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Resumo 

No Brasil, de maneira geral, e no Estado de Goiás, em particular, as pequenas cidades 
são numerosas e significativas. O presente trabalho tem como referencial empírico uma cidade 
pequena: Sanclerlândia – GO.  Localizada a 129 km a Oeste de Goiânia, capital do estado de Goiás 
– Brasil. De acordo com a regionalização oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), integra a Microrregião de Anicuns que, por sua vez, faz parte da Mesorregião Centro 
Goiano. O objetivo principal que orientou a realização deste trabalho refere-se aos questionamentos 
sobre os processos de formação do núcleo urbano inicialmente denominado de Cruzeiro (décadas 
de 1930/40), e, posteriormente Sanclerlândia-GO, bem como, a sua ascensão à condição de 
município em 1963, por meio do desmembramento do município de Mossâmedes.  Assim, partimos 
dos questionamentos sobre a origem do povoado do Cruzeiro; como esse povoado foi transformado 
em Distrito; como o Distrito se transformou em município e, consequentemente, as transformações 
espaciais decorrentes desses processos. Sanclerlândia, desde seus primórdios, passou por um 
processo contínuo de transformações singulares que foram articuladas de modo particular ao 
processo universal de transformações ocorridas no mundo. No presente trabalho apresentamos a 
gênese da cidade e do município de Sanclerlândia - GO. Entendemos, sem desconsiderar outras 
possibilidades, que essa forma de apresentar a reflexão contribui para a análise e compreensão 
socioespacial atual, haja vista que os processos das espacialidades pretéritas são significativos 
para o entendimento do que acontece no presente. Isto posto, destacamos que o processo de 
formação do povoado, passando pela condição legal de Distrito e alcançando o status de município 
não ocorreu de modo linear no espaço e no tempo. No período analisado verificamos que houve 
avanços e retrocessos, visto que, para a afirmação do povoado e a emancipação política ocorreram 
intensos embates entre os grupos políticos organizados em Sanclerlândia, defensores da 
emancipação e os contrários à autonomia, sediados na cidade de Mossâmedes. 
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Introdução  

Este trabalho tem por objetivo traçar um quadro que apresente o surgimento do povoado 

que deu a origem ao núcleo urbano de Sanclerlândia-GO, bem como a  sua emancipação política. 

Não há nenhum intuito de “fazer uma história” da cidade, mas somente oferecer elementos 

significativos dos processos espaciais que se desenvolveram ao longo dessa história. 

                                                         
 O texto é uma adaptação parcial do primeiro capítulo da Tese de Doutorado - Sanclerlândia-GO: do Povoado do 
Cruzeiro às novas centralidades, apresentada ao programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual 
Paulista, Câmpus de Presidente Prudente, em 2010. 
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Sanclerlândia, como grande parte das cidades brasileiras, originou-se no século XX. Ao 

levar em conta a década de 1930 como referência inicial para a fundação dessa cidade, temos, 

então, em 2012, oito décadas. Sem dúvida, esse tempo é considerado pequeno, visto que as 

primeiras cidades surgiram há, pelo menos, cinco mil e quinhentos anos (JOHNSON, 1974; 

MUNFORD, 1998). 

O  trabalho tem, como referencial empírico, a cidade de Sanclerlândia – GO.  Localizada 

a 129 km a Oeste de Goiânia (figura 1), de acordo com a regionalização oficial do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), integra a Microrregião de Anicuns que, por sua vez, faz parte da 

Mesorregião Centro Goiano. Para a Secretaria de Estado do Planejamento SEPLAN-GO, a cidade 

faz parte da Região de Planejamento denominada de Oeste Goiano 

A situação geográfica (figura 1) do núcleo urbano constituído a partir do povoado do 

Barreirinho passou por um conjunto de mudanças significativas na segunda metade do século XX. 

Em 1962, o povodo foi elevado à condição de distrito de Mossâmedes e, logo em seguida (1963), 

ocorreu a emancipação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                    Figura 1 – Goiás: situação geográfica do município de Sanclerlândia, 2008 
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A redução da população rural, o aprofundamento das relações de produção capitalista no 

campo, bem como o processo de urbanização integram um conjunto amplo e complexo de 

transformações ocorridas no Brasil e observadas no Estado de Goiás, sobretudo, a partir da década 

de 1970, alcançando o início do século XXI.  As transformações nas relações de produção 

capistalistas e as conseqüentes transformações espaciais em Goiás foram objetos de reflexão, 

entre outros, nos trabalhos dos geógrafos Deus (2003), Arrais (2004), Chaveiro e Calaça (2008) e 

Castilho (2009).                         

