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RESUMO 

 

 

Este trabalho realiza uma análise da imagem da cidade de Goiás, no decurso do 

século XIX, estabelecendo as relações entre as formas e as funções urbanas. É um 

estudo que concilia História urbana e social com a finalidade de (re) descobrir uma 

gênese da cidade a partir da sua representação imagética. Para tanto, o trabalho 

apoia-se em documentação legislativa/administrativa que fornece elementos 

capazes de identificar qual foi a concepção política que orientou a construção e a 

posterior conservação física do espaço urbano.   Tal conservação material cristaliza 

a imagem da cidade colonial. A análise enfatiza a preservação do espaço urbano no 

que diz respeito às permanências e continuidades, perceptíveis no tipo de traçado, 

na disposição paisagística e na arquitetura vernacular. Além disso, discute-se a 

relação essencial dessa imagem com a memoria social construída em torno dela. 

Nesse sentido, o destaque é concedido a algumas edificações que, de acordo com 

as conclusões apresentadas ao final, simbolizam os ideais norteadores da 

construção da cidade, os quais são marcadamente religiosos.  No decorrer dos 

capítulos são demonstrados e explorados, materiais documentais escritos e 

iconográficos, que são as fontes que respaldam a afirmação de que durante o século 

XIX, a cidade de Goiás passou por um processo de preservação urbana que seguia 

diretrizes políticas e que incidiram diretamente na valorização cultural da sua 

imagem. 

 
 

Palavras-chave: Cidade, Imagem, Memória.  
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ABSTRACT 
 

 

This work analyses the image of the town of Goiás in the 19th century, establishing 

relations between the forms and the urban functions. It’s a study that joins urban and 

social history and aims to find a genesis of the town, from the representation of its 

image. So, the legislative/administrative documents support this work and supply 

elements that are able to identify which was the political conception that orientated 

the construction and the posterior physical conservation of the urban space. Such 

conservation consolidates the image of the colonial town. The analysis emphasizes 

the preservation of the urban space that concerns permanence and continuity in the 

landscape arrangement and in the vernacular architecture. Furthermore, this study 

discusses the relationship between the image and the social memory. So, it provides 

a focus for some buildings that symbolizes the ideals that orientated the construction 

of the town, which are really religious. Written and iconographical documents are 

demonstrated and explored along the chapters. They are sources that confirm the 

urban preservation process of the town during the 19th century. This process followed 

the political instructions that reflected directly in the cultural values of its image.                

  

 

Key words :  town – image - memory 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação existente entre a forma 

e a função dos componentes do espaço urbano da cidade de Goyaz, durante o 

século XIX. E, a partir da análise, discutir as implicações dessa relação na 

determinação da imagem da cidade e, consequentemente, na constituição das 

representações coletivas e sociais. A imagem da cidade como objeto de estudo está 

associada à cultura figurativa, que é o conjunto dos elementos materiais 

componentes de uma cidade, e que engloba: o traçado urbano, as construções 

físicas e os simbolismos - identificados como objetos da representação figurativa. A 

reunião desses objetos - aos quais estão relacionados valores reconhecidos 

historicamente – compõe os setores que erigem a cidade.  

A dimensão figurativa preserva sua especificidade e autonomia diante das 

outras formas de cultura, que são, principalmente, as práticas e as atividades 

exercidas na cidade. As práticas podem ser religiosas, artísticas ou culturais; e 

também dizem respeito às tradições, festas, comemorações, enfim, aos costumes, 

experiências e vivências urbanas. As atividades são produtivas: econômicas, de 

trabalho, políticas, de educação, de lazer, elas dinamizam a sociedade no sentido de 

constituir uma esfera propriamente urbana. Essas práticas e atividades exercidas 

nas cidades são muito importantes para a construção da sua concepção, porque 

orientam a produção do espaço urbano como um todo. Esse espaço concretiza-se 

em formas – estrutura física e concreta sobre a qual se estabelece a sociedade e 

que confere à cidade sua configuração particular – e funções – utilidade de natureza 

social, política e cultural desempenhada pelos elementos materiais da cidade sobre 

o imaginário coletivo. A relação forma/função atua permanentemente sobre a 

reconstrução e a reapropriação dessa estrutura urbana, que culmina no que se 

denomina imagem da cidade, concebida como cultura material e imaterial, que 

impulsiona a produção das práticas e do pensamento social e que desempenha 

papel proeminente na construção da concepção da cidade.  A relevância de focar a 

análise dessa pesquisa na relação forma/função das edificações justifica-se na 

medida em que a cidade de Goiás foi o foco de origem e de disseminação da prática 

do urbanismo e da arquitetura no interior do sertão dos Guayazes. Então, na sua 

condição de Capital, agiu como uma referência a partir da qual se pode mensurar a 

cultura figurativa das demais cidades da região. 
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Nesta pesquisa, que pretende desvelar seu objeto de investigação sob o 

enfoque da História Urbana, a Cidade de Goiás será pensada no complexo mais 

amplo da História das cidades. Na História existiu um generalizado desenvolvimento 

de uma ideologia urbanista que prescreve a função das formas das cidades. Estudos 

revelam que os traçados urbanos e os estilos arquitetônicos exercem função além 

da estética. Pode-se exemplificar, historicamente, a apropriação e o uso da forma da 

cidade para diversos fins: estrutura e controle da vida social, dominação política e 

militar, reprodução de modos de produção econômica, imposição cultural, ordenação 

mental das populações e outros. Modelos urbanos operatórios podem ser 

reconhecidos em cidades como Versalhes e Buenos Aires, dentre outras (BARROS, 

2007; MUNFORD, 1998).  

Na Europa, por exemplo, as construções de castelos e muros foram 

características marcantes da ascensão do feudalismo. Em sua serventia utilitária, os 

castelos eram habitações dos reis ou senhores, e também eram locais de comando 

político. No imaginário social, aquelas grandes construções conotavam poder e 

prestígio para seu morador diante das simples e frágeis casas servis. Os muros 

efetivamente serviam de proteção militar, mas também reforçavam a figura do 

senhor como detentor do poder de proteger. Com o passar do tempo, muitas das 

cidades europeias mantiveram esses elementos, que foram usados e apropriados 

dentro de novos contextos. Um exemplo clássico é a cidade de Paris, que no final do 

período medieval e durante a época moderna era a capital da maior potência política 

europeia, a França. Em seu reinado no século XIV, Carlos V construiu um castelo 

fortificado, destacando uma torre principal, que deu início à edificação do atual 

museu do Louvre. Até então, os fortes e as torres eram elementos militares, 

materiais e simbólicos. De acordo com Sennett (1997, p. 150), pela primeira vez “a 

proteção militar perdeu sua característica prática de defesa, assumindo a feição de 

alegoria arquitetônica”. Isso teria ocorrido devido às necessidades políticas e 

econômicas daquele momento, marcado pelas disputas entre Igreja e Estado, que 

demandavam maior preocupação com o prestígio político do Estado forte 

economicamente do que com as batalhas militares regionais típicas do medievo. A 

famosa frase inscrita sobre os portões das cidades que integravam as Ligas 

comerciais na França, “o ar da cidade torna o povo livre”, é convergente ao 

desregramento de planejamento urbano da cidade de Paris. O descaso aparente de 
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planejamento pode se relacionar ao ideal nascente de liberdade e individualidade, 

que rompia com a ordem social anteriormente estabelecida. A torre de Carlos V 

também rompia com sua função de guarnição, e o rei usava a alegoria arquitetônica 

com funcionalidade política. As reformas urbanas possuíam um caráter político, que 

já aparecia principalmente nos espaços econômicos da cidade e afetava, assim, a 

forma usual dos elementos arquitetônicos originados do passado recente.  

Outro exemplo emblemático é a cidade de Londres. Durante o século XIX, 

essa cidade passou pelo que alguns autores chamaram de “revolução ou renovação 

urbana”. Desde o século XVIII e principalmente no XIX, no centro da cidade foram 

erguidas construções magníficas abrigando amplos gabinetes do governo. Os 

urbanistas operaram um processo de demolições das habitações pobres e 

estabelecimentos comerciais simples, para erguer casas destinadas à classe média 

e rica. Essa renovação foi feita com rapidez e pouca interferência pública, 

“empurrando” a pobreza e concentrando-a em lugares mais distantes do centro da 

cidade. Richard Sennett (1997) afirma que, antes de Paris e Nova York, Londres 

alocou classes homogêneas em espaços separados. Pode-se considerar que essa 

separação concordava com uma mentalidade de ordem capitalista. De modo geral, 

os desenhos urbanos surgidos no século XIX promoviam espaços de circulação e 

movimentação de pessoas, que combinavam o misto de liberdade e individualidade, 

comportamentos ideais para os preceitos da sociedade capitalista. Em relação a 

isso, Alexis de Tocqueville (1987) pensava que tal forma (a dos desenhos urbanos 

do século XIX) poderia assegurar determinada ordem. Quanto à renovação urbana 

em questão, Sennett (1997, p. 265) escreveu: “Firmados em seus predecessores 

iluministas, que concebiam as cidades como artérias e veias, os urbanistas 

modernos colocaram esse imaginário a serviço de novos ideais”. Nesse sentido, os 

parques de Londres são espaços exemplares de reaproveitamento do desenho 

tradicional dos locais para novas funções. Os Parques foram circundados por ricas 

moradias – de porte exagerado - alinhadas; o tráfego dava acesso ao centro, e não 

às imediações, para a população que andava a pé; e as calçadas foram planejadas 

para movimentações rápidas, sem aglomerações. O traçado chamado de “modelo 

de veias e artérias” foi reaproveitado; diferenciava as áreas socialmente e também 

diferenciava o ambiente público do privado. Novos usos para novas funções.  
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No Brasil, o estudo das cidades coloniais brasileiras tem forte presença 

na produção historiográfica contemporânea. A contribuição de alguns pesquisadores 

das cidades foi fundamental para o início da construção de um campo em torno da 

historiografia urbana brasileira.  

O trabalho de Nestor Goulart Reis (2000) sobre a Evolução urbana do 

Brasil é considerado pioneiro nas áreas da Arquitetura e Urbanismo, principalmente 

quanto a evidenciar uma política urbanizadora portuguesa, ao discutir a organização 

espacial dos núcleos, considerando a escolha dos sítios, o traçado e a arquitetura, e 

ao discorrer sobre as transformações ocorridas nos dois primeiros séculos da 

colonização, no tocante à ideia de se conferir monumentalidade à arquitetura civil e 

religiosa. O autor contribuiu também para o estudo das Imagens de vilas e cidades 

do Brasil Colonial (2001), com inovação em termos de fontes utilizadas, conciliando 

a utilização dos documentos escritos de caráter administrativo com material pictórico 

apresentado em reproduções de mapas, plantas e desenhos.  

Outro trabalho decisivo para a historiografia urbana foram as pesquisas 

de Murilo Marx (1980; 1991) sobre as cidades brasileiras. No que tange à relação 

forma e função das vilas brasileiras no período colonial, o autor expõe que 

independentemente das características do traçado, o conjunto da cidade era 

articulado pelos largos da igreja matriz e da casa de câmara e de cadeia junto com o 

pelourinho. Esses pontos se constituíam em polos de aglomeração populacional, 

eram bem localizados geograficamente em relação aos demais pontos da cidade, e 

até obedeciam às normas eclesiásticas (1991, p. 89). Sobre essa característica 

marcante nas vilas e cidades brasileiras, o autor escreve: 

 
 
A observação de tais normas, na ausência de um plano claro e explicitado, 
levou tais polos a desenharem a planta de ocupação do solo e o próprio 
traçado de vias. A presença pouco comum de um plano urbanístico ficava 
também pontuada por tais referências, quando não ia se submetendo a elas 
através da expansão gradual de um adro, do desvio ou mesmo da 
interrupção de uma rua. Ainda que tal não ocorresse, mesmo um traçado de 
cidade mais geometrizado, ondulado no relevo, exibia logo, nas cristas do 
sitio urbano, marcos decididamente religiosos. (MARX, 1991, p. 89) 

 
 

Em História urbana, a possibilidade da alteração, modificação e até 

mesmo da própria construção do objeto de estudo no decorrer da pesquisa é 

plausível devido à movimentação e a não-delimitação inerentes ao contexto que 

envolve tal objeto. A cidade é, em primeiro lugar, materialidade que constitui uma 
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forma que se estende no espaço. E é nesse espaço que se constitui a sociedade. 

Então, a cidade é um local de disposição valorativa entre as pessoas e os objetos 

concretos. A cidade e a sociedade são duas realidades coextensivas. Levar em 

conta o espaço, operacionalizar a localização do objeto de estudo na cidade, sem 

reduzi-lo a um único ponto, significa ampliar na proporção de suas dimensões a 

complexidade do objeto que se estuda na cidade.  

Esses argumentos não pretendem justificar alguma imprecisão do objeto 

de estudo nesta pesquisa. São, apenas, motivos capazes de explicar de forma 

suficiente uma falta de contorno absoluto dos estudos urbanos. No caso da cidade 

de Goiás, em particular, a compreensão atual da sua historicidade fornece subsídios 

para que o pesquisador pense sua história dentro de novas perspectivas que, por 

sua vez, conduzem ao aprimoramento teórico do campo de conhecimento. Uma 

pesquisa urbana pode, a cada etapa, renovar suas fontes, seus métodos, suas 

escalas de análise e assim conduzir o encaminhamento narrativo do texto. Encerrar 

uma etapa é estabelecer uma hipótese e examinar a maneira como os dados 

empíricos a corroboram ou não. As respostas podem orientar as interrogações 

seguintes e ditar a formulação de novas hipóteses, cujo exame forma um novo 

patamar. A construção do objeto, nesse caso, é quase experimental. Na pesquisa 

urbana os contornos de um objeto são definidos na escritura e na progressão 

narrativa. Ele só existe, manifesto, ao fim da demonstração (LEPETIT In: 

SALGUEIRO, 2001). 

A problemática desta pesquisa tematiza os princípios e as estruturas que 

garantem a coesão da sociedade urbana em torno da imagem. Para procurar 

estabelecer o sentido social da imagem da cidade, é obrigatória uma análise 

renovada, atenta às aptidões das instituições para modelar a sociedade e à 

capacidade dos atores – principalmente os administrativos - engajados no sistema 

social, local e global, para ativá-la e dotá-la de sentido. Portanto, deve-se pensar a 

história da cidade a partir do objeto pesquisado, e não de sínteses explicativas 

elaboradas tradicionalmente pela historiografia.  

No século XIX, evidencia-se em vasta documentação (entre as décadas 

de 1840 e 1880) a preocupação formal com a conservação e a manutenção da 

imagem da cidade formulada no espaço. Oferecendo material contundente a 

respeito de tais preocupações, os documentos selecionados e estudados para a 

realização deste trabalho ressaltam o significado urbano das construções: são as 
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legislações daquela época, instituídas nos Códigos de Posturas Municipais, os quais 

contêm disposições, decretos, orientações formais e prestações de contas com as 

receitas/despesas referentes às obras urbanas. Apresentam-se, também, Relatórios 

Presidenciais sobre as demandas de obras públicas e alguns documentos avulsos, 

como manuscritos e notícias de jornal, que tratam dos mesmos assuntos, 

considerados importantes para a cidade, para sua aparência e para a valorização do 

seu espaço urbano. E há alguns outros documentos do século XX que demonstram 

a relevância do investimento em construções e reconstruções realizadas no decorrer 

do século XIX – são folhetins e fascículos. A maioria da documentação data do 

século XIX, período da gênese da recordação social local, atual, instituída por meio 

do ideal de conservação da imagem citadina.  

A documentação oficial é aqui privilegiada porque todo código de leis tem, 

entre suas atribuições, a competência de estabelecer as normatizações entre o 

ambiente público e o privado. O Código de Posturas reunia o conjunto metódico e 

sistemático das disposições legais do Município. Seguindo essa vertente de 

raciocínio, e retrocedendo a afirmação até os Códigos de Posturas do século XIX em 

Goiás, encontram-se, em itens específicos, - como aqueles sobre Obras Públicas -, 

pontuações que corroboram a ideia de que a cidade é um arranjo espacial histórico, 

correspondente a determinadas formas de organização e de produção social.  

A análise das fontes é estímulo para instigantes questionamentos: Quais 

eram as finalidades das reformas pelas quais passaram tantos prédios públicos, 

particulares e edificações religiosas durante quase todo o século XIX? A transmissão 

da memória social, através da manutenção da imagem da cidade, foi vinculada a 

ideais que visavam materializar sua história? Uma interessante questão que se 

impõe é se a cidade seria reconhecida – no futuro - sem seus grandes marcos. 

Esses marcos foram restaurados durante o século XIX e as reformas realizadas na 

arquitetura preservavam, remanejavam ou modificavam a relação entre a forma e a 

função da figuração material. De que maneira a imagem dessa cidade pode ter sido 

“cristalizada” como o tipo e o modelo de uma realidade urbana onde o uso do (seu) 

passado prevalece? As preocupações que podem ser identificadas nos documentos 

antigos são, nesse sentido, modeladoras da história e da memória.  
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Nas linhas seguintes, passa-se desse ponto ao desenvolvimento de itens 

que são imprescindíveis para uma compreensão antecipada das ideias que norteiam 

e asseguram a pesquisa.     

 
 

A Contribuição da História dos Conceitos Para a Compreensão da História das 
Cidades 

 
 

Ao realizar um estudo que privilegia a relação entre a forma e a função da 

imagem da cidade materializada no urbanismo é preciso fundamentar teoricamente 

os pressupostos de análise para identificar o significado dos componentes do 

espaço urbano. No decorrer do texto, serão discutidas algumas expressões que 

reúnem os conteúdos principais para um debate profícuo em torno da temática: 

imagem, paisagem, espaço, forma e função, cidade e urbanização. O propósito 

dessa discussão não é a mera definição dos conceitos, mas a tentativa de 

compreensão do seu caráter polissêmico. A ideia da polissemia conceitual amplia as 

possibilidades de mobilização dos conceitos, utilizados em prol das perspectivas de 

análises apresentadas para esta pesquisa. Os conceitos sofrem modificações e 

transformações de significados no tempo e no espaço. O mesmo ocorre com uma 

cidade que, notadamente, se transforma espacialmente, temporalmente.   

Para uma melhor explanação sobre essa questão, apresentam-se as 

teorias de Reinhart Koselleck (2006), que é o principal nome da História dos 

conceitos. Dedicado ao estudo da linguagem, seu trabalho permitiu o 

desenvolvimento da semântica dos conceitos fundamentais que orientou a 

investigação científica sobre significados de termos decisivos para a compreensão 

da gênese da modernidade. Nesse caso, o estudo semântico se concentra nas 

permanências, mudanças ou transformações da significação dos conceitos 

históricos, no tempo e no espaço, e a linguagem é o índice que expressa as 

mutações em curso no âmbito social. A investigação de Koselleck está concentrada 

na semântica dos conceitos fundamentais que plasmaram a experiência histórica do 

tempo (o significado temporal próprio e as transformações desse significado). Nesse 

sentido, é possível aventar a possibilidade de, por meio da apreensão conceitual, 

atingir conhecimentos sobre o significado histórico e sobre a historicidade das 

cidades (ou de uma determinada cidade). Disso decorre a importância de se levar 
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em conta a semântica dos conceitos nas pesquisas sociais. O sentido das 

categorias muda de acordo com a fase da história da cidade.      

Dessa forma, o autor destaca a relação entre história dos conceitos e 

história social. A história social não pode prescindir do auxílio que lhe é prestado 

pelas implicações histórico-críticas da história dos conceitos. Na historicidade do 

conceito reside a multiplicidade cronológica do aspecto semântico. Toda semântica 

se relaciona a conteúdos que ultrapassam a dimensão linguística, ou seja, os 

conteúdos são também extralinguísticos: a realidade social é reformulada na 

linguagem e, então, é exigida a realização do conteúdo contido no conceito 

(KOSELLECK, 2006, p. 98-103). A realidade social está em constante movimento de 

transformação; quando a sociedade muda, a linguagem é reformulada para 

acompanhar a nova realidade. E os novos valores e significados de conteúdos são 

agregados à palavra que tem caráter de conceito. Então, o conceito se realiza; se 

torna real de acordo com o novo contexto. Assim, ocorre a transformação semântica 

conceitual e social.    

 A presente pesquisa, centrada no estudo da imagem da cidade, não 

investiga exatamente a semântica conceitual como fonte de pesquisa, mas se utiliza 

da polissemia conceitual como instrumento metodológico de análise. Esse recurso 

amplia o campo de análise e a possibilidade interpretativa. 

Reinhart Koselleck explica que todo conceito é expresso por uma palavra; 

no entanto, existe uma diferença de fundamento entre as expressões “conceito” e 

“palavra”. O conceito é constituído de três elementos: “significante”, designação, a 

palavra; “significado”, o próprio conceito, conteúdo; “signo” (coisa), o total, a 

combinação entre designação e conteúdo. Koselleck examina uma série de 

expressões que podem ser consideradas conceitos sociais e políticos porque 

contêm uma exigência concreta de generalização e porque têm caráter polissêmico. 

Na sequência, ele esclarece sobre a transformação de uma palavra em conceito: 

 
 

O sentido de uma palavra pode ser determinado pelo seu uso. Um conceito, 
ao contrário, para poder ser um conceito, deve manter-se polissêmico. 
Embora o conceito também esteja associado à palavra, ele é mais do que 
uma palavra: uma palavra se torna um conceito se a totalidade das 
circunstâncias político-sociais e empíricas, nas quais e para as quais essa 
palavra é usada, se agrega a ela. (KOSELLECK, 2006, p. 109) 
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Em suma, é o sentido das circunstâncias que é agregado à palavra. A 

realização conceitual acontece no campo das ideias baseadas em contextos sociais.  

Todos os conceitos – e não apenas aqueles de qualidade político-social – são 

vocábulos que concentram uma multiplicidade de significados e de conteúdos 

diversos com sua terminologia própria. No conceito, significado e significante 

coincidem e se integram. Nessa medida, o conceito indica, revela e expressa a 

multiplicidade da realidade e da experiência histórica, agregada à capacidade de 

plurissignificação de uma palavra.    

 
 

Estudo da Cidade e Urbanismo 
 
 
Os estudos sobre cidades tomaram maior proporção no decurso do 

século XIX, com a generalizada disseminação do fenômeno chamado de 

industrialização e com o aceleramento do fenômeno de urbanização. Esses 

fenômenos, que foram processuais, evoluíram dos progressos ocorridos no campo 

do conhecimento técnico e científico experimentado até o período. Nesse sentido, 

iniciaram-se as especializações das áreas acadêmicas em estudos sociais, seguindo 

o percurso dos avanços das ciências físicas e das ciências naturais. Surgiu então, 

primeiramente no meio historiográfico e sociológico, a moderna reflexão sobre a 

cidade como forma mais específica de organização social, sendo investigada 

sistematicamente, com métodos próprios e teorizações. 

Contudo, durante o século XIX, os especialistas que estudaram a 

realidade urbana quase sempre introduziram representações globais e elaboraram 

análises baseadas em categorias classificatórias, tais como: organicismo, modelo 

naturalizado de cidade (vista como um organismo biológico ou ecológico); modelo de 

sistema, onde a cidade é pensada como um todo contínuo, cujos elementos são 

articulados e estruturados; historicismo ou o estudo da origem e do desenvolvimento 

da cidade. Os historiadores, por exemplo, influenciados pela mentalidade 

evolucionista que imperava nos meios filosófico e científico, tratavam as cidades 

como entidades e frequentemente as associavam à “evolução” ou “desenvolvimento” 

histórico, devido ao impacto das ideias de Charles Darwin (1859 In: BARROS, 2007) 

acerca da Origem das espécies através da seleção natural (BARROS, 2007). Nesse 

período, prevalecia o modelo institucional de análise sobre o fenômeno urbano 
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focado nos ideais de evolucionismo e progresso (como será demonstrado mais a 

frente). Mas, o campo de estudos sobre cidades já começava a considerar a ação 

sobre a vida citadina através da ação sobre o espaço urbano, de acordo com as 

teorizações de arquitetos renascentistas que se esforçavam por concretizar uma 

verdadeira arte urbana. 

No século XX, as preocupações foram ampliadas, voltando-se 

notadamente para a forma e a funcionalidade da cidade, o modo de vida urbano, o 

cotidiano, a organização social, a função econômica, relações entre o público e o 

privado, representações e imaginário (BARROS, 2007, p. 10-17). As ciências já 

constituídas e os conhecimentos parciais adquiridos passaram a se contatar e a 

complementar os seus diferenciados campos de investigação. A partir daí, são 

muitos os profissionais que fornecem contribuições para a compreensão da “ciência” 

da cidade: geógrafos, historiadores, sociólogos, antropólogos, arquitetos, 

economistas, demógrafos, climatólogos, botânicos, etc. Nos dias correntes, os 

estudiosos das cidades concordam sobre a insuficiência de se apreender a cidade 

considerando a visão de uma única filosofia. Por esse motivo é fundamental atribuir 

ao conjunto das filosofias o seu lugar na história das cidades. É pertinente lembrar 

que em certos aspectos a historiografia desempenha papel insubstituível, como 

coloca com propriedade o geógrafo urbano Henri Lefebvre: “Já foi constatado e 

verificado que a história permite elucidar a gênese da cidade e, sobretudo, discernir 

melhor que qualquer outra ciência a problemática da sociedade urbana” 

(LEFEBVRE, 1991; p. 37).  Pode-se deduzir que esta constatação advém da 

consideração dos elementos que constituem a epistemologia da história: princípios, 

valores, métodos, aparato documental, análises de fontes e resultados.  

Lefebvre (1991) acentua a importância de uma prática recente, que 

transborda as conexões dos dados parciais dos estudos sobre cidades; que 

ultrapassa os problemas das interpretações globais, especulativas, ou das 

interpretações sintetizadas e reducionistas; e que emerge como proposta de 

pesquisa inserida na vertente da história social; a saber, o urbanismo. O autor afirma 

que o pensamento dito “urbanístico” tende a se tornar generalizante, pois reúne os 

dados da experiência e do conhecimento. Não se trata de uma visão filosófica sobre 

o urbano; é um pensamento que se transforma em prática a nível global. Nem é 

meramente um campo técnico e aplicativo que regulamenta e administra o espaço 

urbano, e sim uma prática social que interessa ao conjunto da sociedade - uma 
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prática social é uma ação que se consolida coletivamente, sem ter atingido 

previamente o nível da elaboração teórica. O objeto “urbano” como tema de estudo é 

interdisciplinar: é a reunião das análises e dos conhecimentos parciais e, ao mesmo 

tempo, sua relativização. O diferencial do urbanismo, em relação às ciências 

formalizadas, é que ele é precisamente experimental.    

A concepção generalizada que se tem de urbanização é relativamente 

imprecisa, devido à sua falta de auto-suficiência teórica, pois suas definições estão 

interligadas, principalmente com a geografia, a história, a sociologia e a arquitetura.  

No âmbito das pesquisas sobre cidades, sociedade e história é preciso aliar o 

estudo urbano aos estudos de cunho cultural. Essa é uma necessidade premente 

para a melhor compreensão do conceito de urbanização. Para entender a melhor 

forma de apanhar e de lidar com esse conceito é indispensável dar conta de sua 

história. Esta, por sua vez, esteve desde sua origem comprometida com o trabalho 

da arquitetura.  Mas, o conceito de “história do urbanismo” como exclusivamente 

história da arquitetura, embora tenha amplo alcance analítico, é atualmente 

ultrapassado devido à emergência das novas histórias consideradas sobre bases 

temporais de longa duração. É possível interpretar a história da cidade ou, mais 

precisamente, do desenvolvimento da ideologia urbana através da “leitura” da 

história da arquitetura, da arte, da literatura, da filosofia, da cultura e das ciências 

sociais (LEFEBVRE, 1991). Essa abordagem permite a interação dos estudos 

urbanos com variados campos de saberes que facultam um entendimento 

pluralizado da própria concepção de urbanização.  

O historiador e sociólogo Bernard Lepetit (In: SALGUEIRO, 2001) 

apresenta ideias semelhantes às de Lefebvre a respeito dos estudos sobre cidades 

e urbanismo. Para ele, a pesquisa urbana em si é um campo de investigação que 

possibilita vários níveis e escalas de observação. O autor acredita também que a 

cidade pode ser um verdadeiro observatório das relações entre as pessoas.  

Bernard Lepetit vê a cidade como um ponto de convergência de enfoques 

pluridisciplinares; como um objeto complexo que solicita a confrontação das 

interrogações das diversas ciências sociais. E diante das inúmeras possibilidades, 

conclui que cabe aos historiadores das cidades explicar o que é a História Urbana.  

O exame crítico da prática social urbanística permite resolver a dificuldade 

interpretativa das cidades. O desenvolvimento da atividade denominada 

“urbanismo”, em cada cidade, possibilita discernir suas diretrizes ideológicas e 
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descobrir o que elas definem a nível global.  Em primeiro plano, a análise conduz à 

formulação da problemática da cidade: enunciar os problemas, interligando-os. A 

formulação dos problemas conduz à interrogação sobre os usos e os usuários da 

cidade. Para fazer história urbana é necessário retomar a história da cidade, saber 

como a cidade se criou. Esse é o ponto precípuo para muitos teóricos, especialistas 

em estudos sobre a cidade e o urbano (LEFEBVRE, 1991; SANTOS, M.; 1997). A 

história urbana pode ser percebida através do que foi construído, se configurou em 

imagem e impulsionou em algum grau e medida o estilo e a vida da e na cidade.  

 
 

Aduções da Pesquisa 
 
 

A justificativa para este trabalho se apoia na afirmação de que o indivíduo 

tudo lê. Todas as imagens vistas diariamente pelas pessoas se resumem em textos 

constantemente interpretados. Antes de, a cada momento, refletir, elaborar ideias, 

comportamentos e ações, o indivíduo vê a cada instante e, a partir do que vê 

(imageticamente) e do que lê (mentalmente), constrói progressivamente grande 

parte do que constitui seu conteúdo mental de acordo com o que assimila. Esses 

conteúdos contribuem para a formação das suas concepções intelecto-morais e 

sócio-culturais. Dessa forma, a consideração das imagens é fundamental para todos 

os campos de conhecimento das ciências das humanidades. Para a compreensão 

da História social é praticamente determinante. Mesmo assim, essa dimensão é 

pouco explorada pelos pesquisadores, de forma aprofundada.  

Todas as cidades têm muito a fornecer sobre suas histórias em termos de 

conteúdos imagéticos. Cada qual, consoante com sua historicidade, estilo, modelo e 

filosofia. A escolha da Cidade de Goiás advém do interesse pela imagem histórica 

que as cidades coloniais conservam de forma bastante peculiar. Elas são núcleos 

distintos em meio à dimensão territorial em que estão inseridas. São pontos 

turísticos representativos da história da nação e, ao mesmo tempo, revelam em sua 

imagem a íntima ligação com a história europeia, além de remeterem também à 

história da América Latina. Uma cidade com esse potencial de exploração imagética, 

situada e isolada nos sertões, carrega ainda mais seu estigma de exotismo.      

O primeiro capítulo deste trabalho, intitulado A cidade histórica, busca, 

primeiramente, o debate que gira em torno de uma suposta filosofia existente para a 
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compreensão e apreensão das historicidades das cidades coloniais brasileiras e 

quiçá latino-americanas, particularizando as cogitações para a realidade histórica da 

cidade de Goiás. Essa filosofia da cidade colonial seria condicionante da gênese 

modelar dessas cidades, cujos conteúdos, valores e sentidos recaem diretamente na 

organização e construção da imagem da cidade. Depois, procura-se abordar o 

conceito diferenciado de imagem utilizado neste estudo e expor também, no âmbito 

da polissemia, sobre outros conceitos utilizados, os quais são complementares ao 

entendimento da história da cidade através da imagem. Posteriormente, discute-se a 

relação entre história e memória na cidade e adentra-se a problemática (válida para 

todas as cidades qualificadas de históricas) das imagens e das temporalidades.  

O segundo capítulo, que tem como título Códigos, normas e a 

continuidade das formas urbanas, ressalta a documentação legislativa ordenadora 

de obras públicas. No tratamento da documentação, procede-se verificando a 

natureza do texto e associando-o a um contexto histórico para avaliar o seu valor 

como fonte. Para localizar o texto em sua época é necessário examinar o seu 

conteúdo e fazer um levantamento das palavras e expressões que merecem 

explicações. O processo de interpretação dos documentos selecionados relaciona-

os ao meio que os produziu e busca seus sentidos circunstanciais. A análise 

documental trabalha as ideias e os conceitos encontrados nos textos e procura as 

indicações que expressam e revelam o âmbito das realidades sociais. 

A ideia central do segundo capítulo é descobrir nos documentos as 

funcionalidades do traçado e das formas da cidade. E ainda, revelar as 

continuidades e permanências da sua imagem. Vários trabalhos (teses, 

dissertações, artigos) no campo da arquitetura e do urbanismo (alguns dos quais 

serão citados ao longo dos capítulos) produziram conhecimento mais detalhado 

sobre a vernaculidade da cidade de Goiás, a tipologia arquitetônica e a morfologia 

urbana. São os aspectos técnicos dos elementos que formam o tecido urbano 

residencial do núcleo da cidade. A presente dissertação aproveita esses 

conhecimentos básicos produzidos, mas não se propõe a realizar um estudo 

propriamente arquitetural ou urbanístico. Mas pretende sim, principalmente neste 

segundo capítulo, relacionar tais estudos especializados com o estudo da 

documentação.   

