES, Maria de Fátima C. A invenção de uma Rainha de Espadas: 

reatualizações e embaraços na dinâmica política do Maranhão Dinástico. São Luís, 

2006. Tese de Doutorado em Políticas Públicas, apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão.     

HARVEY, David. A condição pós-moderna: Uma pesquisa sobre as origens da 

mudança cultural. São Paulo: Ed. Loyola, 1992. 

HOBSBAWM, E. & RANGER, T. (orgs.). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1984. Págs. 9-23. 

IANNI, O.  A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988. 

LEAL, Victor Nunes, Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime 

representativo no Brasil / Victor Nunes Leal. — 4ª. edição — São Paulo : Companhia 

das Letras, 2012. 

LEITE, Jedean G. Terra do frio, coronéis de “sangue quente”?: Política, poder e 

alianças em Morro do Chapéu. (1919-1926). Dissertação de mestrado. Feira de 

Santana – Programa de Pós-Graduação em História – UEFS, 2009.  Disponível em 

http://www2.uefs.br/pgh/docs/A3oJedean.pdf  - acesso em 04/05/2016. 

LOWENTHAL, D. Como conhecemos o passado. In Projeto História, nº 17, 

novembro de 1998. 

http://www2.uefs.br/pgh/docs/A3oJedean.pdf


187 

 

 

MARTINS, José S. A política do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: Contexto, 

2011. 

MARTINS, P.  MOURA, L. & IMASATO, T. Coronelismo: um referente anacrônico 

no espaço organizacional brasileiro contemporâneo? O & S - Salvador, v.18 - 

n.58, p. 389-402 - Julho/Setembro – 2011, acesso em 03/05/2016, disponível em: 

www.scielo.br/pdf/osoc/v18n58/a03v18n58.pdf - acesso em 03/05/2016. 

 

MOTTER, Ana Elisete Representações da identidade do Tocantins na literatura 

e na imprensa (1989-2002). Tese (doutorado) – Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos. Programa de Pós-Graduação em História, São Leopoldo, RS, 2010. 

OLIVEIRA, Rosy de A ‘invenção” do Tocantins. In GIRALDIN, Odair. (org.) A 

(Trans) Formação histórica do Tocantins. Goiânia: Ed. UFG; Palmas: UNITINS, 

2004. 

ORLANDI,  E.  P. Análise de Discurso:  princípios e procedimentos.  Campinas, 

SP: Pontes, 2001. 

PORTELLI, Alessandro. Algumas reflexões sobre a ética na história oral. In: 

Ética e história oral. Projeto história. Revista do Programa de Estudos pós-

graduados em História do departamento de história da PUC-SP. São Paulo, vol. XV, 

1997. 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. O mandonismo local na vida política brasileira e 

outros ensaios. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1976. 

 

REGO, Antônio C. Pojo do. O congresso brasileiro e o regime militar (1964-1985) 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 

REIS, Patrícia Orfilla. A construção do mito do fundador do Estado do Tocantins 
(1988 – 2002). Artigo publicado no X Encontro Nacional de História Oral, Recife, 
2010. Disponível em: 
http://www.encontro2010.historiaoral.org.br/resources/anais/2/1269211351_ARQUIV
O_ArtigoRecife.pdf - acesso em 11/03/2015. 
 

REVIÈRE, Claude. As liturgias políticas. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1989. 

RODRIGUES, Jean.  Espaço, política e identidade cultural no Estado do 

Tocantins, Brasil. Pensamento e Imaginação Geográfica. Artigo publicado no XII 

Colóquio Ibérico de Geografia 6 a 9 de Outubro 2010, Porto: Faculdade de Letras 

(Universidade do Porto). Disponível:  web.letras.up.pt/xiicig/comunicacoes/108.pdf 

RUBIN, Antônio A.C. (org.) Comunicação e Política: conceitos e abordagens. 

Salvador/BA: Edufba, 2004. 

http://www.scielo.br/pdf/osoc/v18n58/a03v18n58.pdf%20-%20acesso%20em%2003/05/2016
http://www.encontro2010.historiaoral.org.br/resources/anais/2/1269211351_ARQUIVO_ArtigoRecife.pdf
http://www.encontro2010.historiaoral.org.br/resources/anais/2/1269211351_ARQUIVO_ArtigoRecife.pdf


188 

 

 

SAIANI, Carlos C. Santejo & AZEVEDO, Paulo Furquim. Privatização como 

Estratégia Política: Evidências para o Saneamento Básico Brasileiro. Artigo 

publicado.http://www.anpec.org.br/encontro/2012/inscricao/files_I/i411dd341de81f73

b1d8dc7d7d493756cd.pdf - acesso em 10/05/2015. 