Neste trabalho, faz-se pertinente destacar que, tal como sucedeu em âmbito estadual, 

Sanclerlândia passou, desde seus primórdios, por um processo contínuo de transformações 

singulares que foram articuladas de modo particular ao processo universal de transformações 

ocorridas no mundo. Dito em outros termos, distinguimos para a cidade uma singularidade 

articulada a uma particularidade do Estado de Goiás, por sua vez articulada à universalidade, ou 

seja, os processos espaciais pelos quais a cidade passou e passa são singulares, todavia não 

ocorreram de modo isolado. 

Além da introdução,o presente trabalho foi organizado em quatro partes, Na primeira, 

apresentamos o surgimento e desenvolvimento do povoado. Na segunda parte destacamos a 

elevação do povoado à condição de distrito do município de Mossâmedes. O processo de  

emancipação constitui  a reflexão empreendida na terceira parte. Na quarta e última parte 

apresentamos as considerações finais. 

1. Surge o Povoado do Cruzeiro 

A fundação do povoado que deu origem a Sanclerlândia é reconhecida oficialmente, pelo 

IBGE, com a instalação de um estabelecimento comercial e tem como referência o ano de 1943. 

Entretanto, em meados da década de 1930 já havia uma venda1, a do Zé de Brito, ou seja, um 

estabelecimento comercial instalado e funcionando às margens da estrada que interligava 

Mossâmedes a Córrego do Ouro. Desse modo, verificamos que a existência e importância da 

estrada antecedem o surgimento do povoado. 

Inicialmente, o povoado foi denominado de Barreirinho em alusão a um curso d´água 

próximo. A fundação e a consolidação desse povoado ocorreu por iniciativa de pessoas 

procedentes do Estado de Minas Gerais, de acordo com o depoimento do Sr.M.J.R.: 

                                                         
1
 Estabelecimento comercial com produtos variados como, por exemplo: alimentos, armarinhos, bebidas, fumo de rolo, 

sal, tecidos, entre outros. 
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Em 1933, a família Rodrigues lá em Capelinha do Chumbo - MG recebeu a visita do Sr. 
Joaquim Martins de Oliveira que já residia aqui nessa região, segundo informação. A 
família Rodrigues resolveu vir pra cá em 1934, chegando a Goiânia havia começado a 
construção da capital. Descendo para a região de Mossâmedes, comprou uma 
fazendinha de uns 10 a 15 alqueires2 de terras às margens da estrada que demandava 
de Goiás para Córrego Ouro, a única cidade que tinha aqui para baixo, a oeste; então, 
mais tarde um dos filhos do meu avô, o Saint-Clair Rodrigues de Mendonça tinha 
problemas de coração e não podia trabalhar na roça; o meu avô pediu para ele fazer 
uma casa nas margens dessa rodovia, onde se estabeleceu como comerciante para 
atender os caminhoneiros e ganhou algum dinheiro. Ele faleceu em 1958. Essa vinda 
dele pra cá e a doação de um terreno para a construção de uma escolinha, começou-se 
então a vinda de alguns moradores das fazendas para cá, onde começou a cidade de 
Sanclerlândia. Com a escola o pessoal veio para ficar e morar mais perto da aula e 
surgiu, assim, o povoado do Barreirinho que mais tarde foi emancipado (M.J.R., em 
20/02/08). 

O depoente aponta quatro fatores relevantes para o surgimento do então povoado do 

Barreirinho: 

 Goiânia, cuja construção e consolidação integram um projeto nacional de ocupação do Centro-

Oeste do Brasil.  A construção de uma cidade para ser a nova capital do Estado de Goiás fez 

parte de um projeto do Estado Novo3, denominado de Marcha para o Oeste, cujos objetivos 

principais consistiam em ocupar e integrar o território do oeste brasileiro à expansão capitalista.  

 A situação geográfica do novo núcleo às margens de uma estrada que interligava Mossâmedes 

a Córrego do Ouro.  

 A função de apoio desempenhada pelo núcleo, ou seja, ponto de apoio aos caminhoneiros e 

outros viajantes. O Barreirinho, na década de 1930, nasceu com função comercial e local de 

passagem e, consequentemente, paradas de viajantes  

 A construção de uma escola contribuiu para aglutinar parte da população local. Uma exigência 

do Governo Federal para a liberação da verba para construção da escola era a doação de, no 

mínimo, dois alqueires de terras. A Igreja católica doou um alqueire e três fazendeiros doaram 

mais um alqueire e meio (MORAES, 1993). A escola foi construída devido à iniciativa de 

lideranças locais que se articularam, em âmbito regional e estadual, para a concretização de tão 

importante estabelecimento de ensino4.  