O terceiro capítulo, cujo título é Formas, reformas, usos e 

refuncionalização dos espaços religiosos, aborda a articulação entre espaço, 
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imagem e memória religiosa na cidade de Goiás, estabelecendo e analisando as 

relações entre forma arquitetônica/espacial e função ideológica/memorial aparente 

na cidade. Nessa parte da pesquisa são considerados os aspectos semiológicos das 

edificações e são apresentados documentos relacionados às reformas – que dizem 

respeito aos usos e funções - pelas quais passaram as edificações religiosas eleitas 

como exemplares para a análise. A discussão, amparada pelos documentos, gira em 

torno da imagem/narrativa cívico-religiosa, emitida pelos prédios representativos da 

religiosidade na cidade de Goiás.   

Neste trabalho recorre-se, diversas vezes, à utilização de imagens 

registradas em desenhos e fotografias. Esse recurso (visualização de uma imagem) 

contribui para a melhor compreensão das ideias que são apresentadas no 

desenvolvimento das temáticas dos capítulos.  

Em relação às fontes utilizadas, a maior parte do material se encontra 

arquivado na Fundação Educacional da cidade de Goiás – Casa Frei Simão Dorvi. O 

arquivo histórico abriga, além de outros tipos de documentos, toda a documentação 

da Câmara Municipal da cidade de Goiás do século XVIII até meados do XX. São 

documentos de cunho político e administrativo, como os Códigos de Posturas 

Municipais inseridos nos Livros de Leis2 dos períodos referidos. Esses Livros foram 

encadernados pelo fundador Frei Simão na década de 1970. Também foram 

encontrados jornais e fascículos, do início do século XX, que complementaram a 

documentação. Foi também utilizado o Livro de Receitas e Despesas da Irmandade 

do Senhor dos Passos da cidade de Goiás (1840-1882), mantido pelo acervo da 

Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. E, ainda, alguns documentos do 

arquivo geral da Cúria Diocesana da cidade de Goiás. 

 

  

                                                            
2 Coleções das leis da Provincia de Goyaz. Contem as leis e resoluções da Assembleia Legislativa 
em suas sessões ordinárias.  
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1 A CIDADE HISTÓRICA 
 

 
As cidades qualificadas de históricas são aquelas que foram construídas 

no período designado pré-industrial, isto é, antes da modernidade ocidental que se 

inicia em meados do século XVIII, e que se diferenciam das cidades chamadas de 

modernas, que são aquelas desenvolvidas nos períodos industrial ou pós-industrial 

(ARGAN, 1995). Atualmente, discute-se a ruptura de continuidade e a 

impossibilidade de desenvolvimento contíguo entre cidades “históricas” e cidades 

“modernas”. Na verdade, toda cidade antiga - ou no caso do Brasil, toda cidade 

colonial - em relação aos tempos atuais, é complementada por setores modernos, 

que surgiram e se desenvolveram com o passar do tempo. Isso gera a artificiosa 

concentração da historicidade intrínseca da cidade no núcleo antigo, aceito como 

histórico.  

Nesse trabalho, denominam-se cidade histórica as cidades brasileiras 

originadas e desenvolvidas durante o período colonial (séculos XVI ao XIX) e que 

carregam o estigma da historicidade intrínseco em seu núcleo urbano antigo, 

preservado na condição de espaço-temporal histórico. 

 
 

1.1 A Cidade Histórica/colonial Brasileira  
 
 

A antiga cidade de Goiás já foi tema de vários trabalhos realizados por 

estudiosos das diversas áreas do conhecimento científico-social. Esse interesse se 

dá tanto por sua condição de cidade colonial, histórica e turística, pensada como um 

lugar que preserva suas tradições e sua cultura original, além de possuir um 

admirável conjunto arquitetônico, bem como uma considerável coleção de obras e 

objetos conservados em seus museus, quando pelos tombamentos pelos quais 

passou nas décadas de 1950 e 70 e que formalizaram a valorização dos seus 

espaços consagrados pela tradição, atribuindo maior valor também às suas festas e 

comemorações. A supervalorização dos espaços centrais da cidade reforça o valor 

das atividades ocorridas dentro dele.  

Assuntos diversificados foram abordados tendo como eixo (ou como um 

de seus eixos) o espaço urbano, a imagem, ou o patrimônio, entre outros temas, em 

suas nuances e em seus vieses. Toma-se como exemplo desse tipo de trabalho 
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acadêmico a dissertação de Danilo Rabelo (1997) Os excessos do corpo: as 

normatizações dos comportamentos na cidade de Goiás, 1822-1889. A pesquisa 

teve como tema a história da normatização dos comportamentos na cidade de 

Goiás, durante o período imperial e trata da análise dos discursos médico, moral e 

religioso, incidindo sobre os espaços público e privado. Discutiu-se o papel 

desempenhado pelas instituições (Estado, sistema econômico) e pelas organizações 

sociais (família, casamento) e suas funções específicas dentro da ordem 

estabelecida como dominante na correlação normalização e transgressão 

comportamental dos indivíduos no espaço urbano. O estudo alcançou a meta de 

revelar as formas de poderes e discursos que atuaram na disciplinarização social na 

cidade de Goiás durante o século XIX. Também em uma dissertação, intitulada 

Centralismo Político e Tradição Histórica: cidade de Goiás (1930-1978), Cristina 

Helou Gomide (1999) analisou o tema da mudança da capital, com o objetivo de 

mapear a trajetória da cidade de Goiás, de sede política para cidade histórica. 

Utilizando a cidade como texto, a autora concluiu que a construção da leitura 

positiva da sua imagem com base no reconhecimento da tradição histórica superou 

a imagem negativa e degradada de sede política. Esse conflito revelou as 

contradições inerentes às relações sociais e foi essa reação que motivou o discurso 

da tradição como justificativa para a preservação do espaço urbano. Esse processo 

foi determinante para a promoção oficial dos tombamentos ocorridos na cidade. 

A patrimonialização mundial da cidade de Goiás, em 2001, ainda 

intensificou o interesse dos pesquisadores contemporâneos pela cidade. Nesse 

sentido, destaca-se a tese de Isabela Tamaso (2007) Em nome do Patrimônio, 

Representações e Apropriações da Cultura na Cidade de Goiás. O trabalho, onde a 

autora problematiza a relação de correspondência imediata entre patrimônio e 

identidade, realizou uma espécie de antropologia do sistema cultural patrimonial da 

cidade de Goiás no decorrer da segunda metade do século XX (de 1950, marco 

inicial dos primeiros tombamentos até 2001, momento da outorga do título de 

patrimônio mundial). O empreendimento da tese revelou a gênese do patrimônio 

vilaboense e atingiu o objetivo de apresentar as bases materiais e simbólicas da 

construção do patrimônio cultural local, bem como o processo de inserção e 

construção da categoria patrimônio na cidade de Goiás.    
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Esses três estudos são exemplos de como o interesse pelo estudo do 

urbanismo colonial revelou novas possibilidades investigativas, em Goiás, ao 

associá-las à tradição do barroco europeu. 

A cidade barroca, modelo urbano de duração secular, foi originada a partir 

de uma configuração cultural singular que produziu uma imagem de cidade 

concebida experimentalmente. O movimento denominado Barroco desenvolveu-se 

durante os séculos XVII e XVIII, tendo como principal característica a oposição ao 

movimento do Humanismo, que nos séculos XV e XVI predominou na Europa. O 

Barroco foi incentivado pela Igreja católica, através da Contra-Reforma, e pelo grupo 

social da nobreza, através dos governos absolutistas. O movimento Barroco retoma 

a associação dos aspectos que predominavam desde a antiguidade na concepção 

das cidades, isto é, a vinculação entre proponentes da religiosidade e da ideologia 

social: a cidade barroca surge com a finalidade precípua de enaltecer a figura real. A 

consolidação do Absolutismo Monárquico como novo modo de se exercer o poder 

na Europa propiciou o surgimento das cidades Capitais como centro de domínio e a 

fixação da burocracia em cidades determinadas e edifícios próprios marcados sob o 

signo da religiosidade. 

 Além disso, a condição da Península Ibérica à época da colonização da 

América era peculiar, devido à fusão com a cultura muçulmana. Nessa ocasião, o 

Estado de Portugal voltava a utilizar, após as guerras de reconquista e sob uma 

nova ótica, a formação técnica e construtiva herdada da influência moura. Em todos 

os aspectos de sua cultura, os muçulmanos, ou islâmicos, tinham princípios de 

organização também baseados no pensamento religioso (SANTOS P., 2001).  

A compreensão da gênese (histórica, cultural, ideológica) da cidade 

colonial brasileira é uma preocupação primordial na presente pesquisa, por ser a 

suposta ontogênese desses lugares decisiva para a construção da sua imagem. 

Vários teóricos já constataram a presença de marcas da cultura e da religiosidade 

ocidental europeia (colonizadora) na configuração espacial, traço urbano e 

arquitetura das cidades coloniais americanas, determinando as relações entre suas 

formas e suas funções. Reconstituir a paisagem da cidade através do cabedal 

histórico de suas formas é fundamental para desvendar a gênese da cidade, como 

se pode ver nas seguintes exposições.   

Incitando o debate a respeito das características da urbe colonial, 

sobressai, nessa questão, o historiador Richard Sennett (1997), que retrocede 
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historicamente seus estudos sobre a filosofia das cidades à época clássica. Para 

esse autor, o pensamento filosófico clássico é o ponto de partida para aprofundar a 

problemática urbana ocidental, porque é da cidade arcaica – grega ou romana – que 

partem as sociedades ditas ocidentais. O modelo arcaico foi a unidade primordial 

desse formato urbano, de seu conteúdo e sentido. Era efetivamente o centro 

privilegiado; o núcleo espacial que sediava o Logos, que, segundo Heidegger 

(RICOEUR, 2007) é o mediador e o fim para a vida urbana. Essa “essência” da 

cidade modelar foi central para o planejamento das cidades coloniais. As cidades 

históricas atribuem as realidades sociais preexistentes ao espaço: a tipificação 

associa realidade e espaço, projetados na imagem/imaginário social. Na cidade 

histórica, o espaço é o lugar onde se construiu o modelo filosófico-político o qual 

orientava a mentalidade coletiva acerca da “verdade” da própria cidade: da vida a 

ser experimentada, da crença, do comportamento e dos valores a serem 

respeitados.  

Na antiguidade clássica ocidental, a autoridade político-social era 

vinculada aos preceitos dominantes da mitologia e da religiosidade. Ainda mais, os 

parâmetros da religião eram os suportes de sustentação da legitimidade política e 

ideológica. Essa conjugação se refletia nos projetos urbanos, tanto na organização 

do espaço quanto na forma das construções (SENNETT, 1997). O destaque e o 

realce concedidos às edificações religiosas, consequentemente, reforçavam a 

correspondência entre esses prédios e aqueles representativos da dominação 

ideológica, que agregava política, economia, cultura, jurisdição e militarismo. Isso 

ocorria através da visualização de elementos que veiculavam as ideias de junção e 

fusão entre crença espiritual e subordinação civil.  Por isso Richard Sennett (1997) 

esclarece sobre a correlação exata entre “ver e acreditar” e “ver e obedecer”.   

Dois exemplos do trânsito desse ideário urbano europeu clássico para as 

cidades coloniais portuguesas e sua continuidade e manutenção, ao longo do século 

XIX, podem ser observados na construção das Casas de Câmara e Cadeia e na 

disposição das igrejas no sítio urbano. 

Representativos do processo administrativo português, os edifícios das 

Casas de Câmara e Cadeia são herdeiros dos Paços do Conselho, existentes em 

território metropolitano (COELHO, 2007). Da mesma forma que na metrópole, esses 

edifícios instalavam-se no espaço urbano de maior relevância, ou seja, na principal 

praça da vila. Segundo Paulo Thedin Barreto, em sua dissertação sobre Casas de 
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Câmara e Cadeia (1978), na formação das vilas, uma das primeiras preocupações 

era a localização e a instalação da Casa de Câmara e Cadeia, do pelourinho e da 

igreja, pois estes três monumentos eram as referências de níveis que assinalam os 

destinos das vilas. Os terrenos para esses prédios eram situados na praça, que 

ficava, também, desde logo alinhada ou cordeada. Era neste centro cívico que 

aconteciam as diversas cerimônias camarárias.   

Na cidade de Goiás, a grande construção da Casa de Câmara e Cadeia 

está localizada estrategicamente na parte mais alta do Largo do Chafariz, onde 

exerce domínio completo sobre esse espaço público, que originalmente demarcava 

o centro da vila. Tal localização não é aleatória, uma vez que eram ordens 

expressas do rei de Portugal que se designasse de imediato, ao se fundar uma vila, 

o lugar para a Casa. O local do espaço escolhido para a edificação da Casa é 

geograficamente elevado em relação à Praça do Coreto, onde está a Igreja Matriz e 

o Palácio do Governo, e é ainda mais elevado que o vale do Rio Vermelho, marcado 

pela presença da Igreja São Francisco. A situação em que se encontra o prédio, na 

parte mais alta da Praça do Chafariz, acentua sua funcionalidade. Sobre isso, 

informa-se que: 

 
 
No Brasil colonial e em parte do Brasil imperial, as Casas de Câmara e 
Cadeia eram edifícios onde se instalavam os órgãos da administração 
pública municipal. Ela abrigava a Câmara Municipal e as funções a ela 
ligadas, dentre elas, a guarda policial e a cadeia pública. Em geral, os 
edifícios da Casa de Câmara e Cadeia ficavam no centro da vila ou da 
cidade, no largo do pelourinho. O prédio continha, na maioria das vezes, 
dois pavimentos: um térreo e outro superior. Este último, era composto de 
várias salas e um plenário para reuniões dos vereadores e para 
julgamentos. A Casa de Câmara e Cadeia era o símbolo do poder público. 
Daí a necessidade de dar-lhe lugar de destaque nas cidades coloniais. 
(SILVA, 2010, p. 458)  
 
 

Na fotografia seguinte, que é do início do século XX, observa-se como o 

prédio da Casa de Câmara e Cadeia se destaca na paisagem devido ao lugar que 

ocupa no espaço, e o quão suas dimensões, laterais e de altura, são acentuadas 

pela posição de elevação do terreno em que se encontra: 
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Figura 1:  Casa de Câmara e Cadeia no alto do Largo do Chafariz. Foto de Joaquim Craveiro (1911-
1915). (CURADO, 1994). 
 

A antiga Casa de Câmara e Cadeia da cidade Goiás, atual Museu das 

Bandeiras, é um exemplo típico da arquitetura oficial civil portuguesa no Brasil. Os 

exemplares existentes no Brasil seguiam o mesmo padrão e o mesmo programa 

estético.  De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a 

construção do prédio data de 1766 e foi realizada segundo o projeto da Coroa 

Portuguesa, projeto esse preservado pelo Arquivo Colonial da Marinha e Ultramar, 

em Portugal. É o edifício de maior monumentalidade da antiga Vila Boa e o mais 

significativo do Centro-Oeste brasileiro.  

Visualmente, é notório que a Casa de Câmara e Cadeia apresenta o tema 

poder em sua narrativa arquitetural. Por isso, no Museu das Bandeiras existe 

isotopia religiosa na construção civil. Muitos caracteres mostram a influência 

religiosa no prédio, como as janelas formando trindades, e a porta central formando 

um triângulo com as duas janelas centrais, o que insinua uma representação da 

trindade religiosa. Mas, a marca da religião é reforçada pela torre sineira, típica das 

igrejas coloniais. Esta é uma singularidade desse edifício. O eixo central do 

frontispício se evidencia pela sineira de modenatura singela, destacando-se no 

conjunto com simbólica finalidade: a de guardar o sino do povo. E, no topo da torre 

está um galo, símbolo natalino na Europa. O sino de correr está colocado na parte 

superior, marcando o centro do edifício, juntamente com a porta principal de acesso. 

Dessa forma, ficam aliados os temas poder e religião. O símbolo religioso está em 

cima do prédio e acima do espaço de circulação urbana.    

A seguir apresenta-se uma cópia da planta, planejada com estilo de 

monumentalidade, para a Casa de Câmara e Cadeia da cidade de Goiás e, em 

seguida, uma imagem do resultado final da construção, conservada até os dias de 

hoje: 
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Figura 2:  Planta para a construção da Casa de Câmara e Cadeia de Goyaz – 1761. Disponível em: 
http://www.ovilaboense.blospot.com Acesso: Maio/2012.   

  

 

Figura 3:  Museu das Bandeiras – cidade de Goiás, antiga Casa de Câmara e Cadeia. Disponível 
em: http://www.caliandradocerradogo.blogspot.com Acesso: maio/2012.    

 

A Casa cumpre no seu partido o programa de necessidades típicas a 

esse tipo de prédio. No primeiro pavimento - a cadeia propriamente dita - ficam a 
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Casa d’Armas, sala livre, pátio interno e, atrás, algumas oficinas. Uma nobre escada 

dá acesso ao segundo pavimento, em cujos salões se atendiam às necessidades 

administrativas e judiciárias de Vila Boa de Goiás. No segundo pavimento, a fachada 

mostra um ritmo cadenciado com um renque de janelas de balcão entalado com 

guarda-corpo de balaústres recortados. Os beirais encachorrados e as telhas, do 

tipo canal, são de dimensões especiais. No primeiro pavimento, a porta central, de 

proporção maior, é ladeada por janelas com grades, sem requintes, explicitando 

imageticamente o lugar de inferioridade da cadeia: janelas menores, quase rentes 

ao chão, marginalizadas.  

Os Códigos de Postura da cidade de Goiás, das décadas de 1840 a 1880, 

contêm em seus relatórios e despesas com Obras Públicas, prestações de contas 

dos gastos com os reparos e manutenção de que necessitava a Casa de Câmara e 

Cadeia. Na maioria das vezes esses gastos superavam as despesas com a 

manutenção de outros prédios civis e religiosos.   

Sobre as informações de despesas com as reformas, o Livro da Lei 

Goyana de 1845, nas Despesas com Obras Publicas (pág. 31), coloca que foram 

gastos: “Art. 15 Com a construção, e reparo da Cadêa.... 2:000U000”, enquanto as 

Despesas Gerais com as obras contam “4:000U000”. O Livro da Lei Goyana de 

1852, pág. 43, mostra em Despesas Municipais: “Reparos com a Cadea, aceio e 

luzes: 70$000” no total de 250$000. No Relatório do Presidente da Província de 

1874, pág. 11, em Obras Públicas encontra-se: “550$000 a disposição do município 

para empregar nos reparos de que necessita a Casa de Câmara e Cadêa” no total 

de 2:000$000. O valor das verbas para as obras acompanha o informe de aprovação 

da reforma.  

O montante gasto com a manutenção desse edifício é um precioso 

indicador da importância atribuída à conservação da construção. As despesas com o 

prédio não correspondem a mudanças significativas de estrutura interna ou de 

fachada. Toda a documentação legislativa pesquisada menciona os gastos com 

reparos e consertos da Casa de Câmara e Cadeia, durante todo o período referido. 

Mas não especifica o que foi consertado ou reparado (informação verbal) 3. O prédio 

avaliado não precisou ser reconstruído porque nunca entrou em estado de 

                                                            
3 A Direção do IPHAN, bem como a Direção do MUBAN, informam oralmente que esses consertos e 
reparos dizem respeito a defeitos nas portas, janelas, escadas, etc. Mas não se fala em 
reconstruções, ou arruinamentos, como aconteceu no tratamento de outras edificações que serão 
demonstradas no prosseguimento da pesquisa. 
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arruinamento, devido a sua constante reparação. Com essa edificação, aconteceu 

um trabalho preventivo, evitando danos maiores. E como o prédio não precisou ser 

reformado, não sofreu modificações significativas. Sua forma sempre reutilizada 

para o mesmo fim foi sendo, no decorrer do tempo, atualizada. Foram mantidos os 

elementos arquitetônicos principais, de acordo com o estudo da formação estrutural 

da Casa. Então, é possível deduzir que, no caso do edifício em questão, os pilares 

dos ideais clássicos de imagem de cidade foram presentificados no século XIX. 

O modelo das cidades qualificadas como “históricas” denota uma relação 

entre a ordem social e também a razão metafísica – divina ou providencial – da 

instituição urbana. A imagem da cidade era integrada ao sistema cultural político-

religioso vigente no período, que condicionava a gênese e a essência das formas 

arquitetônicas. Essa tendência predominou na Europa durante épocas posteriores à 

antiguidade, acompanhando a modificação dos contextos históricos, e influenciou na 

elaboração das cidades americanas nos tempos da colonização europeia no 

continente.  

Uma amostra dessa influência na cidade de Goiás é a Igreja de Santa 

Bárbara, uma construção de 1780. A sua localização é magistral, no alto de um 

morro, em evidente posição de superioridade, elevada acima da cidade. Em Portugal 

são comuns as igrejas no alto dos morros (SILVA, 2010), o que explica a colocação 

de diversas igrejas da colônia portuguesa em morros, fazendo da colônia uma 

espécie de laboratório de transposição urbanística. Examinando o local escolhido 

para a sedimentação da igreja de Santa Bárbara (como será visto adiante), o 

raciocínio impele a dizer que a elevação do prédio religioso em ambiente natural 

pretende tornar o “lugar” uma espécie de espaço do sagrado. A igreja, assim 

localizada, sugere a superioridade da religião em relação ao temporal, mais 

concretamente, ao poder civil. Aparece, então, uma oposição entre sagrado x 

profano. Na dimensão de sua elevação, essa igreja em particular, exerce vigilância 

sobre toda a cidade. Impregnada do suposto poder sobrenatural que emana, a igreja 

de Santa Bárbara observa a movimentação de toda a sociedade. 

Richard Sennet (1997, p. 35), escrevendo sobre A Atenas de Péricles 

descreve: “Saindo da ágora pela Via das Panatéias, em terreno mais alto, o caminho 

ascendia e culminava na grande construção que dava acesso à Acrópole”. A 

acrópole era a parte mais elevada das antigas cidades gregas, onde se localizavam 

os santuários e as fortalezas. Pensando nos seguintes termos usados pelo autor, 
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ascendia, culminava e acesso, e sabendo que na acrópole estava o Parthenon, 

propõe-se à análise: a ágora era a praça pública das antigas cidades gregas, situada 

no centro das cidades, era o local privilegiado para as discussões, práticas e 

representatividades políticas. Era o lugar do poder civil, exclusivamente masculino. A 

Via das Panateias era uma grande avenida, importante e ornamentada. Era a 

avenida principal, pois conduzia da praça para a acrópole. O caminho ascendia, 

porque a rua continuava em direção a um terreno mais alto que o da cidade; o 

caminho se direcionava para um lugar elevado. A culminância é atingir o Parthenon, 

o prédio mais importante da cidade, representante do poder dos deuses, que estaria 

acima daquele poder civil da praça ágora. O caminho terminava, então, no lugar 

que, naquela época, era o espaço auge da religiosidade para aquela sociedade. O 

acesso é o alcance do espaço sagrado que está subtendido naquele lugar alto 

(geograficamente). Para o indivíduo realizar todo esse percurso e ter acesso ao 

principal espaço religioso da cidade, ele precisava passar pelas etapas propostas 

implicitamente por Sennet em seu texto. A própria imagem da cidade de Atenas 

indicava ao indivíduo o esforço que deveria despender para ascender e atingir o 

espaço material e imaterial dos templos religiosos. 

O Parthenon era avistado de todos os distritos e bairros da cidade. 

Sennet diz que sua localização dramatizava os valores cívico-coletivos dominantes 

na cidade e que “o ícone da unidade brilhava ao sol” (1997, p. 35). Em uma era de 

esplendor arquitetônico, o prédio tinha a característica de estar presente para ser 

admirado. Em relação ao poder unificador da religião, ele acrescenta: “Fortaleza, na 

sua origem, ao se iniciar a era clássica a Acrópole tornou-se território 

exclusivamente religioso, um campo sagrado situado acima da vida diversificada da 

praça” (1997, p. 35). Uma das funções do Parthenon era a de unificar a sociedade 

diversificada em torno da religião, que era controlada pelo grupo social detentor do 

poder político ateniense.   

A igreja de Santa Bárbara, na cidade de Goiás, é avistada da entrada da 

cidade e também de todos os distritos do centro histórico. Isso significa que na 

época de sua construção, assim como o Parthenon, essa igreja era avistada de toda 

a cidade: 
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Figura 4: Burchell , Vista Geral de Goiás, 27-6-1828. (FERREZ, 1981). 

 
Neste desenho,  observa-se, do Largo do Chafariz, situada ao Norte, a 

Igreja de Santa Bárbara, logo abaixo do morro do Canta Galo. Sendo a edificação 

registrada nos documentos em 1780, essa gravura, que é de 1828, representa a 

igreja quase cinquenta anos após sua construção. Um espaço temporal 

relativamente curto, que pode atribuir ao desenho uma qualidade fidedigna, quanto à 

suposição de a igreja ter sido construída de forma a ser avistada de todos os 

distritos da cidade naquela época.  

A fotografia que vem a seguir, tirada entre 1911 e 1915, como consta no 

livro Goyaz e Serradourada por J. Craveiro e poetas (CURADO, 1994), apresenta a 

mesma paisagem mais de oito décadas depois de feito o desenho de Burchell. A 

fotografia indica a presteza do desenho e pode amparar o que se examinou 

anteriormente a respeito do caráter dessa construção religiosa: o “lugar” que ocupa 

na paisagem e sua funcionalidade comparável à função definida por Sennet para o 

templo de Atenas: 
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Figura 5: Igreja de Santa Bárbara vista do Largo do Chafariz. Foto de Joaquim Craveiro (1911-1915). 
(CURADO, 1994).  
 

De acordo com  informações dos arquitetos do Iphan, durante as últimas 

reformas feitas na igreja na década de 2000, após a patrimonialização da cidade, foi 

descoberta uma janela situada nos fundos da igreja. Provavelmente, a janela fora 

encoberta quando das reformas pelas quais a igreja passou no século XIX, porque a 

sua construção foi iniciada em 1775 e concluída em 1780. Depois dessas datas, nos 

documentos legislativos oficiais, os quais controlavam as obras públicas na cidade, 

somente constam reformas em 1857, 1859 e a última em 1885. Quando da principal 

reforma pela qual passou no século XIX, precisamente em 1857, o governador 

permite a realização dos reparos, sem custos, para a igreja Santa Bárbara, que 

estava em ruína, assim como outros prédios citados nos documentos. O Código de 

Posturas de 1857, na pág. 23, informa: “Art. 32° Autoriza reparos que forem 

necessários na Egreja Santa Bárbara que também esta em ruína”. Zoroastro Artiaga 

menciona no livro História de Goiás, de 1959, que o Governador Antônio Augusto 

Pereira da Cunha, em 1857, “reconstruiu a Santa Bárbara, que estava em ruína”. 

Também o folhetim Memórias e Benfeitorias públicas da Cidade de Goiás, de 1906, 

que faz um levantamento dos principais prédios e monumentos da cidade, 

descrevendo-os e discorrendo sobre suas origens e as histórias de suas reformas, 

publicou sobre a Egreja S. Barbara: “Em 1885, achando-se em ruínas, o Presidente 

Pereira e sua mulher a mandaram reconstruir”.  
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Os viajantes tinham acesso à cidade de Goyaz por dois caminhos: a 

entrada pela estrada do Bacalhau e a entrada pela estrada do Carreiro. A estrada de 

terra que se inicia até hoje atrás da igreja de Santa Bárbara era a da “passagem” 

para o Carreiro. A janelinha descoberta ficava de frente para essa estrada e, pelo 

que indicam suas características (modelo de janela e localização na parte de trás da 

construção em direção à estrada), era uma espécie de guarnição, cuja função era a 

de vigilância e defesa. Essa hipótese é levantada devido aos constantes ataques de 

indígenas à cidade. Esse aspecto poderia fornecer à igreja a condição de defesa 

militar situada no local mais alto da cidade, assim como funcionava, em seus 

primórdios, o Parthenon. Relembrando que esta pesquisa recua historicamente as 

suas análises em busca das origens modelares da cidade e, dessa maneira, 

encontra paralelos entre as concepções das cidades arcaicas e coloniais ocidentais, 

fica assim encaminhada a comparação entre o templo suntuoso de Atenas e a 

modesta igreja no alto do morro da cidade de Goiás, devido, justamente, à sua 

localização geográfica e à suposta fusão das funções religiosa e militar no mesmo 

prédio. Interpreta-se esse processo de aproveitamento de elementos funcionais 

clássicos “enquanto” resultado de condicionantes culturais que passavam pelas 

necessidades e peculiaridades locais.  

Angel Rama (1985) explica que a cidade latino-americana foi inscrita em 

um círculo da cultura universal como realização de uma ordem que encontrou, nas 

terras do Novo Continente, o único lugar propício para encarnar. No transcurso do 

tempo ocorreu o afastamento do modelo da cidade orgânica medieval e a entrada 

em uma nova distribuição do espaço, que enquadrava um novo modo de vida, 

diferente daquele de origens peninsulares. Na Europa não era possível realizar o 

impulso de renovação da urbe porque o idealismo abstrato era entravado diante da 

concreta acumulação do passado histórico; a materialidade freava a imaginação. A 

construção cultural do Novo Continente não foi uma mera transposição do passado 

europeu para a América, mas foi, na verdade, a primeira materialização dos ideais 

da nova época; um lugar central para a consolidação da era econômica capitalista 

expansiva e ecumênica, de acordo com as práticas comerciais que vigoravam na 

Europa. A medida da empresa era vasta em concepção organizativa sistemática. O 

molde da cidade colonial americana é preparado pela cultura universal do século 

XVI, ainda carregada do missioneirismo medieval e já inspirada pelo espírito 

renascentista. Uma cultura mista, que também delineava para a cidade colonial, a 
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qual atualmente designa-se de histórica, uma imagem fundida entre religiosidade e 

ideologia moderna.  

A historiografia regional também traz contribuições que coincidem com a 

direção que toma a presente discussão em torno da tipologia da urbe colonial. Sobre 

a planta urbana de Vila Boa e a organização do seu espaço urbano, verifica-se que: 

 
 

Na planta traçada para Vila Boa – da qual se guarda cópia no Museu das 
Bandeiras – verifica-se uma preocupação que é constante nas cidades 
coloniais, a exemplo do que ocorreu nas poleis gregas: os locais de reunião 
são bastante amplos e valorizam os pontos de maior interesse para a 
comunidade, tais como a Casa da Câmara, o Chafariz, as igrejas e o 
quartel. (COSTA, 1977).      
 
 

Os projetos político-culturais que contornaram a história urbana foram 

orientados por instrumentos jurídico-governamentais cujas ideias de poder estavam 

relacionadas às projeções urbanas. Nesse artigo intitulado O desenvolvimento das 

comunidades de Goiás (1977), a autora Lena Castello Branco Costa acaba por 

constatar a semelhança entre os espaços públicos da cidade colonial com os das 

póleis gregas. Portanto, a compreensão da história urbana revela a existência de 

uma política e de uma ética para a execução das formas das cidades em termos 

funcionais. Por outro lado, a urbanidade racionalizada já propiciava um “imaginário 

do habitat” condizente com a realidade e especificidade do local. A cidade foi obra 

histórica da relação de grupos sociais em determinada condição histórica 

marcadamente singular. Esse contexto, como indicado anteriormente através das 

sucessivas reformas de edifícios-ícones na Cidade de Goiás, foi caracterizado por 

um ideal urbanístico latente e experimental: reafirmava os valores da cidade clássica 

ocidental, inaugurava os valores renascentistas, e assim, produzia um novo 

paradigma urbano combinando essa simbiose em território americano.    

 
 
1.2 A Composição da Imagem da Cidade  

 
 

Entende-se por composição a produção e formação dos diversos objetos 

tangíveis e elementos intangíveis que articulados e arranjados são definidores da 

imagem da cidade e norteadores da conceitualização de imagem proposta para essa 

pesquisa.       
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Do ponto de vista da análise urbana que se pretende aqui realizar, a 

imagem da cidade é apresentada em sua paisagem. Segundo Cavalcanti (2008), a 

categoria “paisagem” – visibilidade e aparência física da cidade - indica o conjunto 

formado pelos objetos da representação figurativa (ruas, praças, casas, prédios, 

monumentos, etc.) e sua disposição. A categoria paisagem, na geografia, é prática e 

aplicativa. Devido ao seu caráter estático – o que não significa imutável – a 

paisagem é uma categoria operacional porque fornece pistas para a compreensão 

do espaço que ocupa. A observação criteriosa da paisagem urbana permite 

perceber a historicidade da sociedade materializada por meio das formas antigas 

que permanecem para além das funções que as criaram; por meio dos vestígios de 

modificação nas formas indicando alterações de suas funções; e por meio de formas 

acrescentadas que indicam inovação de funções.  

