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Basileu Toledo França tornou-se mais conhecido em Goiás por ser nome de 

teatro e instituições educativas e culturais. Muitos frequentadores desses 

espaços e alunos que neles têm oportunidade de aprender e desenvolver 

talentos desconhecem, porém, quem foi e o que fez esse homem para merecer 

homenagens.   

Basileu foi escritor, pesquisador, professor, economista, jornalista, 

empreendedor, político, servidor público. Membro da Academia Goiana de 

Letras (AGL) e do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), do qual foi 

presidente. Co-autor em 1961 do Estatuto da Universidade Federal de Goiás, 

fundou no ano seguinte a cadeira de Sociologia Educacional; foi professor de 

Repartição da Renda Social da Universidade Católica de Goiás, atual PUC-GO, 

e diretor do Instituto de Educação de Goiás, cargo que assumiu em 1955, 

quando veio morar em Goiânia.  

O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França (Itego) é 

assim denominado porque suas instalações ocupam área do antigo Instituto 

França. Essa escola, fundada em 1956 por Basileu e sua mulher, a professora e 

historiadora Ada França, funcionou inicialmente em casa alugada na Rua 31, 

no Centro. Em 1960, o Estado doou o terreno para a sede própria, cujas obras 

foram concluídas em 1964. Gerações de grandes profissionais estudaram 

nesse instituto, que após décadas de funcionamento, encerrou as atividades.  

Graças ao apoio e entusiasmo de Basileu, já com mais de 80 anos de idade, o 

local reabriria como centro de artes. Quando ele morreu, em novembro de 

2003, o instituto que tem seu nome já era frequentado por cerca de 3 mil 

alunos. Desde 2002, quando iniciou as atividades, o Itego em Artes Basileu 

França proporcionou a mais de 70 mil alunos formação em cursos de música, 

dança, artes visuais, cênicas, circo e arte inclusão, além de abrigar a Sinfônica 

Jovem, que faz dezenas de concertos anuais e turnês no exterior. No teatro de 

700 lugares, o público tem acesso a espetáculos de excelente qualidade.  



Jataí  
Em 2002, também foi inaugurado o Centro Cultural Municipal Basileu Toledo 

França, na Avenida Goiás, tendo ao fundo a Mata do Olho d’Água, marco da 

fundação da centenária Jataí. Um reconhecimento ao autor, dentre outras 

obras, de Pioneiros, romance histórico sobre a fundação da cidade que teve 

sua primeira edição em 1954 e firmou-se como aclamada obra literária, 

referência para pesquisadores e acadêmicos.   

Foi fundamental a contribuição de Basileu para a preservação da memória de 

Jataí, onde nasceu em 18 de setembro de 1918. Também é legado seu a Escola 

Romualda de Barros, que construiu e foi inaugurada em 1960 no povoado de 

Estância, no município. Além disso, seus estudos sobre o Sudoeste Goiano 

traçam um mapa detalhado da região, riquezas naturais e ocupação humana. 

O que mais  impressionava o autor era a gente.   

“Com seu arraigado amor à terra. Um grande senso de liberdade, sem a qual 

não saberia viver, e que herdou diretamente dos vaqueiros povoadores da 

região. O seu espírito aberto para o novo e a modernidade. A solidariedade 

constante que a engrandece como povo.” (Depoimento – Museu do Som – 

Academia Goiana de Letras. Oriente, Goiânia, 1979).  

Obras  

Além de Pioneiros, são de autoria de Basileu os livros: Romance (1951), a “lira 

dos vinte anos”, como definiu a história de amor em versos; O Sudoeste – 

Tentativa de Interpretação (1959); Estudos de Educação (1960); Música e 

Maestros (1962), sobre antigas bandas e compositores do Sudoeste; Cavalo de 

Rodas – A Entrada do Automóvel em Goiás (1979); Vale do Rio Claro, coletânea 

de 20 contos (1979); Capangueiros e Jagunços (1987) e O Triângulo dos 

Diamantes (1994), respectivamente, romance histórico e ensaiodocumentário 

sobre a região do Rio das Garças e a luta armada de Morbeck e Carvalhinho 

em 1925, episódio violento que marcou a infância do autor.   

Basileu narrou a história de seus familiares e fatos marcantes de sua vida até 

os 12 anos de idade no memorialístico Monólogos em Surdina (2000). Nesse 

livro ele conta lembranças do menino que antes de completar 3 anos de idade 



perdeu o pai e cedo teve de trabalhar, como engraxate, jornaleiro, vendedor 

de frutas e quitandas e de esterco para hortas, a fim de ajudar a jovem mãe 

viúva. As aventuras, descobertas, personagens populares na terra natal. Tinha 

orgulho de suas origens e defendia o trabalho, a tenacidade, a lealdade.  

Também lançou Velhas Escolas (1998), resgatando a contribuição dos mestres-

escolas desde os primeiros povoadores do sertão do Rio Claro, na segunda 

metade do século 19. Tornou-se também professor e para melhor exercer a 

missão, cursou Magistério. Sua ocupação predileta, respondeu certa vez, era 

educar.  

   

Coube a Basileu evitar que caíssem no esquecimento a trajetória e a obra de 

personalidades cuja atuação é digna de reconhecimento: Crispiniano Tavares, 

autor de Contos, Fábulas e Folclore; a poeta Leodegária de Jesus; o médico, 

político e escritor Americano do Brasil.   

Membro da AGL, escreveu Cadeira N 15 - Estudo da Literatura de Goiás (1971), 

e respondeu a questões de colegas acadêmicos reunidas em Depoimento. As 

vivências da juventude, quando estudou e trabalhou em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, renderam contos de Algumas Histórias (2001).   

Dedicou-se ainda ao registro da história de São José do Rio Preto, onde passou 

a morar com os tios, aos 12 anos, para prosseguir nos estudos. Na cidade 

paulista conheceu Ada, companheira de toda a vida, e lá nasceram os três 

filhos, Olga Luzia, Maria Bernadete e José Manuel.  

O “espírito” com que fez seu trabalho, foi assim descrito por Basileu no 

lançamento da 4ª edição fac-similar de Pioneiros, em maio de1995:  

“Não me move, e creio que a nenhum estudioso da área social, o desejo de 

repetir o que já passou, mas conservá-lo na memória do povo e tirar dele as 

lições que nos oferece. De amor ao lugar. De fé no destino desta população. 

De desprendimento no trato da coisa pública. Tudo enfim que possa servir de 

exemplo construtivo, principalmente para as novas gerações.”  
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