 Devido à influência religiosa, com a construção de um cemitério e fixação de uma cruz 

para a realização dos rituais católicos e posterior construção de uma capela, houve uma alteração 

                                                         
2  No Estado de Goiás um alqueire equivale a 48.400 m². 
3 Período histórico compreendido entre 1930-1945, também conhecido e/ou denominado de Era Vargas. 
4 As articulações locais para a instalação de estabelecimentos de ensino público foram significativas também na década 
de 1990, visto que, no ano 2000, foi instalada uma Unidade Universitária (UnU) da Universidade Estadual de Goiás.  
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na toponímia para Cruzeiro ou Cruzeirinho5. Essas construções possibilitaram o encontro semanal 

das famílias dispersas nas fazendas. A capela não tinha função estritamente religiosa, também se 

tornou o lugar que propiciava a sociabilidade; festas, namoros, romances, intrigas e brigas 

aconteciam nesse local de encontro. Para realização dos rituais católicos, corridas de cavalos, 

partidas de futebol e negócios, a população foi se aglutinando, aos poucos, no entorno do cruzeiro e 

da Capela de São Sebastião. O Barreirinho passou a ser chamado de Cruzeiro ou Alto evidenciando 

e mesclando a influência religiosa e a topografia na toponímia local. 

Na década de 1930, com a construção de Goiânia e a transferência da capital, o Estado 

de Goiás passou a receber um número expressivo de migrantes, sobretudo no Mato Grosso de 

Goiás6, uma parte na porção centro-sul do estado que atualmente é a Mesorregião Centro-Goiano7 

(Figura 2). A maioria dos migrantes era oriunda de Minas Gerais. Segundo Olanda (2001, p. 33): 

“Os mineiros fincaram suas raízes e fundaram povoados, constituindo, assim, núcleos urbanos 

nessa região, inclusive Adelândia, Buriti de Goiás e Sanclerlândia, distritos de Mossâmedes que 

viriam a se tornar municípios.” 

Caetano (2002, p. 10) fez uma síntese sobre o surgimento de Sanclerlândia:  

A referida cidade de Sanclerlândia é similar a de outros municípios goianos, surgiu com a 
colonização espontânea ocorrida entre a década de 30 e 50, assim como São Luís de 
Montes Belos, Firminópolis, Morrinhos entre muitos outros. Estas cidades tem [sic] em 
comum terem sido fundadas por migrantes oriundos de diferentes estados do Brasil, 
especialmente de Minas Gerais. 

Com relação às afirmações de Caetano (2002), discordamos que fora uma colonização 

espontânea, visto que, na primeira metade do século XX, a vida em áreas do Mato Grosso de Goiás 

era muito difícil para os habitantes que enfrentavam estradas precárias ou a inexistência delas, falta 

de escolas, doenças como febres diversas e as longas distâncias para abastecimento de víveres.  

Parte dos migrantes que aportava no Mato Grosso de Goiás vinha em busca de melhores 

condições de vida comparativamente às que tinham nos seus lugares de origem, sobretudo no 

oeste do Estado de Minas Gerais. Desse modo, defendemos a hipótese de uma migração induzida 

                                                         
5 O uso dos termos no diminutivo é muito presente na oralidade dos migrantes mineiros, isso foi recorrente em alguns 
depoimentos gravados, como por exemplo: casinha, escolinha, fazendinha, pracinha, prediozinho. 

6 A denominação de Mato Grosso de Goiás para o conjunto das áreas de mata na porção centro sul do Estado de 
Goiás remonta ao século XIX.  Na década de 1940, o geógrafo Spiridião Faissol trouxe a denominação para a literatura 
geográfica: “O Mato Grosso de Goiás’ é uma extensa região florestal situada na parte centro-sul do Estado de Goiás. 
[…] A origem do nome está ligada ao tipo de vegetação e mais particularmente ao contraste que êle forma em relação 
ao resto da paisagem. Desde o tempo que SAINT - HILAIRE percorreu esta zona, e provávelmente mesmo antes, já se 
conhecia esta parte do Estado como sendo o Mato Grosso” (FAISSOL, 1952, p.7). Conferir também França (1985). 
7 Conforme regionalização oficial do IBGE. 
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pelo Estado e impulsionada por dificuldades econômicas no local de origem dos migrantes, cuja 

atração principal, na chegada, eram as terras consideradas férteis nas áreas de matas a serem 

desbravadas e derrubadas. Afinal, de modo espontâneo, sem necessidade, as pessoas arriscariam 

a própria vida e a de seus familiares nas matas insalubres?  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Figura 2 – Goiás: Mato Grosso de Goiás, 1955 

Em referência à intensa migração interna para o Estado de Goiás, na década de 1930, 

baseando-se nos dados do Censo Demográfico de 1940, Sousa (1949, p. 39) destacou que, 