Ordinariamente, o significado de “imagem” é tido como sinônimo de 

paisagem; entretanto, o conceito de imagem é fundadamente mais complexo devido 

à sua polissemia latente. Para realizar uma distinção entre ambas, toma-se 

paisagem como categoria que expressa, no espaço urbano, as formas das 

construções físicas: seu tamanho real, suas dimensões e proporções mensuráveis, 

sua disposição e localização exatas, suas cores, a quantidade de elementos como 

portas, janelas, colunas, grades, etc. Enfim, a paisagem é o que todas as pessoas 

podem ver em comum. No que diz respeito à imagem, a sua peculiaridade é 

associada aos conceitos de inscrição e impressão, os quais têm a propriedade 

intrínseca de atingir a mente, pois são categorias geradas essencialmente no interior 

do trabalho de memória. As duas noções mencionadas – inscrição e impressão - são 

fundadas na filosofia aristotélica, que inicia os debates sobre a relação essencial da 

memória com as imagens. As inscrições são marcas exteriores adotadas como 

apoio e escalas para o trabalho da memória. A inscrição é a imagem cunhada 

exteriormente como estímulo para a lembrança e a impressão é a significância 

interna da marca (RICOEUR, 2007, p. 80).   

O conceito aristotélico de imagem eleito como ideal para o estudo da 

cidade, como visto, é indissociável da ideia de trabalho de memória; portanto, 

realizar-se-á uma breve e necessária introdução a respeito da temática que envolve 

imagem, memória e história. Na obra A memória, a história, o esquecimento (2007), 

o filósofo francês Paul Ricoeur realiza um debate histórico em torno dos temas 
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história e memória. Ele fundamenta a necessidade da reavaliação da concepção de 

memória em sua especificidade em relação ao passado. Na reflexão sobre os 

problemas relativos aos vínculos entre memória e história, o autor analisa a relação 

essencial da memória com as imagens. Nesse aspecto, Paul Ricoeur lembra a 

existência de uma longa tradição que elevou a memorização à posição de uma arte, 

técnica; ars memoriae. A arte da memória consiste, basicamente, em associar 

imagens a lugares organizados em sistemas rigorosos, como numa casa, nos 

monumentos e praças públicas, num cenário arquitetural. A arte da memória 

associava aquilo que se deseja recordar com imagens sugestivas, imateriais e 

imaginárias. Ricoeur amplia essa concepção, sugerindo que historicamente são 

construídas imagens materiais para auxiliar a retenção e a transmissão das 

recordações. O preceito dessa dinâmica consiste na regência da seleção de lugares 

que armazenam imagens e tempos do objeto de recordação evocado.  As imagens 

armazenadas são consideradas fáceis de evocar no momento oportuno, já que a 

ordem dos lugares preserva a ordem dos objetos. O autor se refere à tradição 

filosófica clássica que define a memória artificial repetida historicamente: “A memória 

artificial consiste em lugares e imagens” (RICOEUR, 2007, p. 76). Quanto aos 

objetos figurados pelas imagens e pelos lugares, o importante é que as ideias sobre 

eles (personagens, acontecimentos, causas a defender, etc.) estejam vinculadas a 

imagens e tempos armazenados em lugares. A arte da memória é uma recusa do 

esquecimento e das deficiências inerentes à preservação dos rastros como fontes 

materiais documentais. A memória artificial manipula as imagens destinadas aos 

lugares soberanamente escolhidos e sua ordenação, oculta a arbitrariedade seletiva. 

A discussão contemporânea sobre os lugares de memória, locais reais, inscritos na 

geografia, pode ser considerada a herdeira tardia da arte da memória dos gregos e 

latinos, para os quais os lugares eram áreas de escrita mental (RICOEUR, 2007).  

Ricoeur pretende afirmar o estatuto de verdade da memória, mas se 

depara com a aporia da memória e da imaginação. Assim, procede à dissociação 

entre memória e imaginação, fazendo apologia ao índice de diferenciação da 

memória, que é a marca temporal de anterioridade, a especificidade da função 

propriamente temporalizante da memória. Para isso, é preciso considerar a tradição 

filosófica clássica, que contém os textos fundadores do debate sobre memória e 

imagem, o que é extremamente relevante para esta pesquisa. No debate filosófico, o 

cerne da problemática gira em torno da relação entre a imagem atual e a impressão 
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original que se tem de um objeto cujo conhecimento foi adquirido no passado. É 

enfatizada a necessidade de identificar se as impressões são correspondentes; e 

questiona-se se a semelhança das impressões é autêntica ou se é uma percepção 

forjada. Essa avaliação é fundamental para definir a dimensão veritativa da 

memória, que é o ponto central para o autor.   

A problemática comum à fenomenologia da memória e à epistemologia da 

história é a da representação do passado. No esboço fenomenológico da memória – 

análise do objeto de memória -, o estudo de Paul Ricoeur se empenha em sustentar 

a convicção de que o recurso a respeito da referência ao passado é a própria 

memória. Explica-se que o termo “memória” designa um campo semântico e que a 

polissemia é apropriada para a ordenação desse campo. Então, é possível esboçar 

uma fenomenologia da memória, fragmentada, mas não radicalmente dispersa. A 

relação com o tempo dos modos mnemônicos múltiplos é suscetível de uma 

tipologia relativamente ordenada. O próprio caráter objetal da memória é expressão 

do caráter fragmentado da fenomenologia.  

Uma questão pertinente, que estrutura a fenomenologia da memória e 

que é formulada dentro da essência da fenomenologia husserliana, é o enigma da 

imagem, da eikõn; a presença do objeto ausente, marcado pela anterioridade. Essa 

questão é colocada em sua radicalidade na investigação de Ricoeur e perpassa a 

episteme do testemunho, as representações sociais consideradas objetos da 

explicação e compreensão, e se desdobra no plano da representação escriturária 

dos acontecimentos, conjunturas e estruturas que pontuam o passado histórico. Os 

capítulos do livro de Ricoeur reforçam o enigma da eikõn, ou seja, da imagem, que 

se transfere da esfera da memória para a da história.  

Na perspectiva da presente pesquisa, o conceito de imagem não é 

entendido como físico, mas como psíquico, pois a imagem é criada no cérebro. A 

imagem enquanto linguagem é instrumento de pensamento e de comunicação. A 

comunicação é consequência de uma propriedade fundamental da linguagem 

imagética: a constituição de conteúdos (ORLANDI, 2007, p. 23). A imagem constitui 

o conteúdo da cidade para o sujeito que a interpreta subjetivamente. Como a 

construção da imagem não é um sistema ideologicamente neutro, ela orienta de 

forma decisiva a constituição das recordações sociais.   
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A imagem é ao mesmo tempo matéria e abstração. É por causa da sua 

associação aos conceitos de inscrição e impressão, e em consequência disso, da 

sua parcela de abstração, que é a imagem e não a paisagem que se torna 

representação. A representação é veiculada através da imagem. Ela substitui outras 

formas de manifestação das idéias, dos valores e dos conteúdos, sejam sociais, 

políticos, culturais, etc. É algo que está no lugar de um determinado conteúdo e que 

indica uma idéia. Toda representação emite uma mensagem que deve ser 

transmitida e entendida (ou deseja-se que seja). A representação não se afasta das 

atividades reais e visa o psicológico social, o mental. Maurice Halbwachs, em seu 

livro “A memória coletiva” (1990), no capítulo intitulado A memória e o espaço, 

estabelece uma relação de dependência de foro psicológico entre os indivíduos e 

grupos e o lugar. Esse gênero de influência que os lugares exercem sobre os grupos 

é evidenciado nas cidades menores, onde o grupo é adaptado ao ambiente e onde 

as construções ocupam lugar único e de destaque na memória dos habitantes. A 

relação da comunidade com o meio exterior que a cerca torna-se uma relação 

dialógica de integração. Essa natureza do lugar ocupado fornece uma impressão de 

constância histórica ao grupo social porque conserva as características de 

determinada situação histórica. As imagens auxiliam na composição das 

recordações, memórias e reminiscências sociais, principalmente quando reproduzem 

visualmente realidades históricas passadas, acentuadas pelo cenário material que 

subsiste semelhante à forma original.    

Para Maurice Halbwachs, o funcionamento da memória pessoal só é 

possível com a ajuda de instrumentos – discursos e idéias – emprestados do meio 

social. A memória individual se reporta a pontos de referência fixados pela 

sociedade. Assim, a memória coletiva seria o aporte exterior que a memória 

individual assimila e incorpora de maneira progressiva em sua substância. Existe, 

ainda, uma memória histórica que se apoia em uma realidade histórica – por 

memória histórica entende-se a sequência dos acontecimentos dos quais a história 

nacional conserva a lembrança; seus quadros representam o conteúdo essencial da 

memória coletiva. O quadro imagético urbano pode ser entendido como instrumento 

de apoio da memória histórica, conservador da memória coletiva. Para reconstituir 

com integridade os acontecimentos e lembranças, são necessárias reproduções do 

objeto de acordo com a memória de todos os membros do grupo. É assim que a 

memória histórica é construída. De acordo com Halbwachs: “é a única fonte daquilo 
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que se quer repetir” (HALBWACHS, 1990, p. 54). Nesta colocação observa-se a 

idéia da reprodução da memória e da história. A memória de todos os membros do 

grupo – conjunto das memórias individuais – é a memória coletiva e, 

consequentemente, a memória da nação. Esta é a memória exterior, social ou 

histórica. Para Halbwachs, a memória coletiva é formada pelos pensamentos dos 

indivíduos que se reúnem dentro de um determinado quadro; ela abrange os 

pensamentos pessoais em um mesmo tempo e espaço coletivos. Acontece um 

processo de complementaridade que define a memória reproduzida.   

A reconstituição constante do objeto de estudo imagem da cidade ocorre 

de maneira a conservar a história nacional (representada imageticamente em uma 

cidade do período colonial) e a memória coletiva (a recordação social atualizada 

através das formas). Segundo o pensamento de Halbwachs, a reconstrução dos 

fatos passados acontece com a maioria dos fatos históricos conhecidos. Quanto a 

isso, pode-se notar que no interior dos grupos subsistem tradições, vivenciadas em 

sociedade e em família. As famílias antigas e seus descendentes aprendem a 

história que devem valorizar. Por causa disso, a história específica de uma 

localidade circunscrita é exaltada pela população. A tradição gera e estabelece 

noções e símbolos que se apresentam sob forma popular. Sendo incorporados pela 

comunidade, compõem a memória e o imaginário sociais. O que marcou a história 

de um grupo no passado não se torna um marco completamente estranho ao 

indivíduo que descende desse grupo. O papel desempenhado pela memória coletiva 

não é secundário nesse sentido.  

A recomposição do passado permite reconstituir quadros desaparecidos: 

para os moradores de uma cidade pequena, a história vivida – que se apoia na 

memória – propicia a impressão e a interpretação dos acontecimentos que 

encontram correspondência na expressão narrativa. O suporte da memória coletiva 

é o grupo limitado no espaço e no tempo; por isso, anos de vida decorridos em um 

mesmo quadro adquirem uniformidade e podem tornar os intervalos irreconhecíveis. 

Nestes casos, o tempo parece compacto e difícil de distinguir. A imagem do meio 

exterior e as relações estáveis ficam em primeiro plano na ideia que constitui um 

grupo. A imagem da cidade histórica é um suporte da memória, recomposto, que 

encontra correspondência na narrativa historiográfica. A rememoração não escapa à 

sincronia com a existência atual porque a reciprocidade das lembranças só é 

possível se elas fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. Então, 
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parece não haver ruptura na totalidade dos tempos históricos que se passaram. É o 

que consolida o vínculo de um período antigo com a atualidade. 

As lembranças de grupo apenas permanecem nítidas quando o 

pensamento individual é orientado pela corrente social. O autor concebe a 

lembrança como uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados 

do presente. Inclusive, os dados fornecidos pelas impressões causadas pela 

imagem que sobressai da paisagem da cidade são reconstrutores de lembranças 

que formam idéias precisas, refletidas do meio material e social. São reconstruções 

feitas de épocas anteriores também através dos relatos, depoimentos, confidências 

e experiências dos outros. E mesmo se retratarem uma situação longínqua, distante 

ou antiga, os quadros são construídos, reconstruídos e conservados. A 

reconstituição do quadro histórico de um evento pode ser suficiente para criar uma 

lembrança duradoura, uma ideia concreta. O problema é que um quadro de 

recordações pode estar repleto de ideias forjadas e genéricas, que são engajadas 

em imagens alteradas e ressignificadas, sendo, mesmo assim, reproduzidas e 

assimiladas, mentalmente e culturalmente.    

Para Halbwachs, esse é um indício de que a memória coletiva contém 

informações além daquelas transmitidas pelo arcabouço histórico documentado. É 

nesse ponto que sobressai seu aspecto interior: a memória histórica é uma 

continuidade sucessiva da memória pessoal e da memória coletiva, que se 

interpenetram. Assim, o pensamento – o próprio fluxo - se divide entre o conjunto 

das lembranças pessoais e as diversas correntes de pensamento social; a pessoa 

tem o sentimento de integração social e/ou coletiva. É uma situação que se 

perpetua. Na sociedade nacional e, principalmente, na comunitária, como na cidade 

de Goiás, encontram-se as indicações necessárias para a reconstituição do 

passado. Os quadros da memória representam fontes de reencontro do passado. Na 

cidade e na população atual encontram-se traços da sociedade antiga: hábitos, 

costumes, crenças, tradições, modo de falar, modos de vestir, arrumação das casas, 

casos e histórias, épocas festivas, etc. É a mesma sociedade transformada, mas 

paradoxalmente conservada, efetivamente em sua configuração material. A 

transmissão dos valores históricos através da visualização imagética possibilita a 

relação entre as gerações. É como coloca Halbwachs em relação ao que é 

memorável:  
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É nesse sentido que a história vivida se distingue da história escrita: ela tem 
tudo o que é preciso para constituir um quadro vivo e natural em que um 
pensamento pode se apoiar, para conservar e reencontrar a imagem de seu 
passado. (HALBWACHS, 1990, p. 71).  

 
 

Paul Ricoeur (2007) explica que posteriormente aos debates clássicos, 

houve a irrupção da sociologia, no campo das ciências sociais, e o surgimento 

inédito do conceito de consciência coletiva. Em contrapartida, ocorre o movimento 

de retraimento da consciência sobre o indivíduo e instaura-se progressivamente uma 

“escola do olhar interior”, a qual Ricoeur propõe como amostra exemplar – e 

subtende-se que indiscutível – do princípio de individuação da memória.      

Ricoeur desenvolve sua pesquisa estudando os imperativos éticos da 

memória e de sua componente coletiva. Na tradição filosófica prevalece o lado 

egológico da experiência mnemônica: “quem” se lembra; de “quem” é a lembrança? 

A concessão de primazia à questão egológica tem um efeito negativo que gera um 

impasse se for necessário considerar a memória como coletiva. Sendo o “eu” o 

sujeito da memória, a noção de memória coletiva é um conceito analógico ou 

estranho à fenomenologia da memória. Na discussão contemporânea sobre 

memória, a indagação sobre o sujeito verdadeiro das operações mnemônicas tende 

a dominar os debates. Essa indagação é uma precipitação própria desse campo de 

investigação. O historiador se importa em saber qual é o seu contraponto: as 

memórias dos protagonistas, tomadas individualmente, ou a memória das 

coletividades tomadas em conjunto. Ricoeur pondera que as discussões em torno de 

ser a memória primordialmente pessoal ou coletiva acontecem na forma de um 

dilema paralisante. A princípio, o autor evitou esse debate – que considerou como 

uma “aporia inútil” (RICOEUR, 2007, p. 24) - porque ainda não se sabe ao certo o 

significado da prova e da verdade da memória (lembrança, recordação ou 

rememoração). Sendo assim, como seria legítimo indagar a “quem” atribuir a 

memória? Colocar o sujeito no primeiro plano? Para a coerência do seu 

procedimento, ele reconduziu o sujeito para o terceiro lugar, trabalhando primeiro 

com as duas problemáticas maiores da memória, a cognitiva e a pragmática, cuja 

origem remonta à filosofia clássica, onde a atribuição a “alguém” permanecia 

implícita.   
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Neste ponto da discussão, fica definido que é, precisamente, no nível 

psicológico, que acontece a comunicação entre a representação e o seu alvo, que 

são as memórias, imaginários e mentalidades sociais – as “mentalidades” são 

entendidas e aceitas enquanto ideias e valores que predominam na mente da 

maioria das pessoas, em relação às realidades das sociedades, ou comunidades, 

em que vivem. Em se tratando da imagem da cidade, a visão é uma espécie de 

contemplação idealizadora da própria sociedade e da sua história. A imagem 

manifesta as decupagens e as montagens da realidade urbana: seu fundamento, 

funcionamento, organização, estruturação, dinâmica e produção. Na cidade 

histórica, as marcas deixadas pelos acontecimentos passados são, em suma, as 

imagens. São os pontos de apoio exteriores para a recordação; os indicadores que 

advertem contra o esquecimento no futuro.  

O historiador francês Giulio Carlo Argan (1995), que escreve sobre a 

História da cidade correlacionada à História da arte, propõe uma definição, de aporte 

teórico, da cidade relacionada ao espaço e a imagem: uma cidade pode ser 

considerada uma parte recortada da continuidade e infinitude do espaço. É uma 

unidade conformada e determinada segundo um sentido. A forma da cidade é um 

espaço construído, finito e delimitado, compreendido na extensão do espaço 

continuum, que é infinito, ilimitado e não-determinado (ARGAN, 1995, p. 1-9). De 

acordo com essa definição, seja qual for a dimensão ou densidade de uma cidade, 

ela é sempre delimitada e delineada dentro do espaço físico-natural que é 

totalizante. Argan continua explicando que diferentes tipos de agregação social 

manifestam, em sua relação com as imagens, sua realidade e experiência. Isso 

ressalta a necessidade de expressão dos indivíduos que trabalham no espaço: 

representar de alguma forma – autêntica ou deturpada – a situação espacial em que 

operam e transformam. O espaço e a imagem das cidades são constituídos pela 

vivência da sociedade: indivíduos e grupos. Na cidade, espaço e imagem são 

coeficientes substancialmente equivalentes, na medida em que ambos são 

inseparáveis da experiência e da vivência urbanas (ARGAN, 1995). 

Tanto a dimensão ideológica da imagem da cidade, como a dimensão de 

movimento do espaço urbano, perpassam o plano da forma e da paisagem. O 

espaço urbano existe a partir das relações entre a sociedade e o conjunto de formas 

materiais e culturais. E fica, assim, estabelecida uma correlação entre movimentação 

e mobilização socioespacial (relações e atividades exercidas entre os membros dos 
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grupos sociais) e a projeção da imagem urbana no espaço. Ao final desta análise, 

entende-se que a cidade, quando localizada como objeto de investigação 

historiadora, demanda preocupação com os temas correlacionados neste trabalho. 

O levantamento desses pontos conceituais - paisagem, imagem, forma, função, 

espaço - e a pauta dedicada ao debate sobre a condição da memória foram 

propostos como entendimento prévio para qualquer trabalho que resultará em um 

modo de erigir uma representação do passado de uma cidade.   

 
 

1.3 A Relação Entre História e Memória na Cidade Histórica: Imagens e 
Temporalidades 

 
 

Para além das discussões introdutórias em torno dos principais conceitos 

adotados neste trabalho, deve-se ter como meta pensar a problematização da 

temática cidade/memória na História, com a finalidade de compreender melhor a 

relação entre forma/função nos processos de urbanização e reurbanização da/na 

cidade. A forma espacial, material, não é edificada aleatoriamente. Os projetos de 

orientações urbanistas atribuem funcionalidades às representações imagéticas que 

são conteudistas. As imagens são discursivas e transmissoras de mensagens que 

efetivam ideias, valores e ideologias no coletivo social: mentalidades, imaginários e 

memórias. O monumentum, por exemplo, é um sinal do passado que se ocupa de 

uma das principais funções do espírito (mens), a memória (memini) (LE GOFF, 

1996). 

O historiador inglês Peter Burke (1992) demonstra que no campo do 

conhecimento histórico existe uma correlação mútua entre história, memória e 

espaço, principalmente no estudo da História de uma nação, o que inclui as histórias 

de suas cidades. Em síntese retrospectiva, o autor explica que a visão tradicional 

sobre a relação entre a história e a memória é relativamente simples: a memória 

reflete o que realmente aconteceu e a história reflete a memória. A história é 

registrada contra o esquecimento da memória. Pode-se entender que a passagem 

do tempo é o fator que compromete a memória e justifica o registro. Assim, a história 

escrita é tomada como exemplo e aprendizado. Peter Burke afirma que, atualmente, 

a relação entre memória e história é problematizada pelos pensadores, porque 
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dentro das atividades historiadora e historiográfica recordar e registrar não são 

tarefas neutras e objetivas. 

Burke partilha da visão historiográfica que reconhece que, de diferentes 

maneiras, as ideias individuais são influenciadas pelos grupos a que os indivíduos 

pertencem e que o acesso ao passado, como ao presente, somente é possível 

através de categorias e esquemas que são representações coletivas da cultura 

própria dos indivíduos e grupos. Para redefinir o lugar da História, os historiadores 

necessitariam considerar a memória sob dois pontos de vista: estudar a memória 

como fonte histórica para produzir crítica da credibilidade da reminiscência, na linha 

da crítica tradicional de documentos históricos (por exemplo, os resultados da 

História oral); e estudá-la enquanto fenômeno histórico chamado de “história social 

da recordação”. Este é o estudo da organização social da transmissão das 

recordações públicas, que produz e reproduz o conteúdo da memória social, 

materializado e conservado, de modo geral, em edificações que exprimiram e 

moldaram o passado nacional. O termo memória social é definido como produto da 

memória enquanto “fenômeno histórico”. Esse termo resume o complexo processo 

de seleção e interpretação da memória (lembrar, recordar) e da história (escrita, 

registrada), que são fenômenos socialmente condicionados como trabalho de 

grupos, e sublinha a homologia existente entre as maneiras como o passado é 

registrado e recordado. A memória social é afetada pela organização social da 

transmissão das recordações e pelos diferentes meios utilizados para este fim. Os 

historiadores dos séculos XIX e XX têm privilegiado os monumentos públicos que 

associam os temas de recordação a imagens que são sugestivas.     

O historiador francês Pierre Nora (1993) é o criador do conceito de 

“lugares de memória” – noção diretriz, orientadora de uma coleção de artigos 

reunidos por ele. Nora relata que, no século XX, o fenômeno de materialização física 

da memória culmina na patrimonialização dos monumentos e dos lugares 

consagrados pela tradição. A noção de lugar de memória instaurou-se como 

instrumento simbólico, cuja finalidade heurística era imaterializar o “lugar”. Não se 

tratava unicamente, nem principalmente, de lugares topográficos. Entre eles são 

citados calendários, bandeiras, dicionários, arquivos, bibliotecas, museus, festas e 

comemorações. São todos eles objetos simbólicos de memória oferecidos como 

instrumento de base do trabalho histórico.   
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Em virtude de sua envergadura, a noção estava a serviço da história: 

“certamente, é em lugares que se cristaliza e se refugia a memória”. Esta declaração 

antecede a seguinte: “Há lugares de memória porque não há mais meios de 

memória” (NORA, 1993, p. 7). Os lugares de memória têm o efeito conciliatório de 

engendrar a história.  Esses lugares têm objetivamente a intenção de evocar a 

memória para reafirmar a história. Posteriormente, Nora enfatiza a notável 

materialização da memória vinculada à apreciação do patrimônio. O autor considera 

a dilatação do conceito de patrimônio: antes havia uma concepção muito restritiva 

dos monumentos históricos e passou-se abruptamente para uma concepção 

teoricamente ampliada e aberta. Conceituação, esta, de fronteiras incertas e 

indeterminadas. Essa modificação recente e problemática transforma em legado 

coletivo todos os objetos e também as tradições testemunhas do passado nacional.  

Com a emergência da memória patrimônio ocorre a redução inversa à 

noção anterior, desses “lugares de memória” em sítios topográficos, indissociáveis 

de uma localidade. Isso reforça o tema patrimonial - que concede ao lugar sua 

eficácia - e assim acontece a transposição da identidade nacional para a memória 

patrimonial circunscrita a localidades. A promoção do patrimônio materializa a 

memória no monumento. A exaltação do patrimônio conduz o rememorativo ao 

comemorativo, destacando a importância do espaço. A exaltação da memória 

ressalta a história acabada, o passado que é decorrido. E privilegia o patrimônio no 

espaço e no presente, possibilitando a rearticulação da identidade nacional. A 

memória patrimônio também é um tipo de memória nacional. A história nacional é 

substituída pela memória nacional: o passado que projeta o futuro é substituído pelo 

presente historizado. A memória que historiza o tempo presente ressaltando o tempo 

passado é o campo dinâmico e a única forma de continuidade que recupera a 

memória e identidade social. 

O lugar de memória revela o conteúdo insólito da noção: nele existe a 

intenção de memória e a proposta da história de ser memória corrigida. A estrutura 

complexa dos lugares de memória condiciona a interação desses dois fatores. A 

expressão acumula três sentidos: 1) material: que fixa os lugares em realidades 

determinadas e manipuláveis, 2) simbólico: obra do imaginário, que garante a 

consolidação e a transmissão das lembranças, 3) funcional: ritualização que 

desempenha com eficácia seus fins práticos e utilitários (NORA, 1993). A 
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materialidade, o simbolismo e a função encerram no lugar (espaço) o máximo de 

sentido histórico/memorial sobre os sinais. 

Quando uma cidade é patrimonializada, como é o caso da cidade de 

Goiás, o esquecimento do conteúdo da sua história passada é inadmissível. A 

patrimonialização é a formalização da obrigatoriedade da recordação, ou a 

conservação dos bens imóveis e móveis não teria sentido social. A manutenção e a 

preservação do aspecto físico da cidade têm uma função social cognitiva: a imagem 

da cidade é a forma mais sólida de manifestação e transmissão da sua história, 

cultura e tradição. A imagem é, realmente, o apoio da recordação e o impedimento 

do esquecimento. Assim como comenta Arrais (2010, p. 190): “Seu poder de 

perpetuação se faz presente porque consegue cristalizar um determinado sentido 

para sua necessidade de presença no futuro”.     

A cidade de Goiás passou por fases sucessivas de estruturação e 

organização do espaço urbano. Foi o primeiro núcleo urbano na região Centro-Oeste 

do Brasil a atingir o status de vila. No ano de 1734, o Rei de Portugal determinou a 

fundação de uma vila na região dos Guayazes. Fundar a vila era criar sua 

administração através da Câmara Municipal. Ela foi oficialmente criada pela 

Provisão Régia de 11 de fevereiro de 1736 e recebeu o nome de Vila Boa. Em 1739, 

o primeiro governador Dom Luis de Mascarenhas deslocou-se de São Paulo para 

Goiás e escolheu o local para sediar a vila, dando cumprimento à incumbência. De 

conformidade com o memorialista Silva e Souza (1967), o mesmo governador 

também designou o lugar destinado a levantar o pelourinho, o lugar da praça da 

matriz, da câmara, da cadeia e dos edifícios principais. Ele efetivou o que de fato já 

estava acontecendo; a criação da vila. Erigir a vila era, dentre outras providências, 

demarcar o logradouro e mandar erguer os prédios públicos. Em 1818, Vila Boa foi 

elevada à categoria de cidade, denominada Cidade de Goyaz e capital da Província 

de Goyaz, o que significava a elevação do núcleo urbano – que se constituía em 

centro administrativo - no contexto demográfico e político do país.  

Durante o século XIX, conforme a documentação pesquisada, por meio 

das reformas, a imagem da cidade colonial apresentou certa continuidade e fixou-se 

na paisagem local. Segundo Milton Santos, a paisagem se organiza conforme as 

exigências de produção do espaço, como, por exemplo, a localização específica e a 

lógica da produção da cidade (política, econômica, cultural). Ao tratar da categoria 

paisagem, o autor informa: “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, 
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é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, 

odores, sons etc.” (Santos, M., 1997, p. 61). De acordo com a noção citada, a 

dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, do sentido. E o autor 

acrescenta que a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão: cada 

pessoa vê a realidade, que é dita una, de forma diferenciada.  

Analisando essa concepção de paisagem de acordo com a perspectiva 

adotada para este estudo, ao perceber na paisagem outros aspectos que não são os 

visíveis, mas sim perceptíveis, como odores e sons, o indivíduo realiza a tarefa de 

ultrapassar a paisagem como aspecto para chegar ao seu significado imagético. 

Nessa tarefa o aparato cognitivo tem importância crucial porque a conversão da 

percepção (paisagística) em conhecimento (imagético) depende da interpretação, 

isto é, da leitura que se faz sobre a imagem que está impregnada na paisagem. 

Estabelece-se, assim, a fronteira distintiva entre paisagem e imagem. E, apesar da 

subjetividade inata ao indivíduo, presente em todo processo interpretativo, nas 

mensagens transmitidas pelas representações sociais relacionadas aos conteúdos 

ideológicos – como é o caso da representação imagética de uma cidade – os valores 

e as ideias gerais, frequentemente, são captados e assimilados coletivamente.    

No estudo de uma cidade, espaço e tempo são ideias que comandam a 

elaboração de sua história urbana. A forma espacial tem dimensão material quando, 

empiricizada, apresenta-se como objeto concreto: na forma encontram-se as 

mediações entre espaço e tempo, que permitem teorizar o lugar. As formas 

espaciais são resíduos de estruturas que foram presentes no passado. No presente, 

a forma configurada em paisagem é passada e é atual, pois não é apenas um dado 

passivo, mas sim um vetor ativo. As formas criadas no passado têm um papel 

atuante na elaboração do presente e do futuro. Para Milton Santos a história da 

cidade é a história das suas formas: 

 
 
Há de um lado as formas criadas e, de outro, as formas criadoras, aquelas 
que, após construídas, como que se levantam e se impõem, como aquilo 
que o passado nos herda e implica uma submissão do presente; um 
presente submetido ao passado exatamente através das formas, cuja 
estrutura devemos reconhecer e estudar. (SANTOS, M., 1998, p. 72).    
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Geralmente, o que se compreende por forma da cidade é o aspecto 

visível e aparente dos objetos, a própria paisagem urbana. Mas a dimensão formal 

vai para além desse aspecto; ela expressa o conteúdo das relações sociais, que são 

históricas, concretas e variáveis, adentrando assim na dimensão da imagem. Toda 

cidade é paisagística, mas as formas da paisagem variam de cidade para cidade e 

sua imagem transmite conteúdos diferenciados. A sociedade em movimento se 

materializa espacialmente constituindo a paisagem e a imagem, isto é, o todo da 

cidade expresso em formas de objetos visíveis – que através do olhar afetam a 

mente. A forma é exatamente esse conjunto de objetos concretos que, reunidos, têm 

uma aparência que é transmissora de mensagens por ser carregada de conteúdos 

ideológicos.  

Henri Lefebvre (1991) medita sobre a pluralidade de significados do termo 

“forma”, que quase sempre é utilizado como uma palavra-fetiche. Para se obter uma 

definição mais precisa (e ao mesmo tempo complexa) desse termo, quando designa 

aspectos da cidade, deve-se partir da abstração científica em direção à relação com 

o real. Segundo o autor “para se apreender o abstrato é necessário uma cultura” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 85). Para elucidar o significado da palavra “forma”, é 

necessário o estudo de uma “cultura” que atinja as fronteiras que distinguem e unem 

simultaneamente o concreto e o abstrato. Tomando as reflexões do autor como 

orientação teórica para fins do estudo específico aqui empreendido, elegemos a 

“imagem” da cidade como ponto de partida categórico da investigação, em virtude 

da parcela de abstração inerente ao seu conteúdo. E valorizamos a dimensão 

cultural figurativa na condição de expressão concreta, como paisagem que dá 

acesso aos conteúdos que advêm da abstração imagética. Em outras palavras, a 

forma é o ponto de encontro entre imagem da cidade e cultura figurativa, ela 

constitui ao mesmo tempo a fronteira distintiva e mediativa entre concreto e abstrato 

dentro da dicotomia paisagem/imagem da cidade.   

A forma urbana tem a capacidade de funcionalizar; sua acepção abstrata 

concede-lhe funcionalidade. E nisso consiste sua realidade e existência; não existe 

separação absoluta entre forma e função, pois o que se oferece à análise é a 

unidade entre ambas. A forma que emerge “pura e transparente” (como uma 

construção residencial, por exemplo,) é inteligível (é possível entender o seu 

desenho). Mas, separando-se do conteúdo – da compreensão da serventia de uma 

habitação - se situa fora do real, não tem existência social (LEFEBVRE, 1991; p. 85). 
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Coerente com explicações anteriores, neste estudo entende-se que essa existência 

é concedida pelo encontro do aspecto paisagístico com o imagético.  

Em muitas reformas verificadas na documentação pesquisada, os 

elementos típicos da arquitetura foram reforçados (rebocos e caiados, paredes-meia, 

eiras e beiras, etc.), assim como foram mantidos símbolos (brasões, insígnias) e 

outras marcas exteriores cunhadas nas edificações (platibandas), alguns prédios 

que assinalam importância (política, administrativa, religiosa) receberam acréscimos 

ou modificações. Essas manipulações visuais reportam às representações 

ideológicas e culturais reproduzidas socialmente na esfera do urbanismo. E no 

século XX, a reformulação patrimonial empreende a recuperação do passado 

restituído ao presente, através da recomposição restauradora da forma da cidade. 