SANTOS, Jocyléia S. O Sonho de uma geração: o movimento estudantil Goiás e 

Tocantins. Goiânia: Ed. UCG, 2007. 

SANTOMÉ, J.T. A Educação em Tempos de Neoliberalismo.  Porto Alegre: 

Artmed, 2003. 

SENADO FEDERAL. Brasília: Centro de Documentação e Informação, Coordenação 

de Arquivo. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1972/1972%20Livr

o%201.pdf. Acesso em 04 de novembro de 2014. 

http://legis.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=9996&paginaPesquisa=6&

parametroPesquisa=%22DEPUTADO%20SIQUEIRA%20CAMPOS%22 . Acesso em 

11 de novembro de 2014 

SILVA, Otávio Barros. Breve história do Tocantins e de sua gente: uma luta 

secular. Brasília: Solo, 1997. 

_______________. História da Imprensa no Tocantins. Palmas: SECOM-TO        

2003. 

SILVA CARVALHO, Elson Santos & GOMES PARENTE, Temis. Fiat Tocantins: 

histórias (d)e poderes. Artigo publicado em Diálogos - Revista do Departamento de 

História e do Programa de Pós-Graduação em História, vol.16, núm. 3, septiembre-

diciembre, 2012, pp. 1231-1265. Disponível em 

http://www.redalyc.org/pdf/3055/305526887016.pdf - acesso em 19/12/2014. 

TITO, Roniglese P. de Carvalho, Segregação, desigualdade social e participação  

popular em Palmas (TO), In Mobilização, participação e direitos / organizadoras 

Evelina Dagnino e Regina Pahim Pinto. — São Paulo: Contexto, 2007. 

 

TOCANTINS, ano 10. Uma história de luta, união e progresso. Cartilha Escolar 

editada em 1998 e impressa pela Cia Lithografica Ypiranga, Brasília, DF. 

TODOROV, T. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2008. 

WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2002. 
 
WEBER, Max. – Economia e Sociedade, Brasília: Ed.UnB, 1996. 
 
 

http://www.anpec.org.br/encontro/2012/inscricao/files_I/i411dd341de81f73b1d8dc7d7d493756cd.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro/2012/inscricao/files_I/i411dd341de81f73b1d8dc7d7d493756cd.pdf
http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1972/1972%20Livro%201.pdf
http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1972/1972%20Livro%201.pdf
http://legis.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=9996&paginaPesquisa=6&parametroPesquisa=%22DEPUTADO%20SIQUEIRA%20CAMPOS%22
http://legis.senado.gov.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=9996&paginaPesquisa=6&parametroPesquisa=%22DEPUTADO%20SIQUEIRA%20CAMPOS%22
http://www.redalyc.org/pdf/3055/305526887016.pdf


189 

 

 

CONGRESSO NACIONAL. Publicação da sessão conjunta em 5 de junho de 1985, 

às 11:00 horas – quarta feira. ORDEM DO DIA: veto total ao projeto de lei da 

Câmara dos Deputados nº 218/1984 – Complementar nº 1/83 na origem. 

 
 

Consulta Eletrônica 
 
 
http://www.portalct.com.br/estado/2008/08/01/8121-ex-governador-diz-que-o-

siqueirismo-e-uma-filosofia-de-vida 

http://www.clebertoledo.com.br/politica/2014/10/04/64191-para-cientista-politico-

siqueira-sai-de-cena-nestas-eleicoes-mas-grupos-que-039-herdam-039-o-poder-n 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-analise/o-comeco-do-fim 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - acesso 

em16/12/2013 

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-

pesquisa/fiquePorDentro/temas/criacao_estado/documento-de-referencia-da-

consultoria-legislativa-1 - acesso em 27/10/2014. 

http://tribunadoplanalto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=185

78:grupo-de-siqueira-forma-nova-uniao&catid=61:tocantins&Itemid=26 – acesso em 

14/05/2015 

http://www.anpec.org.br/encontro/2012/inscricao/files_I/i411dd341de81f73b1d8dc7d

7d493756cd.pdf - Acesso em 10/05/2015. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx - acesso em 25/02/2015. 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-bastidores/o-siqueirismo-vai-ser-o-

grande-perdedor-mesmo-se-o-governo-ganhar - acesso em 31/08/2013. 

http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-bastidores/o-personalismo-volta-a-

atacar - acesso em 23/06/2016 

 