Goiás é estado pioneiro. Uma nova fronteira humana vem ali se abrindo de 20 anos a 
essa parte, com fôrça  [sic]  cada vez maior. De todos os lados migram nacionais de 
outras áreas de nosso território para ali. Êste Estado do Centro-Oeste é, pois, o que mais 
brasileiros de outras regiões da Federação recebe. Efetivamente, mostraram os dados 
do último recenseamento que num total de 823.619 brasileiros identificados em Goiás 
naquele ano, 668.139 eram naturais da própria Unidade e, enquanto que 155.480, ou 
seja 18,88% eram naturais de outras unidades. Nesse particular Goiás perdia apenas 
para o Distrito Federal e Acre. [...] E o fato é tanto mais digno de menção quanto 
verificamos ser Goiás não apenas o terceiro a receber acréscimo positivo de emigrantes 
de outros Estados como é também um dos últimos (perde apenas para Amazonas, Mato-
Grosso e Acre) a perder, nativos por emigração para, para outras unidades brasileiras. 

Enquanto o Estado de Goiás era o terceiro que mais recebia migrantes, o Mato Grosso de 

Goiás era a área do estado que recebia a maioria deles, sobretudo os mineiros. A cidade de Goiás 

havia perdido parcialmente a sua importância com a construção de Goiânia e a transferência da 
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capital; entretanto, o mesmo não aconteceu com determinadas áreas de seu município, dentre elas 

o então distrito de Mossâmedes que recebeu, na década de 1930, muitas famílias provindas do 

Estado de Minas Gerais. Costa e Costa (1993, p.7, grifos nossos) destacaram a chegada de 

mineiros que viriam a fundar o povoado do Barreirinho e outros:  

Por aqui já moravam os mineiros: José Martins de Oliveira, Joaquim Martins de Oliveira, 
Artur e Vergílio Valeriano, todos amigos de Antônio Rodrigues e Sancler. Também 
habitavam por aqui as famílias Alves de Almeida, Gomes Pereira, Nunes dos Reis. Em 
1939, vieram de Araguari, as famílias Lopes Cardoso, Campos, Borges e neste mesmo 
ano chegou por aqui Antônio Mendonça, o senhor Licurgo de Oliveira e o senhor Dolor 
de Faria. Desta forma foram povoando a região do Distrito de Mossâmedes, por causa 
das notícias das boas qualidades de terras aqui existentes, e as fazendas lotavam de 
gente de Minas, de São Paulo e do nordeste (sic), aumentando a população e dando 
origem a povoações diversas, como os povoados de Campo das Perdizes, Buriti, 
Sanclerlândia, Fartura e Adelândia. 

O trabalho mencionado vai além das estatísticas, pois cita de modo direto famílias já 

residentes e outras que chegaram ao distrito de Mossâmedes na década de 1930. Essa chegada 

massiva de mineiros também foi comprovada por Olanda (2001) em pesquisa sobre a formação 

territorial de Mossâmedes-. A elevação do povoado Cruzeiro à condição de Distrito de Mossâmedes 

é o que será apresentado no tópico a seguir. 

2. Do povoado do Cruzeiro a Sanclerlândia, um Distrito de Mossâmedes  

Desde o início do povoado, de acordo com os depoimentos e com a bibliografia 

consultada, notamos que houve uma combinação de forças locais que articulavam ações, no 

sentido de dinamizar e consolidar o povoado, transformá-lo em distrito e promover a sua 

emancipação. 

Ao considerar Sanclerlândia como uma cidade e a cidade como uma materialização da 

urbanização, entendemos que os processos de formação do povoado, criação do Distrito e a sua 

posterior emancipação podem ser analisados de acordo com as elaborações do pensador francês 

Henri Lefebvre (2004), especialmente no que se refere às ordens próxima e distante na cidade, 

conforme o quadro 1. 
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Ordem próxima Ordem distante 

“Relações dos indivíduos em grupos mais 

ou menos amplos, mais ou menos 

organizados e estruturados, relações 

desses grupos entre eles.” 

 “A ordem da sociedade, regida por grandes e poderosas 

instituições (Igreja, Estado)”. 

 “A cidade é uma mediação entre as 

mediações. Contendo a ordem próxima, ela 

a mantém, sustenta relações de produção 

e de propriedade; é o local de sua 

reprodução.”  

“Contida na ordem distante, ela se sustenta; encarna-a; 

projeta-a sobre um terreno (lugar) e sobre um plano, o plano 

da vida imediata; a cidade inscreve essa ordem, prescreve-a, 

escreve-a, texto num contexto mais amplo e inapreensível 

com tal e não ser para a meditação.” 