Mas, nesse trâmite, o passado não é resgatado e sim (re) criado, (re) inventado e 

por fim transformado funcionalmente. Essa transferência espaço-temporal é 

manifesta na cidade.   

A conservação do patrimônio artístico e cultural é verificada enquanto 

metodologia operativa nas cidades históricas. Os pontos de conservação precisam 

ser subordinados e garantidos por uma cultura urbana consciente da sua própria 

historicidade – que é ativa e não passiva -, pois diz respeito à origem e ao 

desenvolvimento das relações coletivas sociais, culturais, econômicas e políticas, 

que são mobilizadoras e dinâmicas. Não é possível imobilizar a cidade histórica 

como uma localidade anacrônica. Nos chamados centros históricos, os vestígios do 

que é antigo são interpretados como pertencentes a um ciclo histórico já encerrado e 

possuem caráter atemporal.  Sendo esse tipo de cidade colocada como uma 

instituição que acumula e concentra cultura, os centros históricos são 

sobrecarregados de arte: dentro dos museus, nas igrejas e mercados, tanto nas 

fachadas das casas como em seu interior, nas praças, no calçamento das ruas, na 

iluminação, no colorido dos prédios e em outros elementos mais. Nesses centros, os 

objetos materiais-culturais da história são fragmentos do passado, nem sempre 

relacionáveis ao presente. São resíduos do nexo que os vinculavam ao contexto 

passado. No presente, reduzem-se a “textos”. Isso porque a cidade pode ser “lida” e 

interpretada de acordo com os conteúdos que informa e anuncia.  

Para se conduzir uma interpretação da cidade através do estudo de sua 

imagem, priorizando as relações estabelecidas entre formas e funções no espaço 

urbano, é preciso atentar para a dimensão das temporalidades, que são 
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diversificadas. A questão espaço/tempo é nuclear para a história das cidades. São 

as “formas da experiência” que segundo Salgueiro (2001, p. 20) representam na 

observação de Lepetit, “nós de temporalidades plurais onde o passado sedimentado 

nas formas é sempre colocado no presente das práticas”. É preciso extrair as 

diferentes temporalidades dos elementos que compõem a cidade, pois esses 

elementos que estruturam a dinâmica urbana não têm a mesma duração. Cabe, 

então, pensar a diversidade dos tempos da cidade e suas relações com os usos e 

práticas sociais: as modalidades de reutilização das formas urbanas do passado; as 

atualizações possíveis das formas passadas de organização do espaço em novas 

combinações; a presentificação como atualização das formas antigas.       

É indispensável ter em conta que o espaço urbano é portador de técnicas 

(arquitetônicas, artísticas, de engenharia, de recursos de construção, de trabalho, 

etc.) que datam de diferentes momentos da História e que representam e exprimem, 

desse modo, formas diferentemente datadas. Tomando como referência a História 

mundial, cada técnica poderá ser localizada no tempo, porque sua data de origem 

poderá ser identificada. Assim, os objetos de uma paisagem são passíveis de 

interpretação, pois não há paisagem indiferenciada de um ponto de vista histórico. 

Esse recurso contribui para a explicação da sociedade por meio da explicação de 

seus lugares geográficos e históricos. Contudo, as variações técnicas não 

expressam o tempo do lugar, melhor dizendo, expressam o conjunto de 

temporalidades próprias daquele ponto do espaço. Milton Santos (1998, P. 67) diz 

que “A base técnica da sociedade e do espaço constitui, hoje, um dado fundamental 

da explicação histórica...” Essas explicações são pertinentes nesta pesquisa na 

medida em que se confirma a variedade das formas, do ponto de vista “genético”, e, 

ao mesmo tempo, sua ação conjunta por meio das relações funcionais. Portanto, 

cada lugar é um sistema espacial, independente da datação de seus elementos:  

 
 
Uma vez que o espaço nunca é portador de técnicas da mesma idade ou de 
variáveis sincrônicas, pode-se dizer que se trata de um espaço 
assincrônico, ao mesmo tempo revelador e organizador de sincronia. Os 
elementos do espaço, quando considerados dentro de uma totalidade 
concreta, um lugar, são vistos como sincrônicos. (SANTOS, M.,  1998, p. 
66) 

 
 

Deduz-se que os elementos de um lugar podem ser assincrônicos no 

tempo e sincrônicos no espaço. Por isso, na cidade as temporalidades não são 
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idênticas e homogêneas. Existe variedade temporal entre os diversos vetores, mas 

há sincronia entre eles porque as diversas temporalidades se integram na ação 

conjunta situacional. A cidade está situada em dois planos: sincrônico e diacrônico. 

Ocorre na cidade um ajustamento das temporalidades, formando um quadro único 

funcional, no qual a história da cidade se dá.  

Os objetos tradicionais (aqueles considerados antigos, datados do 

período colonial ou imperial, séculos XVIII e XIX) do centro histórico da cidade de 

Goiás são vistos como sistemas porque são tratados como conjuntos de 

materialidades que têm gêneses em comum: participaram das mesmas condições 

de realização e das mesmas determinações de funcionalidades a nível global; e 

foram criados para responder às necessidades das ações hegemônicas dentro da 

sociedade. A imagem que prevalece é a de um passado único. É interessante 

perceber que o conjunto arquitetônico do centro histórico aparenta uma unidade. 

Mas as diversidades são reveladas nas histórias separadas de cada elemento 

(prédios, monumentos, largos) desse conjunto, porque os momentos da concepção, 

criação e produção dos objetos - que se tornam funcionais, transmissores e 

representativos – são variados. As reformas pelas quais esses objetos passaram, 

sendo recriados e reproduzidos, ou acrescidos e alterados, também aconteceram 

em momentos diversos da história da cidade.  

Uma rápida observação em três edificações existentes na cidade de 

Goiás pode auxiliar na percepção das questões até aqui abordadas. Isso porque sua 

eleição está associada ao fato de que as mesmas se destacam na história social da 

recordação na cidade de Goiás. São objetos que apresentam a problemática da 

cidade/memória interconectada com a problemática da imagem/temporalidade. São 

imagens cristalizadas e sincronizadas no tempo e na memória. Imagens que 

revelam, nas formas, suas funções sociais.    

As imagens que estão fixadas na memória social atual são marcos 

memoriais imagéticos da cidade de Goiás. De acordo com Lynch em A imagem da 

cidade (1994), os “marcos visuais” são elementos pontuadores da trajetória 

imaginativa.  Mas a imaginabilidade, ou melhor, a qualidade física que confere ao 

objeto uma elevada probabilidade de evocação, não leva em consideração o caráter 

temporal dessas construções e suas sucessivas apropriações: foram construídas e 

ressignificadas com o passar do tempo, mas são “lidas” pelo público como se 

pertencessem a uma mesma época, “o passado”. Segue-se a observação dos três 
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exemplos de construções pertencentes ao conjunto arquitetônico patrimonial e que 

podem ser exploradas analiticamente em imagens registradas em fotografias. 

A “Casa Velha da Ponte”, onde viveu a poetisa Cora Coralina4, é um 

marco visual pontuador da trajetória histórica da cidade de Goiás. Foi provavelmente 

construída na década de 1770, pelo capitão-mor Dr. Antônio Souza Teles de 

Menezes para uso dos “Recebedores do Quinto Real” 5. Porém, em prospectos da 

Vila datados de 1751, é possível identificar a casa edificada (COELHO, 2001). Brito 

e Seda (2009) dizem algo interessante sobre a polêmica:  

 
 

Supõe-se que, por volta de 1732, Thebas Ruiz teria construído a Casa da 
ponte para a arrecadação do Quinto Real, imposto devido à Coroa 
Portuguesa. A narrativa de Cora Coralina revela ter sido este Thebas, para 
fugir de uma devassa, quem enterrou grande quantidade de ouro no porão 
da casa e logo após, para não ir preso para Portugal, suicidou-se sem 
revelar o esconderijo. Foi aí que começaram as especulações e “causos” 
que até hoje embalam o imaginário vilaboense em torno de um possível 
tesouro escondido na casa velha (BRITTO; SEDA, 2009, p. 19).  

 
 

Goiás foi a vila mais importante na ocupação do território do Centro-Oeste 

entre os séculos XVIII e XIX. A cidade nasceu, cresceu e se desenvolveu às 

margens do Rio Vermelho e “nos alicerces de uma casa atrelada à beira da ponte” 

(BRITTO; SEDA, 2009, p. 17). Isso significa que a história da cidade iniciou-se onde 

existe hoje a secular casa, que foi uma das primeiras construções da cidade, no 

Largo da igreja da Lapa.  

Um indivíduo que nunca visitou a cidade de Goiás poderia reconhecê-la 

facilmente por esta fotografia, pois essa paisagem é conhecida em todo o país e 

pode ser considerada o seu maior marco. Por causa disso a casa foi escolhida para 

uma possível análise a respeito das temporalidades que anuncia. A observação 

                                                            
4 Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (1889-1985), foi poetisa e 
contista. Considerada uma das principais escritoras brasileiras, teve seu primeiro livro Poemas dos 
Becos de Goiás e Estórias Mais publicado em 1965, quando tinha 75 anos de idade. Produziu uma 
obra com motivos do cotidiano brasileiro, em particular da cidade de Goiás. Em 1978 seus poemas 
ganharam divulgação nacional. Em 1980 foi saudada por Carlos Drummond de Andrade no Jornal do 
Brasil. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da UFG em 1983 e, no mesmo ano, foi eleita 
intelectual do ano pela União Brasileira dos Escritores. Após sua morte Cora torna-se autora canônica 
e sua primeira e principal obra foi aclamada uma das 20 principais obras do século XX (Acervo do 
Museu Casa de Cora Coralina, Cidade de Goiás).  
 
5 De acordo com uma Planta de Vila Boa existente no Arquivo Ultramarino de Portugal (BERTRAN, 
2004). 
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desta foto, bem como de fotos mais antigas dessa mesma paisagem, apresenta uma 

imagem aparentemente intacta: 

 
 
 

 

Figura 6: vista do Museu Casa de Cora Coralina. Disponível em: 
http://www.Abemdanacao.blogs.sapo.pt Acesso em: mai.2012.  

 
Na ilustração acima observam-se diversas temporalidades sobrepostas, a 

começar pela imagem emanada do meio ambiente: o rio que não passa; as águas 

podem transbordar, mas não secam. O rio está ali em condição atemporal, assim 

como os morros que circundam a vista. O meio ambiente naturaliza a eternidade da 

paisagem e a imagem pronuncia a mensagem do durável, do contínuo, imutável: a 

origem é histórico-natural, como o tempo da longa duração proposto por Braudel 

(1989). A construção é feita com estrutura de madeira e paredes em adobe e pau-a-

pique. Em decorrência da declividade do terreno, o nivelamento do piso provocou o 

surgimento de um porão onde se encontra uma bica d’água.  Toda a casa é 

assentada sobre alicerce de pedra, criando com isso uma muralha de contenção 

para as águas do Rio Vermelho. Ela se encontra praticamente sobre o rio, causando 

uma impressão de integração entre a paisagem natural e a construída, como se na 

década de 1770 a casa tivesse se erguido na estabilidade do lugar.       

Já a “Casa de Cora” propriamente dita, e isolada das articulações com o 

meio ambiente, representa o modelo típico da arquitetura residencial desenvolvida 

no Brasil durante o período da colônia (principalmente nos séculos XVII e XVIII). A 
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temporalidade que anuncia é a do “estilo colonial” tão propagado no Brasil. Adriana 

Mara Vaz Oliveira (2001) realizou um estudo histórico-arquitetônico das casas da 

cidade de Pirenópolis (Goiás) construídas no século XIX. A forma dessas casas, 

interiores e fachadas foram edificadas seguindo o modelo das casas coloniais, que 

foram aquelas construídas no período do Brasil Colônia, do século XVI até o início 

do XIX.  A autora descobre que a uniformidade dos programas arquitetônicos dessas 

moradias expressa a necessidade de representar a continuidade do período colonial. 

A partir da estrutura das casas revela-se, por exemplo, a diferenciação entre o 

ambiente público e o privado, a segregação feminina e a separação entre os 

moradores e os empregados nos espaços residenciais. Esses valores foram forjados 

nos períodos anteriores e eram reproduzidos no século XIX, porque ainda eram 

vividos pelas pessoas. E da mesma forma que essas casas meiapontenses foram 

assim construídas, as casas originais do período colonial na cidade de Goiás foram 

assim conservadas. A casa em questão, a “Casa de Cora”, é um exemplo típico 

dessa permanência na cidade de Goiás.  

A casa teria sido adquirida pela família de Cora no início do século XIX. 

Essa aquisição muda a função do espaço, que antes era de uso domiciliar-

administrativo (BRITTO; SEDA, 2009) - alojamento para os recebedores da Coroa, 

que se hospedavam na casa, mas porventura também realizavam no lugar 

recebimentos de impostos, ou resolviam questões burocráticas -  passando ao uso 

residencial tradicional. Mas nem a mudança de função e nem a mudança de 

“período histórico”, que muda a condição do Brasil no contexto político daquela 

época quando passa de Colônia para Império, afetam o “olhar” do observador sobre 

a leitura que extrai do aspecto físico da casa. Ela é indiscutivelmente uma “casa 

colonial”. Independentemente das funcionalidades diferentes que teve, ou dos 

contextos variados que fizeram parte do passado.  

A ponte também é um elemento importantíssimo nessa paisagem, porque 

a casa, além de ser a “Casa de Cora”, é a “Casa da Ponte”. A ponte que aparece na 

fotografia acima apresentada foi reconstruída no ano de 2002 após a última grande 

enchente do Rio Vermelho, em dezembro de 2001. No entanto, parece ser a mesma 

ponte de “todos os tempos”, articulada na paisagem, compondo o seu todo. Como 

lembra Martins (2004), os produtos históricos posteriores aos originais, modernos ou 

contemporâneos, são inseridos no tecido urbano antigo, integram-se a ele sem 

romper com a leitura do conjunto. Não interferem de modo incisivo na compreensão 
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do desenho original da cidade. Não se encontra registro nos arquivos ou no IPHAN 

sobre a data da construção da primeira ponte naquele local, mas um desenho do 

início do século XIX mostra a ponte sobre o rio no Largo da Lapa: 

 

 

 

Figura 7: Burchell, Ponte do Rosário, 30-7-1828. (FERREZ, 1981). 

 
O quadro paisagístico da Casa de Cora é formado pelo ajustamento das 

temporalidades na história da cidade.    

O Chafariz de Cauda é outro monumento- símbolo da Cidade de Goiás. 

Foi construído em 1778 no largo onde se localiza a Casa de Câmara e Cadeia, 

atualmente Praça Brasil Ramos Caiado, mais conhecida como Largo do Chafariz. A 

construção era destinada ao abastecimento de água potável para a cidade. A 

escolha desse monumento se deve à importância que ele adquiriu no cenário onde 

se localiza e no imaginário social local. Está colocado no centro da praça e é a 

referência dela. Na mesma praça estão inseridos dois prédios de grande importância 

política, administrativa e militar: a Casa de Câmara e Cadeia e o Quartel do Vinte. 

Mas a praça é “do Chafariz”, o Largo “do Chafariz”, que era apenas uma fonte que 

canalizava as águas do córrego Chapéu de Padre.  
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Para se ter uma ideia do efeito visual que o monumento causa nos 

observadores, Paulo Santos (1968) comenta que na cidade de Goiás,  de repente o 

espectador depara com um monumental chafariz de formas alentadas, barrocas, e 

motivos rococós, dos mais grandiosos do Brasil. Acrescenta ainda que o choque do 

contraste é violento: de um lado, o traçado ingênuo do conjunto; do outro lado, a 

opulência aparatosa do chafariz, que sacode a quietude e placidez do lugar e cria 

ressonâncias que jamais desaparecem da lembrança de quem uma vez o tenha 

contemplado. O autor analisa que a dupla origem medieval e renascentista que 

determinou a formação das cidades coloniais brasileiras possibilitou uma vasta 

gama de peculiaridades em seus estilos (SANTOS, P., 2001). Isto se pode observar 

na foto a seguir:  

 

 

Figura 8: Chafariz. Foto de Joaquim Craveiro (1911-1915). (CURADO, 1994). 

 
A obra de inspiração barroca é um palco grandioso feito para receber 

simples bicas d’águas. Notadamente, sua beleza é acentuada na amplidão do largo, 

vislumbrado como um magnífico conjunto cenográfico pertencente ao “passado 

histórico” da cidade. Os outros prédios de maior destaque na praça são o Quartel do 

Vinte, que data de 1747, e a Casa de Câmara e Cadeia, construção que data de 

1766. Esses grandes prédios têm diferenças de  poucas décadas entre os períodos 

de suas construções, mas seus estilos arquitetônicos são totalmente diferenciados. 

Os objetos desse espaço adquiriram funções de acordo com a posição que ocupam 
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e as relações que mantêm com o sistema integral. Nesse sentido, o Largo é 

estruturado pela combinação totalizada das formas.  

É útil, neste momento, exemplificar. O Quartel do Vinte, também situado 

no Largo do Chafariz, é um dos monumentos mais notáveis do Estado de Goiás, 

sobretudo pelo seu valor histórico. De acordo com o escritor goiano Bernardo Élis 

(1979), é a construção mais antiga da cidade. Sua origem remonta às Companhias 

de Infantaria e Cavalaria existentes na Província de Goiás antes do primeiro Império. 

Mas as informações quanto à origem exata são imprecisas. No documento Memória 

de restauração n° 5, de setembro de 1984, que é uma coleção composta de 

fascículos que circulam no Boletim SPHAN/Pró-memória, estão colocadas as 

seguintes informações: “Em 1733 os soldados se alojavam em casas alugadas. Uma 

dessas casas ficava no lugar onde se ergue hoje o Quartel do Vinte”. Em 1747 o 

prédio foi refeito e ganhou características próprias das construções militares. O 

jornal ainda traz: “O seu risco primitivo harmonizava, de maneira exemplar, o rigor 

funcionalista próprio às organizações militares e um despojamento de linhas típico 

da arquitetura colonial”.  

A primeira construção de um prédio para o Quartel foi feita no lugar de 

uma das casas que tempos antes era alugada para abrigar as tropas. Ele não foi 

elaborado com base em um projeto preestabelecido, mas foi o fruto de adaptações 

de algumas residências. É certamente por isso que, em 1824, o presidente da 

província de Goyas, José Martins Pereira de Alencastre (1979), observou que o 

prédio era “mal edificado”. O próprio ato de erguer um prédio para o Quartel realizou 

uma refuncionalização extrema: o espaço passa de doméstico para militar. E a 

estrutura interna do prédio é arranjada de acordo com o que as edificações 

anteriores possibilitaram. O resultado é uma forma militar totalmente adaptada para 

sua função social e que, ainda, garantiu uma nuance colonial que o inseria no 

cenário do Largo.  Conforme lembra Foucault, existe uma correspondência direta 

entre o espaço material e a organização social, na medida em que os projetos de 

intervenção no espaço urbano concorrem para uma sujeição mais eficaz dos 

indivíduos. É como se organizar o espaço fosse o mesmo que ordenar o 

pensamento social. Foucault chama a atenção para o controle exercido na 

sociedade pelas autoridades. No livro Vigiar e punir, de 1975, o autor apresenta uma 

série de paralelos entre escolas, prisões, hospitais e quartéis como instituições 

produtoras de disciplina. A organização espacial externa e interna das salas de aula, 
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assim como a dos pátios dos quartéis, corredores de hospitais, as grades das 

prisões e as divisões dos cômodos das fábricas, facilitam o controle pela vigilância. 

O plano de uma prisão ideal é, por exemplo, aquela em que as autoridades possam 

ver tudo, mantendo-se elas próprias “invisíveis”. Isso pode ser atribuído às outras 

instituições citadas. Foucault mostra a importância do espaço e como a sua 

construção física contribui para a compreensão de realidades históricas: o desenho 

das escolas e prisões é auxiliar da disciplina. Essa temática dissertada por Michel 

Foucault implica a suposição da manipulação institucional do espaço pelos grupos 

detentores do poder político/econômico possuidores dos meios para manuseá-lo. 

Nas relações sociais encontram-se infinitas formas de expressões do poder, muitas 

vezes silenciosas e simbólicas, estabelecidas, contudo, por uma espécie de 

funcionalismo espacial lógico-racional que procura mostrar a influência da 

configuração espacial sobre o comportamento das pessoas em sociedade.    

Esse tipo de trabalho torna dominante o paradigma funcionalista que 

estabelece uma relação unilateral entre as práticas e atividades exercidas na cidade 

e a forma do espaço de sua ocorrência. Entretanto, Bernard Lepetit (In: 

SALGUEIRO, 2001) atenta para os limites do funcionalismo lógico-racional adotado 

por Foucault quando se trata de espaços públicos da cidade ou de prédios com 

antiga historicidade: a capacidade de uma intervenção no espaço urbano para 

regular as questões sociais é algo discutível. Os movimentos e as descontinuidades 

da história tornam improvável o suposto imediatismo das relações entre espaço e 

sociedade. E apontam para o postulado inverso, do desacordo cronológico entre 

funções exercidas, materiais e simbólicas, e os espaços em que elas têm lugar. 

Forma e função evoluem de acordo com cronologias semelhantes. No presente de 

formas e de usos, mesmo se a construção for antiga (sua data de origem), naquele 

espaço não há passado se o ajustamento da forma (edificada) estiver de acordo 

com as práticas sociais vigentes. A sociedade que dinamiza o espaço é, 

dialeticamente, incentivada por formas que concordam com as atividades reais 

exercidas. Não importa a data das edificações, se elas estiverem em conformidade 

com as práticas, existe a correspondência entre forma e função. A relação 

forma/função deve ser sempre atual. Se as práticas mudam, não há possibilidade de 

ajustamento; o espaço e seu uso entram em desacordo. A prática pode relegar a 

edificação a um passado de que o presente se desprendeu.          
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Por outro lado, a permanência de formas estruturais não impede 

mudanças por vezes radicais nas modalidades de funcionamento. O fenômeno da 

persistência das formas em diversas fases da história da cidade pode ser diacrônico 

em relação às suas funcionalidades. Mesmo que uma edificação mantenha a sua 

estrutura fundamental, os acréscimos que recebe em traços, desenhos, cores e 

compartimentos pode alterar significativamente a sua função. Ou, a reforma de um 

prédio pode significar também o reforço de determinada função. As reconstruções e 

reformas são capazes de complexificar a configuração de um objeto. É dessa forma 

que se inicia a construção do método para a compreensão da historicidade da 

cidade através da história de suas formas e funções.    

Ao longo do século XIX o Quartel foi bastante modificado por várias obras 

realizadas, passando por uma sucessão de intervenções descaracterizantes, que se 

iniciaram depois de 1824 e que se acelerariam no final do século. No ano de 1824, 

Cunha Mattos, que foi Governador das Armas da província de Goiás, escreve que 

nessa época o Quartel já era uma construção marcante na paisagem arquitetônica 

de Goiás (1979). Em 1883 é feito o projeto de um hospital anexo ao quartel, e 

verifica-se que não existiam ainda a atual varanda que o circunda e nem o pátio 

interno. Isso significa que essa área aberta, que é bastante conhecida, sendo uma 

das principais características do prédio na atualidade, foi construída nas duas 

últimas décadas do século XIX. 

 

 

Figura 9 : Quartel do Vinte, Largo do Chafariz. Foto de Joaquim Craveiro (1911-1915). CURADO, 
1994).  
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O folhetim de Memória do Quartel (1984, p. 7) reforça que: “Considerando 

a planta do século XIX e pelas prospecções feitas durante a obra, a disposição 

interna dos cômodos foi bastante alterada”. A construção do hospital anexo 

provocou acréscimos no espaço do Quartel; o projeto, que era de extensão, não se 

limitou a esse papel. Pelo contrário, ocorreram modificações que abalaram os traços 

da planta primitiva. À fachada principal foram incorporados elementos do século XIX: 

platibandas, que encobriam os beirais , janelas de púlpito com guarda-corpo de 

grade de ferro, vergas em arco pleno e bandeira vazada de grade de ferro no portão 

principal. O edifício ficou, por isso, bastante transformado interna e externamente; no 

tocante ao seu partido original, as modificações mais flagrantes se deram na 

fachada principal durante as reformas do século XIX. Sobre essas reformas, 

Gustavo Neiva Coelho (2007, p. 34), acredita que: 

 
 

A especificidade de uso dos espaços, tanto os construídos como os abertos, 
segue orientações rígidas, o que confere à edificação uma predominância 
das linhas retas, principalmente horizontais, e uma sobriedade que, mesmo 
característica da arquitetura oficial, ali se apresenta com maior clareza e 
intensidade.     

 
 
A atual edificação do Quartel é um conjunto homogêneo em relação à sua 

provável história de construção. Apesar das referências pesquisadas serem parcas, 

é evidente a impossibilidade de reconstituição de todos os ambientes à sua feição 

original, simplesmente porque não há um exemplar original, mas uma construção 

que incorporou e abrigou, ao longo do tempo, espaços e atividades sempre 

renovados. Devido às diversas utilizações que teve muitos traços foram alterados, 

alterando-se também a relação forma/função do edifício monumental no espaço 

urbano.      

Choay (2001, p. 16) explica que, ao longo dos tempos, vários estilos 

arquitetônicos coexistem justapostos e articulados em uma mesma cidade, e que a 

variabilidade das formas demonstra a particularidade do lugar. Considerando essa 

informação e analisando o Largo do Chafariz, que é admirado em seu conjunto, 

percebe-se que a diversidade estilística é negligenciada em suas temporalidades e o 

Largo é visto na condição de sistema espacial sincrônico. A junção entre o espaço e 

o tempo ocorre porque os indivíduos associam essas duas categorias; as noções 

sempre aparecem juntas e indissociáveis.  Apesar de pertencerem ao mesmo século 
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(XVIII), as diferenças são consideráveis e expressam a diversificação das 

tendências naquele período, o que mostra um genuíno contexto histórico de 

concepção e criação de cidades. A mistura de estilos e a imprecisão tipológica 

formam um mosaico arquitetônico que reflete em grande parte o caráter 

experimental do urbanismo na cidade colonial brasileira, o que pode corresponder à 

autenticidade da experiência urbanística européia no continente americano. E, no 

entanto, as cidades coloniais são lidas como se fossem previamente projetadas e, 

até mesmo, como se fossem todas iguais, sendo algumas “mais bonitas” que outras. 

Para o público elas representam, incontestavelmente, o passado da nação. Mas a 

leitura da cidade não é historicizada, pensada, refletida, ou problematizada. Ela é 

confinada a um determinismo colonial mesmo diante de um cenário histórico 

discrepante.      
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2 CÓDIGOS, NORMAS E A CONTINUIDADE DAS FORMAS 
URBANAS 

 
 

Para realizar uma análise relacional entre a forma/função urbana, a partir 

da imagem da cidade de Goiás no século XIX, o tratamento das fontes documentais 

deve ser aliado à leitura semiótica da arquitetura da cidade, permitindo desvendar a 

unidade da imagem que foi forjada na diversidade dos tempos da cidade e suas 

relações com os usos ideológicos e as práticas sociais. A conciliação da pesquisa 

documental com a interpretação semiológica da arquitetura possibilita, neste estudo 

urbano, correlacionar imagem da cidade e mentalidade coletiva a respeito da 

concepção social construída sobre a cidade de Goiás e sua história. 

No sentido da lexicografia, a semiologia (ou semiótica) é a ciência geral 

dos sistemas de significação, ou objetivamente, dos signos, e da arte de empregá-

los. Os signos são os sinais e símbolos produzidos pela linguagem verbal (oral e 

escrita) e não-verbal (visual, gestual, ritual, etc.). O objeto de estudo desta pesquisa 

é a imagem da cidade, portanto, investiga-se signos não-verbais. Todo signo consta 

de dois elementos: o símbolo e o simbolizado; o símbolo material é um ícone 

objetivo e direto, que retrata uma ideia de significado perceptível; já o simbolizado 

imaterial é amplo e abarca as ideias dentro de uma ideologia totalizadora. O símbolo 

sugere e reflete subjetivamente o simbolizado.   A marca material é um indício que 

possibilita conhecer e entender algo, transmitindo informações. O símbolo, que 

representa ou substitui outra coisa, também pode evocar valores, objetos e crenças, 

abstratos ou ausentes. Na arquitetura, os sinais físicos podem ser marcas cunhadas, 

figuras desenhadas, pinturas ou emblemas esculpidos, etc. Os símbolos expressos 

têm caráter alegórico e são passíveis de interpretação.   

A composição da imagem da cidade articula uma semiologia da realidade 

urbana, que propõe a análise da formação, difusão e apropriação de repertórios de 

imagens e discursos em diferentes espaços e tempos históricos. Os processos de 

urbanização esboçam os sistemas de significação impressos na paisagem citadina, 

conferindo à cidade o caráter de sistema semiológico. Os signos impressos 

materialmente concretizam a identidade entre imagem e imaginário coletivo/social 

porque estimulam a ação da imaginação. A sequência de símbolos impressos nas 

construções de uma cidade emite um sentido oculto na imagem. Metodicamente, a 
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cada elemento é atribuído valor, na medida em que se relaciona com o todo de que 

faz parte. A imagem é instrumentalizada para estabelecer a comunicação da 

linguagem visual com a exterioridade. A linguagem imagética é basicamente 

dialógica. A finalidade da análise dos processos de significação dos discursos é 

desconstruir a arbitrariedade informativa. E, então, reformular a determinação 

histórica da produção das formações sociais e das questões ideológicas do poder 

(ORLANDI, 2007).  

A historicidade de uma cidade – sua origem e desenvolvimento – pode 

ser observada por meio de seus signos. Na cidade instaura-se a construção física de 

uma ordenação simbólica. O espaço urbano é tomado como local de 

estabelecimento da cultura figurativa e seu conteúdo imagético é revelador de 

processos e estruturas de organização social. A forma espacial tem uma 

funcionalidade que remete aos fins práticos e utilitários das representações sociais 

materializadas na cidade: a conformação das edificações, em seu conjunto, 

caracteriza um tipo de configuração narrativa com dimensão espaço-temporal. Em 

uma cidade, o espaço habitado e o tempo narrado estão estreitamente associados. 

A cidade confronta, no mesmo espaço, épocas diferentes, oferecendo uma história 

sedimentada das formas culturais. Nesse sentido, é possível realizar a leitura de 

uma cidade, principalmente no que diz respeito às suas mudanças e 

transformações, ou às resistências e permanências.  

A cultura figurativa incentiva o pensamento visual e intensifica a 

funcionalidade da sede lógica e histórica do poder, que é a cidade. Para assimilar as 

funções dos objetos constituintes da cidade, há que se realizar um estudo da sua 

morfologia: descrição da sua formação estrutural. Dessa forma, a ênfase foi dada às 

permanências na cidade de Goiás, representada pelas estruturas estáveis da 

paisagem. Esta ideia de estabilidade foi gerada no século XIX, pelos sucessivos 

rearranjos paisagísticos que conservaram o modelo vernacular. A documentação 

legislativa/administrativa subsidiou a conservação modelar original da cidade, o que 

permite ao pesquisador, ou mesmo ao observador, o reconhecimento das 

permanências na paisagem. As permanências, para além das rugosidades, mantêm 

a imagem urbana ligada intrínseca e extrinsecamente ao seu arquétipo.       
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2.1 O Traçado Urbano da Cidade Colonial: Entre a Organicidade e o 
Pragmatismo 

 
 

No Brasil, as cidades-capitais de províncias eram representativas de 

princípios e valores ideológicos, sendo suas construções um tanto diferenciadas das 

demais cidades, pois deveriam atender às exigências de demarcações de certos 

lugares públicos e determinados prédios, que eram obrigatórios. Geralmente, 

desenvolveram-se segundo processos de avaliação/seleção e seguindo formalismos 

programáticos como constatado nas legislações dos Códigos de Posturas e 

Relatórios Provinciais dos séculos XVIII e XIX, os quais contêm os parâmetros 

legislativos predominantes no Brasil colonial e imperial (COELHO, 2007).  

A formação e a conformação dos componentes urbanos importavam para 

as autoridades políticas que aprovavam os projetos de intervenção urbana, seja para 

construir, reconstruir ou modificar edificações. A colônia portuguesa recebia 

orientações escritas que formalizavam a elaboração das plantas urbanas, que eram 

desenhadas por peritos. Por causa da recorrência de orientações semelhantes, 

pode-se cogitar a existência de parâmetros e padrões seguidos pelos 

administradores e projetistas do período, apesar da dificuldade em definir tais 

parâmetros no que se refere à designação dos modelos e estilos das normatizações 

urbanas.   

Sobre a existência de parâmetros para a da cidade colonial, Sérgio 

Buarque de Holanda (1971), declarou que a cidade portuguesa no Brasil teve 

“formação espontânea”, desordenada, sem haver aplicação de método ou rigor. 