 

 

http://www.portalct.com.br/estado/2008/08/01/8121-ex-governador-diz-que-o-siqueirismo-e-uma-filosofia-de-vida
http://www.portalct.com.br/estado/2008/08/01/8121-ex-governador-diz-que-o-siqueirismo-e-uma-filosofia-de-vida
http://www.clebertoledo.com.br/politica/2014/10/04/64191-para-cientista-politico-siqueira-sai-de-cena-nestas-eleicoes-mas-grupos-que-039-herdam-039-o-poder-n
http://www.clebertoledo.com.br/politica/2014/10/04/64191-para-cientista-politico-siqueira-sai-de-cena-nestas-eleicoes-mas-grupos-que-039-herdam-039-o-poder-n
http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-analise/o-comeco-do-fim
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm%20-%20acesso%20em16/12/2013
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm%20-%20acesso%20em16/12/2013
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/criacao_estado/documento-de-referencia-da-consultoria-legislativa-1%20-%20acesso%20em%2027/10/2014
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/criacao_estado/documento-de-referencia-da-consultoria-legislativa-1%20-%20acesso%20em%2027/10/2014
http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/criacao_estado/documento-de-referencia-da-consultoria-legislativa-1%20-%20acesso%20em%2027/10/2014
http://tribunadoplanalto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18578:grupo-de-siqueira-forma-nova-uniao&catid=61:tocantins&Itemid=26
http://tribunadoplanalto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18578:grupo-de-siqueira-forma-nova-uniao&catid=61:tocantins&Itemid=26
http://www.anpec.org.br/encontro/2012/inscricao/files_I/i411dd341de81f73b1d8dc7d7d493756cd.pdf
http://www.anpec.org.br/encontro/2012/inscricao/files_I/i411dd341de81f73b1d8dc7d7d493756cd.pdf
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-bastidores/o-siqueirismo-vai-ser-o-grande-perdedor-mesmo-se-o-governo-ganhar
http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-bastidores/o-siqueirismo-vai-ser-o-grande-perdedor-mesmo-se-o-governo-ganhar
http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-bastidores/o-personalismo-volta-a-atacar
http://www.jornalopcao.com.br/posts/tocantins-bastidores/o-personalismo-volta-a-atacar


190 

 

 

ANEXOS 

Capa do documento da comissão onde aparece Siqueira Campos como Relator 
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Capa da proposta de redivisão do Brasil – Constituinte de 1987/88 
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Imagem representando os migrantes que chegaram ao Tocantins. 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=o+estado+do+tocantins 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=o+estado+do+tocantins
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        Cartaz da campanha a vereador de Siqueira Campos na recém emancipada 

Colinas do Tocantins. 
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Paineis afixados no hall de entrada do Palácio Araguaia -  sede do governo TO, 

contam a história do Tocantins tendo a imagem de Siqueira Campos na narrativa 

principal – Autor dos Painéis: DJ Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria da foto: Sandoval Antunes (2014) 

 

Autoria da foto: Sandoval Antunes (2014) 
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Capa da CARTILHA impressa no terceiro mandato de governador de Siqueira 

Campos. 
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Notícia nos jornais de Goiás sobre a greve de fome do deputado de Siqueira 

Campos. 
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Foto do arquivo do ex-governador, onde Siqueira Campos aparece ao centro da 

imagem, em frente à cooperativa dos agricultores de Colinas. 
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Anexo – imagem 06 
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Anexo - Imagem nº 07 
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Anexo – imagem 08 - Revista Veja, Edição 04 de setembro de 1996, p. 83 
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Imagem 09 -  Revista Veja nº 1559, edição de 19 de julho de 2000 
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Siqueira Campos, com seu tradicional cumprimento, durante comício em 

Cristalândia, nas eleições de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro síntese da carreira política de Siqueira Campos 

 

1965-1970 Vereador na cidade de Colinas - Goiás 

1970-1974 Primeiro mandato como Deputado Federal por Goiás 

1974-1978 Deputado Federal por Goiás 

1978-1982 Deputado Federal por Goiás 

1982-1986 Deputado Federal por Goiás 

1986-1988 Deputado Federal Constituinte 

1989-1991 Primeiro Governador do Tocantins 

1994-1998 Governador do Tocantins 

1998-2002 Governador do Tocantins 

2010-2014 Governador do Tocantins 
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Imagem onde o símbolo do girassol sai do Tocantins para ganhar o mundo! 
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Primeiro Discurso na Câmara dos Deputados 
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Último Discurso na Câmara dos Deputados 
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