Quadro 1 - Ordens na cidade, de acordo com Lefebvre, (2004, p. 46)     Organização. OLANDA, E. R. 2007  

                                                                                                                

As articulações, cujos objetivos eram consolidar o povoado, transformá-lo em distrito e 

conquistar a emancipação política, comprovam ações dos grupos locais organizados (ordem 

próxima) em função de determinadas finalidades, ou seja, não eram e não são aleatórias. A 

presença do Estado e de instituições como a Igreja católica (ordem distante) implica articulações 

aparentemente simples que foram e são significativas para a cidade pequena. No caso específico 

da análise aqui empreendida, os estabelecimentos comerciais, a capela católica de São Sebastião 

(foto 1), uma escola pública e um cemitério constituíram os pilares iniciais do que é, atualmente 

(2012), a cidade de Sanclerlândia.  

 

 

  

 

 

                         Foto 1 – Sanclerlândia: igreja de São Sebastião      Foto: OLANDA, V. R. 2008                                                                                     

  O surgimento do povoado do Barreirinho deve ser entendido com um olhar nas escalas 

local, estadual e nacional, visto que a “onda migratória” direcionada ao Estado de Goiás, nas 

décadas de 1930 e 1940, tem suas raízes em um projeto nacional amplo e denominado de Marcha 

para o Oeste. Esse projeto, empreendido pelo Estado Novo, provocou grandes transformações no 
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Oeste do país, de modo geral, e, particularmente, em Goiás. Com relação às transformações, uma 

síntese pode ser encontrada em Barreira (1997, p. 21, grifos nossos): 

A partir da década de 1940, iniciam-se, então, grandes transformações em Goiás, com 
novas vias de penetração ao Sul do Estado e o inicio de regulamentação de terras 
devolutas (criação do Escritório de Terras na década de 1940), assim como toda uma 
política e incorporação de novas áreas emanadas da Marcha para o Oeste. O 
deslanche ocorrido nesta década far-se-á nas áreas de matas e solos férteis, como as do 
Sudoeste goiano, as manchas de mata ao longo da Ferrovia, a região do antigo Mato 
Grosso de Goiás, o vale do São Patrício e a vertente goiana do Paranaíba. Essas 
regiões constituíram verdadeiras frentes de ocupação impulsionadas pelo poder público 
através de iniciativas como a fundação de Goiânia, a implantação da Colônia Agrícola 
Nacional de Goiás e a criação da Fundação Brasil Central.   

O surgimento do povoado do Barreirinho que deu origem a Sanclerlândia coincide com as 

transformações mais amplas ocorridas no Estado de Goiás e, desse modo, reafirmamos aqui a 

posição divergente das análises que consideram o surgimento dos povoados no então município da 

cidade de Goiás e no Mato Grosso de Goiás, entre eles o Barreirinho, como frutos de uma 

colonização espontânea. As ações do Estado Brasileiro na Marcha para o Oeste foram indutoras do 

povoamento, ou seja, o que parece ter sido espontâneo teve no Estado Brasileiro um poderoso 

indutor, embora o projeto de colonização oficial de maior visibilidade em Goiás tenha sido o da 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) que deu a origem à cidade de Ceres.  

Além dos projetos de colonização oficial, houve a construção de Goiânia com a 

consequente transferência da capital e, no seu bojo, ações que atraíram migrantes para o estado. 

Nesse sentido, podem ser lembradas inclusive ações no campo da Geografia acadêmica como a 

Assembleia Anual da Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) ocorrida em Goiânia, em 1948. 

Essa Assembleia realizou trabalhos de campo no Mato Grosso de Goiás (ABREU, 1994). 

Entendemos que tais ações articuladas pelo Estado e pela sociedade foram indutoras da 

colonização e, consequentemente, do povoamento. 

No início da década de 1950, enquanto, de maneira geral, o Estado de Goiás e, 

particularmente, o Mato Grosso de Goiás (figura 2) continuavam com o crescimento impulsionado 

pelas ações desenvolvidas nas décadas de 1930 e 1940, o povoado do Cruzeiro entrou em declínio. 

Esse declínio deu-se em decorrência do acirramento dos conflitos, no plano político, entre grupos 

instalados na sede do Distrito de Mossâmedes e aqueles instalados no povoado do Cruzeiro. 

Consideramos conflito o termo adequado para descrever a situação de embate político 

entre os grupos; a adoção do termo divergência seria muito suave para uma explicação plausível. A 

escola pública, em pleno funcionamento, foi temporariamente desativada, haja vista que os 
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professores foram transferidos para outras escolas do Distrito de Mossâmedes. Famílias 

abandonaram o local; a estrada que interligava Mossâmedes a Córrego do Ouro foi desviada do 

povoado do Cruzeiro; pontes foram destruídas. Tudo isso pode ser entendido como acirramento de 

conflito, muito além de divergências políticas. Moraes (1993, p. 42) descreveu assim o declínio do 

povoado do Cruzeiro: 

Mossâmedes quase acabou com o povoado que tinha então várias casas, algumas lojas 
(a primeira tinha sido de Onésimo de Vieira), armazéns, uma pensão, a farmácia do 
Olívio, entre outras comodidades. A estrada que cortava o povoado foi mudada de lugar, 
a ponte da Água fria foi derrubada. As escolas foram transferidas. Olívio foi para a 
fazenda Coelho e Domingos Guimarães para a Fazenda Engenhoca, para além dos 
limites de Mossâmedes. O Cruzeirinho entrou em decadência. Os moradores foram 
mudando para outros povoados e cidades. Uns foram para o Buriti, um povoado próximo, 
outras pessoas buscaram a capital e houve até quem transpusesse as fronteiras 

estaduais, a maioria destinando-se ao Pará. 