Quanto ao assunto, Roberta Delson (1997) buscou comprovar em suas pesquisas 

que, de modo geral, as vilas e cidades brasileiras obedeciam a um traçado prévio, 

de caráter barroco, onde as ruas seriam retilíneas e os elementos arquitetônicos 

teriam uniformidade, conforme a estratégia do governo português de controle 

administrativo da colônia. A posição de Nestor Goulart Reis (2000) defende a 

existência de uma atividade planejadora regular no Brasil Colonial desenvolvida no 

urbanismo, mas sem definir a exatidão do estilo. O trabalho de Paulo Santos (2001) 

apresenta, entre outras, as povoações da capitania de Minas Gerais a partir de 

noções de “regularidade” e “ordem” justamente consideradas no período crucial de 

suas formações, ou seja, na primeira metade do século XVIII. Essas noções são 

diferenciadas das encontradas na maioria dos estudos sobre a cidade colonial luso-
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brasileira desse e de outros períodos, o que permite criticar alguns mitos 

historiográficos consolidados, como, por exemplo, o de que essas povoações seriam 

espontâneas, irregulares e desordenadas. Pretende-se, neste capítulo, entender 

diante das controvérsias, a formação do traço urbano das cidades coloniais 

mineradoras, em particular, da cidade de Goiás.  

Algumas cidades de importância militar como Salvador e Parati 

receberam suas plantas prontas de Portugal; sua política urbana era elaborada por 

profissionais especializados, os engenheiros militares (REIS, 2001). As cidades de 

importância econômica/mineradora recebiam as diretrizes oficiais por documento 

redigido e as plantas eram complementadas de acordo com as realidades e 

necessidades regionais e locais (COELHO, 1999). Quanto a essa diferença de 

planejamento, cita-se: 

 
 
Convém observar aqui a forma como se diferenciam esses núcleos 
planejados e implantados com o objetivo de garantir a posse política e militar 
do território e aquelas que visavam à ocupação através do trabalho 
minerador. Estes últimos nasciam, cresciam e muitas vezes desapareciam, 
sem dar tempo a qualquer tentativa de ordenação por parte da administração 
colonial (COELHO, 2007, p. 92). 
 
 

A economia da mineração no Brasil propiciou o desenvolvimento, 

organização e estruturação dos núcleos urbanos nas regiões mineradoras, 

estabelecendo um modo diferenciado de ordenação espacial urbana (COELHO, 

2007). Muitos dos aglomerados urbanos voltados para a atividade econômica de 

mineração fixaram-se às margens de rios auríferos em regiões de topografia 

acidentada. Em alguns núcleos, os rios eram utilizados como eixo de orientação. 

São João Del-Rei, foi um arraial mineiro que alcançou o foros de Vila em 1713 e em 

1838 foi elevada à categoria de cidade, onde o ouro de aluvião era um dos fatores 

de desenvolvimento e progresso da Vila.  

Gustavo Neiva Coelho (1998) afirma que é perceptível na organização do 

espaço urbano das cidades mineradoras de Goiás a acomodação de um traçado 

possível à topografia do terreno e que irregularidade do traçado urbano pode ser 

observada nos centros históricos da maioria das cidades remanescentes do período 

minerador goiano.   
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A cidade de Goiás teve o Rio Vermelho como fonte de riquezas auríferas, 

responsável pela própria existência de Vila Boa naquele local, assim como pela 

fundação anterior do Arraial de Sant’Ana. Na planta da cidade as ruas eram 

entendidas, quase exclusivamente, como vias de percurso que ligavam os domicílios 

aos centros de interesse coletivo. O leito do Rio Vermelho foi aproveitado como 

elemento de integração das duas partes da vila. O traçado urbano da cidade de 

Goiás teria se dado de forma irregular, orgânica e sem um seguimento fixo. A planta 

urbana traçada para a Vila no século XVIII pode ser considerada o mapeamento 

original que circunscreve a forma do centro da cidade até os dias atuais:  

 

  

Figura 10: Planta de Vila Boa – 1782. Disponível em: http://www.ovilaboense.blospot.com Acesso em 
: Mai..2012. 

Apesar de Vila Boa ter sido implantada para sediar uma capital, e sua 

fundação ter acontecido em obediência a uma orientação expressa do rei de 

Portugal, a irregularidade se apresenta com as características dos núcleos de 
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origem espontânea. Afirma-se que os arrivistas não observavam nenhuma norma ou 

orientação relativa ao traçado espacial dos arraiais.  O traçado urbano teria sido 

conduzido por uma intuição e racionalidade natural: “Surgiram em obediência mais a 

uma tradição popular de ordenação das casas e ruas do que a normas ou traçados 

preestabelecidos” (COELHO, 1998, p. 11).    

Então, considerando os argumentos acima apresentados, o motivo para o 

surgimento e desenvolvimento urbano nas áreas de descoberta aurífera, teria sido a 

economia, nesse caso extrativista mineral. Sendo que, o tipo de desenho do traço 

urbano irregular, orgânico e sem seguimento fixo, de acordo com essa linha de 

raciocínio, teria sido conduzido por intuição e racionalidade natural por causa da 

topografia acidentada que geralmente acompanha os eixos de rios auríferos.   

Para a melhor compreensão da discussão em torno da “organicidade” do 

traço urbano das cidades coloniais brasileiras, é adequado lembrar nesse momento, 

a proveniência de tal discussão.  Algumas ideias encontradas em produções 

historiográficas6 sobre a origem de Vila Boa e da capitania de Goiás defendem a 

hipótese de que os primeiros arraiais da região e a própria vila se estruturaram em 

torno da atividade econômica do extrativismo mineral, que impulsionou, 

consecutivamente, o artesanato, o comércio, etc. A ideia de uma dinâmica de 

desenvolvimento urbano, a partir do fator econômico, era derivada do processo de 

industrialização e crescimento de finanças ocorrido na Europa no período de 

transição (econômica, política, e sócio-cultural) das chamadas Idade Média para a 

Idade Moderna. Henri Pirenne (2009), por exemplo, entende que os aglomerados 

urbanos medievais, os burgos, não possuíam atividades suficientemente extensas 

para concentrar as populações e que somente a instituição das atividades 

econômicas capitalistas conseguiu atrair e fixar as populações nas cidades. No que 

tange ao desenho dessas cidades, Pirenne (2009) elege a ambiência física como 

elemento determinante do traçado urbano das cidades medievais. Para ele, isso 

acontecia porque os grupos sociais iniciadores do capitalismo, na Europa, não 

consideravam os obstáculos geográficos, no momento de expandirem seus 

mercados junto aos burgos ou feiras situados próximos às muralhas e em regiões de 

difícil acesso, onde se encontravam os castelos e as aglomerações na Idade Média.  

 

                                                            
6 Como, por exemplo, o trabalho de Paulo Bertran (1988) sobre a história econômica do Centro-Oeste 
do Brasil.  
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Essas ideias, - de cunho macro-histórico - eram discutidas entre os 

historiadores a nível global e influenciaram a interpretação de vários estudiosos da 

área, mesmo em contextos diversos, tal como a conjuntura da exploração 

mineradora no Brasil lusitano. Essa hipótese geral de que a topografia, aliada às 

atividades econômicas teria sido determinante para a forma urbana das cidades 

coloniais, é sustentada, a rigor, por Sylvio de Vasconcelos (1957). Pesquisador que 

estudou as origens dos centros urbanos de Minas Gerais, e para quem o projeto de 

urbanização executado por Portugal teria ficado no plano da ocupação do território, 

o que era inevitável e indispensável. Nesse sentido, os desbravadores portugueses 

(supostamente) não consideraram os obstáculos naturais para realizar a ocupação 

das regiões interioranas mineradoras. De toda forma, a economia extrativista mineral 

é tida como fator central para a atração de pessoas, ocupação territorial, aumento 

populacional e desenvolvimento urbano nas regiões mineradoras brasileiras.  

Essa repetição argumentativa teórica, de caráter doutrinário supervaloriza 

as atividades econômicas, como motor central para a urbanização, ou melhor, para 

a existência da própria realidade urbana em todos os seus requisitos. A historiadora 

regional Cristina Moraes (2005), de sua parte, considera que a historiografia 

tradicional negligencia a história social como um todo, e um de seus aspectos 

singulares: a história da religiosidade ou vivência religiosa. Desse modo, é preciso 

lembrar a hipótese lançada por Murilo Marx (1992), de que o sistema de repartição 

das datas nas regiões mineratórias mais disseminava que concentrava a população. 

Tanto é que em 1700 foi elaborado, pela Coroa, um Regimento que tentava 

solucionar o problema de não fixação populacional em áreas de mineração. Diante 

da divergência, a autora afirma que a religiosidade foi o fator de enraizamento das 

populações dos arraiais, formados próximos aos veios auríferos, e que a 

organização social e política (urbanas) aconteceu a partir de sua organização 

religiosa.  

É oportuno lembrar que, no final do século XVII, a penetração inicial no 

sertão brasileiro ocorreu sem qualquer interferência do poder real porque a Coroa 

era incapaz de controlar os empreendimentos independentes de apresamento de 

índios. O que despertou o interesse de Lisboa e fez com que o governo tomasse as 

primeiras providências para assegurar o controle do interior, foram os posteriores 

achados de ouro. Depois disso, o arraial de Sant’Ana foi fundado com vista a 

resguardar os interesses da Coroa, por motivações de ordem econômica, política e 
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estratégica. E no tocante a controlar o crescimento urbano e organizar os arraiais, foi 

imprescindível a edificação das capelas de Santa Ana e Nossa Senhora do Rosário:  

 
 

Nas proximidades do primeiro assentamento populacional, ou seja, na 
margem esquerda do Rio Vermelho, situada em terreno elevado, erigiu-se a 
capela (depois matriz) de Santa Ana em 1727. Do outro lado do rio, também 
em local não alcançado pelas enchentes, em 1734, para os escravos 
negros, foi edificada a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Consoante 
determinação das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, (1707), 
as capelas deviam ser construídas em sítio alto e lugar decente e, na 
medida do possível, afastadas de lugares imundos e sórdidos. (…) Com 
efeito, a organização do espaço do arraial de Santana obedecia a um 
traçado em cujas extremidades havia dois largos, nos quais, 
respectivamente, foram edificadas as duas capelas acima citadas, a partir 
dos quais foram surgindo os becos e vielas aonde os moradores iam 
erguendo suas casas, os quais eram como pólos de atração e densificação 
do tecido urbano (MORAES, 2005, p. 45-48).     
 
 

A orientação do traçado urbano da cidade de Goiás não foi formalmente 

explícita – em documento redigido - em relação à necessidade de organizar as 

principais vias de acesso da vila em função das edificações religiosas, mas entende-

se, pelo exposto, que esse princípio foi mantido na prática. Os principais largos da 

cidade são interligados por vias e apresentam um misto de prédios públicos e 

religiosos que reforçam mutuamente suas funções. Na cidade de Goiás, é 

perceptível uma distribuição ordenada do espaço obedecendo aos referenciais 

religiosos. 

A figura a seguir mostra a distribuição dos principais prédios civis e 

religiosos no núcleo urbano antigo, que atualmente é o centro histórico da cidade. O 

desenho do traçado da cidade acompanhou o curso do Rio Vermelho e se expandiu 

para as partes norte e sul devido à construção dos edifícios tidos como marcos 

visuais de referência para a fixação da população e constituição da sociedade no 

núcleo. O aglomerado urbano se consolidou em torno dessas construções, como se 

vê na figura: 
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Figura  11 mapa da cidade de Goiás com a delimitação do centro-histórico e dos pontos referenciais. Disponível em:
http://www.artepedrojr.blogspot.com Acesso: maio/2012. 
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Propõem-se, nesse momento da discussão, a contestação da tese, a qual 

defende que o traçado urbano irregular das cidades mineradoras é devido à falta de 

um projeto urbanístico pragmático e, que por isso, é definido apenas pela 

acomodação à topografia do lugar, motivado pelo fator econômico minerador. Para 

tanto, apresenta-se o argumento de que, nas cidades mineradoras, ocorreu uma 

conciliação entre a implantação do modelo ideológico-político da cidade clássica 

tipificada – padrão no ocidente – e a adequação às condições topográficas locais, 

promovendo um processo de estruturação urbana peculiar. 

Melissa Oliveira (2010), que estudou o urbanismo colonial brasileiro e a 

influência das Cartas Régias no processo de produção espacial, defende que, por 

trás de toda “espontaneidade” e “organicidade” que caracterizaram a maior parte das 

implantações coloniais, houve sempre preocupações de ordem urbanística, política, 

econômica, ambiental, e outras mais. Não existia uma legislação de ordem 

específica de âmbito geral a ser seguida sistematicamente. Os povoadores 

adotavam as determinações das Ordenações do Reino para casos particulares. 

Mas, em seus estudos, a autora confirmou que as Cartas Régias, que tratavam das 

fundações de vilas e cidades, na maioria das vezes, passavam de uma cidade para 

outra, tornando-se quase uma regra.  E, analisando o conteúdo das Cartas, observa-

se que as diretrizes dos projetos urbanos para as cidades coloniais brasileiras 

podem ser tidas como generalizadas.  

A Carta Régia de 11 de fevereiro de 1736, redigida por Antonio de Souza 

Pereira, que eleva o Arraial de Santana à condição de vila, no trecho abaixo, instrui 

o seguinte: 

 
 

Dom João por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves daquem e 
dalem mar em África Senhor de Guiné, etc. Faço saber a vós Conde de 
Sarzedas, governador e Capitão general da Capitania de São Paulo, que eu 
sou servido por rezolução de 7 deste mes e presente ano, em Consulta do 
meu Concelho Ultramarino passeis às minas dos Goyas e nelas determineis 
o sitio mais a proposito para uma Vila e procureis que seja o que parecer 
mais saudável, e com provimento de boa água e lenha e perto de um arraial 
que se ache já estabelecido, para que os moradores delle possão com mais 
comodidade mudar a sua habitação para a Vila e logo determineis nela o 
lugar da Praça no meyo da qual se levante pelourinho e se assinale a 
área para o edifício da Igreja capaz de receber competente número de 
freguezes ainda que a povoação se aumente, e que façais delinear por 
linhas rectas a área para as cazas com seus quintais, e se designe o lugar 
para se edificarem a Caza de Camara e das Audiencias e Cadeya e mais 
oficinas publicas que todas devem ficar na área determinada para as cazas 
dos moradores as quais pelo exterior sejão todas no mesmo perfil, ainda no 
interior as fará cada um dos moradores à sua eleyção de sorte que em todo 
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tempo se conserve a mesma formosura da terra e a mesma largura da ruas, 
e junto da Vila fique bastante terreno para logradouro publico, e para nele 
se poderem edificar novas cazas, que serão feytas com a mesma ordem e 
concerto com que se mandão fazer as primeiras...(COELHO, 1998, p. 13, 
grifo da autora). 

 
 

  De acordo com as análises comparativas das Cartas, feitas por Melissa 

Oliveira (2010), na Carta Régia, o planejamento feito para Vila Boa não diferia 

significativamente dos demais, elaborados pela metrópole para os núcleos urbanos 

da colônia. Por conta disso, no Brasil, pode-se falar em uma ordenação espacial, 

politicamente orientada, através dos conteúdos das Cartas. Na cidade de Goiás, 

bem como em outras Vilas, essa orientação ocorreu em função da localização dos 

largos das principais igrejas primeiramente construídas. A concepção econômica, 

predominante nas historiografias regionalistas tradicionais, é certamente, uma 

determinante das formas de exploração colonial e do desenvolvimento social e 

urbano nas colônias. Mas, os estudos históricos demonstram a força da cultura 

religiosa prevalecente nas sociedades formadas desde a antiguidade clássica 

ocidental até a época moderna colonial, período abarcado no presente estudo. O 

contexto gerador desse construto original de cidades, o qual acabou por criar as 

cidades históricas brasileiras, deixou os indícios de suas diretrizes ideológicas, 

predominantes, nos documentos daquela época. Fora, principalmente, a partir de 

Decretos, Atas, Resoluções, Cartas Régias, Códigos de Posturas e demais 

documentos oficiais, que muitos pesquisadores (inclusive aqueles apontados 

anteriormente neste texto) construíram seus trabalhos a respeito das antigas 

cidades brasileiras. Esses documentos possibilitaram a discussão em torno do tipo 

de traçado urbano das cidades mineradoras, focando a cidade de Goiás: entre a 

“organicidade” e/ou “pragmatismo”. Descobrindo assim que, a funcionalidade do 

traçado, mesmo sem ordenação sistemática, remetia aos ideais clássicos dos 

centros urbanos gregos e romanos, onde prevalecia a crença de que os referenciais 

religiosos eram capazes de influenciar a mentalidade social, resguardar a cultura 

dominante e garantir, mesmo em circunstâncias adversas, a ordem social.  
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2.2 A Continuidade da Norma  

 
 

Vila Boa foi o marco da presença portuguesa junto aos filões de ouro 

descobertos pelos bandeirantes paulistas em território goiano. Primeiramente, a 

administração portuguesa no Brasil caracterizou-se por uma transposição de 

instituições da Metrópole para a Colônia. Durante o século XVIII, o país começou 

definir seu contorno próprio, a consolidar suas singularidades. Não era provável a 

continuação da uniformização dos aparatos burocráticos e, diante dessa realidade, a 

Coroa reconhecia as especificidades locais e admitia a política de seus conselhos. A 

Capitania de Goyaz requeria a ereção de uma Vila por causa da necessidade de 

estabelecer alguns serviços como fiscalização, justiça e polícia. A importância 

política e administrativa da vila se revela em vários aspectos, visto que era a Câmara 

Municipal de Vila Boa, e posteriormente da cidade de Goyaz, que deliberava e 

decidia sobre as instruções urbanísticas e arquitetônicas postas em prática em toda 

a Província (MORAES, 2005).  

Seguindo uma tradição ibérica de organização de cidades, a preocupação 

com a forma aparece nos edifícios construídos parede-meia, no alinhamento frontal 

do terreno, na colocação dos prédios de forma a promover sua melhor visualização, 

na centralização e dimensão dos largos como espaços públicos de destaque. Nesse 

sentido, a preocupação com a forma e a função urbana apareceria, 

fundamentalmente, na disposição paisagística e na arquitetura da cidade. 

A planta de Vila Boa data de 1782, século XVIII. Foi nesse século que as 

coordenadas básicas para a produção da cidade se concretizaram. No século 

seguinte - XIX -, em que a Vila torna-se Cidade, evidencia-se, em vasta 

documentação, a preocupação com a conservação e manutenção da imagem 

formulada no espaço. Os Códigos de Posturas oferecem material contundente a 

respeito de tais intenções. O período do século XIX, na antiga cidade de Goyaz, 

dentro do processo histórico geral da cidade, é um período privilegiado para a 

realização do estudo sobre seu espaço urbano porque a preocupação com a 

garantia e com a conservação da imagem da cidade, através de sua paisagem, pode 

ser encontrada nas legislações do referido período, como nos exemplos: Livro da lei 

Goyana da Assemblea Legislativa da Provincia de Goyaz de 1853:  
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Approva as posturas da Camara Municipal da Capital  
Francisco Mariani, Presidente da Provincia de Goyaz: Faço saber a todos 
os seus habitantes que a Assembléa Legislativa provincial decretou sobre 
proposta da Camara Municipal da capital, que no dito Municipio se 
observem as seguintes posturas: 
Art. 4° As casas, e muros, que fiserem frente para as ruas publicas, serão 
rebocadas, caiadas, e cobertas de telhas, o infrator será multado no 
primeiro anno, depois do aviso do Fiscal, em mil réis, no segundo anno, em 
dous mil rs. e assim duplicando-se sempre nas reicidencias annuais.  
Art. 5° O proprietário, que nao reparar o prédio, que estiver ameaçando 
ruína, será chamado pelo Fiscal a conciliaçao perante o Juiz de Paz, a fim 
de que este marque um praso rasoavel em vista das circunstancias do 
proprietario.  
Art. 7° Todos os proprietarios serao obrigados na Villa, a conservar as 
frentes de suas casas, lados, e fundos seos quintaes livres de mattos, e 
immundices: a infraçacção será punida com a pena pecuniaria de um mil 
réis.  
Art. 8° Aquelle, que fizer escavações nas ruas, estradas e arrebaldes das 
povoações será multado em um mil réis, alem de fazer o competente 
reparo.       

 
 

Vinte anos depois, outro documento oficial, a Resolução n° 127 de 30 de 

Julho de 1874 (pág. 40), remete a uma perspectiva semelhante: 

 
 

Approva as posturas da Camara Municipal da Capital 
Antero Cicero de d’Assis, Presidente da Provincia de Goyaz: Faço saber a 
todos os seus habitantes que a Assembléa Legislativa provincial decretou 
sobre proposta da Camara Municipal da capital, que no dito Municipio se 
observem as seguintes posturas: 
Art. 1: Todo aquelle que fôr encontrado rabiscando ou estragando as 
paredes ou muros dos edificios d’esta Cidade, sendo denunciado, será 
multado em 8$000 rs. ou 8 dias de prisão. Se fôr filho familia, pupilo, ou 
escravo; o pai, tutor ou senhor, alem de reparar o danno causado, pagará 
4$000 rs. de multa.  
Art. 8: Todos os proprietarios são obrigados a conservar as frentes de suas 
casas livres de mattos, immundicias e barracões. O fiscal os avisará dando-
lhes praso rasoavel para cumprirem esta obrigação, sujeitos em caso de 
negligencia á multa de 5$000 réis.    

 
 
Nos vinte anos decorridos entre essas duas posturas, encontram-se 

várias vezes, nos Códigos de Lei, recomendações que retomam a um mesmo tipo 

de consideração. Tanto na década de 1850 quanto na década de 1870, os termos 

reparo, conservação, ruína, estrago e dano são usados com ênfase na confecção 

dos documentos. Percebe-se, portanto que, para além do período colonial, a 

administração provincial continuou impondo às suas cidades, códigos que 

estabeleciam regras quanto à maneira de edificar, inclusive quanto ao aspecto que 

deveriam ter as fachadas das casas. Entende-se que o tratamento das fachadas 

principais era objeto de cuidados também por parte dos proprietários, interessados 
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nesta forma de visualização de seu status social (MARTINS, 2004). O reboco e o 

caiado são elementos arquitetônicos mourísticos transportados de Portugal para o 

Brasil desde o período colonial. Estes elementos eram indispensáveis porque 

remetiam a aparência das edificações portuguesas. As casas cobertas de telhas 

proporcionam os mais diversificados requintes e simbolismos em termos 

arquitetônicos coloniais: as cumeeiras, vergas, os beirais encachorrados e as 

famosas eiras e beiras dos telhados.  

Na arquitetura vernacular7 da cidade de Goiás, são encontrados tipos de 

semissimbolismos percebidos em oposições básicas, relacionadas aos dois planos 

de significação, que permitem leitura semiótica, chamados de “plano de expressão” 

(a forma física do signo, como está expressa e como se manifesta o seu conteúdo) e 

“plano de conteúdo” (a dimensão da transmissão das idéias, das mensagens e de 

seus significados) (GREIMÁS, 2008).   

Toma-se nesse ponto, um exemplo simples e recorrente de como o plano 

de conteúdo é projetado no plano de expressão. Muitas casas e construções na 

cidade de Goiás, assim como nas demais cidades coloniais brasileiras, possuem 

uma ou duas ondulações que seguem o formato do telhado e recebem o nome de 

eira e beira. O que se constata é que as casas das pessoas mais importantes e ricas 

possuíam essas duas estruturas no arremate do telhado, demonstrando o cuidado 

com os acabamentos externos de tais residências. Já as casas simples de pessoas 

humildes não possuíam nem a eira, nem a beira. Essa diferenciação construtiva 

acabou por aludir também a uma diferenciação social já que associou a prática 

construtiva à sua dimensão econômica. Nesse sentido, a arquitetura elaborada 

construiu uma relação entre o plano de expressão – a manifestação do conteúdo em 

um sistema material de significação – e o plano de conteúdo. No nível estético, essa 

oposição entre simplicidade x requinte é indicada pela presença ou ausência dos 

elementos, que se oferecem como texto e permitem uma leitura que impõe a 

interpretação que resulta numa dicotomização entre simplicidade e requinte. Essa 

dicotomia acabou por ultrapassar a esfera arquitetônica e urbanística e transferir-se 

para o campo ideológico.  

                                                            
7 Fátima Macedo Martins comenta sobre vernaculidade: “considerando-o em sua acepção mais 
ampla, denominamos como vernacular a arquitetura de concepção coletiva (não individualizada pela 
figura do projetista), e na qual o processo construtivo se baseia em técnicas tradicionais cujo 
conhecimento é repassado de uma geração a outra através de uma aprendizagem prática” (2004, p. 
32).  
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No mesmo Código de Posturas de 1853, em seu artigo 5°, lê-se que:  

 

 

O proprietário, que nao reparar o prédio, que estiver ameaçando ruína, será 
chamado pelo Fiscal a conciliaçao perante o Juiz de Paz, a fim de que este 
marque um praso rasoavel em vista das circunstancias do proprietario.  

 
 

Esse artigo determina autoritariamente – pois, envolve a participação do 

Fiscal e do Juiz para uma conciliação com prazo marcado – a reparação dos prédios 

e casas que estavam devidamente rebocados, caiados e cobertos de telhas. A 

manutenção das fachadas principais e do todo arquitetônico, de acordo com a forma 

original, resgata tudo o que a forma material simboliza socialmente. O que, 

igualmente, ocorre com o artigo 7°, o qual diz que “Todos os proprietarios serao 

obrigados na Villa, a conservar as frentes de suas casas, lados, e fundos...”, orienta 

aos moradores não somente aquilo que deve ser conservado, mas também quais os 

critérios a partir dos quais se deve pautar essa conservação. A preocupação com o 

ambiente externo é que se destaca: frente, lados e fundos. Assim como no 

documento anterior, o Código de Posturas de 1874 investiu nessa preocupação 

externa. Manteve-se, nesse caso, a obrigatoriedade de reparação dos estragos e 

danos causados às casas, paredes e muros da cidade (Código de Posturas, artigo 

1°, 1874).      

As Cartas Régias acabaram por firmar, em suas instruções urbanísticas, 

um modo geral, apesar de não ser sistematizado, para o modelo das cidades 

portuguesas no Brasil. E, no decorrer do tempo, os Códigos de Posturas serviram 

para garantir também a manutenção dos aspectos mais particulares de cada rua, de 

cada casa, de cada edifício. Cuidando dos seus estragos e danos, de suas 

fachadas, lados e fundos, etc, cultivando, assim, o sentido e o valor cultural da 

imagem dos edifícios particulares e, enfim da própria estrutura urbana, para a 

sociedade. Pode-se, portanto, pensar em uma função preservacionista, inserida na 

legislação provincial.  

O modelo municipal português, implantado nas vilas e cidades coloniais, 

ocasionou a criação de diversos órgãos político-administrativos. A Câmara Municipal 

era o instrumento político por intermédio do qual se controlava as esferas da vida 

social, política e econômica, e que abrangia, simultaneamente, os poderes 
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legislativo, executivo e judiciário. Essa instituição, que remonta às origens de 

Portugal na Idade Média, foi trazida para o Brasil e desempenhou nos locais onde 

fora instalada, papel político de suma importância para a fixação das populações. A 

Câmara Municipal da Capital da Província era o órgão responsável pela 

regulamentação de todas as obras públicas e de urbanização empreendidas na 

Província e na cidade: construções e reconstruções, edificações e reedificações, 

reformas, consertos e reparos. São esses os termos que aparecem nos documentos 

que tratam da manutenção do aspecto físico da cidade. Era atribuição das Câmaras 

Municipais a demarcação de terrenos para a edificação de casas e a distribuição de 

licenças para construção de edifícios, como se pode concluir dos textos abaixo do 

Livro da Lei Goyana de 1855 (pág. 29): 

 
 
Art. 38 Aquelle que transferir o terreno que lhe for concedido pela camara, 
pagará à mesma 2$000 réis por cada braça de terreno transferido, devendo 
apresentar o seu titulo para se lhe pôr a competente verba de pagamento 
sob pena de perder o direito do mesmo terreno, e de pagar a multa de 
4$000 réis por braça. 
Art. 39 O presidente da camara não assignará titulo algum de concessão de 
terreno, sem que nelle tenha sido lançada, não só a verba do pagamento da 
respectiva taxa, como tambem a da licença: a infracção deste artigo será 
punida com a multa de 10$000 réis.   
 
 

Assim como mostra o Livro da Lei Goyana de 1864 (pág. 49), em relação 

ao direito sobre o terreno: 

 
 

Art. 40 Aquelle que transferir o terreno que lhe for concedido pela camara, 
pagará 2$000 réis por cada braça de terreno transferido, devendo 
apresentar o seo titulo para se lhe pôr a competente verba de pagamento 
sob pena de perder o direito do terreno e de pagar a multa de 4$000 réis 
pôr braça. 

 
 

O Artigo 12, das Leis da Provincia de Goyaz de 1870 (pág. 57) mostra a 

imposição quanto à imprescindibilidade das construções nos terrenos: “Aquelle que 

transferir terreno, que lhe for concedido pela camara para construção de predios, 

sem que tenha começado a construção, pagará 2$ réis por cada braça de terreno 

transferido”. Um ano depois, a Resolução n° 111 de Agosto de 1871 ressalta a 

importância do aparelho burocrático no cumprimento das orientações urbanas:  
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Art. 1 ninguém poderá edificar casas ou demarcar terreno na cidade para 
esse fim sem previa audiencia do procurador da camara municipal, pagando 
pelo alvará de licença 4;000 réis, e guardando o alinhamento e prospecto. O 
infrator será multado em 10$000 réis, alem de pagar a taxa do alvará. 

 
 

Tais documentos demonstram a importância atribuída pela Câmara no 

cuidado com o espaço urbano, por meio da demarcação e concessão de terrenos e 

em seguida, a distribuição das licenças para construção. Essa preocupação com a 

dinâmica urbana do município pode ser percebida também na Resolução n°111 de 

1871, que estabelece: “Art. 2° O que alcançar alvará para edificar casas, não o 

fazendo dentro de um anno perderá o direito do terreno ficando este pertencendo a 

camara”. E, na Resolução n° 128 de Agosto de 1874, que acrescenta: “Art. 6° 

Aquelle que não edificar dentro de um anno contado da data do alvará, perderá o 

direito ao terreno, e a camara poderá logo concede-lo á outrem”.  

A sequência de ações administrativas da Câmara Municipal com o intuito 

de demarcar, conceder e licenciar os terrenos e as respectivas construções, e ainda, 

multar, marcar prazos e, por fim, retirar o direito sobre o terreno, revela o forte 

interesse em controlar o desenvolvimento urbano da cidade de Goiás, ao longo do 

século XIX. Primeiro, sobre o próprio sítio, ou espaço (terreno). Depois, sobre as 

edificações que darão forma à cidade (casas e prédios). Esse controle, que aparece 

nesses documentos, é exercido sobre a população, sobre as pessoas que iriam 

construir na cidade e teriam de seguir as recomendações concordantes com as 

regras que formalizavam o estilo da cidade e a harmonia de seu conjunto. As 

construções das edificações de funcionamento dos poderes civis e religiosos eram 

de total responsabilidade do governo e órgãos administrativos. Elas ordenavam o 

espaço e orientavam o modelo para as construções em esfera privada. Por isso, a 

rigidez da Câmara para com a obediência em relação aos alinhamentos, prospectos, 

rebocos, caiados e demais regras para edificar os elementos presentes nos 

edifícios.  

Era também a Câmara que controlava e prestava contas das receitas e 

das despesas com as obras públicas, muito embora fosse o Presidente da Província 

quem aprovava e autorizava a realização das mesmas (Livro da Lei Goyana de 

1846, em suas Disposições Permanentes, p. 31). Quanto à organização do tecido 

urbano, no Livro da Lei Goyana de 1845, Disposiçoes Geraes, Capitulo Unico (pág. 

42), sobre Obras Públicas consta que: 
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Art. 32 As Camaras, quando emprehenderem alguma obra enviarão a 
planta, e orçamento, feitos por peritos, acompanhados da exposição da 
utilidade, que della resultar ao Municipio, e do meio de ocorrer as despesas 
necessarias, quando para isso não cheguem as suas Rendas. 
 
  

No ano seguinte, 1846, no Livro da Lei Goyana, Disposiçoes Geraes (pág. 

60), a lei é acrescida de alguns detalhes:  

 
 

Art. 32 As camaras, quando emprehenderem alguma obra, enviarão a 
planta, e o orçamento feito por peritos, acompanhando huma exposição 
circunstanciada, tanto da utilidade, que deve resultar ao Municipio, como 
dos meios de ocorrer as despesas necessarias, quando para isso não 
cheguem as suas rendas actuaes.   

 
 

Duas décadas mais tarde, o livro Lei da Provincia de Goyaz de 1870, 2° 

parte, das Disposições Gerais (pág 55), cita:  

 
 

Art. 5° As camaras são obrigadas: 
5° Quando emprehenderem obras enviarão ao governo as plantas e 
orçamentos feitos por peritos, acompanhando uma exposição 
circunstanciada, tanto da utilidade que deve resultar para o municipio, como 
dos meios de ocorrer ás despezas, quando cheguem para isso as rendas 
effectivas.  

 
 

Nos documentos demonstrados, tendo entre os dois primeiros e o último 

um intervalo de vinte e cinco anos, evidencia-se uma grande preocupação por parte 

das autoridades provinciais, durante todo esse período, em controlar e acompanhar 

os empreendimentos pelo conhecimento das plantas e dos orçamentos. As plantas e 

os orçamentos deveriam ser feitos por peritos, ou seja, por profissionais 

competentes para a tarefa, caso contrário, não teriam validade. As informações 

extraídas das entrelinhas do texto, e que estão conjugadamente subentendidas no 

documento, são as seguintes: o cumprimento das exigências da Câmara é o que 

garante ao proprietário a sustentação legal para possíveis reclamações ou 

reivindicações em relação às obras; o que garante também às autoridades, 

intervenções ou os embargos das obras. É notória, também, a grande preocupação 

com a verificação do emprego das verbas em obras públicas quando exigem: 

exposição circunstanciada, utilidade e resultados das obras, e meio de ocorrer as 

despesas quando chegarem as rendas.  Além disso, o orçamento e a prestação de 

contas eram descriminados nos relatórios anuais, também contidos nos Códigos de 
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Posturas, para certificar que a renda fora utilizada para os devidos fins. Confirmando 

a intenção, antecipada, de estabelecer esse tipo de controle administrativo, as 

Disposiçoes Permanentes de 1846 (pág. 31) trazem a seguinte lei para qualquer tipo 

de empreendimento do governo na Província de Goyaz: 

 
 

Art. 46 As camaras ficão d’ora em diante obrigadas a dar annualmente 
conta, em seus relatorios, dos predios que de novo se edificarem, ou forem 
reedificados nas povoações de seus municípios.  
 “Art. 57. O orçamento da receita, e despeza será apresentado á Assemblea 
sob proposta do Presidente da Provincia até o 4.° dia de Sessão.” 
“Art. 60. Todos os dinheiros dados para obras publicas, que se nao 
provarem effectivamente empregados dentro de hum anno depois de 
recebidos, serao arrecadados pela Caixa Provincial.”     

 
 

O Livro de Leis de 1870 (pág. 56), já mencionado, reitera o que já previa o 

Código de 1845, entre outros, dizendo continuamente, que as câmaras são 

obrigadas: “Art. 8° A darem annualmente conta, em seus relatórios, dos predios que 

de novo se edificarem, ou forem reedificados nas povoações dos municipios”.  

O conteúdo de todos esses artigos expostos até agora, os mais antigos, 

retirados do Código de 1846, se repete nas legislações das Posturas em 1851, 

1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858 1871, 1872, 1873, 1874, 1878 e outros do início 

da década de 1880, encontradas nos arquivos da Fundação Frei Simão Dorvi 

(cidade de Goiás). Essa continuidade de conteúdos similares nas leis para as obras 

públicas durante, aproximadamente, essas quatro décadas no século XIX, é 

indicativa de possíveis normatizações e padronizações urbanas que preservaram a 

imagem da cidade colonial, a qual permaneceu aparentemente a mesma para a 

posteridade.   

Durante quase todo o século XIX, os relatórios dos Códigos de Postura 

têm em comum a pontuação minuciosa das receitas/despesas de obras urbanas; 

exigem relatórios sobre prédios reformados e marcam prazos para o investimento 

das verbas. Pode-se constatar que, nesse período, o governo empreendeu um 

amplo programa de reforma e ampliação dos logradouros e dos prédios públicos 

com edificações e reconstruções. De forma subjacente, existia a necessidade de 

controlar ideologicamente o espaço social dentro do qual se realizavam as 

atividades políticas, econômicas e religiosas; de orientar a vida das pessoas que se 

movimentam nesse espaço e efetivavam as atividades produtivas. Todo o 

empreendimento administrativo, desde a fundação da vila - assegurar a fixação dos 
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moradores para garantir os primeiros objetivos da fundação de Vila Boa; o controle 

territorial da região, a administração política e econômica - foi, obviamente, um 

projeto político objetivo, direto e eficiente, ou seja, pragmático. 

 
 

2.3 A Continuidade da “formosura da terra” 
 
 

Para compreender as motivações do processo de urbanização pelo qual 

passava Vila Boa nesse período, é importante reportar à gestão anterior ao inicio do 

período investigado, presidida por José de Assis Mascarenhas, entre os anos de 

1839 e 1845. Os principais problemas solucionados nessa gestão foram atinentes 

aos estragos provocados pela grande enchente de 1839. O centro da cidade se 

tornou um profundo vale, sendo que as três pontes, juntamente com a Igreja da 

Lapa, foram levadas pelas águas. O governo reconstruiu as pontes e reparou o 

Chafariz da Carioca. Nessa mesma administração, ocorreu a construção do 

cemitério e uma reforma no Hospital de Caridade. Esse tipo de empreendimento em 

construções e reformas continuou sendo valorizado na administração seguinte e sua 

valorização foi transposta oficialmente para os Códigos de Posturas. E sobre o 

governo de Antônio de Pádua Fleury, 1848-1849, Salles (1980, 23) comenta que sua 

administração foi marcada “por uma série de atos ligados ao embelezamento de Vila 

Boa”. Durante a década de 1850, foram realizadas várias obras de “benfeitorias” 

públicas para a cidade. Geralmente, os termos “embelezamento e benfeitoria” eram 

sempre relacionados às construções urbanas. O Código de Postura mais antigo da 

capital da Província, que se encontra arquivado, é o Código de 1845. A partir dessa 

data, as legislações apresentam preocupações incisivas e repetitivas com o espaço 

urbano.    

Notadamente, a arquitetura vilaboense é um exemplo de significação 

imagética que se preservou desde o início do século XVIII até os dias de hoje. Na 

arquitetura residencial, comercial, civil e religiosa há a presença predominante de 

uma composição arquitetônica linear. A retilinidade, que simbolicamente caracteriza 

a linearidade é perceptível no alinhamento dos telhados e nas fachadas que se 

perfilam sem intervalo entre uma e outra construção - as chamadas “paredemeia” 

(SILVA, 2010).  
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Nestor Goulart Reis, em seus estudos sobre A urbanização e o urbanismo 

na região das minas (1999), constatou que a administração portuguesa importava-se 

com a ordem e o controle das formas e da aparência das fachadas das cidades.  Na 

região de Goyaz, a importância do alinhamento das construções é presente na 

documentação do século XIX. O Livro da Lei Goyana de 1855 (pág. 28) prescreve 

para as Câmaras municipais da Provincia de Goiás: 

 
 

Art. 36 Nas concessoes de terrenos para construcção de casas nas 
povoações, as camaras deverao ter toda a precaução, para que nas ruas 
não hajao longos espaços entre um, e outro morador. 
Art. 37 As camaras ficão autorisadas a nomear desde já os alinhadores que 
forem necessarios para alinharem, e perfilarem os edificios publicos, e 
particulares, que se houverem de construir nas povoações de seus 
municípios, dando-lhes um salario correspondente á este trabalho. Nos 
districtos serão os respectivos fiscaes os alinhadores os quaes tambem 
perceberão o competente salario. 
 
    

E no Relatório das despesas Municipais de 1870, pág. 56, os artigos 6° e 

9° mantêm a prescrição:  

 
 
6° As mesmas camaras ficão autorisadas: 
1° A nomearem peritos, que forem necessarios para alinharem os edificios 
publicos e particulares, que se houver de construir nas povoações, dando-
lhes as convenientes instrucções e marcando-lhes um salario 
correspondente ao trabalho. 
Nos distritos serão os respectivos fiscaes os alinhadores, os quaes tambem 
perceberão (receberão) o competente salario. 
9° Nas concessões de terrenos, para construcção de casas nas povoações 
deverão ter toda precaução para que nas ruas, entre um e outro morador, 
não haja longos espaços.    

 
 

A Resolução n° 118 de 23 de Julho de 1873, delibera: “Art. 17 Quem 

levantar cazas, muros ou cerca dentro da Villa, será obrigado a observar o 

alinhamento marcado pelo fiscal, multa de 4$ réis, e demolir a obra se não estiver 

em alinhamento”.  

Quanto ao mesmo assunto, a Resolução n° 128, de Agosto de 1874, 

acrescenta: 

 
 
Art. 3° Ao fiscal compete demarcar os terrenos concedidos á vista do alvará 
de licença e dar o alinhamento e prospecto da casa a construir. 
Art. 4° Todo aquelle que edificar sem observar o alinhamento dado pelo 
fiscal será obrigado a demolir e desentulhar o terreno ou pagar as despezas 
que para esse fim forem feitas. 
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Nestas prescrições, observa-se a preocupação com as instruções para os 

peritos, que eram os profissionais responsáveis pela orientação das obras. Ao 

mencionar sobre salários convenientes, estima-se uma preocupação com a 

remuneração pelo serviço prestado. Essa remuneração deveria ser conveniente 

para que os peritos trabalhassem também convenientemente e atendessem às 

exigências e expectativas de seus contratadores. Esses profissionais iriam orientar a 

execução das obras e as autoridades provinciais se preocupavam com os resultados 

finais que já eram esperados: o alinhamento, ou seja, o visual retilíneo das ruas, 

casas e calçadas, o que provoca uma imagem unitária para o centro histórico. Ao 

estudar a morfologia da cidade de Goiás, Martins (2004) atribui a unidade forjada na 

diversidade da cidade à similitude das regras utilizadas para as moradias.  

 Era obrigatório respeitar o alinhamento dos edifícios públicos e 

particulares, feito pelos peritos. Bem como a forma de paredemeia, alinhada e 

perfilada de maneira retilínea e constante, indicada para a fachada das edificações. 

É interessante notar que o artigo 36 de 1855, e o artigo 9° de 1870, são unicamente 

dedicados à questão de se cuidar, desde a concessão dos terrenos, para que não 

houvesse espaçamentos longos entre as casas dos moradores. Isso porque, os 

espaços vazios interromperiam a continuidade das fachadas. Somado à imposição 

de alinhamento e manutenção da linearidade, tal imagem projetada sobre o espaço 

urbano reforçava a imagem de uma cidade aparentemente coesa e orgânica. As 

Resoluções de 1873 e 1874 comprovam que a falta de alinhamento era 

inadmissível, pois a não observação desse critério implicava em multa e obrigava a 

demolição da edificação e o desentulho dos materiais – mais uma vez o cuidado 

com a imagem citadina. E, em todo esse processo, a fiscalização se fazia presente. 

O conteúdo desses últimos artigos citados repete-se, quase o mesmo, em 

demais Códigos de Posturas entre as décadas de 1850 e de 1870. Como visto, 

desde meados da década de 1840, a preocupação primeira das Câmaras estava 

associada ao acompanhamento pericial das obras públicas, bem como o controle da 

aplicação das verbas. Depois disso, na década de 1850, aparecem preocupações 

com a distribuição e aproveitamento dos terrenos, de acordo com as concessões, 

demarcações e concretização das obras. Na sequência, observa-se a preocupação 

com os prospectos de urbanização, exigindo construções alinhadas e perfiladas. 

Essas coordenadas vigoram até a década de 1880 e remontam às recomendações 
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da Carta Régia de 1736: “...e que façais delinear por linhas rectas a área para as 

cazas com seus quintais...”  

Este esquema envolvia a própria ideia que se fazia de via pública na 

época de implantação das vilas: as ruas eram o traço de união entre conjuntos de 

prédios e por eles eram definidas espacialmente. Nessa época, eram ainda 

desconhecidos os equipamentos de precisão de topografia e os traçados das ruas 

eram feitos por meio de cordas e estacas. Não poderiam ser mantidos por muito 

tempo se não fossem feitas edificações. A uniformidade do terreno correspondia à 

uniformidade dos partidos arquitetônicos: as casas eram construídas de forma 

uniforme e, em certos casos, essa padronização era fixada em Cartas Régias ou em 

posturas municipais. Dimensões e números de aberturas, altura dos pavimentos e 

alinhamentos com as edificações vizinhas foram exigências correntes no século 

XVIII (SANTOS, 2001). Os Códigos de Posturas do século XIX revelam a mesma 

preocupação formal com a manutenção dos padrões primordiais da urbanização, 

cuja finalidade era manter o aspecto português nas vilas e cidades brasileiras.   

Justifica-se, nesse momento, recordar o seguinte trecho da Carta Régia 

de 1736: 

 
 
 ...na área determinada para as cazas dos moradores as quais pelo exterior 
sejão todas no mesmo perfil, ainda no interior as fará cada um dos 
moradores à sua eleyção de sorte que em todo tempo se conserve a 
mesma formosura da terra e a mesma largura da ruas, e junto da Vila fique 
bastante terreno para logradouro publico, e para nele se poderem edificar 
novas cazas, que serão feytas com a mesma ordem e concerto com que se 
mandão fazer as primeiras...”     

 
 

As noções e categorias utilizadas no documento são preciosos índices 

das concepções urbanas que vigoravam no período. Tais índices ultrapassam as 

fronteiras regionais, como se pode perceber, por exemplo, nas orientações 

constantes na fundação da vila de Icó, de 20 de outubro de 1736: 

 
 
Demarcando-se-lhe logo lugar da praça no meio do qual se levante o 
pelourinho em primeiro lugar se delineiem e demarquem as ruas em linha 
reta com bastante largura deixando sítio para se edificarem as casas nas 
mesmas direituras e igualdade com seus quintais competentes de sorte que 
a todo tempo se conservem a mesma largura das ruas sem que em nenhum 
caso e com nenhum respeito se possa dar licença para se ocupar nenhuma 
parte delas e depois das ruas demarcadas se assine e desmarque o sítio 
em o qual se hajam de formar a casa da Câmara e das Audiências e a 
cadeia para que na mais área se possam edificar as casas dos moradores 
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com seus quintais n forma que aparecer a cada um como  fiquem a facia 
das ruas, e também deixe sítio bastante para o logradouro público... 
(SANTOS, 2001, p. 51). 
 

 
Da mesma forma, como ocorreu em Vila Boa, a Carta Régia de 19 de 

junho de 1761, que eleva oito povoações a vilas e eleva a vila de Mocha a cidade de 

Oeiras, recomenda que “as ditas casas sejam sempre fabricadas na mesma figura 

uniforme, pela parte exterior, ainda que na outra parte inferior as faça cada um 

conforme lhe parecer, para que desta sorte se conserve a mesma formosura das 

vilas...” (SANTOS, 2001, p. 56).   

No caso da carta régia de Vila Boa, no exterior, todas as casas deveriam 

ter o mesmo perfil: esses objetos seriam representados e vistos da mesma forma e 

teriam a mesma descrição. A formosura da terra, ou seja, a beleza da cidade deveria 

ser conservada a mesma em todo o tempo. O ideal de conservação da imagem da 

cidade é eternizado na continuidade do mesmo, quer dizer da manutenção da forma; 

a forma da cidade não pode mudar porque que ela tem uma função perpetuada 

ideologicamente. Em todo tempo pode ter um teor quase profético porque as novas 

casas edificadas serão feitas com a mesma ordem e concerto das anteriores. A 

ordenação do espaço compõe o enredo harmônico da imagem da cidade.      

Comparadas às leis e regimentos do século XIX, pode-se observar a 

continuidade do padrão normativo das ordenações régias, como se observa, por 

exemplo, na Resolução n°12 da Assembléa Legislativa de Goyaz de 1853:  

 
 

Art. 2° O que edificar casas em terreno, que não lhe é proprio, ou devoluto 
na Villa, é obrigado a tirar licença da Camara, pela qual pagará dous mil e 
quatrocentos réis, e guardará o alinhamento, e prospecto: o infractor será 
multado no dobro da licença, e obrigado a demolir o edificio, caso não tenha 
observado o alinhamento, prospecto, e altura determinada.  
 

 
Da mesma forma, compara-se às ordenações do Livro da Lei Goyana de 

1864 (pág. 8):  

 
 
Resolução n° 365 – de 17 de Agosto de 1864 
Autorisando a compra de terreno pertencente as propriedades que deitão os 
quintaes para o cães da Lapa, de maneira que se possa tirar uma linha 
recta. 
João Bonifacio Gomes de Siqueira Vice – Presidente da Provincia de 
Goyaz: Faço saber a todos os seus habitantes que a Assemblea Legislativa 
Provincial decretou e eu sancionei a resolução seguinte.  
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Art. unico. O Presidente da Provincia fica autorisado a despender, desde já, 
até a quantia de dous contos e quinhentos mil réis com a compra do terreno 
pertencente as propriedades de casas da rua de Joaquim Rodrigues, que 
deitão os quintaes para o caes da Lapa, de maneira que se possa tirar uma 
linha recta da esquina das casas do brigadeiro Fellipe Antonio Cardoso até 
a de Maria Domingas.   
 Mando por tanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 
execução desta resolução pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão 
inteiramente como nella se contem. O Secretario d’esta província a faça 
imprimir, publicar e correr. Palacio do Governo de Goyaz aos dezesete de 
Agosto de mil oitocentos sessenta e quatro, quadragesimo terceiro da 
Independencia e do Imperio.   

 
 

A insistência em “se tirar uma linha reta” no espaço do caes da Lapa, no 

núcleo da cidade, é aqui interpretada como recorrência do repertório, eleito para a 

paisagem da cidade. O alinhamento é um sistema de significação que perpassou os 

tempos históricos, e que presentifica a temporalidade da identidade da cidade. Paulo 

Santos, no livro Formação de Cidades no Brasil Colonial (2008, 37) lembra que, 

junto à influência urbanística moura, o que os portugueses tinham em mente a 

respeito da construção de cidades, só pode ser avaliável através do que construíram 

no ultramar. Na Colônia, os portugueses continuaram acoplando as casas, 

característica marcante dos aspectos das construções mourísticas, e seguiram o 

desalinho topográfico dos sítios.  

No decorrer do século XIX vários Códigos de Posturas impuseram regras 

para as reformas de prédios e casas fixados, principalmente, no centro da cidade, 

valorizado como local privilegiado para preservação da imagem. E o caes da Lapa e 

seus arredores, núcleo de onde partem as ramificações da cidade, como visto no 

Capítulo 1 (tópico dedicado à reflexão concernente à Casa de Cora Coralina) é um 

dos lugares privilegiados para conservação: Livro da Lei Goyana,1857 Disposições 

Geraes, (pág. 37): 

 
 
Art. 31 A camara municipal desta cidade fica desde já autorizada a mandar 
fazer os necessarios reparos nas ruinas que existem no cães denominado 
da – Lapa – e em sua continuação até ao que está próximo as casas do 
brigadeiro Filippe: como a mandar pôr uma bica, e fazer algum beneficio na 
vertente d’agua que corre atraz do açougue no caminho para o matadouro 
publico.  

 
 

Com a mesma intencionalidade, o Código de Posturas de 1864 (pág. 53), 

decreta sobre estradas, ruas e praças: 
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Art. 6 A limpeza das testadas casas e muros que fizerem frente para as ruas 
publicas, a excepçao da praça, será partilhada ao meio pelos seus donos, a 
das testadas dos edificios da praça será na largura de tres braças, ficando o 
resto pertencendo a camara. A infracção será punida com cinco mil réis, 
duplicando-se na reicidencia.  

 
 

O Código de Posturas de 1871, em suas Disposições Diversas (pág. 26) 

decreta que: “Art. 28 Fica proibido fazer escavações nas ruas, praças e lugares 

publicos da cidade: o infractor soffrerá a multa de 5$000 réis”. O mesmo ocorre com 

o Código de Posturas de Agosto de 1873, o qual apresenta a Resolução n° 121:  

 
 
Approva as posturas da camara municipal da capital: 
Art. 1° Os proprietarios de casas que estejão arruinadas nas principaes ruas 
e praças d’esta cidade serão obrigados a reparar as frentes das mesmas, 
rebocar e caiar dentro de praso de seis mezes da publicação d’esta postura, 
sob multa anual de 30 $ 000rs., duplicada na reincidencia.  

Art. 2° Ao fiscal compete velar na execussão d’esta postura, assim 
como mandar demolir á custa dos proprietarios, aquellas casas que por seu 
estado de ruina não forem susceptiveis de reparos com segurança, 
marcando-lhes previamente um praso rasoavel para providenciarem acerca 
da reconstrução ou demolição, e comminando lhes a mesma multa do artigo 
antecedente. 

Art. 3° São obrigados todos os moradores das principais ruas e praças 
desta cidade a conservar limpas e varridas as calçadas de suas casas nos 
domingos e dias santificados. O infrator será multado em 4$ 000 rs, por 
cada vez que faltar.    

 
 

Para que o trabalho dos peritos e fiscais tivesse compensação para a 

administração geral e local, era preciso preservá-lo. Seria dispendiosa a tarefa de 

conservação material sem a colaboração dos habitantes da cidade. Os proprietários, 

como se pode notar, eram obrigados a reformar suas casas, se estas estivessem 

“arruinadas” (muito estragadas para os critérios da administração local). 

Principalmente se estas casas fossem situadas nas principais ruas e praças, ou 

seja, no centro da cidade. Esta é uma preocupação evidente com a paisagem da 

cidade. E as instruções são certeiras quanto à valorização das fachadas: a frente da 

casa é que causa o impacto visual, e por isso, necessita de ser reparada, rebocada 

e caiada. O reboco e o caiado são aspectos mouros que foram incorporados às 

construções portuguesas, naquele momento da História. Esses aspectos já faziam 

parte da linhagem legada para as cidades coloniais brasileiras.  As casas, não 

suscetíveis de reparo, deveriam ser demolidas a custa do proprietário e com prazo 

marcado para a demolição, o que explicita, novamente, a intenção de controle sobre 

o espaço urbano. A suscetibilidade do reparo significa a volta à forma antiga, as 



91 
 

casas seriam reparadas, ou seja, reformadas e conservariam o mesmo aspecto de 

quando construídas. E como era previsto em lei, todos os reparos assim como as 

demolições e reconstruções obedeceriam ao alinhamento e a forma das fachadas, 

ditados pelos mencionados peritos, que também fiscalizariam as obras. Os 

moradores eram obrigados a manter conservadas e limpas até mesmo as calçadas 

das principais ruas e praças, sendo-lhes atribuída responsabilidade em relação à 

manutenção da imagem citadina. 

Como visto, são as mesmas obrigações, sob constrangimento de 

penalidade, aparecendo em quase todas as décadas do século XIX, após o período 

(precisamente 1845) de início do embelezamento da cidade e das preocupações 

mais diretas e constantes com a manutenção do aspecto físico do espaço urbano. 

As obrigações se intensificam e se diversificam sempre no mesmo sentido. Como 

por exemplo, no Código de Posturas de 1857 (p. 40): 

 
 
Art. 4° Fica prohibido lançarem-se nas ruas, praças, ou proximidades das 
povoações animaes mortos, ou immundicias de qualquer espécie que sejão. 
O contraventor será punido com a multa de 5$00 réis, duplicada na 
reicidencia, alem de ser obrigado a fazer a limpeza a sua custa. Esta pena 
será satisfeita pelos senhores de escravos, quando forem estes os 
contraventores.   

 
 

As immundices, ou seja, a falta de limpeza, zelo e cuidado, afetam o ideal 

da formosura proposto para a cidade desde a sua criação. Essas imposições 

repetitivas, que aparecem nos Códigos de Posturas, são aqui interpretadas como 

indícios de que as autoridades exigiam com sistematicidade a execução das ações 

urbanas planejadas. Goiás é um exemplo especial da ocupação bandeirante do 

Brasil central ocorrida nos séculos XVIII e XIX pelo fato de estar isolada, 

geograficamente, de outros centros como as cidades históricas de Minas Gerais. É 

uma cidade arquitetonicamente singular porque as correntes estilísticas “importadas” 

foram adaptadas às condições materiais diferenciadas do lugar.  Os ideais 

funcionais da cidade são remanescentes da conjuntura histórica à época de sua 

construção e, todos os pontos analisados nas legislações apresentadas neste 

capítulo, são perpassados pelo referencial maior, assentado nas bases da 

religiosidade - mesmo que contraposta ao espírito de renovação da época - que 

direcionou a construção dos sentidos da cidade.   
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3 FORMAS, REFORMAS, USOS E REFUNCIONALIZAÇÃO DOS 
ESPAÇOS RELIGIOSOS 
 

 
A religião teve um papel primordial na formação e continuidade da 

estrutura urbana em Vila Boa, entre os séculos XVIII e XIX. As construções 

religiosas se tornaram pontos de referência na paisagem urbana. Elas concederam 

homogeneidade e unidade para uma cidade dividida pelo rio Vermelho, além de 

terem reforçado sua imagem orgânica. Essa relação entre religião e estrutura urbana 

foi notada em outros momentos da história do urbanismo, pois, como afirma Bernard 

Lepetit “A religião modela e confere um sentido aos valores citadinos e ao território 

urbano” (In: SALGUEIRO, 2001, p. 76).  

Delimitadas no centro histórico da cidade de Goiás, duas igrejas foram 

eleitas, nesta pesquisa, como amostras exemplares: a Igreja da Matriz de Santana, 

de 1726 e a Igreja São Francisco de Paula, de 1761. A escolha dessas igrejas foi 

devido à mútua refuncionalização de suas formas no passar do século XIX, o que se 

verá no desenvolver deste capítulo. A opção por analisar construções de caráter 

religioso baseia-se no fato de que a memória social-religiosa, na cidade de Goiás, é 

um marco cultural-referencial, presente e significativo, para as práticas exercidas e 

vivenciadas pela comunidade, desde sua fundação até a atualidade. Enquanto que, 

as construções de caráter civil não reportam uma funcionalidade especificamente 

civil. Pelo contrário, tais construções, por causa da isotopia, ou seja, dos símbolos 

religiosos cunhados nos edifícios civis, também reforçam a cultura-religiosa, como 

marco-memorial fundamental para a manutenção da forma e da função urbana na 

cidade histórica. O objetivo é demonstrar as continuidades e mudanças ocorridas 

nesses edifícios religiosos ao longo do século XIX e perceber as alterações e 

permanências funcionais, relacionadas à interconexão entre imagem e memória, em 

torno do espaço e das edificações.  

Nesta discussão, é importante lembrar Argan (1995), quando conclui que 

o estudo da experiência urbana requer análise sociológica e psicológica porque as 

imagens visuais são, portanto, mnemônicas e os indivíduos em seus itinerários 

urbanos, trabalham constantemente a memória e a imaginação. A experiência 

urbana passa do inconsciente individual para a interpretação coletiva, o que ocorre 

no espaço urbano, o qual é o ponto de referência que estabelece a posição do 

indivíduo no contexto. Na cidade, o urbanismo organiza um sistema, cujos diversos 
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componentes dão lugar a uma resultante: o espaço visual, portador de valor 

histórico-estético. Na estrutura do espaço urbano, os monumentos8 são 

considerados os marcos mais funcionais (o indivíduo pode estar ligado 

sentimentalmente a um monumento mas, por certo, não teria essa ligação com o 

tipo do traço da cidade). Argan (1995, p. 229) trabalha com a ideia de que o 

urbanismo programa para o futuro a conformação da cidade relacionada à projeção 

da forma/função urbana e diz que “... a arquitetura pode conservar o valor estético 

inclusive quando cessa sua funcionalidade objetiva” e, dialeticamente, a função é um 

prolongamento do valor. Os monumentos projetam no futuro algo já visto no 

passado, e isso é adequado para as cidades criadas como obras unitárias, 

concebidas antes da sociedade industrial, o que é o caso da cidade de Goiás em 

sua tipificação de cidade histórica.   

 A cidade, resultado de um processo de construtibilidade, é projetada de 

acordo com técnicas arquitetônicas que edificam as categorias estéticas. A 

arquitetura delineia a função que a cultura figurativa desempenha na determinação 

da imagem da cidade e na sua justificativa existencial, conforme analisado no 

capítulo 1. Nesse sentido, a construção arquitetônica é equiparada à composição de 

enredos que correspondem a tempos históricos. Assim, a natureza essencial, 

própria da imagem e da temporalidade históricas, é materializada na cidade. Os 

edifícios inscrevem-se no espaço urbano como narrativas em um meio de 

intertextualidades. E como afirma Paul Ricoeur: “É na escala do urbanismo que 

melhor se percebe o trabalho do tempo no espaço” (2007, p. 159).  

Essa possibilidade de aproximação foi testada por Arrais (2010), ao 

enfatizar a estrutura narrativa que conduzia o projeto urbanístico de Goiânia, na 

década de 1930. Buscando entender a monumentalização do espaço urbano da 

cidade de Goiânia por meio da apropriação criativa de modelos e ideários políticos 

exteriores à cultura política local, o autor partiu do princípio de que o plano urbano 

de uma cidade contém, desde sua origem, princípios pré-figurativos, que podem ser 

identificadas através das propostas dos projetistas urbanos. Em outras palavras, as 

fontes urbanísticas possibilitariam compreender o tipo de cidade e, portanto, o tipo 

de configuração e interpretação de mundo que moviam as expectativas dos 

projetistas.  

                                                            
8 Françoise Choay diferencia os conceitos de monumento e monumento histórico, no livro A alegoria 
do patrimônio, 2001, p. 25.  
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Em conformidade com o exposto, o estudo direcionado à cidade de 

Goiás, reflete sobre sua estrutura arquitetônica e sobre as propostas de 

monumentalidade elaboradas para a cidade. Sua constituição enquanto Vila 

incorporou princípios de planejamento de cidade que estavam para além do modelo 

de cidade orgânica. Como demonstrado no capítulo anterior, a constante 

preocupação com a normatização revela uma concepção de cidade e, portanto, uma 

perspectiva política acerca de sua imagem. Foi essa imagem, cultivada ao longo do 

século XIX que, afinal, justificou as propostas de conservação e preservação da 

estrutura urbana no período.  

A vinculação do nascimento de um novo núcleo urbano com uma ideia 

possuidora de função pedagógica e orientadora dos movimentos coletivos, sempre 

apareceu nos projetos urbanísticos, desde a antiguidade (SENNET, 1997). 

Estudando a elaboração da concepção geral do plano urbano de Goiânia, constata-

se que a sua função prática e estética tinha como ideia central a construção de uma 

perspectiva monumental, que procurava subordinar o sistema de vias a espaços de 

poder. O modelo recaiu sobre o plano radial-concêntrico, utilizado desde o 

Renascimento e Barroco como elemento-chave nos grandes projetos de 

embelezamento das cidades como Versalhes, Karlsruhe e Washington. Tal como no 

traçado barroco, esse plano funcionaria como um cenário para a visualização do 

poder executivo. A concepção de monumentalidade para aquela cidade, não estaria 

expressa num edifício ou marco simbólico, mas na distribuição dos edifícios ao longo 

do eixo cívico-monumental formando uma narrativa cívico-monumental. Essa 

concepção entende o traçado urbano adotado pelos projetistas como elemento 

especificamente funcional e estético e procura relacionar também outros aspectos 

fundamentais: a disposição simbólica das construções planejadas, a expectativa que 

se deseja transmitir no interior do plano urbano e o sentido proposto para a obra 

realizada. Segundo Arrais, a função urbanística de Goiânia:  

 
 
...expressa, neste caso, uma articulação entre a função espiritual e a 
mnemônica da estrutura narrativa do plano urbano de Goiânia. Essa 
articulação encontra um lugar de concretização em determinados objetos, 
lugares ou símbolos que remetem ao passado. É através deste lugar que 
são sintetizados e perpetuados determinados sentidos para o presente e 
para o futuro. (2010, p.190).  
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O modelo que recai sobre o plano de vias utilizado desde o Renascimento 

e o Barroco, não apareceu somente nas cidades brasileiras modernas, como é o 

caso de Goiânia. Nessa cidade, o projeto foi sistematizado e aprimorado. Mas na 

cidade de Goiás, como exposto no capítulo 2, constata-se a interligação do sistema 

de vias a espaços de poderes formando uma estrutura narrativa cívico-religiosa de 

perspectiva monumentalizante, sem remeter necessariamente, ao traçado barroco. 

Nesse sentido, em que pese a diferença entre as duas concepções urbanísticas 

existentes entre as duas cidades, a articulação funcional/mnemônica também pode 

ser encontrada em lugares e edifícios da Cidade de Goiás. E através desses lugares 

da cidade, foram sintetizados e perpetuados determinados sentidos para o presente 

e para o futuro9.   

O padrão estético da composição arquitetônica das cidades coloniais 

latino-americanas e principalmente brasileiras, de acordo com a hipótese mais 

segura apresentada nesta pesquisa, seria uma simbiose do referido modelo arcaico 

com as novas expectativas urbanísticas incitadas pela renascença, próprias do 

século XIX. É importante saber, de maneira específica, qual a concepção elaborada 

para a cidade de Goiás, em suas peculiaridades. Descortinar suas linhagens em sua 

vernaculidade é o caminho para confirmar essa análise, considerando a organização 

do espaço urbano religioso e a semiologia arquitetônica desses edifícios.  