Tomando como metáfora a ponte destruída podemos afirmar que o povoado recebeu um 

banho de água fria, ou seja, sofreu um revés em seu processo espacial e histórico. O Cruzeiro ou 

Cruzeirinho passava por um declínio, inclusive com a saída de parte dos moradores em 

consequência dos confrontos políticos; os então Distritos de Mossâmedes (figura 3) e Córrego do 

Ouro desmembram-se da cidade de Goiás, obtêm a autonomia política e são elevados ao status de 

município em 1953. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 3 – Goiás: município de Mossâmedes, 1955 
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O povoado do Cruzeiro foi elevado a município uma década após as emancipações de 

Córrego do Ouro e  de Mossâmedes, ou seja, em 1963 (quadro 2). 

Município Área atual (em Km²) Data da criação Lei de Criação (nº) Desmembrado de: 

Adelândia 115 27-01-1988 10.396 Mossâmedes  

Americano do Brasil 134 10-06-1980 8.844 Anicuns 

Anicuns 962 07-06-1911 388 Palmeiras de Goiás 

Aurilândia 565 08-10-1948 173 Paraúna 

Avelinópolis 164 14-11-1963 4.921 Anicuns 

Buriti de Goiás 199 29-04-1992 11.702 Mossâmedes 

Firminópolis 406 07-10-1948 17 Paraúna 

Mossâmedes 684 14-11-1953 722 Goiás 

Nazário 300 25-08-1948 1214 Anicuns 

Sanclerlândia 497 13-11-1963 4.897 Mossâmedes 

Santa Bárbara de Goiás 140 23-10-1963 4.710 Trindade 

São L. de Montes Belos 826 12-10-1953 805 Goiás 

Turvânia 472 14-11-1958 2.112 Anicuns 

Córrego do Ouro8 462 24-09-1953 776 Goiás 

Quadro 2 - Microrregião de Anicuns: gênese dos municípios  
Fonte: disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/ documentação territorial do Brasil. Acesso em 30 de jan. de 2008                                                                         
Organização: OLANDA, E.R. 2008 

Os processos socioespaciais não são lineares, o declínio ocorrido num momento pode 

ser ampliado ou revertido em outro. Antes de findar a década de 1950, a situação mudou, a estrada 

voltou a ter o seu curso passando pelo povoado, a escola foi reaberta com a volta dos professores, 

pessoas retornaram e outras chegaram; um novo dinamismo atingiu o Cruzeiro e uma prova disso, 

no plano econômico, foi a fundação e instalação, em 1958, do laticínio Flor Goiana, cuja função 

principal era a de agregar valor ao leite produzido nas fazendas próximas, com fabricação de 

queijos, manteiga e doce; esse laticínio constituiu a base do que é, atualmente, uma fábrica de 

queijos e doce de leite controlada por empresa multinacional com sede fora do Brasil9.                

                                                         
8 Córrego do Ouro integra oficialmente a Microrregião de Iporá. 
9 Este pode ser considerado como um exemplo da ordem distante atuando na cidade. Atualmente (2013), a fábrica de 
queijos está fechada, após mais de 50 anos de funcionamento. Em 14/04/2008, a empresa Leitbom, proprietária do 

http://biblioteca.ibge.gov.br/
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  O intenso e acirrado conflito político entre os grupos do Cruzeiro e de Mossâmedes 

passou para um plano de divergências apenas por um curto período. As divergências e disputas 

ainda podem ser notadas nas falas dos moradores das duas cidades, de acordo com observações 

feitas por nós em trabalhos de campo. 

  Oficialmente, o povoado do Cruzeiro ou Alto recebeu a denominação de Sanclerlândia 

com sua elevação à condição de Distrito de Mossâmedes em 1962 (figura 4), em homenagem 

póstuma, uma vez que o Sr. Saint-Clair faleceu, em 1958, e o povodo era, então, conhecido pelo 

nome de terra de Saint-Clair; mais uma vez a toponímia local foi alterada e, desta vez, oficializada 

por força da Lei Municipal de Mossâmedes, nº. 119, de dois de dezembro de 1962.  