 
 
 
 
 

                                                            
9 No caso goiano, o papel pedagógico relaciona-se ao interesse em representar a trajetória sócio-
econômica do estado de Goiás e fornecer os elementos fundadores da identidade regional, 
reforçando assim o caráter cívico-monumental do centro da cidade: “Esses pontos fixos espalhados 
pela avenida central constituem um grande palco por onde a função pública e administrativa da 
cidade poderia ser visualizada”. Para produzir uma interpretação sobre essa “narrativa 
monumentalizante” foi preciso utilizar a definição operatória de linhagem estética. Seria uma noção 
que possibilita realizar uma leitura da relação entre as expectativas de racionalização existentes nos 
modelos urbanísticos incorporados aos projetos: “Sustentar uma linhagem significa estabelecer não 
somente uma genealogia, mas demonstrar um vínculo entre passado e presente através de um laço 
de descendência demonstrável com um ancestral comum. A linhagem propõe, no interior de uma 
estrutura normativa tensionada (o presente), a descoberta de alguma parte do passado que lhe serve 
de eixo de sustentação: torna-se, portanto, ao invés de padrão para as ações futuras, um modelo em 
que se espelhar. Essa concepção de modelo foi apropriada pelo formalismo estético do ideal de 
criação de cidades novas que percorreu toda a Europa ao longo do século XIX. Seus princípios 
estavam associados a problemas relacionados à simetria, forma e função urbana.” (ARRAIS, 2010, 
183-184). 
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3.1 Catedral de Santana 
 
 

Desde a primeira metade do século XVIII, documentos comprovam a 

importância da conciliação entre a imagem da cidade e o espaço público religioso. 

Um Edital de 1745 que ordenava aos moradores da Vila, que mandassem seus 

escravos limpar o terreiro da Igreja Matriz devido às festividades da Semana Santa, 

atesta o cuidado que se deveria despender com a manutenção desse espaço 

religioso, resguardando a sua imagem:  

 
 
Ordenamos a todos os moradores desta villa, que no dia de quarta-feira, 
mandem cada hum seu escravo com Enxadas e bateas pellas seis horas da 
manham do dito dia ao terreiro da Igreja Matriz, para se limpar e por 
decente para a Semana Santa e festividades que nella se há de fazer. (...) 
serão cuidados pelo Alcayde o qual há de tomar a rol todos os que faltarem 
para serem condenados cada hum em seis oitavas de ouro para este 
concelho, pagar a cadea, e para que venha a noticia de todos e não 
poderem alegar ignorancia mandamos lavrar o presente Edital, o qual será 
registrado e publicado por todas as ruas publicas desta villa, passado em 
Camara 3 abril 1745 annos. 
 

 
A Catedral de Santana, localizada na Praça do Coreto, é datada de 1726. 

Conforme a documentação levantada, a igreja desabou por duas vezes e passou por 

algumas reformas e reconstruções durante o século XIX. O mais antigo desenho 

sobre Villa Boa, no qual aparece a igreja Matriz da cidade, data de 1751, e é 

atribuído a Tosi Colombina, geógrafo do Brasil Central. Esse desenho retrata o 

núcleo urbano à época, visto da parte norte da cidade em direção ao sul. Inicia-se no 

Largo do Rosário, passa pela ponte da Lapa em direção ao Largo da Matriz e 

termina no Largo do Chafariz, onde estão a cadeia e a casa da câmara. É 

interessante notar a proporção maior da igreja Matriz – de acordo com o desenho, 

25 anos após sua construção - no conjunto arquitetônico:  
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Figura 12: Vista do Largo da Matriz (Praça do Coreto), Vila Boa de Goiás em 1751. Desenho de 
Francesco Tosi Colombina. (CURADO, 1994). 

 
Esse Prospecto de Villa Boa tomada da parte Norte para o Sul no anno de 

1751 aponta: 1 – Matriz, 2 – Consistório da Irmandade do S.° dos Passos, 3 – 

Consistório da Irmandade do Sm.° Sacramemto, 4 – Capella de Nossa Senhora da 

Boa Morte, 5 – Cadea, 6 – Caza da Camara, 7 – Passo do Senhor dos Passos, 8 – 

Cazas da Real Intendencia, 9 – Cazas da Residencia do General, 10 – Capella de N. 

Sr.ª da Lapa.  

Uma prancha do ano de 1828, quase oitenta anos depois do desenho 

apresentado acima, mostra a Matriz com mais detalhes:  
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Figura 13: Detalhe da prancha n° 189 – “Goyaz”, lápis aquarelado de Burchell - Matriz de Goyaz – 
12-5-1828. (FERREZ, 1981).  
 

Comparando os dois desenhos que se distanciam temporalmente setenta 

e sete anos, não se nota modificações aparentes na edificação. Acredita-se que, nas 

reformas pelas quais passou a Matriz na década de 1870, por ocasião do 

desabamento do seu frontispício e destruição do seu altar-mor, pretendia-se que a 

igreja adquirisse em sua fachada, a presença de dois triângulos sobrepostos. As 

igrejas costumam ter no topo de sua fachada um formato triangular. Os triângulos 

sobrepostos na parte superior da forma arquitetônica justificam-se pela necessidade 

de se fazer referência à trindade. Essa necessidade também encontra-se implícita 

nas laterais expandidas das igrejas:  
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Figura 14: Frente atual da Matriz de Santana. Disponível em: 
http://www.mochileiro.tur.br/gogoiasvelhocatedraldesantana.jpg Acesso em: jul. 2011.  

 
Mas somente no século XX, a igreja foi ampliada em sua altura e 

dimensões, a parte inferior foi atualizada, salva pelas reformas, e a parte superior foi 

construída monumentalmente, mostrando que o passado se faz presente. 

Indubitavelmente, essa sobreposição de fachadas tentou associar passado colonial 

e presente no mesmo prédio.   A conjunção das duas partes compôs à época um 

todo estético que pretende presentificar o passado, na aparência de uma igreja 

sobreposta à outra: o passado se sobrepõe ao presente e impõe as impressões de 

permanência, continuidade e tradição. Ao ser visualizada, a Matriz transmite 

temporalidades: o espectador localiza o passado e o presente na edificação. A parte 

inferior da construção foi rebocada e pintada de branco e a parte superior ficou sem 

reboco e sem pintura, reforçando o aspecto de dupla fachada que, pelos indícios, 

depositava na imagem a relação entre passado e presente.     

Os sinos, elementos característicos das igrejas, e, por conseguinte, da 

religiosidade e da tradição, estão localizados nas janelas laterais da parte superior 

da construção. A inserção dos sinos na fração mais alta do prédio (que é 

conservada sem pintura), e que por isso causa na mente do indivíduo a impressão 
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de antiguidade, reforça a valorização do tempo passado; afinal, os sinos devem 

estar colocados na posição de maior importância. O que é interessante de se 

observar é que a parte superior da construção, aquela que remete ao passado, é na 

verdade a mais moderna, a que foi construída por último. A estrutura inferior, que é a 

base do edifício, é o resíduo da construção primeira; é na realidade, a parte mais 

antiga. Mas esta foi modernizada porque a estrutura sobreposta é que deve 

representar o passado, devido à conotação superioridade x inferioridade que a 

imagem deve emitir no tocante a relação entre passado e presente.  

No ano de 1743, foi demolida a capela de Sant’Ana, construída por 

Bartolomeu Bueno em 1726, e no local, foi iniciada a construção da Matriz de 

Sant’Ana10. Conforme desenhos e prospectos, a feição arquitetônica do prédio 

permaneceu inalterada até 1826, pelo menos. Depois, começaram os problemas 

estruturais, que permaneceram durante todo o século XIX. E, ao longo desse 

período, ocorreram constantes tentativas de reconstrução do monumento.   

No ano de 1874, foi feita a reconstrução do frontispício da Catedral. No 

Relatório Presidencial do mesmo ano, na página 24, consta: “a obra é de 

importância para a província por sua natureza.” Certamente, trata-se do caráter 

religioso do prédio e sua respectiva “importância” dentro da cultura política local, 

mas também para a mentalidade da época. Esse fato também é destacado por 

Salles (1980), que acentuou entre os feitos ocorridos na gestão do Presidente 

Provincial Antero Cícero de Assis, o “início da reconstrução da catedral de Santana, 

cujo desabamento se dera a 3 de junho de 1874, quando celebrava o Santo 

Sacrifício da Missa o padre Antônio Marques Santarem...”.        

O Folhetim, Memórias e Benfeitorias públicas da Cidade de Goiás, 

editado em 1906, publicou uma cronologia dos principais acontecimentos 

associados à Matriz de Santana:  

 
 
Sé da Cathedral são attestado vivo de sua grandesa e de sua superioridade 
architetonica de outr’ora. 
Foi construída em 1726, no logar onde existia a Capella de Sant’ana, 
edificada por Bartholomeu Bueno. 
Em 1743, foi demolida, sendo reconstruída á custa do povo. 
Em 1759, abateo se todo seo tecto, que ainda á custa do povo foi reerguido. 

                                                            
10 Informação retirada do documento Histórico da Catedral de Sant’Ana, IPHAN – Cidade de Goiás, 
2012.  
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Em 1872 apresentavam as suas paredes, que eram de taipas, grandes 
fendas, ameaçando desabar-se pelo que foi arreado o templo do arco 
Cruzeiro para baixo.  
O dr. Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim foi encarregado da 
reconstrução e o governo Geral a instâncias do saudoso bispo de Goyaz dr. 
Joaquim Gonçalves de Azevedo, presidindo a Província o benemérito dr. 
Anthero concedeo um auxílio com o qual se levantaram os alicerces e 
paredões e se assentaram as portas e janellas, tudo de cantaria, até o 
primeiro pavimento. 
Paralysaram-se as obras, a falta de recursos. 
Em 1888, foi concedida uma grande loteria a favor da Matriz de Goyaz, mas 
o advento da republica impossibilitou a sua extracção.  
Era a Sé Cathedral um templo riquíssimo. 
Tinha nove altares, sendo o altar-mor ornado com colunas de grandes 
dimensões, todas douradas.    
 
 

É importante observar que neste documento, os termos grandesa e a 

superioridade estão associados a uma perspectiva que remete ao passado 

arquitetônico da própria edificação. Esse atestado é uma reverência, que confirma o 

Relatório Presidencial de 1874, o qual se refere à “importância da natureza da obra” 

pelas qualidades que guarda e que são atribuídas ao passado.  Ao mencionarem 

expressões como natureza, grandeza e superioridade, os documentos não se atêm 

a arquitetura religiosa. O elogio da arquitetura é o meio utilizado para exaltar a 

especificidade do tipo da construção, que remete à própria religiosidade social. A 

obra arquitetônica, neste caso, seria o principal meio de manifestação da grandeza e 

da superioridade da religião perante a sociedade. O Folhetim ainda traz palavras 

como “reerguido” e “reconstrução”. Essas palavras, nesse contexto, emitem a ideia 

da recuperação de algo que não é passado, mas que está sempre presente porque 

não passa. É eterno porque é sobrenatural. Algo que tem poder próprio de se 

restabelecer e se auto-afirmar no mundo.  

Para os propósitos almejados neste estudo, é importante notar que 

somente à época do século XIX é que o relator do documento menciona o 

envolvimento das autoridades governamentais e religiosas nas tentativas de 

reformas. No Folhetim, fala-se sobre os alicerces da obra, e esses mesmos alicerces 

e outros elementos assentados naquela reforma, constituem a forma que 

permanece, do século XIX até hoje. O relato cita reconstruções nos anos de 1743 e 

de 1759. Mas, somente quando apresenta as ocorrências dos anos entre 1872 e 

1888 é que aparecem as concessões de “auxílios” e “loterias” para as obras, mesmo 

sendo poucos os recursos. Antes, as obras aconteciam “á custa do povo”, até 
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mesmo na primeira metade do século XIX como se exemplifica no Livro da Lei 

Goyana de 1846, em Disposições Transitórias (pág. 33):  

 
 
Art. 68 Presidente da Provincia fará promover subscrições para as obras 
das Matrizes, e só prestará auxílio a ellas, quando constar, que taes obras 
forao postas em andamento á custa dos Povos das respectivas Parochias. 
O Presidente da Provincia nao prestará auxilio á Matrizes já auxiliadas, sem 
que previamente sejao liquidadas as contas das consignações 
antecedentes; para o que dará todas as providencias necessarias assim 
como, para a breve prestação das contas dos dinheiros, que de novo 
abonar.     

 
 

De toda forma, o interesse das autoridades confirma uma preocupação 

política com a conservação da edificação de maior destaque, localizada na Praça 

central da cidade. 

O Histórico das Paróquias – Limites – Vigários, foi um livro criado por 

ordem de S. Excia Revma, o Snr. Bispo Diocesano aos 14 de dezembro de 1899, 

em Uberaba. Foi um documento redigido pelo Secretário Manuel de Macêdo Silva, 

da Câmara Eclesiástica do Bispado de Goyaz, e que se encontra no arquivo geral da 

Cúria Diocesana da cidade de Goiás, no Livro Tomo n°1. Esse documento traz, nas 

páginas 2 e 3, as seguintes informações sobre a Matriz: 

 
 
Instituição Canônica – A Matriz de Sant’Ana foi edificada no mesmo lugar 
em que Bartholomeu Bueno levantou a Capela de Sant’Ana em 1726. Em 
1743, foi demolida, sendo novamente levantada à custa do povo. Em 1756, 
desabou todo o teto, sendo reedificada pelo povo, e afinal, em 1872, 
apresentando as suas paredes com diversas fendas, ameaçando próxima 
ruína, foi demolida e d. Joaquim Gonçalvez de Azevêdo com auxílio do dr. 
Antero Cícero de Assis, presidente do Governo Geral, conseguiu lançar os 
primeiros alicerces sendo assentadas as portas e janelas, tudo de cantaria. 
Retirando-se D. Joaquim, veio D. Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão 
que empregou todos os esforços para continuar o serviço mas não pôde 
fazê-lo por falta de recursos pecuniários e que também sucedeu com o 
Exmo. Sr. D. Eduardo Duarte Silva, sucessor de D. Cláudio, o qual, a 
pedido do governador do Estado de Goiás, Dr. Gustavo da Paixão, demoliu 
a capela-mor da sobredita Igreja já em ruínas, tanto antes procurado 
exumar os restos mortais do Exmo. Sr. Bispo D. Domingos o qual já não foi-
lhe possível efetuar por não tê-los encontrado senão reduzidos a pó. A 
Matriz foi elevada a categoria de Freguesia no ano de 1729.     

 
 

Tanto o Folhetim de memória como o Histórico das paróquias, enfatizam o 

fato da Igreja da Matriz ter sido edificada no mesmo lugar em que Bartholomeu 

Bueno construiu a Capela de Sant’Ana. Essa ênfase reforça a valorização da 

edificação e do lugar que ele ocupa no espaço público. O largo, ou Praça do Coreto, 
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é o espaço central da cidade, por excelência. Esse espaço é circundado por outros 

edifícios que sobrecarregam aquele círculo espacial de representações religiosas e 

administrativas. Lá estão localizadas a Igreja da Boa Morte, o Palácio Conde dos 

Arcos e outros prédios que na esfera intra-urbana11 estão interligados ao Largo do 

Chafariz. A via de acesso entre os largos é uma rua onde se situam as laterais tanto 

da Igreja Boa Morte como do Palácio, e nela também se encontra a antiga Casa de 

Fundição. Esses componentes presentes nessa rua valorizam a importância da 

própria rua, bem como a importância da interligação das praças na cenografia da 

cidade. O alinhamento, nessa via, é preservado pelas paredemeias das casas e por 

um muro que se estende junto ao alinhamento das paredes.   

Os documentos, recentemente citados, têm em comum o destaque que 

concedem ao envolvimento das autoridades oficiais nos processos de reconstrução 

da igreja, já no século XIX. Nesses documentos, os termos desabamento, demolição 

e ruína aparecem com caráter de veemência, pressupondo a necessidade de 

reconstruções materiais significativas para a edificação, o que culminou 

posteriormente, na mencionada construção dos triângulos sobrepostos e na inserção 

dos sinos laterais na parte alta. No século XIX, a escassez de recursos não permitia 

solucionar os problemas causados por um incêndio e pelo desmoronamento da 

igreja na década de 1870. O projeto das primeiras décadas do século XX foi previsto 

sobre as bases da antiga Matriz, que já garantia a monumentalidade do edifício. A 

partir do século XIX, o monumento histórico é primordialmente um agente de 

embelezamento das cidades, uma experiência estética de afirmação dos estilos 

(MENEGUELLO, 2000). Depois das reformas pelas quais passou e dos acréscimos 

que recebeu, a Igreja da Matriz adquiriu os traços atuais que retomam elementos do 

classicismo e do estilo eclético.  

Na Roma cristã, a ordem era a construção de exorbitantes igrejas e 

basílicas, que ofereciam uma visão imperial do Cristo e que foram construídas e 

reconstruídas desde o reinado de Adriano e Constantino (respectivamente, séculos 

II e IV) até a época do Renascimento como, por exemplo, a reconstrução da basílica 

de São Pedro (séculos XV e XVI).  O respeito marcado pelo temor às coisas 

sagradas adequava-se à imponência dos prédios (SENNETT, 1997, p. 125).  De 

acordo com Paulo Santos (2001, p. 23), que analisou as heranças arquitetônicas 

                                                            
11 Ver Villaça, 2001, pág. 17-45, sobre a questão semântica e as especificidades do espaço intra-
urbano.  
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medievais nas construções das cidades brasileiras, essa descendência influenciou a 

forma e os materiais utilizados nos edifícios erigidos. O autor afirma que os edifícios 

assumiam um caráter funcional, tanto quanto à forma como quanto à localização, na 

medida em que utilizavam a topografia local como recurso construtivo. Nesse 

sentido, a posição de comando das catedrais dava uma singular unidade às cidades.  

Sobre o início desse processo de monumentalização, ainda no ano de 
1846, no Livro da Lei Goyana, (pág. 12), n° 7, consta que: 
 

 
Doutor Joaquim Ignacio Ramalho, Presidente da província de Goyaz: Faço 
saber a todos os seos habitantes, que a Assemblea Legislativa Provincial 
Decretou, e eu Sanccionei a Lei seguinte. 
Art. 1° As Camaras Municipaes annualmente enviarao ao Presidente da 
Provincia em tempo tal, que chegue as mãos deste hum mez antes da 
abertura d’Assemblea Legislativa Provincial, hum relatorio demonstrativo 
das necessidades de seos Municipios, e das providencias, que julgarem 
mais adequadas, para as remover. 
Art. 2° Alem das necessidades Municipaes poderao as Camaras incluir em 
seos relatorios as indicações, que lhes parecerem mais convenientes ao 
bem da Provincia em geral, e mesmo de parte della. 
Art. 3° Serao porem sempre obrigadas á expor nos sobreditos relatorios: 
§ 3° O estado das Igrejas Matrizes, as obras, e concertos de que mais 
carecerem.   

 
 

O que mais interessa notar é que o Artigo de lei de 1846 pede relatório 

das condições “das Igrejas Matrizes” da Província. Já foi dito que a Camara de 

Goyaz ditava as regras legislativas para as demais vilas da Província. Isso também 

vale para as regras de urbanização e construções; Goiás foi o modelo de cidade que 

influenciou em muitos aspectos a caracterização urbana da região circunvizinha. 

Desde meados do século XVIII, a Catedral de Santana era propensa a ruir: foi 

erguida no século XVIII, 1726; na década de 1740 foi demolida e reconstruída; e, na 

década de 1750, desabou. O estado crítico que atingiu as paredes e o teto da igreja 

na primeira metade do século XIX era resultado das bases estruturais insólitas da 

construção. Essa situação era conhecida pelas autoridades, e os pedidos de 

relatórios sobre o estado das Matrizes indica uma preocupação preventiva sobre 

estas edificações. O fato de as Câmaras Municipais precisarem enviar relatório 

anual ao Presidente da Província, descrevendo o estado das Matrizes, listando as 

obras e os reparos de que necessitavam, mostra a importância da presença e da 

função desse prédio religioso em uma vila ou em uma cidade. E mais, mostra a 

importância da manutenção do bom estado de conservação da Matriz, já que sua 
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imagem incorre diretamente em sua função: a Igreja da Matriz é o estabelecimento 

principal, centralizador e controlador da religiosidade na sociedade.    

Em concordância com essa afirmação, é fundamental notificar que o 

mesmo documento encerra com a Lei n° 3 de 1846, especificamente sobre a 

Cathedral d’esta Capital, (pág. 6): 

 
 
Doutor Joaquim Ignácio Ramalho, Presidente da Provincia de Goyaz: Faço 
saber a todos os seos Habitantes que a Assemblea Legislativa Provincial 
Decretou, e eu Sancionei a Lei seguinte: 
Art. 1° Os Fabriqueiros das Igrejas Matrizes, e o da Cathedral d’esta Capital, 
que tambem ficão sendo Procuradores das mesmas, serao nomeados, e 
demitidos pelos Juizes Municipaes, sob proposta dos Parochos, e nao 
poderao entrar em exercicio, sem haverem prestado fiança idonea.  
Art. 2° Havendo na Parochia Capellas filiaes em distancia de mais de duas 
legoas, serao igualmente providas de Fabriqueiros, nomeados, na 
conformidade do artigo antecedente.     
Art. 3° Aos fabriqueiros compete:  
§ 1° Arrecadar todos os utencilios, dinheiros, bens e patrimonio da Igreja. 
§ 2° Zellar dos mesmos bens, nao podendo empregar as alfaias, e mais 
objectos, em actos, que nao sejão Religiosos. 
§ 3° Promover em Juizo as acções competentes, e defende-las, quando 
isso importe os interesses da Igreja.   
§ 4° Fazer as obras necessarias tanto na Igreja, como em seos predios, e 
bens, não fazendo despezas em cada anno, que excedao á 20$000 réis, 
sem previa authorisaçao do Governo, salvo quando as despezas forem em 
virtude de applicaçao especial de alguma esmolla, ou legado.   
Art. 4° Os Fabriqueiros perceberão quinze por cento de todas as quantias, 
que arrecadarem; e prestarao contas perante os Juizes Municipaes, 
annualmente, e sempre, que os mesmos o exigirem, as quaes serao 
remettidas por intermedio dos Parochos, que sobre ellas farao as 
observaçoes competentes.       

 
 

Os fabriqueiros eram espécie de funcionários zeladores que exerciam 

diversas tarefas nas Igrejas Matrizes e tinham várias responsabilidades em relação 

às mesmas. É importante notar que o documento enfatiza a Cathedral d’esta Capital 

e fala das capelas filiaes. Os itens 2° e 4° do Artigo indicam a obrigação de zelar das 

obras que se fizerem necessárias na Igreja, tanto do prédio como dos seus bens. 

Tanto é que se encontram no Código de Posturas de 1846 prestações de contas das 

despesas com os reparos com a Catedral de Santana e com Matrizes e capelas da 

região de Goyaz: na pág. 25, o artigo 26 declara a prestação de contas das 

“despesas com os reparos, e concertos da Cathedral 7.200”. E, o artigo 27 presta 

contas das despesas com as Matrizes, Capellas pobres e paróquias da região no 

mesmo ano. Se as orientações urbanísticas da Cidade de Goyaz eram parâmetros 

para a região, e a Catedral de Santana era a referência de Matriz e, portanto, a 
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preocupação oficial com a recuperação desse prédio influenciou a conservação 

geral das Matrizes e igrejas de toda a região.   

Quatro anos mais tarde, o Livro da Lei Goyana de 1850, traz na página 
26, a seguinte Resoluação n° 18:  

 
 
Art. 1° Ficao concedidas seis Loterias de cinco contos de reis cada huma, 
em beneficio dos reparos da Cathedral de Santa Anna de Goyaz.  
Art. 2° O Presidente da Provincia organizará o Plano desta Loteria, e 
espedirá as Instrucções para a boa execução da presente Lei.  
Art. 3° Ficao revogadas as disposições em contrario. Mando por tanto a 
todas as Authoridades, a quem o conhecimento e execução desta 
Resolução pertencer, que a cumprao e façao cumprir tão inteiramente, 
como nella se contem o Secretario do Governo da Provincia a faça imprimir, 
publicar, e correr. Palacio do Governador da Provincia de Goyaz aos seis de 
Julho de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo nono da Independencia e do 
Imperio.    

 
 

Para a execução dos reparos efetivados em 1850, a igreja precisou da 

concessão de Loterias, que eram auxílios financeiros governamentais. Essas 

medidas preventivas, tomadas em relação à Catedral de Santana, tem sua razão de 

ser comprovada no seguinte documento de 1863, página 46: 

 
 

Relatório apresentado A’Assemblea Legislativa de Goyaz pelo Presidente 
da Provincia o Exm.° SR. DR. José Vieira Couto de Magalhaes.  
No dia 1° de Junho de 1863. 
Cathedral _ A parte do corpo desta igreja que desabou a 20 de dezembro 
do anno passado ficou reconstruida a 20 de Março ultimo, restando ainda 
por concluir-se os reparos que necessitão o lado interno do frontispicio, e a 
torre do lado do evangelho. 
A despeza corrêo por conta dos cofres provinciais que forão coadjuvados 
com os donativos dados pelos fieis.  
 
 

A reconstrução feita no ano 1863 ocorreu por conta dos cofres provinciais 

e como mostra o documento “coadjuvados com os donativos dados pelos fieis”, ou 

seja, responsabilidade partilhada entre esfera pública e privada para com a 

permanência da edificação. Assim, como foi demonstrado no capítulo anterior, sobre 

a responsabilidade partilhada entre a Câmara municipal e os moradores em relação 

à manutenção das fachadas e testadas das casas, e limpeza das ruas e praças da 

cidade de Goyaz.  Pelo que os documentos indicam, houve no século XIX um 

incentivo à atuação mútua entre administração pública e comunidade na 

conservação dos edifícios, principalmente religiosos, e na manutenção da imagem 

da cidade como um todo, a qual era tipicamente colonial. 
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Como dito no documento anterior, ainda restavam reparos a concluir na 

igreja, na década de 1860. E, ao final, a igreja foi demolida na década de 1870. 

Quanto à importância da conservação da Igreja Matriz, aponta-se o próximo 

documento: 

 
 
Obra da Matiz 
O interesse que ligamos a obra tão essencial e importante á provincia, leva 
nos a dar publicidade ao seguinte que colhemos. 
A obra começada por arrematação no anno de 1874, e depois levada por 
administração tem despendido até hoje a somma de 60:320$ 736 rs., sendo 
por arrematação ... 11:000$ 000 rs., e por administração 46:890 $ 536 rs., 
alem de 2:430 $ 2000 rs., despendidos com a demolição do frontispicio.  
Temos, por tanto, que já se tem despendido na dita obra mais do terço, ou 
quase metade da quantia orçada, e entretanto, parecerá a qualquer simples 
observador, que ella não vai ainda na decima parte do seo trabalho.  
É que os serviços mais difficeis e pezados estão feitos e adquiridos certos 
utencilios e materiaes, que avanção muito a periodos da mesma. (Correio 
Official. Anno XL Goyaz, sabado 20 de Janeiro de 1877) 

 
 

A publicação parece ter a intenção de prestar satisfação à população ou 

“a qualquer simples observador” sobre a demora do andamento das obras da Matriz 

de Santana. No jornal, a edificação foi publicamente chamada de “essencial” e 

“importante”, certamente, para que esses adjetivos justificassem os valores 

despendidos e o tempo gasto para tal trabalho. E, ao final, o noticiado explica que os 

serviços a serem realizados são “difíceis e pesados”, e que os “utencilios e 

materiaes” a serem adquiridos avançam ao período de construção da Igreja. Isso 

significa que, para as reformas, seriam utilizados materiais mais modernos, 

diferentes e superiores àqueles usados à época de sua construção. A igreja seria 

conservada em sua aparência e, ao mesmo tempo, modernizada com novos 

recursos de reconstrução, o que forneceria mais sustentação para a sua 

conservação.   No ano seguinte, o Código de Posturas de 1878, no item Obras 

Publicas, relata os problemas enfrentados para a execução daquela obra: 

 
 
Reconstrucção da Cathedral. 
As obras com a reconstrucção desse templo, paralisadas algum tempo por 
falta de credito, estiveram em andamento até 19 de maio, estando já 
colocadas as portas e janelas do primeiro pavimento, todas de cantaria, a 
excepção das tres portas centraes da frente, em que faltão as voltas que 
ainda não forão postas por não estarem pronptas todas as aduellas.  
Ficarão paradas em 19 de maio ultimo por ter-se esgotado o respectivo 
credito.  
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Um ano antes, o Correio Official (1877) prestou satisfação pública sobre 

as obras na Catedral. Em 1878, o Presidente da Província, Jose Vieira Couto de 

Magalhães, presta satisfação em relatório oficial, justificando a paralisação da obra e 

explicando sobre as reformas já realizadas nas portas e janelas do primeiro 

pavimento, reforçando o feito, expondo sobre os materiais de qualidade utilizados no 

serviço como, por exemplo, as cantarias. Também em 1880, encontram-se 

justificativas semelhantes para as dificuldades na execução das obras da Catedral: 

 
 
Relatorio apresentado pelo ILLM E EXM. SR. DR. Aristides de Souza 
Spinola, Presidente da Provincia, À Assembléa L. Provincial de Goyaz, no 
dia 1° de Março de 1880.  
Cathedral _ Continuão suspensos os respectivos trabalhos.  
O Governo Imperial mandou restituir ao credito votado para essa obra a 
quantia de 1:357$993, desviada por meu antecessor para os reparos do 
palacio da presidência.  
Não poude ser, porém, empregada essa quantia por ter chegado a ordem 
ao terminar-se o exercicio. 
Estando fendidas as paredes lateraes da sachristia, que tem de ser 
amarradas pelas da nave principal, em construcção, póde acontecer que, 
não sendo estas levantadas, venhão aquellas abaixo.  
Neste sentido officiei, em 25 de novembro do anno passado, ao Ministerio 
do Imperio, e, posteriormente, remetti ao mesmo uma representação que, 
sobre identico assumpto, dirigio-me o Dr. Engenheiro, encarregado d’essas 
obras.  

 
 

Uma edificação do porte da igreja Matriz, no que diz respeito à sua origem 

funcional/religiosa, não ficaria exposta ao esquecimento por falta de uso e nem 

ficaria desabada na principal praça da cidade. A sua funcionalidade no interior de 

uma sociedade marcada pela forte religiosidade, explica a deliberação da 

recuperação da imagem que compete a uma igreja Matriz, em uma cidade capital de 

Província, no século XIX. A forma, que recebeu importantes acréscimos nas 

reformas a que fora submetida nesse século, deveria permanecer imageticamente 

funcional independente e para além do seu uso. Impossibilitadas as atividades das 

práticas sócio-religiosas na Matriz, estas foram transferidas para outro espaço de 

fundamental importância para o exercício da religiosidade social na cidade, naquela 

época, a saber, a igreja de São Francisco de Paula.  
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3.2 Igreja São Francisco de Paula 
 
 

A Igreja São Francisco de Paula foi tombada pelo IPHAN em 13 de abril 

de 1950, inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes sob o n° 359 fl. 72. Neste 

documento encontra-se um pequeno histórico justificativo de seu tombamento:  

 
 

Erigida por iniciativa de Antônio Tomás da Costa, essa igreja, a terceira 
edificada na cidade de Goiás, teve sua construção concluída no ano de 
1761. Atualmente é a sede da Irmandade do Senhor dos Passos. 
Construída sobre uma pequena elevação, tendo á sua frente um átrio 
calçado em pedra com um cruzeiro, a Igreja de São Francisco de Paula 
apresenta uma fachada desenvolvida com a mesma concepção de 
simplicidade que caracteriza os demais templos da cidade. O tradicional 
corpo central é constituído internamente pela nave e pela capela-mor, e 
externamente pela porta central com duas janelas do coro, rasgadas e de 
parapeito entalado, em que atuam como elemento de vedação peças de 
madeira recortada como imitação de balaústre. A igreja possui, além do 
central, dois outros corpos que correspondem aos corredores laterais à 
nave, simétricos e compostos de duas repartições cada um, apresentando 
ainda portas de acesso independentes da entrada principal. Tais portas, 
pelas suas dimensões reduzidas em relação à principal, contribuem de 
maneira fundamental para destacar e dar uma caracterização até mesmo 
monumental àquela. O equilíbrio  na composição da fachada desse edifício 
fica evidente quando se observa a colocação simétrica de falsas colunas 
coroadas por pináculos, nos limites do conjunto e na delimitação do corpo 
central, que por sua vez está limitado na parte superior por uma cimalha 
que esconde frontalmente o telhado. Compondo a fachada, pode ser visto 
ainda um óculo centralizado no frontão triangular reto, o que é mais uma 
das características marcantes desse tipo de edificação (COELHO, 1999, p. 
75-76).  

     
 

Para introduzir uma leitura a respeito do discurso figurativo e temático que 

a Igreja oferece, é preciso considerar sua inserção estratégica no espaço urbano. 

Ou seja, pensar a combinação arranjada no espaço e mensurar a interconexão do 

edifício com a paisagem ao redor porque os aspectos estruturais do lugar ocupado 

têm significados inteligíveis e decifráveis.   