        

 

 

 

 

 

 

 
                                                    
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                          Figura 4 – Goiás: município de Mossâmedes, 1962            
                                                   

                                                                                                                                                                          

laticínio em Sanclerlândia, foi vendida ao grupo GP Investimentos, com sede em São Paulo. Por sua vez, este grupo é 
controlado pela GP Investments, cuja sede encontra-se nos Estados Unidos. De acordo com informações obtidas no 
site <http://www.mzweb.com.br/gp2009/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=23920&conta=28&id_ arquivo=86068.> Acessado em 
1 mar. 2010: “A GP Investments é líder no mercado de private equity na América Latina. Sua missão é gerar 
rendimentos excepcionais no longo prazo para seus investidores e acionistas. Desde sua constituição, em 1993, foram 
captados aproximadamente US$ 3 bilhões de investidores e adquiridas 46 companhias em 14 diferentes setores da 
economia”. 

http://www.mzweb.com.br/gp2009/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=23920&conta=28&id_%20arquivo=86068
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Sanclerlândia foi distrito de Mossâmedes por menos de um ano. Havia no povoado um 

grupo organizado que já lutava pela autonomia política que viria a ser conquistada num embate 

entre vereadores de Sanclerlândia e do distrito sede, ou seja, Mossâmedes, tema que será melhor 

detalhado no  tópico seguinte 

3- Do distrito ao município 

No tópico precedente, foi destacado o intenso embate político transformado em conflito 

entre pessoas do povoado do Cruzeiro e de Mossâmedes, ou seja, entre os que defendiam a 

emancipação, bem como a consequente autonomia do povoado e posterior distrito e aqueles 

contrários à autonomia.  

O auge do conflito ocorreu na campanha eleitoral para as eleições municipais em 1962. 

De um lado, estavam as forças políticas instaladas no Cruzeiro, cujo objetivo principal era eleger 

quatro dos sete vereadores, constituir  maioria na Câmara e controlar o Poder Legislativo Municipal. 

Do outro lado, aglutinavam-se os grupos políticos sediados em Mossâmedes e contrários à 

emancipação. Os dois grupos tinham, ao seu modo, razões para defenderem as suas posições.  

Com a emancipação política, o Cruzeiro ganharia poder e força, a autonomia significaria 

um aporte maior de verbas, bem como a criação de novos cargos públicos com a instalação da 

administração municipal, entre outros. Entretanto, Mossâmedes iria perder parte do seu território, 

população, arrecadação, enfim, perderia poder. Segundo Raffestin (1993, p. 53), “o poder se 

manifesta por ocasião da relação. É um processo de troca, ou de comunicação quando, na relação 

que se estabelece, os dois pólos fazem face um ao outro ou se confrontam.”  No caso  específico, 

os dois polos se confrontaram, visto que os interesses em disputa eram relativos ao controle e uso 

do território. A disputa institucional foi travada por meio do acesso e controle do poder Legislativo 

Municipal, todavia essa é apenas uma face do confronto, outra face mais extrema ainda está 

guardada na memória das pessoas e, desse modo, o depoimento do Sr. A.C. F, demonstra, de 

modo contundente, o confronto pelo poder e pelo território.   

Sanclerlândia, de 1960 para cá, teve um grande desempenho. Eu me lembro muito bem 
na época da emancipação, 05 de janeiro de 1964. Teve uma grande repercussão entre 
Sanclerlândia e Mossâmedes, naquela época o Olívio dominava aqui a cidade, ele era 
fundador da cidade, ficou no lugar do seu sogro, o Saint-Clair. Teve uma rivalidade entre 
o Olívio e o Lincoln lá de Mossâmedes, inclusive nós perdemos um companheiro aí o 
Onésimo de Jesus Vieira, morto lá na cidade de Adelândia, pelo assassino Zeca Sabino 
(Sr., A.C. F,  em  19/02/2008).     
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O depoente, ao seu modo, denomina suavemente o confronto de repercussão entre 

Mossâmedes e Sanclerlândia, contudo utiliza expressões fortes, tais como “dominava aqui a 

cidade”, “teve uma rivalidade”, para demonstrar o seu entendimento do conflito cujo extremo ocorreu 

com o assassinato de um candidato a vereador pelo Distrito de Sanclerlândia. Esse assassinato 

impulsionou a luta pela emancipação. Em Sanclerlândia, há pessoas que afirmam que o candidato 

assassinado já era vereador, como o Sr. C.L. D. (em 17/02/08): “Veio a emancipação através do 

vereador Onésimo de Jesus Vieira e Olívio Mendonça, aí foi crescendo e está no que está hoje”. De 

fato, a segunda pessoa citada realmente foi eleita vereador e prefeito por dois pleitos, no entanto, a 

primeira, considerada mártir da emancipação, não chegou a ser vereador; foi assassinada durante a 

campanha eleitoral, portanto, não disputou a eleição, como consta no depoimento do Sr. A.C.F. e na 

bibliografia consultada. 

Com o objetivo de contextualizar o surgimento de Sanclerlândia, a sua transformação em 

distrito e, posteriormente, em município, muitas datas foram mencionadas neste texto, desse modo, 

apresentamos uma síntese cronológica parcial (quadro 3). 

Ano ou período Marco Espacial/Histórico 

Década de 1930  Intensificação da ocupação por migrantes mineiros.  

 Primeiro estabelecimento comercial: Venda do Zé de Brito. 

1943   Fundação de um estabelecimento comercial às margens da estrada que 

interligava Mossâmedes a Córrego do Ouro: Venda do Saint-Clair. 

Final da década de 1940  Um cruzeiro é erigido ao lado do Campo de futebol, nas proximidades da 

atual Praça Hermógenes Coelho. 

1947  Abertura e funcionamento da primeira sala-de-aula. 

Inicio da década de 1950  Problemas políticos com a sede do Distrito em Mossâmedes e isolamento 

com a precariedade das estradas provocaram a saída de algumas famílias 

do Povoado do Cruzeiro. 

 Inauguração da primeira escola.  

1955 - 1960   Retorno de parte das famílias que haviam deixado o povoado e chegada de 

outras. 

 Fundação do laticínio A Flor Goiana.  

1962  O povoado do Cruzeiro é elevado a Distrito de Mossâmedes com a 

denominação de Sanclerlândia. 

1963  Desmembramento de Mossâmedes e emancipação política. 

  1964  Instalação do município. 

Quadro 3 – Sanclerlândia: síntese cronológica parcial 
Fontes: diversas                                                                                                            Organização: OLANDA, E. R. 2008  
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No transcorrer do texto utilizamos as denominações Barreirinho, Cruzeiro, Cruzeirinho, 

Alto e Sanclerlândia. Nesse sentido, para facilitar a compreensão, apresentamos, a seguir, um 

quadro síntese cujas datas são apenas referências, não constituindo, assim, delimitações rígidas. 

Denominação Fase ou período 

 Barreirinho, primeira 

denominação 

 Segunda metade da década de 1930 e início da década de 1940. 

 Cruzeirinho, Cruzeiro ou 

Alto 

 Meados da década de 1940, com a intensificação dos rituais 

católicos no local do cruzeiro. 

 Sanclerlândia   Oficializada em 1962, com a elevação do povoado a distrito de 

Mossâmedes. Permaneceu com a emancipação em 1963. 

Quadro 4 – Sanclerlândia: síntese da toponímia.                                                 Organização: OLANDA, E.R. 2008 

De acordo com os preceitos legais vigentes no período, o distrito de Sanclerlândia foi 

desmembrado de Mossâmedes ( figura 5) pela Lei Estadual nº. 4897 de 17 de novembro de 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                              

 

 

 

                                          Figura 5 – Goiás: municípios de Mossâmedes e Sanclerlândia, 1964 
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Em cumprimento à lei de emancipação, a instalação do município ocorreu em primeiro de 

janeiro de 1964. Formado pelos distritos de Sanclerlândia e Aparecida (figuras 4 e 5), atualmente 

(2012), é um município monodistrital, ou seja, Aparecida perdeu a condição de distrito. Permanece a 

área original de 497 km², uma vez que, não houve desmembramentos e nem perda de áreas para 

outras unidades.   

Considerações finais 

Em suma, neste trabalho enfocamos o surgimento do povoado do Barreirinho, 

posteriormente Alto, Cruzeiro ou Cruzeirinho e Sanclerlândia, quando foi elevado à condição de 

Distrito de Mossâmedes. Estas mudanças na toponímia local ocorrerem em função de três 

principais influências distintas e integradas, ou seja, o papel significativo desempenhado pela 

agropecuária (Fazenda Barreirinho → povoado do Barreirinho); a importância dos rituais e 

simbologias religiosas católicas (cruz → Cruzeiro ou Cruzeirinho); e o destaque das atividades 

comerciais e, consequentemente, da influência dos primeiros comerciantes estabelecidos no 

povoado (Saint-Clair → Sanclerlândia). 

A elevação do Povoado a Distrito (1962) constituiu numa etapa legal e transitória para a 

sua emancipação no ano seguinte (1963). Todos estes processos, descritos de modo sucinto, foram 

conduzidos pela elite local formada, sobretudo, por fazendeiros e comerciantes, ou seja, uma união 

das pessoas que controlava o poder nas dimensões econômica e política, o que não sofreu 

alterações após a emancipação decorrente do desmembramento de Mossâmedes.   
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