O status de superioridade valorativa, social-religiosa da edificação, é 

enfatizado na sua localização privilegiada. A Igreja é situada em uma elevação às 

margens do Rio Vermelho; posição que coloca em evidência a oposição funcional 

entre “alto e baixo”. A igreja, localizada em relevo acima do rio, sugere a onipotência 

da religião em relação ao temporal identificado com a região das lavras. Expressa 

nesse sentido, a oposição funcional entre sagrado x profano.  Ou melhor, indica que 

o poder religioso controla, de cima, as atividades mundanas que dinamizam a 

sociedade. Seria condizente afirmar, portanto, que como o Rio Vermelho era o foco 
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da atividade econômica de extração mineradora, a vigilância e a fiscalização Real e 

também divina se faziam presentes no local. Essa disposição impunha aos 

trabalhadores e mineiros, uma representação que contribuía para reforçar a imagem 

de superioridade do poder da religião sobre a economia, na memória coletiva:  

 
 

 

Figura 15: Elevação da Igreja de São Francisco de Paula em relação ao Rio Vermelho, s/d. Acervo 
do Museu de Arte Sacra da Boa Morte. 
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Figura 16: Igreja de São Francisco de Paula, s/d. Acervo do Museu de Arte Sacra da Boa Morte. 

 
Na fachada da Igreja, percebe-se a força expressiva das linhas; a fachada 

é plana e se expande para os lados (PEREIRA, 2008).  Nesse prédio, a retilinidade é 

expressa por desenhos de linhas retas na parte superior da construção, as 

mencionadas platibandas. As linhas são responsáveis pela representação da 

horizontalidade e, portanto, da menção à continuidade. Seu frontispício é disposto 

dentro de um único plano definido visualmente e apresenta uma tendência ao 

contínuo.  O estilo linear promove um afastamento do enunciado: são edificações 

que devem ser vistas de frente, entonando imponência, e de longe, promovendo um 

distanciamento respeitoso.  

No caso da Igreja São Francisco, a linha reta central na parte superior do 

prédio é interrompida por colunas que instauram uma associação entre 

horizontalidade e verticalidade. No que tange a um edifício religioso, essa interação 

promove a conciliação de ideias: a horizontalidade é a integração com o entorno; a 

igreja ampla, de fachada aberta e acolhedora, cumprindo em sua estética, a sua 

função ética da religião. A verticalidade que é concreta nas colunas que sobem e 

parecem altas, revela as noções de elevação, de algo que cresce e domina, e de 
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superioridade. A verticalidade também é expressa por sua localização elevada, 

garantindo sua dissociação imagética com o mundo: 

 

Figura 17: Igreja de São Francisco de Paula. Foto: Joaquim Craveiro, 1944. Acervo do museu de 
Arte Sacra da Boa Morte.    
 

A Igreja São Francisco de Paula é a sede da Irmandade do Nosso Senhor 

dos Passos desde 1863, século XIX.  Desde essa época, a Irmandade é 

responsável pela conservação da igreja e bens integrados. A primeira reforma 

realizada na edificação, de que se tem notícia em legislação oficial, encontra-se no 

Livro da Lei Goyana de 1850, Tomo 16 (pág. 60) em Disposições Geraes:  

 
 
Art. 87 O Presidente da Provincia fica authorisado a contratar o aluguel da 
Casa de S. Francisco de Paula para se estabelecer nella o Lycêo e Aula do 
Ensino Mutuo, e fazer na mesma os necessarios reparos, cuja importancia 
deverá ser descontada mensalmente nos alugueis.    

 
 

Em 1851, o Livro da Lei Goyana apresenta em Disposições Transitórias 
(pág. 55): 

 
 

Art. 1° Ficão isentos do pagamento da decima urbana o Hospital de 
Caridade de São Pedro d’Alcântara desta cidade, e o Sobrado, que serve 
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de patrimonio a Capella de São Francisco de Paula, em quanto estiver em 
ruina, bem como os proprietários, que forem pobres. 

 
 

No Livro da Lei Goyana de 1852, o mesmo conteúdo se repete agora em 

suas Disposições Geraes (Art. 49, pág. 35). A repetição da lei indica a continuidade 

da necessidade; em 1850 o Presidente autorizou, alem da contratação do aluguel, 

os “necessários reparos” na Casa de S. Francisco de Paula; em 1851, autoriza a 

isenção da décima urbana, ou seja, do imposto anual, para facilitar a reforma na 

Igreja que estava em ruina e que não fora concluída em apenas um ano. E, em 

1852, a passagem do conteúdo em Disposições Transitórias para as Disposições 

Geraeas significou, além da necessidade da continuidade da reforma, a inclusão da 

manutenção da estrutura física da Igreja, no quadro permanente de necessidades do 

seu estado.   

Nesse período o termo patrimônio ainda era entendido, quase que 

exclusivamente, enquanto propriedade ou bem. Apenas no século XX essa palavra 

foi requalificada por diversos adjetivos que fizeram dela um conceito “nômade” 

(CHOAY, 2001). Mas, é preciso lembrar que o conceito que se tinha de cidade era 

legado do passado. A filosofia da cidade antiga – herança do passado – mantinha 

uma dinâmica de sociedade cujas bases estruturais eram sedimentadas por certo 

protótipo citadino. A cidade era elemento de um sistema (macro) que a abrangia na 

tendência global da época para o arranjo urbano. A cidade já era o lócus onde 

ocorre a conexão entre a produção do lugar e da cultura (CAVALCANTI, 2008). 

Então, pode-se cogitar um conteúdo de teor cultural para o termo patrimônio nesse 

contexto. Isso pode ser respaldado com a ressalva, notada no documento, em torno 

do termo ruína. Entendia-se que as edificações consideradas “arruinadas” eram 

aquelas muito estragadas para os critérios da administração local. Em outros 

relatórios aparece similar orientação.   

Nesse momento, se justifica relembrar o conteúdo do Livro da Lei Goyana 

de 1846, Art. 32, sobre Obras Públicas, que consta: 

 
 
As camaras, quando emprehenderem alguma obra, enviarão a planta, e o 
orçamento feito por peritos, acompanhando huma exposição 
circunstanciada, tanto da utilidade, que deve resultar ao Municipio, como 
dos meios de ocorrer as despesas necessarias, quando para isso não 
cheguem as suas rendas actuaes.   
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Os peritos eram profissionais especializados – alguns documentos 

especificam que eram engenheiros – em planejamento urbano. A maior parte das 

orientações para as obras seguiam as diretrizes vindas de Portugal, mas recebiam 

adaptações de acordo com as necessidades locais. O acompanhamento dos 

serviços nas obras era feito por fiscais municipais, em caráter de obrigatoriedade. O 

documento coloca ênfase na explicitação da utilidade e resultado do 

empreendimento. Depreende-se disso, que todo o aparato organizativo em torno de 

uma obra de reforma tem o objetivo final de alcançar o resultado almejado: reparar o 

“arruinamento” e preservar o “patrimonio”. 

Alguns anos mais tarde, o Relatório Presidencial de 1857, em 

Disposições Geraes, página 23, demonstra a contínua preocupação do governo em 

reparar o prédio contíguo à Igreja:  

 
 
Art. 5° o presidente da provincia he autorisado:  
§ 6° A mandar fazer os necessarios reparos no sobrado de S. Francisco de 
Paula, e transferir para esse edificio a aula de ensino simultaneo desta 
capital, quando tenha lugar por se em pratica esse methodo; celebrando 
com o administrador da capella o contrato do aluguel, que se irá abonado 
na importancia da despeza até final amortisação. 

 
 

A imagem que segue, mostra na paisagem representada, um prédio que 

parece anexo à igreja e deve ser o edifício chamado de Sobrado:  
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Figura 18: Detalhe da Vista de Goiás, desenho de Joaquim Cardoso Xavier, 1803. Acervo Museu de Arte Sacra 
da Boa morte. 

 
O Relatório Presidencial de 1857 ratifica as informações do desenho de 

Joaquim Cardoso Xavier, datado de 1803, localizado na Biblioteca Mário de 

Andrade, em São Paulo, e que sugere a existência de um sobrado ao lado da Igreja 

de São Francisco de Paula, nos séculos XVIII e XIX. Questão também suscitada por 

Carla Pereira (2006, p. 12) quando destacou que outra edificação integrava a 

Capela:  

 
 
Desta observação poderíamos inferir que o templo já foi parte de um 
complexo religioso maior. O prédio ao lado da Igreja poderia ser parte da 
residência dos padres ou mesmo um colégio, local para catequese. (...) 
Contudo chama a atenção nesta ilustração que retrata as demais 
edificações com bastante fidelidade, este pormenor... (PEREIRA, 2008, P. 
12)  
 

 
De acordo com a situação da Igreja São Francisco de Paula na década de 

1850, o Sobrado era extensivo ao prédio da Capella. As duas construções formavam 

um todo naquele momento, tendo cada uma das partes sua função específica. Os 

documentos conduzem a deduzir que o interesse do governo por reformar o prédio 

era “transferir para esse edificio a aula de ensino simultaneo”. Acredita-se, que as 

duas hipóteses sugeridas por Carla Pereira (2006) são prováveis: o sobrado servia 

de residência dos padres, pois em 1850 era chamado de “Casa”, e também servira 

de colégio, pois fora no prédio, estabelecido o “Licêo”. Posto que, o último 
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documento cita: “celebrando com o administrador da capella o contrato do aluguel, 

que se irá abonado na importancia da despeza até final amortisação”. Com certeza, 

o administrador da Capella era um clérigo que se responsabilizaria pelo contrato do 

aluguel. Como dito no primeiro documento, de 1850, o aluguel seria abatido na 

importância da despesa com os reparos no sobrado até a extinção da dívida. Não é 

possível saber se o sobrado alugado para aulas continuou servindo, ao mesmo 

tempo, de residência para os padres. Mas, essa conciliação ocorria comumente nos 

espaços religiosos.  

Essas informações, e suas consequentes interpretações, levam a uma 

discussão sobre significativas mudanças sofridas pela igreja em termos espaciais e 

funcionais durante o século XIX. O desenho de Joaquim Cardoso Chavier mostra 

que no princípio, a edificação acumulava duas funções, a que cabe a uma igreja 

propriamente e a de residência eclesiástica fixada no sobrado, pois o desenho é de 

1803, início do XIX. Posteriormente, a partir da década de 1850, passa a acumular 

uma terceira função que é justamente a de colégio. E na segunda metade do século 

XIX, não se tem mais notícias de um sobrado pertencente à capela de São 

Francisco, tendo o mesmo se transformado em um conjunto de residências 

particulares.  

Na década de 1870, aparecem novamente em documentos, as mesmas 

preocupações relacionadas à manutenção das edificações da cidade, divulgadas no 

Livro da Lei Goyana de 1855. Em 1871, como exemplo, o livro das Leis da Provincia 

de Goyaz traz: “Art. 11° As câmaras são obrigadas a prestarem contas anuais em 

relatórios sobre os prédios que forem edificados ou reedificados nas povoações do 

município”. Com a relação dos prédios que careciam de reforma, as autoridades 

tomaram conhecimento da situação em que se encontrava nessa época o prédio da 

igreja São Francisco que, na década de 1850, era chamado de Capella. E no ano 

seguinte, nas Leis da Provincia de Goyaz de 1872, encontra-se a seguinte 

disposição permanente: “Art. 5° Fica a Capella de São Francisco de Paula erecta na 

cidade, exonerada do pagamento de juros de quantia despendida pelo cofre 

provincial com a reedificação do prédio de seo patrimônio” (Tomo 38, p. 25).  

Como se pode perceber, o documento já não se refere ao Sobrado, mas 

apenas à Capella propriamente, isto é, o prédio onde funcionavam as atividades da 

igreja. A mesma disposição consta também na legislação de 1873 que afirma que 

“Quando emprehenderem obras as camaras darão conta annualmente em seus 
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relatorios dos predios que de novo se edificarem, ou forem forem edificados nas 

povoações do municipio” assim com no ano de 1874, no Código de Posturas do 

município: “Art. 6° a todo prédio em estado de ruína, é concedido reedificação sem 

imposto”. 

Da exoneração do pagamento de juros, passa-se para a isenção de 

impostos anuais para os prédios carentes de reedificação. Dessa forma, a constante 

reedição das normas que tratavam dos cuidados com as edificações apresenta uma 

sensível mudança visto que acabou por facilitar, em termos de gastos e recursos, as 

reedificações dos prédios religiosos. A Capela de São Francisco foi uma das 

primeiras a receber exoneração de juros por conta de seus reparos. É também, o 

único prédio tratado de patrimônio, nos Códigos de Leis. Esses dados são 

suficientes para desvelar a importância da edificação para a estrutura urbana da 

cidade: os concertos materiais incidem sobre sua utilidade prática-religiosa e, 

respectivamente, as qualificações que recebe apontam para seu valor simbólico. 

Pode-se concluir então que no decorrer de algumas décadas, o processo de 

garantia da conservação da Igreja para a posteridade seria consolidado.   

Na primeira metade do século XVIII, a irmandade do Senhor Bom Jesus 

dos Passos tinha como sua sede a Igreja Matriz de Santana, e nela permaneceu até 

1833 quando foi transferida, provisoriamente, para a Igreja de Nossa Senhora da 

Lapa e, posteriormente, para a de São Francisco de Paula (MORAES, 2005). No 

ano de 1870, os Termos de Mesa comprovam uma série de adaptações na Capela 

de São Francisco para receber a imagem do Senhor dos Passos, bem como a 

Irmandade. Sobre a situação da Catedral de Santana, ficou demonstrado na 

documentação anteriormente colocada, como no Folhetim Memórias e Benfeitorias 

públicas da Cidade de Goiás de 1906, que “Em 1872 apresentavam as suas 

paredes, que eram de taipas, grandes fendas, ameaçando desabar-se pelo que foi 

arreado o templo do arco Cruzeiro para baixo”. Além disso, conforme descrito 

anteriormente, os documentos provinciais citam no ano de 1874 a reconstrução do 

frontispício da Catedral, além da constante ameaça de desabamento que justificou 

suas reformas ao longo da segunda metade do século XIX. Tal situação justifica a 

transferência da Irmandade para a Igreja de São Francisco. E, justifica também, os 

auxílios prestados aos reparos dessa igreja. 
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A nova condição da Capela de São Francisco, - guardiã da imagem de 

Bom Jesus dos Passos e sede de sua Irmandade - altera a forma interna e reforça a 

forma externa da Igreja. Segundo o arquiteto e historiador urbano Bernard Lepetit 

(2001), as formas das edificações devem estar em conformidade com as práticas 

exercidas para existir a correspondência entre forma e função; o espaço e seu uso 

devem estar em acordo para incentivar a dinâmica do grupo. Os acréscimos que 

recebe a referida construção apontam para uma significativa refuncionalização de 

seu espaço religioso. As formas foram modificadas porque a funções foram 

alteradas: mudança do culto principal que passa do padroeiro da Capela ao santo da 

Matriz, por causa da necessidade de abrigar a imagem do santo, Senhor dos 

Passos, e sua respectiva irmandade.    

Outra possibilidade para corroborar a hipótese de que as reformas eram 

correlacionadas ao rearranjo funcional da Igreja, enquanto sede da Irmandade, é o 

fato de que, além da Igreja propriamente dita, alguns documentos de recibos da 

Irmandade dos Passos também apresentam preocupação com a preservação das 

Capelas de Passos da Paixão (sete capelas espalhadas pela cidade). Sobre os 

consertos das Capelinhas de Passos da Irmandade, somam-se recibos que datam 

das décadas entre 1870 e 188012. Provável período em que a garantia da 

preservação da Igreja e de sua imagem se consolidara, se estendendo para as 

Capelas que eram como espaços contíguos a Igreja:  

 
 
31 de março de 1870. Ao marceneiro João Parode pelo conserto do Passo 
da Rua Joaquim Rodrigues, a saber: madeira de cedro, 5.000 r, 4 com 
parafusos 3.000 r, pregos 100 r, mão de obra, 8.000 r, o que consta no 
recibo. 
11 de abril de 1870. Idem a Expedito d’Assunção Ferreira, procedente de 
consertos feitos no 2.º, 3.º e 4.º Passos.  
20 de abril de 1886. Importância paga a Cassiano das Neves Baptista, 
proveniente de telhas compradas para o conserto do Passo da Rua do 
Comércio.   
26 de abril de 1886. Recebi do Ilmo. Sr. Cap. João Baptista Xavier 
Serradourada, thesoureiro da Irmandade do Sr. Bom Jesus dos Passos, a 
quantia de quatro mil réis, importância por quanto fiz alguns consertos no 
paço existente na Rua do Comércio desta cidade, defronte da casa do Dr. 
Alferes Ignácio Luz da Silva Brandão.  

 
 

No Livro de Receita e Despesa, de 12 de abril de 1874, encontra-se 

relatado em um recibo concernente a Igreja e ao camarim do Senhor dos Passos: 

                                                            
12 Acervo da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, Goiás – GO. 
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Pago a José Olavo e outro companheiro, pelo trabalho de conduzir o 
retábulo, simalhas, forro e tudo mais de madeira que se achava no camarim 
do Senhor dos Passos na Igreja Matriz, para São Francisco, como consta 
do recibo.   

 
 

Em demais documentos das Atas da Irmandade como em Termos de 

reuniões e outros recibos, datados das décadas de 1870 e 1880, tais preocupações 

são recorrentes: 

 
 
20 de outubro de 1869. Ao Major José Joaquim da Veiga Valle, do conserto 
e encarnar a imagem do Senhor Crucificado do altar do camarim, como 
consta no recibo n.º 10. 50$000.     
(...) 
Recebi do Sr. Capitão Ângelo José da Silva, Thesoureiro do Sr. Bom Jesus 
dos Passos, a quantia de 20:000 proveniente do conserto que fis no nicho 
para ser depositado a imagem do Sr. Bom Jesus dos Passos a saber = 
pregos, taboas e mão de obra e por ter recebido mandei pagar a presente. 
Goyaz, 9 de maio de 1870.   
 
8 de abril de 1871. Pago ao Sr. João Parode o conserto que fez na imagem 
do Senhor Bom Jesus dos Passos e no estradinho em que está o mesmo 
Senhor, como consta do recibo n.º 37.  
 
Recebi do Sr. Capitão Ângelo José da Silva, Thesoureiro do Sr. Bom Jesus 
dos Passos, a quantia de onze mil seiscentos e quarenta réis 11:640 
proveniente do conserto que fiz no altar-mor, na (...) e urna do mesmo altar 
com taboas e pregos, para a segurança do mesmo altar no qual se acha a 
imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos.  
 
Termo de reunião de meza para a deliberação da festa no anno de 1885. 
Aos cinco dias do mez de março de mil oitocentos e oitenta e cinco, nesta 
cidade de Goyaz, nesse consistório da Irmandade do Senhor Bom Jesus 
dos Passos, achando-se presentes os officiais e irmãos de meza abaixo 
assignados. (...) Expondo o senhor thesoureiro achou autorizado por sua 
Ex. Sr. Bispo Diocesano, a propor a Irmandade a compra de retábulos ou 
urna do altar do camarim do Senhor Bom Jesus dos Passos que existe na 
Matriz, resolveo a meza por unanimidade de votos, que não se fizesse essa 
venda, visto como devem ser esses objectos aproveitados no novo camarim 
que se tem de fazer.   

 
 

 
A preservação da Imagem do Padroeiro já é certificada por volta de 1850 

a 1860, quando o artista goiano Veiga Valle trabalhava na cidade. Consta que ele 

fez uma restauração na peça, colocando-lhe articulações nos braços e pernas, olhos 

de vidro, e deu maior expressão na face aplicando-lhe nova pintura de carnação, 

com a qual a imagem permanece até hoje. As adaptações no altar do camarim 

também são significativas. Na igreja da Matriz, o Senhor Bom Jesus dos Passos 

ocupava o altar-mor, que desabou. Quando de sua transferência para a igreja de 
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São Francisco de Paula, o Senhor dos Passos ocupou o altar principal, que por isso 

foi consertado, reparado e adaptado, ou melhor, refuncionalizado para receber o 

principal santo e a principal irmandade religiosa da cidade. Com isso, o antigo 

padroeiro da igreja, São Francisco de Paula, foi deslocado, desceu para um altar 

inferior ao lado do Bom Jesus: 

 
 

 

Figura 19: Altar da Igreja de São Francisco de Paula. Disponível em: 
http://www.coralsolo.com.br/03100120245.DSCF8487 Acesso: set. 2011. 

 
Reunidas tais informações verifica-se que, enquanto o governo, por meio 

da Câmara municipal, concedia exonerações e isenções para a manutenção do 

prédio, a Irmandade dos Passos concedia recursos financeiros para serviços nas 

Capelas e para a compra de materiais relacionados aos concertos do altar e à 

restauração da imagem de Nosso Senhor dos Passos. Então, ocorre uma tripla 

conciliação mantenedora dos sustentáculos da Irmandade: a garantia do prédio, 

obra arquitetônica; a garantia dos objetos interiores, sendo o principal elemento a 

imagem do Senhor dos Passos; e a garantia de pontos de apoio exteriores, 

ramificados nas Capelas. 
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Geralmente, os conjuntos arquitetônicos das cidades históricas são 

vislumbrados de forma contemplativa. A obra arquitetônica é o principal meio de 

manifestação da natureza e da grandeza do passado da cidade. A sociedade, 

muitas vezes, estabelece uma relação indissociável entre a cultura material edificada 

e a memória social. Uma edificação deve ser o lugar adequado para o tipo de 

manifestação sócio-cultural que ocorre em seu interior. No que diz respeito às 

edificações religiosas, sua forma remete às práticas e atividades exercidas, 

passadas ou atuais. Retomando o foco da análise para a Igreja São Francisco, 

entende-se que é notadamente um componente paisagístico destacado, e, de 

acordo com a documentação, o destaque é reforçado porque a igreja guarda como 

elemento principal a imagem do Nosso Senhor dos Passos, que sempre fora 

vinculada à igreja da Matriz. Para confirmar a importância da associação entre a 

igreja e a imagem, consideramos a seguinte notificação:  

 
 
A Igreja é dedicada a São Francisco, cuja imagem desceu do nicho principal 
para dar lugar á de N. S. dos Passos. Esta imagem tinha seu altar na Igreja 
Matriz. Com a demolição desta, para reconstrução, veio a imagem a ser 
hóspede de São Francisco, ali se encontrando até hoje (LACERDA, 1977, p. 
42).   

 
 

O espaço religioso em questão é movimentado e apropriado por 

determinado grupo que dinamiza as atividades ligadas à igreja. A afirmação da 

identidade da Irmandade dos Passos é associada e, até, circunscrita ao local a 

ponto de seu culto se sobrepor ao de São Francisco de Paula, padroeiro da igreja. 

Como coloca o historiador francês Pierre Nora (1993) é um “lugar de memória”. 

Esses lugares de memória têm objetivamente, a intenção de evocar a memória para 

reafirmar a história; são “lugares” que pertencem aos dois planos, da história e da 

memória; eles têm dupla natureza: memoriais e históricos. É o que concede ao lugar 

sua eficácia: orientam e ajustam a conduta social - nesse caso social-religiosa. A 

promoção do “lugar de memória” materializa a memória no monumento. A exaltação 

do ambiente conduz ao rememorativo e ao comemorativo. Assim, perpetua a ação 

do grupo no lugar, - seja efetivamente, ou em reminiscências – e nos imaginários 

sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A motivação para realizar esta pesquisa foi vinculada ao interesse da 

autora pela imagem da cidade-patrimônio. Em dezembro de 2001, o centro histórico 

da cidade de Goiás foi reconhecido pela Unesco – Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura – como patrimônio mundial da humanidade. A 

ênfase colocada na valorização desse espaço físico como objeto de estudo foi 

motivada pelos questionamentos sobre a imagem da cidade de Goiás que, seguindo 

as normatizações do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

enfatizaram a regulação do espaço, das formas arquitetônicas e também dos 

materiais desse sítio tombado13. O repertório arquitetônico patrimonializado tinha a 

sua função associada às regras de composição que o organizam, desde a formação 

da sua imagem no passado.  

Com esse interesse no presente, os debates a respeito da relação entre 

imagem, memória e história na cidade se desenvolveram neste trabalho em torno de 

alguns eixos temáticos. Primordialmente, deve-se considerar que para analisar 

monumentos históricos é preciso recuar no tempo em busca das origens, mas sem a 

necessidade de fazer inventários. Os monumentos históricos são constituídos em 

objeto de saber e integrados numa concepção linear do tempo. Eles mantêm 

relações com o tempo, a memória e o saber. Seu valor cognitivo relega-os 

inexoravelmente ao passado, ou à história em geral, ou à história da arte em 

particular (CHOAY, 2001).  

Relembrando a associação entre história da arte e história da cidade, tal 

proposta tem, como princípio, a definição da história da arte como história 

fenomenológica complexa, que é constituída de objetos produzidos de acordo com 

técnicas especiais que, em seu conjunto, configuram uma dimensão espaço-

temporal, que é a cidade.  O espaço urbano é um plano de objetos produzidos 

artificialmente. Nessa perspectiva, a cidade é um produto artístico; é comparada a 

uma obra de arte que determina a forma urbana e gera um tipo de arte que contém 

objetos de valor qualitativo (ARGAN, 1995). 

                                                            
13 O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público; tombamentos federais são da 
responsabilidade do Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem como objetivo 
preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a 
população, impedindo a sua destruição. 
 



123 
 

 
As cidades coloniais brasileiras, qualificadas de históricas (de acordo com 

a definição desse termo explicada no início do capítulo 1), são obras de arte 

conforme a proposta acima apresentada. Isso porque todo o conjunto arquitetônico 

dessas cidades foi tornado monumento histórico, assim como aconteceu no século 

XIX, quando a cidade antiga assumiu o papel de monumento (MENEGUELLO, 

2000).  

Esta pesquisa não pretendeu descortinar, meramente, a origem de seus 

objetos/monumentos através de um inventário historicista, mas pretendeu 

compreender, a partir de uma imagem singular, a da cidade de Goiás, qual era a 

filosofia (o pensamento e a razão) que se concebia para a cidade à época de sua 

construção. A conclusão a que se chega é a de que na prática a concepção foi 

simbiótica: envolvia as concepções arcaica e renascentista quanto ao modo de erigir 

cidades. Esse foi o ponto de partida para a análise de nosso objeto de estudo, no 

contexto de formação de cidades no Brasil Colônia. Essa simbiose predominante na 

construção das cidades brasileiras coloniais foi o que possibilitou as diferenças de 

tipos de traçados urbanos, de estilos arquitetônicos e de técnicas construtivas, de 

uma cidade para outra, e mesmo no interior de uma mesma cidade, como é o caso 

de Goiás (COELHO, 1998 e 2001; MARTINS, 2004; SANTOS, 2001).  

Independentemente dessas variações, fica comprovado que as formas 

arquitetônicas e a disposição paisagística são estabelecidas em relação às suas 

funções e à intenção subjacente a cada uma delas. A começar pelas Ordenações do 

Reino e pelas Cartas Régias que implantaram os padrões e as normas de arquitetar 

e urbanizar, as quais se generalizaram (OLIVEIRA, 2010).  No século XIX, foi 

constatada a preocupação em preservar o padrão estético colonial através da 

manutenção da forma e da matéria urbana (OLIVEIRA, 2001). E de acordo com a 

pesquisa realizada no presente estudo, os Códigos de Postura municipais 

preconizaram uma metodologia de continuidade arquitetônica/urbanística que 

transformou, no passar do tempo, a cidade em “cidade-cenário”. As leis expressam a 

forma/função associada às regras de composição e organização originárias da 

formação da imagem urbana e expressam, além disso, a continuidade da própria 

concepção de cidade, no período. Foi essa preconização legal que possibilitou a 

memória coletiva coesa em torno da imagem, característica responsável pela 

identidade do lugar.  
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Os dados expostos na pesquisa permitem algumas explicações 

resultantes de sua interpretação. A relação entre forma e função se manteve 

praticamente inalterada no transcurso do século XIX, na cidade de Goiás, no que diz 

respeito à permanência estrutural urbana: aspecto das casas, muros, ruas, praças, 

largos e prédios. Isso significa conservação das fachadas, calçamentos, arranjo das 

praças, limpeza e embelezamento dos espaços públicos centrais, etc. As 

orientações dos Livros de Leis, demonstradas no capítulo 2, sustentam a hipótese 

de uma elaboração legislativa apoiada em projeto deliberado de preservação, pois o 

conteúdo das Cartas Régias, no que diz respeito às formas da cidade, se transpôs 

para os códigos de leis dos séculos XIX (e também do XX), e relacionada a um 

projeto implícito de conservação do testemunho da história passada.   

Seja qual for o conteúdo social da cidade, sempre existe a organização 

das formas no espaço (RAMA, 1985). O poder se inscreve na cidade e prescreve 

uma ordem ditada pela centralidade administrativa, já que dominar um espaço é 

dominar as relações sociais e políticas nele envolvidas (VILLAÇA, 1998). Com a 

organização do seu espaço e formas, a cidade de Goiás adquiriu qualidade de 

modelo e protótipo para a sua região e projetou estruturas mentais e sociais, apesar 

das continuidades e descontinuidades de sua história, apesar da questão de 

adequação ou inadequação aos usos dos espaços nos tempos decorridos.  

Outra conclusão pertinente a se considerar é que a cidade do século XIX 

era um subsistema filosófico-político no sistema total. E até aquela época, a teologia 

subordinava a si a filosofia, e ditava as coordenadas ideais para a cidade. Tanto os 

princípios urbanísticos clássicos como os renascentistas utilizavam marcos visuais 

arquitetônicos que exerciam funções orientadoras de mentalidades e de 

comportamentos, nos núcleos urbanos. Dentre os vários tipos de prédios 

representativos dos ideais da cidade, destacaram-se os edifícios religiosos, mais 

precisamente, as igrejas. Esse destaque ocorreu devido ao seu valor simbólico, 

como exposto no terceiro capítulo desta pesquisa. Sendo assim, a narrativa cívico-

religiosa da cidade pôde ser decifrada no traçado urbano, o qual obedeceu aos 

marcos religiosos qualificados culturalmente para proporcionar referências: na 

ênfase da localização espacial das igrejas mencionadas e em suas características 

arquitetônicas diferenciadas no conjunto paisagístico.  
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No estudo da documentação, estritamente relacionado às questões 

urbanas e correlacionado à análise da arquitetura vernacular, que distingue os 

edifícios marcadamente locais, foram percebidas as permanências da cidade. 

Identifica-se a presença de uma racionalidade política de conservação e 

continuidade da forma, implementada nas legislações. O processo de cristalização 

da imagem, e, consequentemente, da valorização do passado, decorreu da 

execução dessas disposições legais.   

É possível que a preservação urbana tenha sido realizada em nome da 

manutenção de uma linha de continuidade com o passado. A essência do 

monumento está exatamente na relação entre o tempo vivido e a memória. Por isso, 

a relação essencial da memória com as imagens se constituiu no cerne da reflexão. 

Quanto às expectativas dos administradores daquele período, pode-se pensar na 

recuperação funcional de um passado, que se fazia presente, através da 

conservação do meio material/social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Arquivos consultados e fontes pesquisadas 
 
 

1 ARQUIVOS CONSULTADOS 
 

Acervo da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, Goiás - GO 
 
Arquivo geral da Cúria Diocesana da cidade de Goiás - GO. 
 
Fundação Educacional da cidade de Goiás – Casa Frei Simão Dorvi - GO.  
 
2 FONTES PESQUISADAS 
 
2.1 DOCUMENTOS OFICIAIS 
 
Atas da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos de 1869, 1870 e 1871, 1885. 
 
Código de Posturas da Camara Municipal de Goyaz de 1853, 1857, 1871, 1873, 
1874 e 1878.  
 
Histórico da Catedral de Sant’Ana, IPHAN – Cidade de Goiás, 2012. 
 
Histórico das Paróquias – Limites – Vigários de 1899. 
 
Leis da Provincia de Goyaz de 1870, 1871, 1872 e 1873.  
 
Livro da Lei Goyana da Assemblea Legislativa da Provincia de Goyaz de 1845, 
1846, 1850, 1851, 1852, 1853, 1855, 1857, 1863, 1864.  
 
Livro de Receita e Despesa da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos de 
1870, 1874 1886. 
 
Relatório das despesas Municipais da Assembléa Legislativa de Goyaz de 1870. 
 
Relatórios Presidenciais da Provincia de Goyaz de 1857, 1874, 1880. 
 
Resolução n°12 da Assembléa Legislativa de Goyaz de 1853. 
 
Resolução n° 111 Assembléa Legislativa de Goyaz de Agosto de 1871. 
 
Resolução n° 118 Assembléa Legislativa de Goyaz de 23 de Julho de 1873. 
 
Resolução n° 127 Assembléa Legislativa de Goyaz de 30 de Julho de 1874. 
 
Resolução n° 128 Assembléa Legislativa de Goyaz de Agosto de 1874. 
 
Termos de reuniões da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos de 1870 e 
1880.  
   
2.2 PERIÓDICOS 
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Jornal - Correio Official. Anno XL Goyaz de 1877 
 
 
Fascículo - Memória de restauração n° 5, de 1984, coleção que circula no Boletim 
SPHAN/Pró-memória. 
 
Folhetim - Memórias e Benfeitorias públicas da Cidade de Goiás, editado em 1906. 
 
3 SITES DAS IMAGENS CONSULTADOS NA INTERNET  

 
http://www.Abemdanacao.blogs.sapo.pt 
 
http://www.artepedrojr.blogspot.com 
 
http://www.caliandradocerradogo.blogspot.com 
 
http://www.coralsolo.com.br/03100120245.DSCF8487 
 
http://www.mochileiro.tur.br/gogoiasvelhocatedraldesantana.jpg 
 
http://www.ovilaboense.blospot.com 
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